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esempurnaan hanya milik Allah SWT semata, manusia tidak
lepas dari kekurangan dan kealpaan.
Laporan

ini

disusun

berdasarkan

kajian

yang

dilakukan di 9 Desa Coremap Kabupaten Natuna Propinsi
Kepulauan Riau. Berbagai indikator penting

diteliti untuk

menemukan jawaban atas pertanyaan tentang kesesuaian
lahan guna pengembangan usaha budidaya keramba jaring
tancap dan rumput laut. Dengan menggunakan pengetahuan
terkini

yaitu

Sistem

Informasi

Geografis

akhirnya

diketemukan kawasan yang sesuai untuk pengembangan
usaha keramba jaring tancap dan rumput laut di 9 Desa
Coremap Kabupaten Natuna. Melalui uji coba langsung di
2 lokasi Desa Coremap diketemukan laju pertumbuhan
rumput laut yang dibudidayakan di perairan Pulau Bunguran.
Berbagai pihak turut membantu dalam penyelesaian
pekerjaan ini. Ucapan terima kasih pada kesempatan ini
kami haturkan kepada ;
•

Bapak

Hendri,

S.Pi

yang

telah

memfasilitasi

dilapangan.
•

Syahran M, Siregar, S.Ip yang telah mendampingi selama dilapangan.

•

Saudara AP dan Aidil yang telah merawat demplot di Sepempang dan
Kelarik.
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•

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah
membantu dalam pelaksanaan penelitian dilapangan.
Akhirulkalam, semoga hasil penenlitian ini bermanfaat hendaknya dan

dapat digunakan sebagai acuan penentuan kawasan pengembang KJT dan
rumput laut di wilayah perairan Pulau Bunguran. Jika ada saran dan masukan
dari semua pihak akan dipertimbangkan demi kesempurnaan.

Tim Penyusun,-
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FEASIBLELITY STUDY OF FISH CAGE AND SEAWEED CULTURE
DEVELOPMENT IN COREMAP SITE, NATUNA REGENCY
Marine and coastal zone provide many services such as fisheries,
transportation, coastal farming, tourism, settlements, military based activities and
other activities which has limitation on its practice. In other hand, marine and
coastal zone utilization found services management on its resources, such as
conservation, animal protection, etc. And those services have their own space
(spatially) based on their need.
Coastal communities who live around this area use resources for their
living, such fishing and culturing activities and their dependency and need on this
resources are high. As well as local communities on COREMAP site at Natuna
Regency, they are performing culturing activities such as fish cage and seaweed
culture but in traditional way, especially on defining location for culturing. Some
time they found some negative impacts by doing this way such as high mortality,
nature cycles which may damage their construction since lack of knowledge for
selecting suitable area for their activities. The main constrain for local people
selecting for culturing activities just the distance from their settlement, meanwhile
there are several factor should be considers for selecting suitable area for this
activities. Therefore, this study tries to help local community and government to
answer how to define and find suitable area for fish cage and seaweed culture.
The aims of this study are: locate the suitable area for fish cage and
seaweed culture, calculate carrying capacity and analyzed economic feasiblelity
of fish cage and seaweed culture activities. The study performed at COREMAP
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site, Natuna Regency and they area Desa Kelarik, Desa Pengadah, Desa
Kelanga, Desa Tanjung, Desa Sepempang, Desa Cemaga and surrounding Tiga
island waters.
During the study accomplishing several approaches were implemented,
they are:
•

Spatial analysis, by using geographic information system to find suitable
area for fish cage and seaweed culture.

•

Carrying capacity analysis, to find how big the suitable are for sustainable
culture

•

Experimental method, perform two demonstration plots on two location
and observed seaweed growing rate.

•

Economic approach, analyzes fish cage and seaweed culture financially
Spatial analysis approach shown the area for seaweed culture suitable

classes consist of: very suitable class has 68.496,2 ha, suitable class has 97.421
ha and not suitable class has 60.968,7 ha. For the fish cage classes consist of:
very suitable class has 70.692,5 ha, suitable class has 98.517,9 ha and not
suitable class has 61.323,2 ha.
Carrying capacity calculated from area of very suitable class minus other
area of others utilization in suitable class (transportation area, distance between
culture plot) then the effective area for seaweed culture activities are 28.916 ha
(which calculated 60% from very suitable class).
Experiment method which performed at Desa Sepempang shown daily
growth rate of seaweed for 40 days is 4,58% and average of weight for each
clump is 485 gr. Generally the growth of all clumps were increased. But at Desa
Kelarik was found decreased, since many seaweed clump disturbing by some
predators (fishes and others predator). The daily growth rate was 2,61%, and this
indicate the decreasing growth of seaweed.
Fish cage and seaweed culture are economicly reasonable. The calculated value
for each parameters indicate this tow culturing activities may produce some
profits for communities who want to try.

xi
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RINGKASAN
STUDI KELAYAKAN UNTUK PENGEMBANGAN KERAMBA JARING
TANCAP DAN RUMPUT LAUT DI WILAYAH COREMAP
KABUPATEN NATUNA.
Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut antara lain dilakukan melalui
berbagai kegiatan, seperti perikanan, perhubungan, pertanian pesisir, pariwisata,
permukiman, daerah latihan militer, dan sebagainya yang kesemuanya
mempunyai batasan-batasan pemanfaatan.

Selain kegiatan pemanfaatan,

terdapat juga beberapa kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang juga
mempunyai ruang-ruang, seperti daerah konservasi hutan, perlindungan satwa
dan sebagainya. Dan masing-masing ruang terbatas tersebut telah sedemikian
rupa menempati keseluruhan ruang wilayah pesisir dan laut. Dalam pemanfaatan
ruang-ruang tersebut, masyarakat pesisir khususnya masyarakat yang pesisir
sangat menggantungkan hidupnya dengan melakukan aktifitas di bidang
perikanan, baik itu penangkapan maupun budidaya.
Dalam pengelolaan kawasan bidang budidaya perikanan masyarakat
pesisir di wilayah COREMAP Kabupaten Natuna tengah mengusahakan kegiatan
keramba jaring tancap dan budidaya rumput laut. Dalam pengembangan usaha
Keramba Jaring Tancap dan Budidaya Rumput Laut yang dilakukan oleh
masyarakat selama ini diketahui bahwa mereka hanya berpedoman kepada
pengalaman rekan mereka dan dari informasi yang dapatkan. Dari kondisi ini
mengakibatkan masih dijumpainya permasalahan-permasalahan dalam kegiatan
keramba Jaring Jaring Tancap yang dialami oleh pelaku seperti: tingkat kematian
yang tinggi, kerusakan KJT akibat penempatan yang kurang tepat. Sedangkan
untuk usaha budidaya rumput laut belum diketahuinya masa pertumbuhan yang
baik untuk rumput laut yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Selain itu dalam
melakukan kedua usaha ini masyarakat tidak memilih lokasi yang sesuai dengan
prasyarat, baik itu daya dukung lingkungan maupun peruntukkan wilayah. Faktor
yang menjadi penentu untuk saat sekarang ini lebih kepada kedekatan dengan
pemukiman. Padahal dalam usaha KJT dan budidaya rumput laut terdapat
xii
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beberapa parameter yang menjadi kunci keberhasilan. Oleh karenanya sangat
perlu dilakukan pengidentifikasian lokasi-lokasi yang cocok dan layak secara
parameter guna pengembangan usaha KJT dan budidaya rumput laut ini.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui lokasi yang cocok untuk
pengembangan keramba jaring tancap, lokasi yang cocok untuk budidaya rumput
laut, daya dukung perairan untuk kedua komoditi tersebut dan kelayakan
ekonomis budidaya rumput laut. Lokasi kegiatan bertempat di beberapa desa
dan perairan yang ada di Kabupaten Natuna, yaitu ; Desa Kelarik, Desa
Pengadah, Desa Kelanga, Desa Tanjung, Desa Sepempang, Desa Cemaga dan
perairan sekitar P. Tiga.
Untuk menyelesaikan pekerjaan ini dilakukan beberapa pendekatan
sesuai dengan tujuan penelitian serta luaran yang diharapkan. Berdasarkan
tujuan penelitian yang terdiri dari empat point, maka dalam pelaksanaan
penelitian ini digunakan 4 cara pendekatan studi, yaitu;
•

Analisa

spasial

dengan

pemanfaatan

aplikasi

sistem informasi

geografis guna menentukan lokasi yang cocok untuk keramba jaring
tancap dan budidaya rumput laut.
•

Analisis

parameter

lingkungan

guna

mengetahui

daya

dukung

lingkungan perairan terhadap keberlanjutan usaha KJT dan Budidaya
rumput Laut.
•

Uji coba (experimental method) pembudidayaan rumput laut pada
lokasi terpilih guna mengetahui laju pertumbuhan.

•

Pendekatan ekonomi guna mengetahui kelayakan usaha KJT dan
Budidaya rumput laut.
Hasil analisa spasial memperlihatkan bahwa luas kesesuaian kawasan

budidaya rumput laut adalah: sangat sesuai seluas 68.496,2 ha, sesuai seluas
97.421 ha, tidak sesuai seluas 60.968,7 ha. Untuk luas kesesuaian kawasan
budidaya keramba jaring tancap adalah: sangat sesuai seluas 70.692,5 ha,
sesuai seluas 98.517,9 ha, Tidak sesuai seluas 61.323,2 ha
Sementara itu daya dukung perairan untuk kegiatan budidaya diperoleh
dari luas lahan sangat sesuai dikurangi dengan pemanfaatan lainnya dengan

xiii
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demikian maka luas lahan yang efektif untuk pengembangan budidaya rumput
laut sebesar 28.916 ha (60% dari luas sangat sesuai).
Melalui pendekatan uji coba dengan menggunakan demontration plot di
Desa Sepempang laju terlihat pertumbuhan harian (daily gorowth rate) selama
pemeliharaan adalah 4,58%, dengan berat rata-rata rumpun 485 gr. Secara
umum diketahui dari ujicoba yang dilakukan terjadi peningkatan berat rumput laut
selama masa pemeliharan dan peningkatan pertumbuhan terlihat linear. Untuk
demontration plot Desa Kelarik laju pertumbuhan harian (daily gorowth rate)
selama pemeliharaan hanya mencapai 2,61 % (untuk berat akhir, W40= 280 gr).
Terjadi penurunan berat dari berat sebelumnya, hal ini diketahui karena adanya
gangguan dari hewan pemangsa, yaitu dari jenis ikan dingkis dan predator
lainnya.
Dari perhitungan analisa finansial diketahui bahwa usaha budidaya
rumput laut layak untuk dikembangkan dengan beberapa catatan yang perlu
menjadi perhatian

xiv
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1.1. Latar Belakang

emanfaatan wilayah pesisir dan laut antara lain dilakukan
melalui

berbagai

kegiatan,

seperti

perikanan,

perhubungan, pertanian pesisir, pariwisata, permukiman,
daerah latihan militer, dan sebagainya yang kesemuanya
mempunyai

batasan-batasan

pemanfaatan.

Selain

kegiatan pemanfaatan, terdapat juga beberapa kegiatan
pengelolaan SDA yang juga mempunyai ruang-ruang,
seperti daerah konservasi hutan, perlindungan satwa dan
sebagainya. Dan masing-masing ruang terbatas tersebut
telah sedemikian rupa menempati keseluruhan ruang
wilayah pesisir dan laut.
Meskipun begitu, beberapa aktivitas yang ada di
lapangan dalam rangka memanfaatkan potensi yang
terkandung di wilayah pesisir seringkali saling tumpang
tindih, bahkan dapat menimbulkan konflik dari berbagai
pihak yang berkepentingan diwilayah pesisir tersebut.
Karena itu, tidak jarang pemanfaatan sumberdaya tersebut
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justru menurunkan atau merusakkan potensi yang ada. Hal ini karena aktivitasaktivitas tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
kehidupan organisme di wilayah pesisir, melalui perubahan lingkungan di wilayah
tersebut.
Di lain pihak dapat dikatakan bahwa aktifitas usaha yang dilakukan di
wilayah pesisir haruslah sesuai dengan daya dukung lingkungan wilayah
pesisir tersebut. Jika hal ini tidak sesuai akan dapat menimbulkan
permasalahan-permasalahan baru, baik itu dari usaha itu sendiri maupun dari
factor lingkungan. Hal

ini

sesuai

dengan pendapat Bengen,

(2002)

pembangunan wilayah pesisir sudah selayaknya berpegang kepada kondisi
ekosistem tempatan dan sumberdaya yang mendukung. Hal ini penting
dilakukan karena dalam strategi pembangunan berkelanjutan, pernyataan
pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan dengan mengelola potensi
dan sumberdaya akan sangat menunjang dalam peningkatan ekonomi
masyarakat yang akhirnya mengarah kepada peningkatan ekonomi daerah
atau Pendapatan Asli Daerah.

1.2. Kondisi Existing
Salah satu Kabupaten yang terdapat di propinsi Kepulauan Riau dengan
wilayah pesisir yang cukup luas adalah Kabupaten Natuna. Kabupaten ini
memiliki beberapa gugusan pulau, yaitu; gugusan Jemaja, gugusan Anambas
dan gugusan Bunguran. Gugusan kepulauan Bunguran terdiri dari Pulau
Bunguran Besar, Pulau Midai, Pulau Subi dan Pulau Serasan.
Sebagaimana

daerah

kepulauan

lainnya

di

Indonesia, beberapa

komponen masyarakat yang tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna
menggantungkan hidupnya dengan melakukan aktifitas di bidang perikanan, baik
itu penangkapan maupun budidaya. Aktifitas ini umumnya memliki sentra didesadesa yang terdapat diwilayah pesisir.
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Untuk bidang KJT dan rumput laut, saat ini sedang berkembang usaha
Keramba Jaring Tancap dan budidaya rumput laut, khususnya di wilayah
pesisir Pulau Bunguran. Hal ini merupakan pengembangan usaha yang dipilih
oleh masyarakat dari mata pencaharian alternatif yang diterapkan oleh
Program COREMAP di Natuna.
Diketahui

perkembangan

usaha

Keramba

Jaring

Tancap

cukup signifikan ditengah masyarakat, namun diketahui bahwa penempatan
keramba tersebut masih belum tertata dengan baik, sehingga sering
terjadi perbenturan kepentingan, misalnya dalam aspek alur kapal dan
pemukiman.
Dalam pengembangan usaha Keramba Jaring Tancap dan Budidaya
Rumput Laut yang dilakukan oleh masyarakat selama ini diketahui bahwa
mereka hanya berpedoman kepada pengalaman rekan mereka dan dari
informasi yang dapatkan. Dari kondisi ini mengakibatkan masih dijumpainya
permasalahan-permasalahan dalam kegiatan keramba Jaring Jaring Tancap
yang dialami oleh pelaku seperti : tingkat kematian yang tinggi, kerusakan KJT
akibat penempatan yang kurang tepat. Sedangkan untuk usaha budidaya rumput
laut belum diketahuinya masa pertumbuhan yang baik untuk rumput laut yang
sesuai dengan kondisi lingkungan.
Dalam melakukan kedua usaha ini masyarakat tidak memilih lokasi yang
sesuai dengan prasyarat, baik itu daya dukung lingkungan maupun peruntukkan
wilayah. Faktor yang menjadi penentu untuk saat sekarang ini lebih kepada
kedekatan dengan pemukiman. Padahal dalam usaha KJT dan budidaya rumput
laut terdapat beberapa

parameter yang menjadi kunci keberhasilan. Selain itu

seperti telah dipaparkan diatas, bahwa wilayah pesisir itu memiliki beberapa
peruntukan. Oleh karenanya sangat perlu dilakukan pengidentifikasian lokasilokasi yang cocok dan layak secara parameter guna pengembangan usaha KJT
dan budidaya rumput laut ini.
Semua permasalahan diatas dapat dijawab dengan melakukan kegiatan
penelitian secara terpadu.
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1.3. Tujuan dan Sasaran

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :
•

Mengetahui lokasi yang cocok untuk pengembangan Keramba Jaring Tancap.

•

Mengetahui lokasi yang cocok untuk budidaya rumput laut.

•

Mengetahui daya dukung perairan untuk kedua komoditi tersebut.

•

Mengetahui kelayakan ekonomis budidaya rumput laut. (pasar, modal awal,
break event point).

1.4. Luaran
Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah ;
•

Lokasi yang cocok untuk Keramba Jaring Tancap.

•

Daya dukung untuk keramba jaring tancap dan budidaya rumput laut.

•

Laju pertumbuhan rumput laut di beberapa lokasi.

•

Analisis ekonomi tentang Keramba Jaring Tancap dan budidaya rumput laut.

1.5. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di beberapa desa dan perairan yang ada di
Kabupaten Natuna, yaitu ; Desa Kelarik, desa Pengadah, desa Kelanga, desa
Tanjung, desa Sepempang, desa Cemaga dan perairan sekitar P. Tiga. Untuk
lebih jelasnya dapat lihat pada Gambar 1 berikut ini.
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Gambar 1. Lokasi Kegiatan
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2.1. Pengumpulan Data

ntuk pengumpulan data yang dibutuhkan bagi penelitian
ini digunakan metode verifikasi dengan teknik survei.
Survei dilakukan di lapangan dengan cara mengukur
semua

parameter

ekologi/biologi,

yang

dibutuhkan,

geomorfologi,

seperti

kondisi

aspek

oseanografi,

yang terdapat di wilayah studi, serta masalah budidaya
KJT dan budidaya rumput laut, aspek sosial budaya serta
aspek

ekonomi.

Sedangkan

untuk

mengetahui

laju

pertumbuhan dilakukan uji coba pembudidayaan rumput
laut dilokasi terpilih.
Data yang lain berupa data-data sekunder
diperoleh melalui studi pustaka maupun pada instansi
pemerintah ataupun swasta yang terkait. Adapun jenis dan
metoda

yang

digunakan

untuk

pengumpulan

data

dipaparkan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Jenis dan metoda pengumpulan data
No

Komponen

Variabel

Jenis Data

Metoda/Alat

1

Kondisi
umum
wilayah

Geografis, administrasi,
topografi, iklim,
kependudukan,
pendidikan, kesehatan
dan perikanan

Data sekunder

Pencatatan BPS,
Bappeda, Dinas Perikanan
Kabupaten Bintan, Kantor
Camat dan Kepala Desa
setempat

2

Kondisi sosial
ekonomi
masyarakat

Pendidikan, jumlah
tanggungan, mata
pencaharian,
pendapatan,
kepemilikan aset
produksi, kesehatan,
kondisi perumahan dan
persepsi terhadap
budidaya rumput laut

Data sekunder
dan atau
primer

Menngunakan data
Coremap (LIPI) dan atau
wawancara menggunakan
kuisioner terstruktur
terhadap responden

3

Kondisi
Perairan

a. Kecepatan arus

Data primer

Current meter

b. Kedalaman

Data sekunder

Peta Bathimetri

c. Salinitas

Data primer

Refraktometer

d. Kecerahan

Data primer

Pinggan Shecci

e. Dasar perairan

Data primer

Observasi

f. Pencemaran

Data primer

Observasi dan wawancara

g. Keterlindungan

Data primer

Observasi dan wawancara

h. Keamanan

Data primer

Observasi dan wawancara

i. Konflik kepentingan

Data primer

Observasi dan wawancara

j. Kemudahan

Data primer

Observasi dan wawancara

k. Hama/hewan
herbivora

Data primer

Observasi dan wawancara

4

Kelayakan
ekonomi

Ketersediaan bahan
baku/bibit, tenaga
kerja, pasar dan minat
masyarakat

Data primer

Observasi dan wawancara

5

Kelayakan
finansial

Harga bahan dan
peralatan budidaya
serta harga rumput
laut basah dan kering

Data primer

Observasi dan wawancara

6

Laju
pertumbuhan
rumput laut
hasil uji coba

Bobot rata-rata awal,
bobot rata-rata akhir
dan waktu pengukuran

Data primer

Sampel diukur dengan
menggunakan timbangan.
Pengukuran dilakukan setiap
10 hari sekali dengan jumlah
sampel sebanyak 10
rumpun/ikat
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2.2. Pendekatan Studi

Untuk menyelesaikan pekerjaan ini dilakukan beberapa pendekatan
sesuai dengan tujuan penelitian serta luaran yang diharapkan. Berdasarkan
tujuan penelitian yang terdiri dari empat point, maka dalam pelaksanaan
penelitian ini digunakan 4 cara pendekatan studi, yaitu;
•

Analisa

spasial

dengan

pemanfaatan aplikasi

sistem informasi

geografis guna menentukan lokasi yang cocok untuk keramba jaring
tancap dan budidaya rumput laut.
•

Analisis

parameter

lingkungan

guna

mengetahui

daya

dukung

lingkungan perairan terhadap keberlanjutan usaha KJT dan Budidaya
rumput Laut.
•

Uji coba (experimental method) pembudidayaan rumput laut pada
lokasi terpilih guna mengetahui laju pertumbuhan.

•

Pendekatan ekonomi guna mengetahui kelayakan usaha KJT dan
Budidaya rumput laut.

2.2.1. Pendekatan Spasial
A. Penentuan Kriteria Kesesuaian Lokasi
Penentuan kriteria merupakan salah langkah awal dalam melakukan
analisa spasial. Penentuan ini berdasarkan criteria biologi, fisik perairan yang
akan diamati di lapangan nantinya. Adapun criteria untuk kegiatan budidaya
rumput laut dan keramba jarring tancap adalah sebagai berikut:
•

Keterlindungan

•

Dasar Perairan

•

Kedalaman

•

Kecerahan (cm)

•

Arus (cm/det)

8

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Studi Kelayakan Untuk Pengembangan
Keramba Jaring Tancap dan Rumput Laut di Wilayah Coremap
Kabupaten Natuna

•

Salinitas

•

Pasar Surut

•

Biota Pengganggu

•

Pencemaran

•

Tenaga Kerja

•

Pemasaran

•

Ketersediaan Air Tawar

•

Suhu (°C)

•

Salinitas (ppt)
Perihal yang membedakan criteria-kriteria tersebut adalah bobot dan

skor yang diberikan oleh tenaga ahli yang kompeten dalam bidang KJT dan
rumput laut.
B. Kuantifikasi Kriteria Kesesuaian
Kuantifikasi kriteria kesesuaian merupakan suatu metode yang
memperhitungkan setiap criteria atau parameter dengan penilaian yang
berbeda dengan memberikan bobot. Bobot yang digunakan tergantung dari
percobaan dan pengalaman empiris yang telah dilakukan. Semakin banyak
sudah diujicoba, maka semakin akurat metode ini digunakan (Pusat Survei
Sumberdaya Alam Laut, 2005).
Dalam menentukan nilai bobot dan skor ini peneliti memberikan daftar
quesioner kepada para responden. Pemilihan responden ini didasarkan pada
bidang keahlian para responden yaitu menguasai bidang KJT dan rumput laut
khususnya budidaya rumput laut dan keramba jaring tancap. Pemberian nilai
pada masing-masing kriteria ini disebut pembobotan (weighting), sedangkan
pemberian nilai masing-masing sub kriteria (kelas) disebut skor.
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C. Analisis Data Spasial
Analisis data spasial merupakan bagian dalam pengolahan data
dengan menggunakan SIG. Dalam melakukan analisis data spasial ada
beberapa tahapan penelitian yang dilakukan, tahapan tersebut terdiri dari:
C.1. Pengumpulan Data Spasial
Langkah awal dalam pengumpulan dan pengukuran data spasial
adalah menentukan batasan kawasan kegiatan. Batasan kawasan yang
dimaksud adalah jarak terjauh kearah laut yang memungkinkan untuk
melakukan aktifitas budidaya keramba jaring tancap dan rumput laut. Batasan
tersebut adalah sejauh 1000 meter dari garis pantai. Batasan tersebut akan
dilakukan dengan menggunakan teknik buffering. Selanjutnya dari batasan
kawasan ditentukan stasiun-stasiun pengamatan dan pengukuran kualitas
perairan yang menjadi criteria kesesuaian lokasi budidaya. Penentuan stasiun
pengamatan dilakukan secara sengaja (purposive) sehingga dapat mewakili
kawasan yang diamati.
Setelah penentuan stasiun pengamatan dilakukan diperoleh nilai
koordinat bumi dalam bentuk derajat yang kemudian diubah bentuknya
menjadi bilangan decimal. Bilangan decimal tersebut akan di-upload ke
perangkat global positioning system (GPS). Melalui data yang telah diupload tersebut akan membantu dalam pencarian stasiun pengamatan
dilapangan nantinya.
C.2. Operasi Spasial
Untuk menentukkan pemetaan suatu kawasan yang sesuai dan tidak
sesuai bagi pengembangan budidaya rumput laut di wilayah penelitian
dilakukan operasi tumpang susun (overlay) dari setiap layer yang dipakai
sebagai

criteria. Untuk melakukan teknik overlay tersebut digunakan

perangkat lunak ArcGIS 9.x.
Tahapan tumpang susun dari masing-masing parameter terlihat pada
Gambar 2. Gambar tersebut, memperlihatkan langkah-langkah pelaksanaan
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tumpang susun dari masing-masing tema layer yang telah ditetapkan sebagai
kriteria dari model yang dipakai. Tahapan tumpang susun ini berdasarkan
tingkat kepentingan parameter (layer) terhadap penentuan kesesuaian lahan
untuk budidaya keramba jaring tancap dan rumput laut. Hasil dari analisis
keruangan tersebut berupa peta kesesuaian lahan untuk budidaya.

Gambar 1. Model overlay dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis
Hasil akhir dari analisis SIG melalui pendekatan indeks overlay model
adalah diperolehnya rangking atau urutan kelas kesesuaian lahan untuk
budidaya rumput laut. Kelas kesesuaian lahan dibedakan pada tingkat kelas dan
didefinisikan sebagai berikut:
•

Kelas S1: Tidak Sesuai, yaitu lahan atau kawasan yang tidak sesuai
untuk budidaya rumput laut karena mempunyai faktor pembatas yang
berat yang bersifat permanen.
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•

Kelas S2: Sesuai bersyarat, yaitu apabila lahan atau kawasan
mempunyai factor pembatas yang agak serius atau berpengaruh
terhadap produktifitas budidaya rumput laut. Didalam pengelolaannya
diperlukan tambahan masukkan teknologi dari tingkatan perlakuan.

•

Kelas S3: Sangat Sesuai yaitu apabila lahan atau kawasan yang sangat
sesuai untuk budidaya rumput laut tanpa adanya faktor pembatas yang
berarti atau memiliki faktor pembatas yang bersifat minor dan tidak akan
menurunkan produktifitasnya secara nyata.

C.3. Indeks Overlay Model (IOM)
Setelah proses tumpang susun ini selesai, terbentuk peta kesesuaian
lahan budidaya yang terdiri dari poligon-poligon kesesuaian lahan. Pendugaan
nilai indeks terboboti poligon terpilih untuk kriteria di atas digunakan metode
Indeks

Overlay

Model

(Bonham-Carter

dalam

Subandar,

1999),

yang

menyatakan bahwa setiap layer memiliki bobot (weight) dan setiap kelas memiliki
nilai (score) sesuai dengan tingkat kepentingannya. Dalam model ini, setiap layer
memiliki urutan kepentingan, layer yang memiliki pengaruh yang paling besar
diberikan penilaian yang lebih tinggi dari yang lainnya. Model matematisnya
disajikan sebagai berikut :
∑S ∗W
=
∑W
Dimana : Sx = Indeks terbobot poligon terpilih
Sij = Score kelas ke-j dalam peta ke-i
W i = Bobot peta ke-i.
C.3. Data
Data yang digunakan untuk mengalisa kesuaian kawasan KJT dan
rumput laut di perairan Bunguran khususnya pada lokasi COREMAP II
Kabupaten Natuna adalah:
•

Data Raster
o

Citra satelit Landsat 5 TM Path/Row 123/57 direkam pada tahun
2002, diperoleh dari Biotrop Training and Information Centre, Bogor.
Data yang diterima berekstensi file .LAN dan telah mengalami proses
12

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Studi Kelayakan Untuk Pengembangan
Keramba Jaring Tancap dan Rumput Laut di Wilayah Coremap
Kabupaten Natuna

pengkoreksian, yaitu koreksi geometrik maupun koreksi radiometrik.
Proyeksi data adalah GEODETIC dan datum WGS84.
•

Data Vektor
o

Peta digital ekosistem pesisir Pulau Bunguran, Kantor Kementrian
Lingkungan Hidup, Wilayah Sumatera, Pekanbaru. Diterima dalam
dengan ekstensi .shp (shapefile) dengan proyeksi data GEODETIK
dan datum WGS84.

o

Peta digital kedalaman perairan Pulau Bunguran, Bappeda Provinsi
Riau. Data diterima dengan ekstensi *.shp (shapefile) dengan
proyeksi data GEODETIK dan datum WGS84.

o

Peta Laut Natuna, Dishidros TNI AL. Diterima dalam bentuk peta
kertas skala 1:200.000.

Perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam pengolahan dan
analisa data adalah: Komputer dengan spesifikasi; i) processor Intel Pentium
Core 2 Duo 6300 Extrem; ii) RAM 2 GB; iii) HDD 250 GB; iv) VGA Card 512 MB,
v) ER Mapper ver 7.x digunakan untuk pengolah citra satelit; vi) ArcGIS ver 9.x
digunaka untuk mengolah data vector dan raster.
D. Analisa Daya Dukung Lingkungan
Dalam menentukan pemanfaatan kawasan pesisir sebagai lahan
budidaya rumput laut diperlukan sistem budidaya yang memperhitungkan daya
dukung lingkungan perairan tempat berlangsungnya kegiatan budidaya dalam
menentukan skala usaha atau ukuran unit usaha yang dapat menjamin
kontinuitas dari kegiatan budidaya rumput laut.
Estimasi daya dukung lingkungan perairan akan menunjukkan berapa unit
rakit yang boleh ditanam dalam luasan area yang telah ditentukan. Untuk
menganalisis daya dukung lingkungan menggunakan pendekatan dari formulasi
yang dikemukakan Soselisa (2006) yang dimodifikasi oleh Amarulah (2007)
dimana untuk menduga daya dukung lingkungan adalah membandingkan luas
suatu kawasan yang digunakan dengan luasan unit metode budidaya rumput
laut. Dengan rumus sebagai berikut :
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LKL
∗= D
LUM
Dimana : LKL : adalah Luas Kapasitas kesesuaian lahan
LUM : adalah Luasan unit metode
D

: adalah koefisien budidaya efektif (60%)

2.2.2. Penentuan Kesesuaian Kawasan Pengembangan KJT dan
Rumput Laut
Analisa informasi kualitas perairan dari data citra yang digunakan
mengacu kepada penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembagan
Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh, Deputi Bidang Penginderaan
Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada proyek
Pemanfaatan Teknologi Dirgantara untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat
Tahun Anggaran 2004 tentang Implementasi dan Pembinaan Pemanfaatan
Penginderaan Jauh untuk KJT dan rumput laut (Studi Kasus: Kesesuaian
Perairan Budidaya Ikan Kerapu dengan Menggunakan Keramba Jaring Apung di
Kabupaten Situbondo).
Analisa

tersebut

memanfaatkan

formula-formula

yang

telah

dikembangkan sebelumnya. Formula tersebut adalah;
•

Informasi Klorofil-a; Chl-a = 21,279 (TM1 / TM2) – 0, 908

•

Informasi Kecerahan; Kecerahan (m) = 17.51427 – 0.10925 * b1

•

Informasi Dissolved Oxygen (DO); DO (mg/l) = 15.77198 – 3.58125 *
b1/(b3+1)

•

Informasi Biochemical Oxygen Demand (BOD); BOD (mg/l) = 12.91663 –
1.13276 * (DO).
Proses penentuan kesesuaian kawasan tersebut dilakukan dengan

menggunakan operasi spasial dengan memanfaatkan aplikasi SIG. Operasi
spasial tersebut merupakan operasi tumpang susun (overlay), dalam prosesnya
operasi tumpang susun adalah adalah suatu proses penyatuan data spasial dan
merupakan salah satu fungsi efektif dalam SIG yang digunakan dalam analisa
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keruangan. Sedangkan metode yang digunakan adalah weighted overlay (ESRI,
2007). Weighted overlay merupakan sebuah teknik untuk menerapkan sebuah
skala penilaian untuk membedakan dan menidaksamakan input menjadi sebuah
analisa yang terintegrasi. Weighted overlay memberikan pertimbangan terhadap
factor atau kriteria yang ditentukan dalam sebuah proses pemilihan kesesuaian.
Ada kalanya faktor yang ditentukan memiliki kepentingan dan pengaruh yang
berbeda berdasarkan nilai prioritas. Weighted overlay akan mengelompokkan
kembali nilai yang menjadi masukan kedalam sebuah skala eveluasi kesesuaian
or keinginan; resiko atau beberapa kesamaan, kesatuan skala. Beberapa
tahapan yang harus dilakukan adalah:
1. Menentukan angka skala evaluasi, dalam kegiatan ini dipilih skala 1 – 10,
nilai terendah merupakan nilai ketidak sesuaian (1) sedangkan nilai 10
merupakan nilai yang sangat sesuai.
2. Nilai input akan diatur berdasarkan nilai skala evaluasi dan akan
dikelompokkan berdasarkan nilai skala tersebut.
3. Setiap nilai input akan diberi pembobotan (weighted), berdasarkan nilai
pengaruhnya yang dihitung dalam persentase (%), dan mengacu kepada
prioritasnya terhadap model yang dibangun. Total persetase pengaruh
adalah 100%.
4. Nilai input akan dikalikan dengan pembobotannya
5. Hasilnya akan ditambahkan secara bersamaan untuk menghasilkan kelas
kesesuaian.
Untuk memperjelas keterangan diatas dapat diilustrasikan pada gambar berikut

ini;

A

B

C

Gambar 3. Ilustrasi pengoperasian weighted model
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Gambar A memiliki pengaruh sebesar 75% dan gambar B memiliki pengaruh
sebesar 25%. Dengan menggunakan model weighted model maka akan
menghasilkan gambar C. Pada kotak yang bergaris pinggir merah menjelaskan
bahwa nilai 2 dikalikan dengan 0,75 dan ditambah dengan hasil perkalian 3 dan
0,25 akan menghasilkan nilai 2 pada gambar C.
Hasil proses penilaian kesesuaian lahan diwujudkan dalam bentuk sistem
klasifikasi kesesuaian lahan. Menurut FAO (1983), sistem klasifikasi kesesuaian
lahan dibedakan dalam tiga kategori, yaitu: Order, Kelas dan Sub Kelas.
Kesesuaian tingkat order mengidentifikasikan apakah lahan tersebut sesuai (S)
atau tidak sesuai (N) untuk suatu penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tingkat
kelas merupakan pembagian lebih lanjut dari order dan menggambarkan
tingkatan-tingkatan order. Secara hirarki kelas-kelas kesesuaian lahan adalah:
(1) Kelas sangat sesuai (S1). Lahan ini tidak mempunyai faktor pembatas
yang

berarti

untuk

penggunaan

terhadap

suatu

tujuan

secara

berkelanjutan atau hanya sedikit faktor pembatas yang tidak akan
mengurangi produktivitas atau keuntungan terhadap lahan tersebut.
(2) Kelas cukup sesuai (S2). Lahan ini mempunyai faktor pembatas yang
berat untuk penggunaan secara berkelanjutan dan dapat menurunkan
produktivitas atau keuntungan terhadap lahan ini.
(3) Kelas hampir sesuai (S3). Lahan ini mempunyai faktor pembatas yang
sangat berat untuk penggunaan secara berkelanjutan dan akan
mengurangi produktivitas dan keuntungan terhadap pemanfaatannya.
(4) Kelas tidak sesuai saat ini (N). Lahan ini mempunyai faktor pembatas
yang sangat berat untuk penggunaan secara berkelanjutan sehingga
menghambat

dan

menghalangi

beberapa

kemungkinan

untuk

pemanfaatannya. Tetapi hambatan itu masih dapat diatasi atau diperbaiki
dengan tingkat pengelolaan tertentu.
(5) Kelas tidak sesuai selamanya (N2). Lahan ini tidak sesuai selamanya,
karena jenis faktor penghambat yang permanen.
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Beberapa

contoh

studi

kesesuaian

lahan telah dilakukan

untuk

menentukan kesesuaian lahan KJT (ikan karang) dan rumput laut menggunakan
keramba jaring apung, yaitu untuk budidaya ikan kakap putih di Nusa Tenggara
Timur (Dewayani, 2000) dan ikan kerapu di Nusa Tenggara Barat (Bambang et
al, 2003). Pada studi tersebut kelas kesesuaian lahan dibagi menjadi 4 kelas
kesesuaian yaitu: Sangat sesuai (S1), Sesuai (S2), Sesuai bersyarat (S3) dan
Tidak sesuai (N).
Mengacu kepada kriteria kesesuaian kawasan pengembangan KJT dan
rumput laut yang dikembangkan oleh LAPAN (2004), maka kriteria untuk
kesesuaian kawasan budidaya rumput laut dan keramba jaring tancap di
kawasan COREMAP II Kabupaten Natuna terdiri dari: kedalaman perairan,
kecerahan, oksigen terlarut, BOD dan konsentrasi klorofil yang berkaitan dengan
kesuburan perairan. Selanjutnya kriteria tersebut diberikan nilai sesuai dengan
pengaruhnya terhadap model kesesuaian. Jika sebuah kriteria memiliki peranan
yang besar maka nilai persentasenya akan tinggi. Sementara skala kesesuaian
ditentukan dari 1 hingga 10 dengan interval kenaikan 1 dan untuk nilai tidak
sesuai diberikan restricted. Kelas kesesuaian lahan pada kegiatan ini juga dibagi
4 kelas yaitu Sangat sesuai (S1), Sesuai (S2), Sesuai bersyarat (S3) dan Tidak
sesuai (N) dengan interval skala kesesuaian adalah 2,5 untuk setiap kelas
dengan rincian sebagai berikut:
•

Kelas Tidak sesuai (N), pada rentang 0>N<2,5

•

Sesuai bersyarat (S3), pada rentang 2,5>=S3<5

•

Sesuai (S2); pada rentang 5>=S2<7,5

•

Sangat sesuai, pada rentang 7,5>=S1<=10

Untuk lebih jelasnya Tabel 2 berikut ini memaparkan penilaian pengarah dan
skala kesesuaian kawasan KJT dan rumput laut.
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Pengaruh (%)
35

20

15
15

15

Parameter

Kedalaman (m)

Kecerahan (m)

Klorofil-a (mg/l)

DO (mg/l)

BOD (mg/l)
S1<2.5

6<S1≤8

S1>30

5<S1≤10

8<S1≤12

Kriteria

10

10

10

10

10

Skala

Sangat Sesuai (S1)

2.5≤S2≤4.5

S2>8

4<S2≤6

20<S2≤30

10<S2≤15

3<S2≤5

26<S2≤28

12<S2≤16

Kriteria

Sesuai (S2)

Tabel 2. Kriteria kesesuaian kawasan KJT dan rumput laut

9

9

9

8

6

Skala

-

3<S3≤4

10<S3≤20

15<S3≤20

0<S3≤3

24<S3≤26

4<S3≤8

16<S3≤20

Kriteria

-

7

7

6

2

Skala

Sesuai Bersyarat (S3)

TS>4.5

TS<3

TS≤10

TS>20

TS=0

TS≤24

20<TS≤4

Kriteria
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Restricted

Restricted

Restricted

Restricted

Restricted

Skala

Tidak Sesuai (TS)
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Secara umum pengolahan data spasial untuk kesesuaian kawasan KJT dan
rumput laut dapat dilihat pada Gambar 4. berikut ini.

Gambar 4. Alur analisa kesesuaian kawasan yang cocok untuk
Keramba Jaring Tancap dan rumput laut.
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2.2.3. Penentuan Kesesuaian Lokasi Pengembangan Rumput Laut
Guna menentukan lokasi yang cocok untuk pengembangan rumput laut
dan menetapkan kriteria pengambangan dari Sembilan desa yang disurvei, maka
dilakukan analisa lebih lanjut dari hasil penentuan kesesuaian kawasan.
Metode yang digunakan dalam analisa lanjut untuk menemukan lokasi
pengembangan rumput laut di kesembilan desa ini adalah metode scoring.
Metode scoring dengan menggunakan pembobotan untuk setiap parameter
dikarenakan setiap parameter memiliki andil yang berbeda dalam menunjang
kehidupan komoditas. Parameter yang memiliki peran yang besar akan
mendapatkan nilai lebih besar dari parameter yang tidak memiliki dampak yang
besar. Untuk komoditas yang berbeda, pembobotan pada setiap parameter
juga berbeda. Jumlah total dari semua bobot parameter adalah 100.

Tabel 3. Kriteria kesesuaian lokasi rumput laut
Parameter

Bobot

SS

S

TS

Skor (3)

Skor (2)

Skor (1)

Minat Masyarakat

20

Berminat

Kurang
berminat

Tidak
berminat

Keterlindungan

15

Terlindung

Kurang
terlindung

Terbuka

Bahan Baku

20

Tersedia

Kurang tersedia

Tidak tersedia

Hama/Hewan Herbivora

15

Tidak ada

Tergantung
musim

Sepanjang
musim

Konflik kepentingan

10

Sesuai
dengan
RTRW

Kurang Sesuai
dengan RTRW

Tidak sesuai
dengan
RTRW

Kemudahan

10

Akses
mudah

Akses sulit

Akses sangat
sulit

Keamanan

10

Aman

Kurang aman

Tidak aman
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2.2.4. Pendekatan Uji Coba (Experimental Method)
Kegiatan demplot budidaya rumput laut akan dilakukan pada satu
lokasi terpilih berdasarkan kesesuaian lahan. Untuk demplot ini, metoda
budidaya yang dipakai adalah metoda rakit apung. Dengan demikian maka
lokasi demplot disesuaikan dengan persyarakatan metoda budidaya tersebut.
Untuk pelaksanaan demplot akan dipergunakan 2 unit rakit apung,
masing-masing berukuran 5 X 2,5 meter (Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan 2004). Pada setiap 1 unit rakit
diikatkan 24 utas tali dengan jarak masing-masing 20 cm. Untuk setiap tali
diikatkan 9 rumpun tanaman dengan jarak antara rumpun yang satu dengan
yang lain 25 cm. Jadi dalam 1 rakit akan terdiri dari 300 rumpun dengan berat
rata-rata 50 – 100 gram atau dibutuhkan bibit 15 – 30 kg. Dalam
pelaksanaannya, kegiatan demplot akan melibatkan anggota kelompok
masyarakat dampingan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu
Karang (COREMAP) yang ada disekitar lokasi demplot.
Untuk mengetahui laju pertumbuhan rumput laut, pengukuran dilakukan
setiap 15 hari sekali dengan jumlah sampel yang ditimbang untuk masing-masing
rakit apung sebanyak 50 rumpun. Pengukuran dilakukan sebanyak 4 kali ( berat
awal, 15 hari pertama, 15 hari kedua dan 15 hari ke tiga atau waktu panen).
Analisis untuk menghitung laju pertumbuhan rumput laut dipergunakan rumus
yang dipakai oleh Direktorat Pembudidayaan, Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan (2004) :

dimana :

G =

Laju pertumbuhan harian

Wt =

Bobot rata-rata harian (%)

Wo =

Bobot rata-rata awal (gr)

t

Waktu pengujian

=
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2.2.5. Pendekatan Finansial
A. Kelayakan Ekonomi
Penentuan kelayakan budidaya rumput laut yang akan dikembangkan
didasarkan pada pertimbangan empat variabel

sebagai “Constrain” yakni:

minat masyarakat, ketersediaan bahan baku/sumberdaya alam, ketersediaan
tenaga kerja dan peluang pasar. Penilaian variabel-variabel ini dengan sistem
“Rating Scale”, yakni dengan memberi bobot penilaian (Skor) pada setiap
variabel tersebut: Nilai 4 untuk kategori sangat baik, nilai 3 untuk kategori
baik, nilai 2 untuk kategori kurang baik, dan nilai 1 untuk kategori tidak baik.
Ranking dari setiap jenis usaha yang akan dikembangkan sangat ditentukan
oleh skor total dan nilai rata-rata skor. Ambang batas usaha yang layak untuk
dikembangkan adalah: total skor minimal 10 dan skor rata-rata minimal 2,5
(Hidayat, 2001).
B. Perhitungan Rentabilitas Usaha
Metode

untuk

melakukan

analisis

ekonomi

guna

menentukan

kelayakan usaha KJT dan budidaya rumput laut yang akan digunakan adalah
rentabilitas. Dari perhitungan ini nantinya akan diketahui ;
•

Berapa Nilai Investasi dari usaha yang akan dilakukan (I)

•

Berapa nilai biaya yang akan dikeluarkan (Total Cost), yang terdiri dari
biaya tetap (Fixed Cost) maupun biaya tidak tetap (Variable Cost).

•

Berapa nilai total investasi. (TI)

•

Nilai pendapatan kotor perbulan (GI)

•

Nilai pendapatan bersih (NI)

•

Nilai persentase kelayakan secara financial (FRR).

•

Nilai ratio kelayakan usaha (BCR).

•

Waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi (PPC).
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3.1. Kecamatan Bunguran Timur

ecamatan Bunguran Timur terdiri dari 10 (sepuluh) desa dan
1 (satu) kelurahan. Desa yang menjadi lokasi penelitian di
kecamatan ini terdiri dari 4 (empat) desa yaitu Desa
Sepempang, Desa Tanjung, Desa Kelanga dan Desa
Pengadah. Masing-masing desa berada di lereng Gunung
Ranai yang terletak di Pulau Bunguran Kabupaten Natuna
Propinsi Kepulauan Riau. Batas-batas wilayah desa Desa
Sepempang yaitu: bagian sebelah Utara berbatasan dengan
Desa

Tanjung,

sebelah

Selatan

berbatasan

dengan

Kelurahan Ranai, sebelah Timur berbatasan dengan Laut
Natuna, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ceruk.
Batas-batas wilayah Desa Tanjung yaitu: bagian sebelah
Utara berbatasan dengan Desa Kelanga, sebelah Selatan
berbatasan dengan Desa Sepempang, sebelah Timur
berbatasan dengan Laut Natuna, dan sebelah Barat
berbatasan dengan Desa Ceruk. Batas-batas wilayah Desa
Kelanga yaitu: bagian sebelah Utara berbatasan dengan
Desa Pengadah, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa
Kelanga, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna,
dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kelarik Utara.
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Batas-batas wilayah Desa Pengadah yaitu: bagian Utara berbatasan
dengan Desa Kelarik Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelanga,
sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna, dan sebelah Barat berbatasan
dengan Desa Kelarik Utara.

Gambar 5. Kecamatan Bunguran Timur
Berdasarkan kondisi fisiknya, desa lokasi penelitian di daerah ini
memiliki bentang wilayah tanah berbukit dan bergunung batu, dataran rendah
dan landai. Masing-masing desa memiliki ketinggian tanah yang berbeda dari
permukaan air laut. Desa Sepempang berada pada ketinggian tanah
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10 (sepuluh) meter di atas permukaan laut, sedangkan Desa Tanjung, Desa
Kelanga dan Desa Pengadah berada pada ketinggian tanah 2 (dua) meter
di atas permukaan laut. Bagian daratan masing-masing desa ditumbuhi
berbagai jenis kayu, pohon cengkeh dan pohon kelapa. Berdasarkan tata
letak, masing-masing desa terletak di lereng Gunung Ranai, dekat dengan
kawasan hutan, sehingga dikategorikan sebagai desa sekitar hutan. Selain itu
dapat pula dikategorikan sebagai desa pantai pesisir. Sebagaimana daerah
pesisir lainnya, pemukiman penduduk membujur mengikuti bentuk pantai dan
sungai, sangat sedikit bermukim di daerah pedalaman (menjauhi pantai).
Beberapa desa di Kecamatan Bunguran Timur memiliki pulau-pulau kecil.
Pulau Senoa adalah salah satu pulau di Desa Sepempang yang merupakan
tempat bertelurmya penyu dan habitat bagi burung walet.
Sebagaimana di kawasan lainnya di Natuna, wilayah ini dipengaruhi
oleh 2 (dua) musim yaitu musim hujan (September – Pebruari) dengan suhu
rata-rata harian 240 C dan musim kemarau (Maret – Agustus) dengan suhu
rata-rata 340 C. Berdasarkan pergerakan angin, masyarakat nelayan
setempat mengenal adanya 4 (empat) musim angin yaitu musim utara
(Desember – Pebruari), musim selatan (September-Nopember), musim barat
(Juni – Agustus) dan musim timur (Maret-Mei). Musim utara ditandai dengan
kuatnya angin yang berhembus terus menerus dan diikuti dengan besarnya
gelombang. Wilayah desa di Kecamatan Bunguran Timur (terutama pada
lokasi penelitian) dapat ditempuh dari ibu kota kecamatan/kabupaten dengan
menggunakan transportasi darat. Transportasi darat yang dapat digunakan
berupa kendaraan roda dua, roda empat atau sejenisnya. Ojek merupakan
jenis transportasi kenderaan roda dua dan satu-satunya transportasi reguler
yang umum digunakan masyarakat umum. Jarak dan waktu tempuh masing
desa ke kota kecamatan dan kota kabupaten berbeda-beda. Untuk Desa
Sepempang berjarak 7 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Desa
Tanjung berjarak 12 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Desa
Kelanga berjarak 18 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Desa
Pengadah (desa terjauh yang terletak di bagian ujung sebelah utara Pulau
Bunguran) berjarak 34 km dengan waktu tempuh 1,5 jam.
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3.2. Potensi sumberdaya alam
3.2.1. Pertanian (perkebunan, tanaman pangan dan peternakan)
Pulau

Bunguran,

terutama

desa-desa

lokasi

penelitian,

memiliki

kesuburan tanah yang baik untuk pengembangan sektor pertanian. Sedangkan
potensi laut merupakan kekayaan

alam

yang mendukung sektor perikanan

karena keragaman hasil-hasil laut dan ekosistemnya terutama terumbu karang.
Disamping itu, potensi sumberdaya alam menawarkan potensi pariwisata alam
baik laut maupun daratan pegunungan yang memiliki daya tarik tersendiri yang
unik.
Potensi perkebunan dan tanaman pangan berupa tanaman keras,
tanaman palawija dan tanaman buah-buahan. Jenis tanaman perkebunan
produktif (tanaman keras) yang dikembangkan masyarakat diantaranya kelapa,
cengkeh, kopi, pinang, lada, jambu mete, karet dan cokelat. Kelapa dan cengkeh
merupakan jenis tanaman primadona sejak dahulu di Natuna sehingga daerah ini
dikenal sebagai daerah penghasil kelapa dan cengkeh terbesar di Indonesia.
Namun demikian tidak terdapat perkebunan kelapa dan cengkeh milik
pemerintah atau swasta, seluruhnya merupakan perkebunan masyarakat
setempat. Jenis tananam palawija yang dikembangkan masyarakat pedesaan
diantaranya jagung, ubi jalar, ubi kayu dan cabe serta mentimun. Akan tetapi
masyarakat Desa Pengadah tidak tertarik dalam mengembangkan komoditas
tanaman pangan tersebut. Sedangkan jenis buah-buahan yang dibudidayakan
masyarakat setempat antara lain jeruk, rambutan, salak, nenas, pisang, durian,
manggis dan mangga.
Skala produksi dari masing-masing komoditas hanya mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kondisi geografis wilayah yang kurang
menguntungkan (jauh dari pasar luar daerah) mengakibatkan pemasaran
berbagai komoditas tanaman pangan menjadi terkendala sehingga membuat
minat masyarakat untuk mengembangkan dalam skala produksi yang lebih besar
menjadi terhambat juga. Potensi peternakan yang dikembangkan masyarakat
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pedesaan diantaranya sapi, ayam, bebek, kambing, merpati dan walet. Jenis
hasil yang diperoleh dari peternakan tersebut adalah daging dan telur.
Sedangkan walet, hasil yang diperoleh berupa sarang.

3.2.2. Kehutanan, bahan galian dan sumberdaya air
Potensi hutan yang dimanfaatkan masyarakat pedesaan diantaranya kayu
dan madu lebah. Kayu dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat
terutama bahan bangunan. Sedangkan madu lebah dengan kemampuan produksi
mencapai rata-rata sekitar 50 liter/tahun/desa merupakan hasil hutan yang khas
yang dapat ditemukan dengan mudah di pasar-pasar rakyat di daerah ini. Disamping
hutan darat, terdapat juga hutan mangrove yang dapat ditemukan di beberapa lokasi
penelitian terutama Desa Pengadah, Desa Kelanga dan Desa Tanjung. Vegetasi
mangrove tumbuh dengan baik terutama di daerah aliran sungai. Namun untuk
Desa Pengadah disamping di daerah aliran sungai, mangrove tumbuh dengan baik
di daerah pesisir pantai. Luas hutan mangrove di Desa Pengadah mencapai 8 ha.
Sekitar 6 ha masih berada dalam kondisi baik dan sisanya berada dalam kondisi
rusak disebabkan oleh konversi lahan untuk pemukiman dan adanya kegiatan
penebangan untuk kebutuhan masyarakat setempat.
Potensi bahan galian yang ditemukan di Kecamatan Bunguran Timur
antara lain batu granit, batu kapur, pasir dan pasir kwarsa. Bahan galian ini
ditemukan hampir di seluruh daerah penelitian dan pemanfaatannya adalah
untuk bahan bangunan. Selain bahan galian, ditemukan juga sumberdaya air
yang potensial. Air adalah salah satu sumberdaya alam yang merupakan
kebutuhan dasar bagi kehidupan suatu komunitas dalam kawasan pemukiman.
Sumber air bersih yang digunakan masyarakat untuk air minum dan mandi di
kawasan ini berasal dari mata air Gunung Ranai dan air sumur. Untuk
mendapatkan sumber air bersih, pada umumnya masyarakat desa membuat
sumur gali yang dimanfaatkan setiap kepala keluarga (KK) untuk kebutuhan
harian. Setelah adanya program air bersih, berupa pipanisasi air yang bersumber
dari pegunungan yang dialirkan ke setiap rumah masyarakat, semakin
memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
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3.2.3. Sumberdaya perikanan
Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya perikanan laut
sangat tinggi. Sektor penangkapan lebih mendominasi dari pada sektor
budidaya. Produksi perikanan Natuna tahun 2004 untuk kawasan Bunguran
Timur tercatat sebesar 13.644 ton. Alat tangkap yang banyak digunakan oleh
masyarakat nelayan secara umum antara lain berupa pancing tonda, pancing
ulur, bubu karang, jaring hanyut (gill net), bagan tancap, bagan apung, kelong
pantai, sengerit, jaring pantai, dan pancing rawai. Usaha budidaya perikanan di
daerah ini sampai saat ini belum mampu berkembang dengan baik. Namun
dibeberapa tempat telah dilakukan usaha keramba tancap untuk pembesaran ikan
khususnya ikan-ikan karang terutama yang diperoleh dari hasil tangkapan bubu.
Lambannya perkembangan usaha budidaya di kawasan pantai timur
Pulau Bunguran dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis dan ekonomis. Disamping
itu, juga sangat dipengaruhi oleh kondisi alam berupa musim. Musim hujan yang
terjadi mulai bulan September sampai Pebruari terutama pada musim utara.
Pada musim utara terjadi gelombang yang cukup besar. Oleh karena pantai
Pulau Bunguran Timur ini langsung berhadapan dengan Laut Cina Selatan, maka
hempasan gelombang dapat secara langsung memukul daerah bibir pantai
sehingga mampu menimbulkan tingkat kerusakan yang cukup tinggi di kawasan
pantai termasuk keramba tancap dan bagan tancap.

3.3. Kecamatan Bunguran Barat
Lokasi penelitian di Kecamatan Bunguran Barat yaitu Desa Sabang
Mawang, Desa Pulau Tiga, dan Desa Sededap. Masing-masing desa berada di
pulau-pulau kecil yang terletak di kawasan Pulau Bunguran Kabupaten Natuna
Propinsi Kepulauan Riau. Jumlah desa/kelurahan di kecamatan ini berjumlah 6
desa dan 1 kelurahan.
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Batas-batas wilayah Desa Sabang Mawang sebelah Utara berbatasan
dengan Desa Pulau Tiga, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Natuna,
sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cemaga dan sebelah Barat berbatasan
dengan Desa Sededap. Tipologi Desa Sabang Mawang adalah desa kepulauan
dan desa pesisir. Orbitasi jarak ke ibukota kecamatan terdekat 22,5 km dan jarak
ke ibukota kabupaten terdekat 73 km. Batas-batas wilayah Desa Pulau Tiga
sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sedanau Timur, sebelah Selatan
berbatasan dengan Sabang Mawang, sebelah Timur berbatasan dengan Desa
Sabang Mawang dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Gambar 6. Kecamatan Bunguran Barat

29

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Studi Kelayakan Untuk Pengembangan
Keramba Jaring Tancap dan Rumput Laut di Wilayah Coremap
Kabupaten Natuna

Tipologi desa adalah desa kepulauan dan desa pesisir. Orbitasi jarak ke
ibukota kecamatan terdekat 30 km dan jarak ke ibukota kabupaten terdekat 80
km. Batas-batas wilayah Desa Sededap sebelah Utara berbatasan dengan Laut
Natuna, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Natuna, sebelah Timur
berbatasan dengan Desa Sabang Mawang dan sebelah Barat berbatasan
dengan Laut Natuna. Tipologi desa adalah desa kepulauan dan desa pesisir.
Orbitasi jarak ke ibukota kecamatan terdekat 40 km dan jarak ke ibukota
kabupaten terdekat 80 km.
Sebagaimana di kawasan lainnya di Natuna, wilayah ini dipengaruhi
oleh 2 (dua) musim yaitu musim hujan (September – Pebruari) dengan suhu
rata-rata harian 240 C dan musim kemarau (Maret – Agustus) dengan suhu
rata-rata 340 C. Berdasarkan pergerakan angin, masyarakat nelayan
setempat mengenal adanya 4 (empat) musim angin yaitu musim utara
(Desember – Pebruari), musim selatan (September-Nopember), musim barat
(Juni – Agustus) dan musim timur (Maret-Mei). Musim utara ditandai
dengan kuatnya angin yang berhembus terus menerus dan diikuti dengan
besarnya gelombang. Wilayah desa di Kecamatan Bunguran Barat (terutama
pada lokasi penelitian) hanya mampu ditempuh dari ibu kota kecamatan
dengan menggunakan transportasi laut. Selain itu, untuk menempuh lokasi
penelitian dari ibukota kabupaten mampu ditempuh dengan transportasi darat
(sebahagian perjalanan) lalu dilanjutkan dengan transportasi laut. Dua daerah
umum

untuk

menjangkau

lokasi

penelitian

adalah

pelabuhan

Binjai

(pelabuhan ferry menuju ibukota kecamatan, Sedanau) kemudian pelabuhan
Selat
untuk

Lampa

(pelabuhan

menjangkau

hingga

Pelni).
ke

Transportasi
wilayah

desa

reguler

tidak

penelitian

tersedia
melainkan

harus menggunakan (menyewa atau sejenisnya) transportasi laut milik
masyarakat setempat.
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3.4. Potensi sumberdaya alam

Pertanian (perkebunan, tanaman pangan dan peternakan) Perkebunan
kelapa dan cengkeh merupakan primadona sejak dahulu. Namun tidak terdapat
perkebunan milik pemerintah atau swasta, semuanya adalah perkebunan
masyarakat setempat. Kepemilikan lahan untuk perkebunan masyarakat di
masing-masing desa sangat Luasan lahan yang dimiliki masyarakat pada
umumnya dimanfaatkan untuk berbagai tanaman perkebunan yang produktif
seperti kelapa, cengkeh, kopi, pinang, lada, jambu mete, karet dan cokelat.
Komoditas tanaman pangan yang dikembangkan masyarakat pedesaan
diantanya jagung, ubi jalar, ubi kayu dan cabe serta mentimun. Sementara itu
komoditas buahbuahan yang dibudidayakan masyarakat setempat antara lain
jeruk, rambutan, salak, nenas, pisang, durian, manggis dan mangga. Skala
produksi dari masing-masing komoditas hanya mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat itu sendiri. Karena geografis wilayah yang kurang menguntungkan
(jauh dari pasar luar) mengakibatkan pemasaran berbagai komoditas tanaman
pangan menjadi terkendala sehingga membuat minat masyarakat untuk
mengembangkan dalam skala produksi yang lebih besar menjadi terhambat juga.
Jenis populasi ternak yang biasa dipelihara masyarakat secara pribadi
diantaranya sapi, ayam, bebek dan kambing. Jenis hasil yang diperoleh dari
peternakan tersebut adalah daging dan telur.

3.4.1. Kehutanan, bahan galian dan sumberdaya air
Hutan merupakan potensi alam dengan keanekaragaman hayati yang
cukup besar. Masyarakat juga mengandalkan hutan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Potensi hutan yang secara umum dimanfaatkan masyarakat daerah ini
diantaranya kayu dan bambu untuk berbagai kebutuhan terutama bahan
bangunan bagi masyarakat setempat. Selain itu hasil lain dari hutan di daerah ini
adalah madu lebah. Karena wilayah desa di Kecamatan Bunguran Barat pada
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umumnya daerah pulaupulau, disamping hutan darat terdapat juga hutan
mangrove. Luasan hutan mangrove berbeda dengan berbagai jenis yang
berbeda pula. Dengan kondisi pulau-pulau, mengakibatkan daerah pantai yang
cukup besar sehingga sangat mendukung untuk pertumbuhan mangrove. Namun
seiring dengan pertambahan penduduk dan pembangunan daerah ini, fungsi
lingkungan pantai di beberapa tempat telah mengalami penurunan dan bahkan
mengalami kerusakan.
Bahan galian sebagai potensi daerah antara lain batu kapur dan pasir.
Pemanfaatannya adalah untuk bahan bangunan terutama bagi masyarakat
setempat. Selain itu, kebutuhan dasar bagi hidup masyarakat dalam kawasan
pemukiman adalah air. Air bersih yang digunakan masyarakat adalah untuk air
minum dan mandi. Sumber air bersih di kawasan ini berasal dari mata air
Gunung Ranai dan sumur galian. Pada umumnya masyarakat desa membuat
sumur gali untuk memperoleh air bersih yang dimanfaatkan setiap kepala
keluarga (KK) untuk kebutuhan harian. Setelah adanya program air bersih,
berupa pipanisasi air yang bersumber dari pegunungan yang dialirkan ke setiap
rumah masyarakat, semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan air bersih.

Sumber daya perikanan Tingkat ketergantungan

masyarakat terhadap sumberdaya perikanan laut sangat tinggi.

3.4.2. Perikanan
Sektor penangkapan lebih mendominasi daripada sektor budidaya.
Produksi perikanan Natuna tahun 2004 mencatat untuk kawasan Bunguran
Timur sebesar 27.383,9 ton. Alat tangkap yang banyak digunakan oleh
masyarakat nelayan secara umum antara lain berupa pancing tonda, pancing
ulur, bubu karang, jaring hanyut (gill net), bagan tancap, bagan apung, kelong
pantai, sengerit, jaring pantai, dan pancing rawai. Usaha budidaya perikanan
di daerah ini sampai saat ini belum mampu berkembang dengan baik.
Namun dibeberapa tempat telah dilakukan usaha keramba tancap untuk
pembesaran ikan khususnya ikan-ikan karang terutama yang diperoleh dari hasil
tangkapan bubu.
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enelitian ini dilakukan di 9 lokasi Coremap II Kabupaten
Natuna. Adapun desa yang menjadi lokasi kegiatan
tersebut adalah :

•

Desa Pengadah

•

Desa Sabang Mawang

•

Desa Kelanga

•

Desa Sededap

•

Desa Tanjung

•

Desa Pulau Tiga

•

Desa Sepempang

•

Desa Kelarik Utara

•

Desa Cemaga

4.1. Desa Pengadah
4.1.1. Gambaran Umum
Desa pengadah merupakan salah satu desa yang
terdapat di Kecamatan Bunguran timur laut, terletak
paling utara dari

pulau bunguran desa ini

secara

geografis sebelah selatan berbatas dengan Desa Kelanga,
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Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Teluk Buton, Sebelah timur Berbatas
dengan Laut Cina Selatan, Sebelah Utara berbatas dengan Laut Cina
Selatan. Dengan luas total wilayah desa 67,40 km 2,musim hujan sepanjang
tahun sekitar 5(lima) bulan dan musim ombak dan gelombang besar selama
4(empat) bulan.
Desa ini memiliki 2 dusun (Dusun Janik dan Dusun Semitan) dan 2 RW
dan 7 RT. Dengan jumlah penduduk sebanyak 436 jiwa yang terdiri dari laki laki
sebanyak 213 jiwa dan perempuan sebanyak 223 jiwa dengan jumlah Kepala
Keluarga sebanyak 136 KK’
Untuk sampai di Desa Pengadah tidaklah susah dimana keberadaanya
berada satu daratan dengan tanah Kabupaten Natuna. Untuk sampai ke pusat
Kecamatan dan Kabupaten kendaraan yang biasa digunakan adalah
kendaraan roda dua/motor atau mobil, dimana sarana jalan telah ada namun
masih berupa jalan tanah. Dan kadang masyarakat lebih senang melalui jalan
pantai dari Desa Pengadah ke Desa Kelanga melalui Pulau Kambing, karena
lebih baik dan sambil menikmati suasana laut, pada tahun 2007 ini juga telah
dioperasikan bus subsidi pemerintah Kab. Natuna untuk transportasi
masyarakat yang menuju Desa pengadah dari Kota Ranai 2 kali sehari (pagi
dan sore). Jarak desa ke Pusat pemerintahan kecamatan + 20 km dengan
waktu tempuh 1 jam dan ke kabupaten + 30 km dengan menggunakan
transportasi darat kendaraan roda dua atau mobil, dengan waktu tempuh
+ 1.30 jam.

4.1.2. Pemanfaatan sumberdaya perikanan
a) Pompong /Perahu motor dan Sampan/kolek
Pompong adalah Kendaraan laut yang bermesin digunakan oleh nelayan
untuk mencari ikan, namun di daerah ini juga terdapat sampan/kolek yang juga
digunakan nelayan untuk kelaut/sungai dengan menggunakan dayung sampan,
kendaraan ini tidak bisa mencari ikan jauh kelaut,. Bagi nelayan, penggunaan
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pompong/perahu bermotor lebih terfokus untuk mencari ikan ke kawasan yang
lebih jauh dari pantai dan, sementara perahu tanpa motor (sampan) di sekitar
pantai. Daerah Penangkapan nelayan sampai di Desa Teluk Buton dan Pulau
Laut.
b) Jenis alat tangkap
Jenis alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan bervariasi sesuai
dengan kebiasaan, kesukaan, keterampilan yang dimiliki, kemampuan modal serta
musim dan jenis ikan yang ditangkap. Satu keluarga nelayan bisa memiliki lebih
dari satu jenis alat tangkap, dan dapat diketahui jumlah pompong yang terdapat di
Desa Pengadah berjumlah 18 buah dan sampan berjumlah 33 buah dan koleh 22
buah. Bahkan ada jenis alat tangkap yang dimiliki oleh seluruh nelayan, misalnya
pancing tunda yang merupakan alat pancing dengan umpan buatan dengan
jumlah mata pancing sampai 20 buah, ditarik dengan pompong sambil di mainmainkan diatas permukaan dan tengah air , dan pancing

biasa yang

menggunakan satu mata pancing untuk menangkap ikan karang di terumbuterumbu laut maupun di tepi pantai. Nelayan mengoperasikan alat tangkapnya
menggunakan armada kapal motor (pompong) berukuran 0,5 – 1 ton dan
sampan/kolek. Jenis alat tangkap yang terdapat di Desa Pengadah antara lain:
1.

Bubu ikan

2.

Jaring

3.

Pancing

4.

Tangkul Bilis

5.

Ladung

6.

Kelong/ Belat

c). Musim penangkapan
Musim penangkapan ikan masyarakat sangat tergantung kepada musim
angin, dan ombak besar. Terdapat empat musim utama yaitu Musim Utara,
Timur, Selatan dan Barat. Setiap musim mempunyai karakteristik tersendiri yang
menentukan cara dan alat yang digunakan untuk menangkap ikan.
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Tabel 4. Kalender musim penangkapan ikan di Desa Pengadah

Bulan
Alat tangkap
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Musim Angin
dan Ikan
Tangkapan

U

U

U&T

T

T

B

B

B

S

S

S

U

























Ombak

xxxx

xxxx

xxx

xx

xx

xx

x

x

xx

xx

xxx

xxx

x

x

x

x

X

Bubu Ikan
Pancing

x

x

x

x

x

x

x

X

Jaring

x

x

x

x

x

x

x

X

Tangkul Bilis

x

x

x

x

x

x

x

X

xxx

xx

xxx

xx

xx

xx

xx

xxx

xxx

Xxx

xx

xx

xx

Xx

x

X

X

Tongkol/simbek

xx

xx

Duyek/Gurita
Ikan Karang

xx

xx

xxx

xxx

xx

xx

Ikan Tamban

xx

xx

Xxx

xxx

xx

xx

xx

xx

xxx

xxxx

xxx

xx

X

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

x

x

X

xx

xx

xx

xx

x

Bilis
Siput

xxx

xxx

Teripang
Teri

d) Daerah Penangkapan
Sesuai dengan ukuran perahu/pompong
dimiliki,

nelayan

di

lokasi

studi

ini

maka

dan alat tangkap ikan yang
umumnya

para

nelayan

mengoperasikannya di perairan pantai. Pengoperasian alat tangkap ini tidak
hanya di desa mereka, tetapi juga di pulau-pulau sekitarnya pulau bunguran.
Adapun daerah penangkapan ikan (fishing ground) mereka meliputi pesisir Pulau
Bunguran Utara, Desa Kelanga, Tanjung, Pulau Panjang dan ada yang sampai
ke Pulau Laut paling utara Kab. Natuna..
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e) Pemasaran dan Pasca panen
Pada umumnya hasil tangkapan nelayan dijual dalam keadaan segar
kepada masyarakat sekitar Pengadah

dengan harga yang ditentukan oleh

Nelayan pemancing, dan bila hail banyak ada yang dibawa langsung ke kota
ranai. Untuk penyimpanan hasil tangkapan yang banyak mereka sangat
kewalahan karena di desa ini tidak ada pabrik es/coldstorek. Untuk hasil ikan bilis
mereka keringkan atau dipermentasi/pedak bilis, sedangkan ikan lain habis
terjual dan kadang dibuat ikan salai/asap.

4.1.3. Kondisi terumbu karang
Masyarakat

Desa Pengadah

khususnya nelayan mempunyai akses

yang cukup besar terhadap terumbu karang di sekitarnya. Kawasan terumbu
karang yang ada merupakan kawasan yang potensial untuk melakukan kegiatan
penangkapan ikan khususnya ikan-ikan karang. Jenis alat tangkap yang dominan
dioperasikan di kawasan terumbu karang adalah jaring, bubu dan pancing dan
ada yang menggunakan bius putasium dan akar tuba. Di mata masyarakat bius
dengan putasium memang merusak, namun bila menggunakan tuba (sejenis
akar tumbuhan hutan) mereka beranggapan tidak merusak terumbu karang tapi
ikan bisa pinsan dan mati. Karena dulunya daerah ini juga merupakan sasaran
mencari ikan napolion yang harganya mahal, banyak masyarakat nelayan yang
menggunakan putasium untuk menangkap ikan tersebut sehingga saat ini kondisi
terumbu karang di desa pengadah 70% yang 70% dalam kondisi baik namun
dengan tingkat kondisi yang bervariasi sedangkan 30% dalam keadaan mati.

4.2. Desa Kelanga
4.2.1. Gambaran Umum
Desa Kelanga merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan
Bunguran timur laut, terletak diantara Desa Pengadah dan Desa Tajung desa ini
secara

geografis sebelah selatan berbatas dengan Desa Tanjung, Sebelah
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Barat Berbatas dengan Desa Sebadai Hulu, Sebelah timur Berbatas dengan Laut
Cina Selatan, Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pengadah. desa ini terdiri
dari 2 dusun dengan 8 RT. Untuk sampai di Desa Kelanga tidaklah susah dimana
keberadaanya berada satu daratan dengan tanah Kabupaten Natuna. Untuk
sampai ke pusat Kecamatan dan Kabupaten kendaraan yang biasa digunakan
adalah kendaraan roda dua/motor atau mobil, dimana sarana jalan telah ada
namun masih berupa jalan tanah. Dan kadang masyarakat lebih senang melalui
jalan pantai, karena lebih baik dan sambil menikmati suasana laut, pada tahun
2007 ini juga telah dioperasikan bus subsidi pemerintah Kab. Natuna untuk
transportasi masyarakat yang menuju Desa Kelanga

dari Kota Ranai 2 kali

sehari (pagi dan sore). Jarak desa ke Pusat pemerintahan kecamatan + 7 km
dengan waktu tempuh 10 menit dan ke kabupaten + 30 km dengan
menggunakan transportasi darat kendaraan roda dua atau mobil, dengan waktu
tempuh + 30 menit.

4.2.2. Sarana dan Pemanfaatan sumberdaya perikanan
a) Pompong /Perahu motor
Pompong adalah Sarana transportasi laut bermesin yang digunakan oleh
nelayan untuk mencari ikan, namun di daerah ini juga terdapat sampan/kolek
yang juga digunakan nelayan untuk kelaut dengan menggunakan dayung
sampan, kendaraan

ini tidak bisa mencari ikan jauh kelaut,. Bagi nelayan,

penggunaan pompong/perahu bermotor lebih terfokus untuk mencari ikan ke
kawasan yang lebih jauh dari pantai dan, sementara perahu tanpa motor
(sampan) di sekitar pantai. Daerah Penangkapan nelayan samapi di Desa Teluk
Buton dan Pulau Laut. Tercatat 25 buah pompong dan 35 buah kolek/sampan
b) Jenis alat tangkap
Jenis alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan bervariasi sesuai
dengan kebiasaan, kesukaan, keterampilan yang dimiliki, kemampuan modal
serta musim dan jenis ikan yang ditangkap. Satu keluarga nelayan bisa memiliki
lebih dari satu jenis alat tangkap, Bahkan ada jenis alat tangkap yang dimiliki
oleh seluruh nelayan, misalnya pancing tunda, dan pancing

biasa yang
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menggunakan satu mata pancing. Nelayan mengoperasikan alat tangkapnya
menggunakan armada kapal motor (pompong) berukuran 0,5 – 1 ton dan
sampan/kolek. Jenis alat tangkap yang terdapat di Desa Kelanga antara lain:
1. Bubu ikan/bubu Kepiting
2. Jaring
3. Pancing, pancing tunda dan Rawai
4. Tangkul Bilis
5. Kelong
c) Musim penangkapan
Musim penangkapan ikan masyarakat sangat tergantung kepada musim
angin, dan ombak besar. Terdapat empat musim utama yaitu Musim Utara,
Timur, Selatan dan Barat. Setiap musim mempunyai karakteristik tersendiri yang
menentukan cara dan alat yang digunakan untuk menangkap ikan.
d) Daerah Penangkapan
Sesuai dengan ukuran perahu/pompong
dimiliki,

nelayan

di

lokasi

studi

ini

maka

dan alat tangkap ikan yang
umumnya

para

nelayan

mengoperasikannya di perairan pantai. Pengoperasian alat tangkap ini tidak
hanya di desa mereka, tetapi juga di pulau-pulau sekitarnya pulau bunguran.
Adapun daerah penangkapan ikan (fishing ground) mereka meliputi Karang
Sujung, Karang tajam, Laut Sepempang dan Tanjung, Teluk Buton, Laut
Setapang, Silas dan sebagainya.
e) Pemasaran dan Pasca panen
Pada umumnya hasil tangkapan nelayan dijual dalam keadaan segar
kepada masyarakat sekitar Kelanga

dengan harga yang ditentukan oleh

Nelayan pemancing, dan bila hail banyak ada yang dibawa langsung ke kota
ranai. Untuk penyimpanan hasil tangkapan yang banyak mereka sangat
kewalahan karena di desa ini tidak ada pabrik es/coldstorek. Untuk hasil ikan bilis
mereka keringkan atau dipermentasi/pedak bilis atau di keringkan.
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Tabel 5. Kalender musim penangkapan ikan di Desa Kelanga
Alat tangkap
Musim Angin dan
Ikan Tangkapan
Jaring

Bulan
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

U


U


U


T


T


S


S


S


B


B


U


x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

x

x

x

Pancing
Bubu Ketam

x

Bubu Ikan
Tangkul bilis

x

12
U

X

X

X

Kelong

x

x

x

x

x

X

Rawai

x

x

x

X

x

x

Tongkol

x

x

xx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx

xxx

Teri

xx

xx

xxx

xxx

xxx

X

Cumi

xx

xx

xx

xx

xx

X

Mayuk

xx

xxx

xxx

xxx

xx

Xx

Tamban

x

xx

xx

xx

Xx
x

X

Ikan Karang

x

xx

xxx

xxx

xx

xx

xx

xx

xxx

Xx

xx

x

X

x

x

x

x

x

x

xx

xxx

xxx

xxx

xx

Duyek
Siput

xxx

xxx

xxx

xx

xx

Ilak

xxx

xxx

xxx

xxx

Belanak

xxx

xxx

xx

Xx

Hiu

xxx

xxx

xx

x

Tamban

xx

x

x

x

x

x

xx

xx

xx

xxx

Xxx

4.2.3. Kondisi terumbu karang
Masyarakat Desa Kelanga

khususnya nelayan mempunyai akses yang

cukup besar terhadap terumbu karang di sekitarnya. Kawasan terumbu karang
yang ada merupakan kawasan yang potensial untuk melakukan kegiatan
penangkapan ikan khususnya ikan-ikan karang. Jenis alat tangkap yang dominan
dioperasikan di kawasan terumbu karang di lokasi studi ini adalah bubu dan
pancing, berkarang, menyelam untuk mencari gurita duyek, yang selalu berada di
daerah

karang.

Kondisi

terumbu

karang

di

Desa

Kelanga

sangatlah

memprihatinkan, atas pengamatan dan penelitian yang dilakukan bahwa kondisi
terumbu karang yang masih baik hanya berkisar 20% saja yang masih baik
sedangkan 80% terdiri dari patahan karang dan karang mati yang ditutupi alga.
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4.3. Desa Tanjung
4.3.1. Gambaran Umum
Desa Tanjung merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan
Bunguran timur laut, daerahnya tak jauh dari kota ranai dan memiliki daerah
strategis dimana daerah memiliki pantai pasir putih dan

hadapan desa

terbentang pulau nan indah yaitu Pulau Senoa. Secara georafis desa ini sebelah
utara berbatasan dengan Desa Kelanga, sebelah Selatan berbatas dengan Desa
Limau Manis, sebelah Barat berbatas dengan Desa Ceruk dan sebelah timur
berbatasan dengan laut cina selatan. Desa Tanjung telah juga terjadi pemekaran
dimana menjadi 2 Desa yaitu Desa Tanjung dan Desa Limau Manis. Desa ini
juga sering dijadikan kawasan wisata baik oleh masyarakat lokal maupun
pendatang karena memiliki teluk dan pantai yang cukup indah, di lautnya bisa
terlihat panorama pulau senoa yang terlihat seperti gadis yang terbaring. pada
hari-hari tertentu diadakan acara hiburan sehingga daerah ini memang menjadi
tempat berlibur khususnya hari minggu bagi masyarakat khususnya muda mudi
dan anak-anak untuk mandi dan bermain. Karena pantainya landai dan padat
selebar + 25 dengan panjang 2 Km kadang juga sering dijadikan tempat pacuan
(crosing) kendaraan roda 2 bagi remaja baik yang datang dari ranai ataupun
sekitar desa.
Akses untuk sampai di Desa Tanjung sangatlah mudah dimana
keberadaanya sangat dekat dengan kota ranai kendaraan umum yang biasa
digunakan masyarakat adalah ojek dan bus subsidi pemerintah Kab. Natuna
yang dimulai pada tahun 2007 sedangkan bagi siswa yang sekolah di Kota Ranai
disediakan bus angkutan sekolah, dimana kondisi jalan sudah baik, waktu yang
digunakan untuk sampai ke ibu kota kecamatan + 5 menit karena memang
kantor camat berada di Desa Tanjung, sedangkan untuk ke ibu kota kabupaten
waktu yang digunakan 25 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua atau
mobil dengan jarak + 18 Km., pada tahun 2007 ini kondisi jalan diperlebar dan
diaspal ulang untuk memuluskan jalan.
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4.3.2. Sarana dan Pemanfaatan Pemanfaatan sumberdaya perikanan
Pemanfaatan sumberdaya khususnya perikanan telah mulai dilakukan
sejak dahulu dimana daerah ini pernah terkenal karena merupakan daerah
tangkap yang cukup kaya akan ikan dan pada tahun 1943 Orang-orang Jepang
(Jepon) masuk ke Desa Tanjung, untuk mencari ikan dengan membawa kapal
yang bernama (Kudamaru). Semasa orang-orang Jepang berada ke Desa
Tanjung, masyakat merasa cukup mewah makanannya, tetapi pakaian sulit
bahkan

menggunakan

pakaian

sarung

yang

terbuat

dari

goni.

Untuk

memanfaatkan hasil perikanan masyarakat menggunakan kendaraan berupa,
pompong, perahu/kolek dengan peralatan sederhana seperti pancing dan bubu.
a) Pompong /Perahu motor
Pompong adalah Kendaraan laut yang bermesin digunakan oleh nelayan
untuk mencari ikan laut, namun di daerah ini juga terdapat sampan/kolek yang
juga digunakan nelayan untuk kelaut/sungai dengan menggunakan dayung
sampan, kendaraan ini tidak bisa mencari ikan jauh kelaut karena kecil terbuat
dari kayu bulat besar yang di bentuk seperti sampan. Bagi nelayan yang
menggunakan pompong/perahu bermotor lebih terfokus untuk mencari ikan ke
kawasan yang lebih jauh dari pantai dan, sementara perahu tanpa motor
(sampan) di sekitar pantai. Daerah Penangkapan nelayan dilaut pulau senoa
sampai 8 mill dari pantai. Tercatat 36 buah pompong dan 16 buah sampan/kolek
yang berada di desa tanjung.
b) Jenis alat tangkap
Jenis alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan bervariasi sesuai
dengan kebiasaan, kesukaan, keterampilan yang dimiliki, kemampuan modal
serta musim dan jenis ikan yang ditangkap. Satu keluarga nelayan bisa memiliki
lebih dari satu jenis alat tangkap, dan dapat diketahui jumlah pompong yang
terdapat di Desa Tanjung berjumlah 36 buah dan sampan/kolek berjumlah 16
Bahkan ada jenis alat tangkap yang dimiliki oleh seluruh nelayan, misalnya
pancing tunda dan pancing biasa. Nelayan mengoperasikan alat tangkapnya
menggunakan armada kapal motor (pompong) berukuran 1 – 2 ton dan
sampan/kolek. Jenis alat tangkap yang terdapat di Desa Tanjung antara lain:
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1.

Pancing

4. Jaring,

tunda,

Pancing

Ulur,

2.

Bubu,

3.

Kelong

Pantai,

5.Tombak/Singkap.

c) Musim penangkapan
Musim penangkapan ikan masyarakat sangat tergantung kepada musim
angin, dan ombak besar. Terdapat empat musim utama yaitu Musim Utara,
Timur, Selatan dan Barat. Setiap musim mempunyai karakteristik tersendiri yang
menentukan cara dan alat yang digunakan untuk menangkap ikan.

Tabel 6. Kalender musim penangkapan ikan di Desa Tanjung
Bulan
Alat tangkap
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Musim Angin dan
Ikan Tangkapan

U


U


U


T


T


T


S


S


S


B


B


U


Kelong

xx

xx

xx

x

xx

xx

Pancing

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

singkap/tombak

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ikan Karang

x

x

x

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

x

Ikan Belanak

xx

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ikan Bilis

x

x

x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

x

x

Tongkol

xx

xx

x

x

x

x

x

x

xx

xxx

xxx

xxx

Ikan Kerapu

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xxx

x

x

x

x

x

Cumi-cumi

x

x

x

x

x

x

xx

xxx

x

x

x

x

Gurita/duyek

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

Krisi Bali

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

x

x

Udang Putih

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xxx

x

x

x

x

Ikan Bahan

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

x

x

Sotong

xx

xxx

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

xxx
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d) Daerah Penangkapan
Sesuai dengan ukuran perahu/pompong

dan alat tangkap ikan yang

dimiliki, nelayan di desa ini pada umumnya para nelayan mengoperasikannya di
perairan pantai. Dan laut terbuka Pengoperasian alat tangkap ini tidak hanya di
desa mereka, tetapi juga di pulau-pulau sekitarnya pulau bunguran sampai ke
Tanjung Datuk dan Pulau Panjang.
e) Pemasaran dan Pasca panen
Pada umumnya hasil tangkapan nelayan dijual dalam keadaan segar
kepada masyarakat sekitar Desa Tanjung

dengan harga yang ditentukan oleh

Nelayan pemancing, dan bila hasil banyak ada yang dibawa langsung ke kota
ranai. Untuk penyimpanan hasil tangkapan yang banyak mereka sangat
kewalahan karena di desa ini tidak ada pabrik es/coldstorek mereka hanya
membeli es untuk ikan dari masyarakat yang punya kulkas.

4.3.3. Kondisi terumbu karang
Masyarakat

Desa Tanjung

khususnya nelayan mempunyai akses yang

cukup besar terhadap terumbu karang di sekitarnya. Kawasan terumbu karang yang
ada merupakan kawasan yang potensial untuk melakukan kegiatan penangkapan
ikan khususnya ikan-ikan karang. Jenis alat tangkap yang dominan dioperasikan di
kawasan terumbu karang

di lokasi studi ini adalah bubu dan pancing dan

sebahagian masyarakat ada yang menyelam. Dan untuk daerah desa Tanjung
meliputi karang tengah dan karang-karang yang ada di sisi pulau dapat dikatakan
bahwa kondisi terumbu karang sudah ada yang rusak dari penelitian diperoleh hasil
tutupan karang hidup sekitar 30% saja yang masih baik sisanya telah rusak baik
oleh oleh alam maupun pelaku pembiusan yang sudah berlangsung cukup lama.
Namun saat ini aktivitas pembiusan sudah sangat berkurang dapat dikatakan tidak
ada lagi masyarakat yang melakukan kegiatan pembiusan.
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4.4. Desa Sepempang
4.4.1. Gambaran Umum
Desa Sepempang merupakan salah satu desa yang terdapat di
Kecamatan Bunguran Timur Laut, letak daerahnya tak jauh dari kota Ranai
dan memiliki daerah strategis dimana daerah memiliki pantai pasir putih dan
hadapan desa terbentang pulau nan indah yaitu Pulau Senoa. Secara
georafis desa ini sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung/Desa Limau
Manis, sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Ranai, sebelah Barat
berbatas dengan Desa Ceruk dan sebelah Timur berbatasan dengan laut cina
selatan.
Desa Sepempang terdiri dari 2 dusun, 3 RW dan 9 RT. Dusun 1 terdiri
dari 2 RW dan 6 RT, RW 1 terdiri dari RT 1 Air Merah, RT 2 Padang Buluk, RT 3
Tanjung Sulai; RW 2 terdiri dari RT 1 Air Danau, RT 2 Teledu, RT 3 Sejubu.
Sedangkan Dusun 2 hanya 1 RW dengan 3 RT, yaitu RT 1 Teluk Baruk, RT 2 Air
Hijau, dan RT 3 Beringin Jaya.
Akses untuk sampai di Desa Sepempang sangatlah mudah dimana
keberadaanya sangat dekat dengan kota ranai, dimana kondisi jalan sudah baik,
waktu yang digunakan untuk sampai ke ibu kota kecamatan + 15 menit, begitu
juga dengan ke ibu kota kabupaten dengan jarak + 7 Km, pada tahun 2007 ini
kondisi jalan diperlebar dan diaspal ulang untuk memuluskan jalan.

4.4.2. Sarana dan Pemanfaatan sumberdaya perikanan
a) Pompong /Perahu motor
Pompong adalah Kendaraan laut yang bermesin digunakan oleh nelayan
untuk mencari ikan, namun di daerah ini juga terdapat sampan/kolek yang juga
digunakan nelayan untuk kelaut/sungai dengan menggunakan dayung sampan,
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kendaraan ini tidak bisa mencari ikan jauh kelaut,. Bagi nelayan, penggunaan
pompong/perahu bermotor lebih terfokus untuk mencari ikan ke kawasan yang
lebih jauh dari pantai dan, sementara perahu tanpa motor (sampan) di sekitar
pantai. Daerah Penangkapan nelayan dilaut pulau senoa. Tercatatat 67 buah
pompong dan 11 buah sampan, serta 2 buah speed boat kecil yang dimiliki
nelayan desa Sepempang.
b) Jenis alat tangkap
Jenis alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan bervariasi sesuai
dengan kebiasaan, kesukaan, keterampilan yang dimiliki, kemampuan modal
serta musim dan jenis ikan yang ditangkap. Satu keluarga nelayan bisa memiliki
lebih dari satu jenis alat tangkap, dan dapat diketahui jumlah pompong yang
terdapat di Desa Sepempang berjumlah 67 buah dan sampan/kolek berjumlah
11 buah. Ada beberapa jenis alat tangkap yang dimiliki oleh seluruh nelayan,
misalnya

pancing

tunda,pancing

biasa.

Nelayan

mengoperasikan

alat

tangkapnya menggunakan armada kapal motor (pompong) berukuran 1 – 2 ton
dan sampan/kolek. Jenis alat tangkap yang terdapat di Desa Sepempang antara
lain:
1. Pancing tunda, Pancing Ulur
2. Kelong Pantai
3. Bubu
4. Jaring
5. Tombak
c) Musim penangkapan
Musim penangkapan ikan masyarakat sangat tergantung kepada
musim

angin dan ombak besar. Terdapat empat musim utama yaitu

Musim Utara, Timur, Selatan

dan Barat. Setiap musim mempunyai

karakteristik tersendiri yang menentukan cara dan alat yang digunakan untuk
menangkap ikan.
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Tabel 7.Kalender musim penangkapan ikan di Desa Sepempang
Bulan

Alat tangkap
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

U


U


U


T


T


T


S


S


S


B


B


U


x

x

x

x

x

x

x

x

xx

xx

xx

X

Bubu

x

x

x

x

x

X

Jaring

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Musim Angin dan
Ikan Tangkapan
Pancing tunda

Tombak

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kelong

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

xx

Tongkol/simbek

x

x

x

x

x

x

x

xx

xx

xxx

xxx

Xxx

x

x

xx

xx

Xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

xx

xx

x

x

x

X

x

x

X

Ikan kurisi

x

x

xxx

Xxx

x

x

x

Ikan Mahan

x

x

xxx

xxx

Xxx

x

x

x

x

x

x

X

xx

xx

x

Ikan Pantai
Ikan Mayuk

x

x

x

Ikan Bilis

Ikan Langgai

x

x

Xx

x

x

Ikan belais/
baronang

Xx

xx

xx

x

x

Ikan Belanak

Xx

xx

Xx

x

x

X

xx

xx

xx

Xx

xx

xx

xx

xx

xx

X

xx

xxx

X

Udang putih
Ikan Karang

x

x

x

x

Tamban
Banau

xx

xx

X

Kepiting

xx

xx

xxx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Xx

Kurisi bali

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

xx

xx

X

Kerapu

x

x

x

xx

xx

xx

x

x

x

x

x

X

Kerapu sono

x

x

x

x

x

x

xx

xx

xx

x

x

X

x

xxx

xxx

x

X
xxx

xxx

Xxx

Cumi-cumi
Gurita besar/duyak
Gurita Kecil

x

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

X

Sotong

xxx

xxx

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Xxx

Duyung

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

xx

xx
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d) Daerah Penangkapan
Sesuai dengan ukuran perahu/pompong

dan alat tangkap ikan yang

dimiliki, nelayan pada umumnya mengoperasikannya di perairan pantai dan laut
Pulau Senoa Pengoperasian alat tangkap ini tidak hanya di desa mereka, namun
juga sampai ke perairan Desa Tanjung dan Desa Pengadah.
e) Pemasaran dan Pasca panen
Pada umumnya hasil tangkapan nelayan dijual dalam keadaan segar
kepada masyarakat sekitar Sepempang
nelayan, dan bila banyak

dengan harga yang ditentukan oleh

ada yang dibawa langsung ke kota ranai. Untuk

penyimpanan hasil tangkapan yang banyak mereka sangat kewalahan karena
tidak semua nelayan memiliki bok penyimpanan ikan atau prezer. Di desa
Sepempang ada pabrik es/cold storek namun belum berfungsi karena mengalami
kerusakan baru pertengahan Juli 2008 pabrik es ini berfungsi dan dikelola oleh
perusda.Di desa ini juga tersedia tempat penjualan ikan yaitu di dusun teluk
baruk untuk memasarkan hasil tangkapan kalaupun tidak mereka menjual di
pinggir-pinggir jalan atau di depan rumah mereka dengan cara di gantung.

4.4.3. Kondisi terumbu karang
Masyarakat

Desa Sepempang

khususnya nelayan mempunyai akses

yang cukup besar terhadap terumbu karang di sekitarnya. Kawasan terumbu karang
yang ada merupakan kawasan yang potensial untuk melakukan kegiatan
penangkapan ikan khususnya ikan-ikan karang. Jenis alat tangkap yang dominan
dioperasikan di kawasan terumbu karang di lokasi studi ini adalah bubu dan pancing
dan sebahagian masyarakat ada yang menyelam. Dan untuk daerah desa
Sepempang meliputi karang tengah dan karang-karang yang ada di sisi pulau dapat
dikatakan bahwa kondisi terumbu karang sudah ada yang rusak dari penelitian
diperoleh hasil tutupan karang hidup sekitar 30% saja yang masih baik sisanya telah
rusak baik oleh oleh alam maupun pelaku pembiusan yang sudah berlangsung
cukup lama. Namun saat ini aktivitas pembiusan sudah sangat berkurang dapat
dikatakan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan kegiatan pembiusan.
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4.5. Desa Cemaga

4.5.1. Gambaran Umum
Desa Cemaga merupakan bagian dari Kec. Bunguran Selatan, letaknya
berada di tenggara pulau bunguran, Desa ini memiliki pantai berpasir putih
langsung menghadap lautan luas, masyarakat telah berdiam di atas daratan atau
dalam daerah perkebunan mengitari jalan utama desa, berbeda dengan desa lain
yang pada umumnya berada di daerah pantai.

Desa ini memiliki tiga buah

gugusan pulau nan cantik yaitu pulau Akar, Pulau Juntai dan Pulau Kemudi.
Desa ini berada di lintasan jalan menuju Selat Lampa yang merupakan salah
satu pelabuhan utama dari dan ke Natuna setelah Pelabuhan Penagih, Desa ini
memilki perairan luas dan terkenal dengan hasil perikanannya dimana juga daerah
ini banyak memiliki sungai kecil yang di sekitarnya terdapat hutan bakau yang masih
cukup baik. daerah ini sering menjadi tumpuan masyarakat di sekitar pulau
bunguran timur untuk mencari ikan .di daerah pantai terdapat batu batuan yang
cukup besar dan menjulang, dimana salah satunya yang terkenal adalah batu
mineng atau batu untuk mengamati musuh dari darat, sedangkan bebatuan yang
lain adalah pantai batu kasah yang juga menjadi objek yang cukup menarik untuk
dijadikan daerah wisata yang langsung berhadapan dengan Pulau Kemudi.
Untuk sampai di Desa Cemaga alat transportasi yang digunakan adalah
kendaraan darat roda dua atau mobil, Kondisi jalan desa masih dalam pengerasan
dan ada sebahagian yang telah disemenisasi dan di Aspal, Pelabuhan utama di
Desa Cemaga cukup panjang, terbuat dari kayu dan kondisinya sudah sangat
memprihatinkan/ rusak, namun di tahun 2007 ini telah ada pembangunan dermaga
baru yang di danai program coremap II Kab. Natuna.

4.5.2. Sarana dan Pemanfaatan sumberdaya perikanan
Sarana penangkapan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan di di
desa masyarakat masih menggunakan sarana sederhana baik berupa pompong,
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maupun sampan/kolek dan alat yang digunakanpun sangat sederhana berupa
kelong, bubu, pancing, jaring, tangkul bilis dan bubu ketam.
a). Pompong /Perahu motor
Pompong adalah Kendaraan laut yang bermesin digunakan oleh nelayan
untuk mencari ikan, namun di daerah ini juga terdapat sampan/kolek yang juga
digunakan nelayan untuk kelaut/sungai dengan menggunakan dayung sampan
ini

tidak

bisa

mencari

ikan

jauh

kelaut,. Bagi

nelayan,

penggunaan

pompong/perahu bermotor lebih terfokus untuk mencari ikan ke kawasan yang
lebih jauh dari pantai dan, sementara perahu tanpa motor (sampan) di sekitar
pantai. Tercatat sebanyak 27 pompong, 9

buah sampan sebagai sarana

transportasi ke laut masyarakat desa pengadah.
b). Jenis alat tangkap
Jenis alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan bervariasi sesuai
dengan kebiasaan, kesukaan, keterampilan yang dimiliki, kemampuan modal
serta musim dan jenis ikan yang ditangkap. Di

ini satu keluarga nelayan bisa

memiliki lebih dari satu jenis alat tangkap. Bahkan ada jenis alat tangkap yang
dimiliki oleh seluruh nelayan, misalnya pancing tunda, dan pancing biasa yang
menggunakan satu mata pancing. Nelayan mengoperasikan alat tangkapnya
menggunakan armada kapal motor (pompong) berukuran 0,5 – 2 ton.. Jenis alat
tangkap yang terdapat di Desa Cemaga antara lain:
1. Bubu ikan dan Bubu Ketam
2. Jaring
3. Jala
4. Pancing
5. Tangkul Bilis
6. Kelong Pantai
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c). Musim penangkapan
Musim penangkapan ikan masyarakat sangat tergantung kepada musim
angin, dan ombak besar. Terdapat empat musim utama yaitu Musim Utara,
Timur, Selatan dan Barat. Setiap musim mempunyai karakteristik tersendiri yang
menentukan cara dan alat yang digunakan untuk menangkap ikan.

Tabel 8. Kalender musim penangkapan ikan di Desa Cemaga
Alat
tangkap

Bulan
7

1

2

3

4

5

6

Musim
Angin dan
Ikan
Tangkapan

U


U


T


T


T


S


Kelong

xx

xx

xx

Bubu Ikan

x

x

x

x

x

x

x

x

Pancing

x

x

x

x

x

Jala/Jaring

x

x

x

x

x

x

x

x

Tangkul
Bilis
x

Bubu
Ketam

x

Ikan
Bilis/teri

9

10

11

B


B


B


xx

xx

xx

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xxxx

xx

xxx

xxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxx

xxx

xxx

xxxx

xxxx

S


Tongkol
xxx

Kurisi
Gurita

xxx

xxx

xxx

Sotong

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

8
S


Cumi-cumi

xxx

xxx

xxx

Tiram

xxxx

xxx

xxxx

xxxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxx

xxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxx

xxx

xx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xx

Kerapu
Ikan Merah
Ikan
Karang
Ketam

xx

12
U


xxxx
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d). Daerah Penangkapan
Sesuai dengan ukuran perahu/pompong
dimiliki,

nelayan

di

lokasi

studi

ini

maka

dan alat tangkap ikan yang
umumnya

para

nelayan

mengoperasikannya di perairan pantai. Pengoperasian alat tangkap ini tidak
hanya di desa mereka, tetapi juga di pulau-pulau sekitarnya pulau bunguran.
Adapun daerah penangkapan ikan (fishing ground) mereka meliputi Pulau Jantai,
Pulau Kemudi, Tepi pantai daerah teluk, Tanjung Sagu, Pantai semitan, Karang
Batu Dua, Karang Muar, Karang Batu Putih, Karang Bat Amai, Karang Batu
Malai, dan sebagainya.
e). Pemasaran dan Pasca panen
Pada umumnya hasil tangkapan nelayan dijual dalam keadaan segar
kepada masyarakat sekitar Cemaga dengan harga yang ditentukan oleh Nelayan
pemancing, dan bila hail banyak ada yang dibawa langsung ke kota ranai. Untuk
penyimpanan hasil tangkapan yang banyak mereka sangat kewalahan karena di
desa ini tidak ada pabrik es/coldstorek. Untuk hasil ikan bilis mereka keringkan
atau dipermentasi/pedak bilis, sedangkan ikan lain habis terjual dan kadang
dibuat ikan salai/asap.

4.5.3. Kondisi terumbu karang
Masyarakat Desa Cemaga khususnya nelayan mempunyai akses yang
cukup besar terhadap terumbu karang di sekitarnya. Kawasan terumbu karang
yang ada merupakan kawasan yang potensial untuk melakukan kegiatan
penangkapan ikan khususnya ikan-ikan karang. Jenis alat tangkap yang dominan
dioperasikan di kawasan terumbu karang di lokasi studi ini adalah bubu dan
pancing, namun karena daerah ini juga menjadi tumpuan bagi nelayan yang ada
di sekitar pulau bunguran dan alat yang digunakan terutama yang mengancam
terumbu karang masih ada nelayan yang menggunakan putasium dengan
menggunakan kompresor maupun tampa kompresor, berenang mengitari daerah
karang, untuk mencari ikan hidup yang harganya mahal seperti ikan kerapu,
napolion dan sebagainya dengan menggunakan putasium ataupun akar bahar.
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Dari hasil pengamatan terhadap kondisi terumbu karang di desa Cemaga,
hasilnya bahwa kondisi terumbu karang sangat memprihatinkan, dan lebih bayak
yang rusak berkisar 20-25% saja yang masih baik, sedangkan 75 – 80% dalam
keadan rusak.

4.6. Desa Sabang Mawang

4.6.1. Gambaran Umum
Desa Sabang Mawang secara geografis Desa ini terletak saling
berhadapan dengan Desa Pulau Tiga maupun Desa Sededap. Dengan luas total
wilayah Desa 120 km. Namun dalam rencana pengelolaan terumbu karang ini
meliputi empat desa antara lain Desa Balai, Desa Sabang Mawang, Desa
Tanjung Bantang dan Desa Serantas.
Untuk sampai ke wilayah Desa Sabang Mawang tidak terlalu susah sebab
bisa diakses dari Desa-desa tetangga yang berdekatan dan berada disekitar
desa Sabang Mawang atau langsung dari pelabuhan utama Kabupaten Natuna
yakni pelabuhan Selat Lampa. Alat

transportasi utama untuk menuju Desa

adalah Pompong, baik yang digunakan secara resmi sebagai sarana angkutan
umum atau dengan sistem Carteran.
Jarak untuk menuju ibu kota Kecamatan sekitar 30 KM yang berada di
Desa Tanjung Kumbik Kec. Sabang Mawang dengan menggunakan pompong +1
jam, Sedangkan jarak menuju pusat kota Kabupaten adalah 110 KM dengan
transit di pelabuhan Selat Lampa menggunakan mobil angkutan sepanjang 70
KM atau 1 jam perjalanan.
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4.6.2. Sarana dan Pemanfaatan Pemanfaatan sumberdaya perikanan
a) Pompong /Perahu motor
Pompong adalah Kendaraan laut yang bermesin digunakan oleh nelayan
untuk mencari ikan laut, namun di daerah ini juga terdapat sampan/kolek yang
juga digunakan nelayan untuk kelaut/sungai dengan menggunakan dayung
sampan, kendaraan ini tidak bisa mencari ikan jauh kelaut karena kecil terbuat
dari kayu bulat besar yang di bentuk seperti sampan. Bagi nelayan yang
menggunakan pompong/perahu bermotor lebih terfokus untuk mencari ikan ke
kawasan yang lebih jauh dari pantai dan, sementara perahu tanpa motor
(sampan) di sekitar pantai. Daerah Penangkapan nelayan dilaut pulau senoa
sampai 8 mill dari pantai. Tercatat 291 pompong yang tersebar di 4 desa
pemekaran Sabang Mawang sedang sampan cukup banyak.
b) Jenis alat tangkap
Jenis alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan bervariasi sesuai
dengan kebiasaan, kesukaan, keterampilan yang dimiliki, kemampuan modal
serta musim dan jenis ikan yang ditangkap. Satu keluarga nelayan bisa memiliki
lebih dari satu jenis alat tangkap, Bahkan ada jenis alat tangkap yang dimiliki
oleh seluruh nelayan, misalnya pancing tunda dan pancing biasa. Nelayan
mengoperasikan alat tangkapnya menggunakan armada kapal motor (pompong)
berukuran 1 – 2 ton dan sampan/kolek. Jenis alat tangkap yang terdapat di
Sabang Mawang antara lain: 1. Pancing tunda, Pancing Ulur, 2. Bubu, 3. Kelong
Pantai, 4. Jaring, 5. Tombak/Singkap
c) Musim penangkapan
Musim penangkapan ikan masyarakat sangat tergantung kepada musim
angin, dan ombak besar. Terdapat empat musim utama yaitu Musim Utara,
Timur, Selatan dan Barat. Setiap musim mempunyai karakteristik tersendiri yang
menentukan cara dan alat yang digunakan untuk menangkap ikan.
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Tabel 9. Kalender musim penangkapan ikan di Sabang Mawang
Alat tangkap

Bulan
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Musim Angin dan
Ikan Tangkapan

U


U


U


T


T


T


S


S


S


B


B


U


Kelong

xx

xx

xx

x

xx

xx

Pancing

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

singkap/tombak

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ikan Karang

x

x

x

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

x

Ikan Belanak

xx

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ikan Bilis

x

x

x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

x

x

Tongkol

xx

xx

x

x

x

x

x

x

xx

xxx

xxx

xxx

Ikan Kerapu

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xxx

x

x

x

x

x

Cumi-cumi

x

x

x

x

x

x

xx

xxx

x

x

x

x

Gurita/duyek

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

Krisi Bali

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

x

x

Udang Putih

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xxx

x

x

x

x

Ikan Bahan

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

x

x

Sotong

xx

xxx

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

xxx

d) Daerah Penangkapan
Sesuai dengan ukuran perahu/pompong

dan alat tangkap ikan yang

dimiliki, nelayan di desa ini pada umumnya para nelayan mengoperasikannya di
perairan pantai. Dan laut terbuka Pengoperasian alat tangkap ini tidak hanya di
desa mereka, tetapi juga di pulau-pulau sekitarnya pulau bunguran sampai ke
Cemaga dan perbatasan Laut Sabang Mawangdan Pulau Midai.
e) Pemasaran dan Pasca panen
Pada umumnya hasil tangkapan nelayan dijual dalam keadaan segar
kepada masyarakat sekitar Sabang Mawang dengan harga yang ditentukan oleh
Nelayan pemancing, dan bila hasil banyak ada yang dibawa langsung ke kota
ranai. Untuk penyimpanan hasil tangkapan yang banyak mereka sangat
kewalahan karena di desa ini tidak ada pabrik es/coldstorek mereka hanya
membeli es untuk ikan dari masyarakat yang punya kulkas.
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4.6.3. Kondisi terumbu karang
Masyarakat Sabang Mawang

khususnya nelayan mempunyai akses

yang cukup besar terhadap terumbu karang di sekitarnya. Kawasan terumbu
karang yang ada merupakan kawasan yang potensial untuk melakukan kegiatan
penangkapan ikan khususnya ikan-ikan karang. Jenis alat tangkap yang dominan
dioperasikan di kawasan terumbu karang di lokasi studi ini adalah bubu dan
pancing dan sebahagian masyarakat ada yang menyelam. Dan untuk daerah
desa sepempang meliputi karang tengah dan karang-karang yang ada di sisi
pulau dapat dikatakan bahwa kondisi terumbu karang sudah ada yang rusak dari
penelitian diperoleh hasil tutupan karang hidup sekitar 30% saja yang masih baik
sisanya telah rusak baik oleh oleh alam maupun pelaku pembiusan yang sudah
berlangsung cukup lama. Namun saat ini aktivitas pembiusan sudah sangat
berkurang dapat dikatakan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan kegiatan
pembiusan.

4.7. Desa Sededap

4.7.1. Gambaran Umum
Desa Sededap merupakan salah satu desa yang terdapat di
Kecamatan Pulau Tiga, daerahnya ini terletak di bagian selatan pulau
bunguran yang merupakan gugusan pulau-pulau nan indah yang merupakan
salah satu lintasan kapal penumpang dan barang yang menuju pusat ibu kota
Kab. Natuna yang berada di Kota Ranai. Secara georafis desa ini sebelah
utara berbatasan dengan Pulau Tiga , Sebelah Timur berbatasan dengan
Desa Sabang Mawang/Tanjung Batang dan sebelah Selatan berbatas dengan
Laut Cina Selatan dan sebelah barat berbatas dengan laut Laut Cina Selatan.
Desa Sededap telah dimekarkan menjadi 2 desa yaitu Desa Sededap dan
Desa Teluk Labuh.
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Akses untuk sampai di Sededap melalui jalan darat dan laut, dimana dari
kota

ranai

dengan

kendaraan

roda

dua

atau

mobil

menuju

Selat

Lampa”pelabuhan PELNI’ kondisi jalan baik dan telah diaspal dengan jarak
tempuh + 1 ; 30 jam dan kemudian melanjutkan dengan pompong selama 1;30
menit. Pada tahun 2007 telah disediakan transportasi umum mini bus bersubsidi
oleh pemerintah natuna dari ranai dan ke selat lampa bagi masyarkat umum
dengan biaya Rp. 5. 000,-

4.7.2. Sarana dan Pemanfaatan Pemanfaatan sumberdaya perikanan
Pemanfaatan sumberdaya khususnya perikanan telah mulai dilakukan
sejak dahulu dimana daerah ini pernah terkenal karena merupakan daerah
tangkap yang cukup kaya akan ikan dan pada tahun 1943 Orang-orang Jepang
(Jepon) masuk ke Sededap , untuk mencari ikan dengan membawa kapal yang
bernama (Kudamaru). Semasa orang-orang Jepang berada ke Sededap ,
masyakat merasa cukup mewah makanannya, tetapi pakaian sulit bahkan
menggunakan pakaian sarung yang terbuat dari goni.

Untuk

memanfaatkan hasil perikanan masyarakat menggunakan kendaraan berupa,
pompong, perahu/kolek dengan peralatan sederhana seperti pancing dan bubu.
a). Pompong /Perahu motor
Pompong adalah Kendaraan laut yang bermesin digunakan oleh nelayan
untuk mencari ikan laut, namun di daerah ini juga terdapat sampan/kolek yang
juga digunakan nelayan untuk kelaut/sungai dengan menggunakan dayung
sampan, kendaraan ini tidak bisa mencari ikan jauh kelaut karena kecil terbuat
dari kayu bulat besar yang di bentuk seperti sampan. Bagi nelayan yang
menggunakan pompong/perahu bermotor lebih terfokus untuk mencari ikan ke
kawasan yang lebih jauh dari pantai dan, sementara perahu tanpa motor
(sampan) di sekitar pantai.
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b). Jenis alat tangkap
Satu keluarga nelayan bisa memiliki lebih dari satu jenis alat tangkap, dan
dapat diketahui jumlah pompong yang terdapat di Sededap berjumlah 56 buah
dan sampan/kolek berjumlah 12 bahkan ada jenis alat tangkap yang dimiliki oleh
seluruh nelayan, misalnya pancing tunda dan pancing biasa. Nelayan
mengoperasikan alat tangkapnya menggunakan armada kapal motor (pompong)
berukuran 1 – 2 ton dan sampan/kolek. Jenis alat tangkap yang terdapat di
Sededap antara lain: 1. Pancing tunda, Pancing Ulur, 2. Bubu, 3. Jaring.
c). Musim penangkapan
Musim penangkapan ikan masyarakat sangat tergantung kepada musim
angin, dan ombak besar. Terdapat empat musim utama yaitu Musim Utara,
Timur, Selatan dan Barat. Setiap musim mempunyai karakteristik tersendiri yang
menentukan cara dan alat yang digunakan untuk menangkap ikan.

Tabel 10. Kalender musim penangkapan ikan di Sededap
Alat tangkap

Bulan
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Musim Angin
dan Ikan
Tangkapan

U


U


U


T


T


T


S


S


S


B


B


Kelong
Pancing

xx
x

xx
x

xx
x

x

x

x

x

x

x

x
x

xx
x

xx
x

singkap/tombak

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

U


Ikan Karang

x

x

x

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

Ikan Belanak

xx

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ikan Bilis

x

x

x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

x

x

Tongkol
Ikan Kerapu

xx
x

xx
x

x
x

x
xxx

x
xxx

x
xxx

x
xxx

x
x

xx
x

xxx
x

xxx
x

xxx
x

Cumi-cumi

x

x

x

x

x

x

xx

xxx

x

x

x

x

Gurita/duyek

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

Krisi Bali

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

x

x

Udang Putih

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xxx

x

x

x

x

Ikan Bahan

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

x

x

Sotong

xx

xxx

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

xxx
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d). Daerah Penangkapan
Sesuai dengan ukuran perahu/pompong

dan alat tangkap ikan yang

dimiliki, nelayan di desa ini pada umumnya beroperasi di perairan pantai.
Pengoperasian alat tangkap ini tidak hanya di desa mereka, tetapi juga di pulaupulau sekitarnya pulau bunguran sampai ke Batu-batu, perbatasan pulau Midai..
e). Pemasaran dan Pasca panen
Pada umumnya hasil tangkapan nelayan dijual dalam keadaan segar
kepada masyarakat sekitar Sededap

dengan harga yang ditentukan oleh

Nelayan pemancing, dan bila hasil banyak ada yang dibawa langsung ke kota
ranai. Untuk penyimpanan hasil tangkapan yang banyak mereka sangat
kewalahan karena di desa ini tidak ada pabrik es/coldstorek mereka hanya
membeli es untuk ikan dari masyarakat yang punya kulkas.

4.7.3. Kondisi terumbu karang
Masyarakat Sededap khususnya nelayan mempunyai akses yang cukup
besar terhadap terumbu karang di sekitarnya. Kawasan terumbu karang yang ada
merupakan kawasan yang potensial untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan
khususnya ikan-ikan karang. Jenis alat tangkap yang dominan dioperasikan di
kawasan terumbu karang

di lokasi studi ini adalah bubu dan pancing dan

sebahagian masyarakat ada yang menyelam. Dan untuk daerah desa sededap
meliputi karang Ubuh, Karang Tebing Karang, Karang Kuning, dan karang-karang
yang ada di sisi pulau dapat dikatakan bahwa kondisi terumbu karang sudah ada
yang rusak dari penelitian diperoleh hasil tutupan karang hidup sekitar 30% saja
yang masih baik sisanya telah rusak baik oleh oleh alam maupun pelaku pembiusan
yang sudah berlangsung cukup lama. Untuk desa Teluk Labuh terdapat Karang
Tukang, karang Laut, dan karang lainnya disekitar panatai desa Teluk Labuh.
Namun saat ini aktivitas pembiusan sudah sangat berkurang dapat dikatakan tidak
ada lagi masyarakat yang melakukan kegiatan pembiusan.
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4.8. Desa Pulau Tiga
4.8.1. Gambaran Umum
Pulau Tiga merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Pulau
Tiga, daerahnya ini terletak di bagian selatan pulau bunguran yang merupakan
gugusan pulau-pulau nan indah yang merupakan salah satu lintasan kapal
penumpang dan barang yang menuju pusat ibu kota Kab. Natuna yang berada di
Kota Ranai. Secara georafis desa ini sebelah utara berbatasan dengan laut Kec.
Sedanau, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sabang Mawang/Tajnjung
Batang dan sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sededap dan sebelah barat
berbatas dengan laut Sedanau. Pulau Tiga telah dimekarkan menjadi 4 desa
yaitu Desa Pulau Tiga (Tanjung Kumbik), Desa Tanjung Kumbik Utara, Desa
Setumuk dan Desa Selading. Desa ini juga merupakan sentra perikanan
tangkap, dimana nelayan-nelayan yang mencari ikan di sekitar pulau natuna
sering singgah berhenti di desa ini untuk memenuhi kebutuhan seperti es,
minyak dan perbekalan sebelum melanjutkan mencari ikan, seperti nelayan dari
tanjung balai karimun dan sebagainya.
Akses untuk sampai di Pulau Tiga melalui jalan darat dan laut, dimana
dari kota ranai dengan kendaraan roda dua atau mobil menuju selat
lampa”pelabuhan PELNI’ kondisi jalan baik dan telah diaspal dengan jarak
tempuh + 1 ; 30 jam dan kemudian melanjutkan dengan pompong selama 30
menit. Dan pada tahun 2007 telah disediakan transportasi umum mini bus
bersubsidi oleh pemerintah natuna dari ranai dan ke selat lampa bagi masyarkat
umum dengan biaya Rp. 5. 000,Jumlah penduduk Pulau Tiga

diKecamatan Pulau Tiga

Kabupaten

Natuna Untuk Tahun 2007 adalah 1.469 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 754 Jiwa,
perempuan 715 jiwa, dengan

jumlah Kepala Keluarga (KK ) 380. Mata

pencaharian masyarakat Desa Pulau tiga pada umumnya petani sebagai pemilik
tanah sekaligus penggelola kelapa dan cengkeh karena hampir semua kawasan
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desa ini ditanami pohon kelapa dan batang cengkeh. Pengolahan kelapa sebagai
minyak kelapa dan pengolahan kelapa kering (Kopra). Selain itu juga ada yang
bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap dan budidaya, pada umumnya
para nelayan mengunakan alat tangkap pancing tonda, jarring pantai,
Sedangkan yang bermata pencaharian lain seperti buruh, pedagang, tukang
kayu, sebagai mata pencaharian masyarakat setempat jika memasuki musim
utara, karena nelayan tak bisa menangkap ikan dilaut sebab cuaca tak
bersahabat lagi dengan nelayan
Sebagian besar masyarakat Pulau Tiga Berprofesi sebagai Nelayan dan
Petani sedangkan selebihnya tidak terlalu signifikan. Tercatat Nelayan sebanyak
360 orang, Petani sebanyak 307 orang, buruh swasta 30 orang, Pegawai Negeri
sebanyak 20 orang, Pedagang sebanyak 10 orang, Montir 3 orang. Potensi
pendidikan sudah agak memadai, hal ini ditunjukkan dengan jenjang pendidikan
yang sudah ditempuh oleh masyarakatnya serta fasilitas pendidikan yang
tersedia. Untuk tingkat

S1 sebanyak 11 orang, Diploma 20 orang, SLTA /

sederajat 104 orang, SLTP/sederajat 106 orang. SD/sederajat sebanyak 452
orang, tidak tamat SD sebanyak 89 orang dan buta hurup sebanyak 10 orang.

4.8.2. Sarana dan Pemanfaatan Pemanfaatan sumberdaya perikanan
Pemanfaatan sumberdaya khususnya perikanan telah mulai dilakukan
sejak dahulu dimana daerah ini pernah terkenal karena merupakan daerah
tangkap yang cukup kaya akan ikan dan pada tahun 1943 Orang-orang Jepang
(Jepon) masuk ke Pulau Tiga, untuk mencari ikan dengan membawa kapal yang
bernama (Kudamaru). Semasa orang-orang Jepang berada ke Pulau Tiga,
masyakat merasa cukup mewah makanannya, tetapi pakaian sulit bahkan
menggunakan pakaian sarung yang terbuat dari goni. Untuk memanfaatkan hasil
perikanan masyarakat menggunakan kendaraan berupa, pompong, perahu/kolek
dengan peralatan sederhana seperti pancing dan bubu.
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a). Pompong /Perahu motor
Pompong adalah Kendaraan laut yang bermesin digunakan oleh nelayan
untuk mencari ikan laut, namun di daerah ini juga terdapat sampan/kolek yang
juga digunakan nelayan untuk kelaut/sungai dengan menggunakan dayung
sampan, kendaraan ini tidak bisa mencari ikan jauh kelaut karena kecil terbuat
dari kayu bulat besar yang di bentuk seperti sampan. Bagi nelayan yang
menggunakan pompong/perahu bermotor lebih terfokus untuk mencari ikan ke
kawasan yang lebih jauh dari pantai dan, sementara perahu tanpa motor
(sampan) di sekitar pantai.
b). Jenis alat tangkap
Jenis alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan bervariasi sesuai
dengan kebiasaan, kesukaan, keterampilan yang dimiliki, kemampuan modal
serta musim dan jenis ikan yang ditangkap. Satu keluarga nelayan bisa memiliki
lebih dari satu jenis alat tangkap, dan dapat diketahui jumlah pompong yang
terdapat di Pulau Tiga

berjumlah 36 buah dan sampan/kolek berjumlah 16

Bahkan ada jenis alat tangkap yang dimiliki oleh seluruh nelayan, misalnya
pancing tunda dan pancing biasa. Nelayan mengoperasikan alat tangkapnya
menggunakan armada kapal motor (pompong) berukuran 1 – 2 ton dan
sampan/kolek. Jenis alat tangkap yang terdapat di Pulau Tiga

antara lain:

1. Pancing tunda, Pancing Ulur , 2. Bubu , 3. Kelong Pantai, 4. Jaring,
5. Tombak/Singkap.
c). Musim penangkapan
Musim penangkapan ikan masyarakat sangat tergantung kepada musim
angin, dan ombak besar. Terdapat empat musim utama yaitu Musim Utara,
Timur, Selatan dan Barat. Setiap musim mempunyai karakteristik tersendiri yang
menentukan cara dan alat yang digunakan untuk menangkap ikan.
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Tabel 11. Kalender musim penangkapan ikan di Pulau Tiga
Alat tangkap

Bulan
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Musim Angin dan
Ikan Tangkapan

U


U


U


T


T


T


S


S


S


B


B


U


Kelong

xx

xx

xx

x

xx

xx

Pancing

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

singkap/tombak

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ikan Karang

x

x

x

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

x

Ikan Belanak

xx

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ikan Bilis

x

x

x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

x

x

Tongkol

xx

xx

x

x

x

x

x

x

xx

xxx

xxx

xxx

Ikan Kerapu

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xxx

x

x

x

x

x

Cumi-cumi

x

x

x

x

x

x

xx

xxx

x

x

x

x

Gurita/duyek

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

Krisi Bali

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

x

x

Udang Putih

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

xxx

x

x

x

x

Ikan Bahan

x

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

x

x

Sotong

xx

xxx

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

xxx

d). Daerah Penangkapan
Sesuai dengan ukuran perahu/pompong dan alat tangkap ikan yang
dimiliki, nelayan di desa ini pada umumnya para nelayan mengoperasikannya
di perairan pantai. Dan laut terbuka Pengoperasian alat tangkap ini tidak
hanya di desa mereka, tetapi juga di pulau-pulau sekitar pulau bunguran
sampai ke Pulau Midai.
e). Pemasaran dan Pasca panen
Pada umumnya hasil tangkapan nelayan dijual dalam keadaan segar
kepada masyarakat sekitar Pulau Tiga

dengan harga yang ditentukan oleh

Nelayan pemancing, dan bila hasil banyak ada yang dibawa langsung ke kota
ranai. Untuk penyimpanan hasil tangkapan yang banyak mereka sangat
kewalahan karena di desa ini tidak ada pabrik es/coldstorek mereka hanya
membeli es untuk ikan dari masyarakat yang punya kulkas.
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4.8.3. Kondisi terumbu karang
Masyarakat

Pulau Tiga

khususnya nelayan mempunyai akses yang

cukup besar terhadap terumbu karang di sekitarnya. Kawasan terumbu karang
yang ada merupakan kawasan yang potensial untuk melakukan kegiatan
penangkapan ikan khususnya ikan-ikan karang. Jenis alat tangkap yang dominan
dioperasikan di kawasan terumbu karang di lokasi studi ini adalah bubu dan
pancing dan sebahagian masyarakat ada yang menyelam. Dan untuk daerah
desa Pulau Tiga meliputi karang tengah Karang Sunai, Karang Kebauk Manyuk,
Karang Yasep dan karang-karang yang ada di sisi pulau dapat dikatakan bahwa
kondisi terumbu karang sudah ada yang rusak dari penelitian diperoleh hasil
tutupan karang hidup sekitar 30% saja yang masih baik sisanya telah rusak baik
oleh oleh alam maupun pelaku pembiusan yang sudah berlangsung cukup lama.
Namun saat ini aktivitas pembiusan sudah sangat berkurang dapat dikatakan
tidak ada lagi masyarakat yang melakukan kegiatan pembiusan.

4.9. Desa Kelarik Utara
4.9.1. Gambaran Umum
Desa Kelarik Utara merupakan bagian dari Kec. Bunguran Utara, letaknya
berada di Barat Laut pulau bunguran, Desa ini memiliki pantai berpasir putih,
masyarakat telah berdiam di atas darat dengan melakukan kegiatan perkebunan
dan pertanian. dan Desa ini memiliki tiga buah gugusan pulau nan cantik yaitu
pulau Teluk Buton, Pulau Meragu dan Pulau Bunga. Desa ini memilki, perairan
luas dan terkenal dengan hasil perikanannya, dimana daerah ini sering menjadi
tumpuan masyarakat di sekitar pulau-pulau untuk mencari ikan terutama di
karang semapi. Daerah pantai memiliki pasir putih dan terumbu karang yang
cukup luas, di desa ini juga merupakan sumber telur penyu dimana pulau
terkenal yang menghasilkan telur penyu adalah Pulau Bunga, Pulau Panjang
(sebelum pemekaran desa Teluk Buton) dan Pulau Meraguk, dan telur-telur
tersebut sudah di kelola oleh kecamatan dimana pengelola/pemanfaat telur
penyu harus membayar dimuka pajak daerah, melalui kantor camat.
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Untuk sampai di Desa Kelarik Utara alat transportasi yang digunakan adalah
menggunakan jalan darat ( roda dua atau mobil) dan jalan sungai/laut, dimana dari
Kota Ranai melalui darat harus menuju pelabuhan/dermaga Binjai lebih dahulu, dari
Binja menuju Sedanau menggunakan Speed Boat dengan kekuatan 800 PK dan
Dari Sedanau menuju Kelarik juga dengan menggunakan Speed Boat (200 PK).
Sedangkan kondisi jalan darat baru dibuat dan dari perencanaan Kab. Natuna akan
sampai ke Kelarik Utara dari Kota Ranai, melalui Desa Teluk Buton dan SP3
(daerah transmigrasi yang terdapat di Kec. Bunguran tengah.

4.9.2. Sarana dan Pemanfaatan sumberdaya perikanan
a) Pompong /Perahu motor
Pompong adalah Kendaraan laut yang bermesin digunakan oleh nelayan
untuk mencari ikan, namun di daerah ini juga terdapat sampan/kolek yang juga
digunakan nelayan untuk kelaut/sungai dengan menggunakan dayung sampan,
kolek ini tidak bisa mencari ikan jauh kelaut karena terlalu kecil dan muatannya
hanya 1 orang,. Bagi nelayan, penggunaan pompong/perahu bermotor lebih
terfokus untuk mencari ikan ke kawasan yang lebih jauh dari pantai dan,
sementara perahu tanpa motor (sampan) di sekitar pantai saja.
b) Jenis alat tangkap
Jenis alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan bervariasi sesuai
dengan kebiasaan, kesukaan, keterampilan yang dimiliki, kemampuan modal
serta musim dan jenis ikan yang ditangkap. Satu keluarga nelayan bisa memiliki
lebih dari satu jenis alat tangkap. Bahkan ada jenis alat tangkap yang dimiliki
oleh seluruh nelayan, misalnya pancing tunda, nyonok, dan pancing biasa yang
menggunakan satu mata pancing. Nelayan mengoperasikan alat tangkapnya
menggunakan armada kapal motor (pompong) berukuran 0,5 – 1 ton.. Jenis alat
tangkap yang terdapat di Desa Kelarik Utara antara lain: 1. Pancing Nyonok,
2. Pancing Rawai, Pancing Tunda dan Pancing Biasa, 3. Jaring, 4. Kelong
Pantai, 5. Bubu ikan dan Ketam.
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c) Musim penangkapan
Musim penangkapan ikan masyarakat sangat tergantung kepada musim
angin, dan ombak besar. Terdapat empat musim utama yaitu Musim Utara,
Timur, Selatan dan Barat. Setiap musim mempunyai karakteristik tersendiri yang
menentukan cara dan alat yang digunakan untuk menangkap ikan.

Tabel 12. Kalender musim penangkapan ikan di Desa Kelarik Utara
Bulan

Alat tangkap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Musim Angin dan Ikan
Tangkapan

U


U


T


T


T


S


S


S


B


B


B


U


Ombak

x

x

x

X

x

Kelong

x

x

x

X

x
-

x

Bubu Ikan

x

Pancing
Jaring

x

Bubu Ketam

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

x

x

Pancing Nyonok

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x
X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

xx

xxx

xxx

x

x

Pancing Gurita
Tangkul bilis
Pancing Tunda
Tongkol

x

Kerapu Suno

X

xx

xx

xx

x

x

x

x

Kerapu

x

xx

xx

xx

x

x

x

X

X

x

x

x

x

Ikan Karang
Belanak

xx

xx

Hiu

xx

xx

Tripang

x

xxx

xx

x

x

x

X

x

x

xx

xx

x

x

xx

Xx

x

d) Daerah Penangkapan
Sesuai dengan ukuran perahu/pompong
dimiliki,

nelayan

di

lokasi

studi

ini

maka

dan alat tangkap ikan yang
umumnya

para

nelayan

mengoperasikannya di perairan pantai. Pengoperasian alat tangkap ini tidak
hanya di desa mereka, namun di musim utara masyarakat ada juga yang
menangkap ikan dengan menggunakan akar tuba untuk menangkap ikan di
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sekitar karang yang kering di sekitar pantai Mabai. Adapun daerah penangkapan
ikan (fishing ground) masyarakat yang menggunakan perahu motor atau
pompong meliputi Daerah Karang Semapi, Sepadal, Cinak yang berada di sekitar
Pulau Panjang, Pulau Teluk Buton, Pulau Bunga.
e) Pemasaran dan Pasca panen
Pada umumnya hasil tangkapan nelayan dijual dalam keadaan segar
kepada masyarakat sekitar Kelarik Utara dengan harga yang ditentukan oleh
Nelayan dan tawar menawar, dan bila hail banyak ada yang dibawa langsung ke
Sedanau. Untuk penyimpanan hasil tangkapan yang banyak mereka sangat
kewalahan karena di desa ini tidak ada pabrik es/coldstorek.

4.9.3. Kondisi terumbu karang
Masyarakat

Desa Kelarik Utara khususnya nelayan mempunyai akses

yang cukup besar terhadap terumbu karang di sekitarnya. Kawasan terumbu
karang yang ada merupakan kawasan yang potensial untuk melakukan kegiatan
penangkapan ikan khususnya ikan-ikan karang. Jenis alat tangkap yang dominan
dioperasikan di kawasan terumbu karang di lokasi studi ini adalah bubu dan
pancing,

nyonok

atau

memancing

dengan

menggunakan

kawat

untuk

menangkap ika kerapu
Kondisi terumbu di desa Kelarik masih cukup baik dimana hal ini
ditunjukan dengan kondisi terumbu karang yang ada di Pulau Meraguk yang
berkisar 60% dalam keadaan baik.

4.10. Identifikasi Parameter Perairan
Parameter perairan dihasilkan dari ekstrasi Citra Landsat 5 TM dengan
menggunakan model algoritma yang dikembangkan oleh LAPAN (2004) pada
kegiatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Tahun Anggaran 2004 tentang
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Implementasi dan Pembinaan Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk KJT dan
rumput laut (Studi Kasus: Kesesuaian Perairan Budidaya Ikan Kerapu dengan
Menggunakan Keramba Jaring Apung di Kabupaten Situbondo).
Dari hasil cermatan terhadap Citra Landsat 5 TM, terdapat beberapa
gangguan atmosfir dibeberapa kawasan khususnya di bagian Utara Pulau
Bunguran, bagian Timur perairan Pulau Bunguran dan beberapa kawasan
lainnya. Gangguan tersebut berupa tutupan awan (cloud) dan kabut tipis (haze)
yang dapat mengganggu interpretasi nilai konsentrasi parameter peraiaran.
Untuk mengeliminir hal tersebut, dilakukan proses masking dengan memisahkan
badan air dengan daratan dan awan serta kabut. Hasil pemisahan tersebut dapat
dilihat pada Gambar 7 berikut ini.

a.

b.

Gambar 7. Pemisahan badan air, daratan dan awan
Jika pemisahan tersebut telah dilakukan maka barulah dilakukan analisa
parameter perairan diantaranya:

4.10.1. Klorofil-a
Formula yang digunakan adalah 21,279 (TM1 / TM2)

– 0, 908. TM1

merupakan panjang gelombang biru yang disimpan pada kanal 1 citra Landsat 5
TM dan TM2 adalah panjang gelombang hijau yang disimpan pada kanal 2 citra
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Landsat 5 TM. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan algoritma ini adalah,
konsentrasi klorofil-a berkisar antara 19 – 40 mg/L. Sebaran konsentrasi klorofil-a
dapat dilihat pada Gambar 8. berikut ini :

Gambar 8. Sebaran konsentrasi klorofil-a
4.10.2. Kecerahan
Formula yang digunakan adalah 17.51427 – 0.10925 * TM1. TM1
merupakan panjang gelombang biru yang disimpan pada kanal1 citra Lansat 5
TM. Hasil yang diperoleh melalui formula tersebut menunjukkan seberan
kecerahan perairan di sekitar Pulau Bunguran cukup tinggi mulai dari 0 – 11
meter. Kedcerahan dengan konsentrasi 0 meter berada pada pinggiran pantai,
hal ini memang berlaku demikian karena pantai yang landai yang tidak dalam
dan sepanjang garis pantai dikelilingi oleh sebaran terumbu karang, dan
kemungkinan juga pada saat perekaman data tengah terjadi surut sehingga yang
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terekam adalah reflaktansi substrat dasar perairan. Dari hasil pengukuran dan
pengamatan lapangan juga menunjukkan bahwa perairan Pulau Bunguran
memiliki kecerahan yang sangat tinggi. Dan sangat memungkinkan pada
kawasan-kawasan tertentu matahari masih dapat mencapai kedalaman 10 meter
lebih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 9 berikut ini.

Gambar 9. Sebaran kecerahan perairan
4.10.3. Dissolved Oxygen (DO)
Algoritma yang digunakan untuk menghasilkan konsentrasi DO adalah
15.77198 – 3.58125 * b1/(b3+1). Konsentrasi DO pada perairan Pulau
Bunguran ini berkisar antara 4 hingga 12 mg/L. Konsentrasi tertinggi terdapat
di pingiran pantai dan semakin mengarah kelaut konsentrasi DO semakin
meningkat pula. Gambar 10 berikut ini mengilustrasikan sebaran DO di
perairan Pulau Bunguran.
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Gambar 10. Sebaran konsentrasi DO
4.10.4. Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Dengan menggunakan algoritma 12.91663 – 1.13276 * (DO) maka sebaran
konsentrasi BOD dapat dihasilkan. DO merupakan data sebaran DO di perairan
Pulau Bunguran. Sebaran BOD dapat dilihat pada Gambar 11 berikut ini.

Gambar 11. Sebaran konsentrasi BOD
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4.10.5. Kedalaman
Untuk menyamakan format data sehingga nantinya bisa dilakukan analisa
lebih lanjut maka data kedalaman yang awalnya memiliki fitur data titik (point)
dilakukan interpolasi titik-titik kedalaman menjadi data GRID raster. Metode
interpolasi menggunakan metode krigging. Dari hasil interpolasi titik-titik
kedalaman diperoleh kedalaman minimal pada perairan Pulau Bunguran adalah
2 hingga 80 meter, seperti yang terlihat pada Gambar 12.

Gambar 12. Kedalaman di perairan Pulau Bunguran
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5.1.

Kesesuaian Kawasan Untuk KJT
dan Rumput Laut

ari hasil analisa spasial dengan menggunakan metode
weighted overlay diperoleh tiga kesesuaian kawasan KJT
dan Rumput Laut yaitu: sangat sesuai, sesuai dan tidak
sesuai. Gambar 13 berikut ini memvisualisasikan sebaran
kawasan kesesuaian di perairan Pulau Bunguran.
Dari

gambar dibawah ini dapat dilihat bahwa

dominansi kesesuai kawasan berada pada kelas sesuai
yaitu sebesar 49,4%, kemudian kelas sangat sesuai
sebesar 31,1% dan tidak sesuai sebesar 19,5%. Tabel 13
berikut ini memaparkan luas dan persentase kesesuaian
kawasan di perairan Pulau Bunguran.

Tabel 13. Luas dan persentase kesesuaian kawasan KJT dan Rumput Laut
No
1
2
3

Kesesuaian
Sangat Sesuai
Sesuai
Tidak Sesuai

Rumput Laut
68.496,2
97.421,1
60.968,7

KJT
70.692,5
98.517,9
61.323,2
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Gambar 13. Kelas kesesuaian kawasan KJT dan Rumput Laut

Jika dominansi kelas kesesuaian kawasan berada pada kelas sesuai dan sangat
sesuai maka dapat dikatakan bahwa hampir disepanjang garis pantai Pulau
Bunguran dapat dilakukan aktifitas KJT dan rumput laut seperti keramba jaring
tancap maupun budidaya rumput laut. Berikut ini merupakan gambaran tentang
kesesuaian kawasan KJT dan Rumput Laut untuk desa lokasi kerja COREMAP
II Kabupaten Natuna.

5.1.1. Desa Pengadah, Kelanga, Tanjung dan Sepempang
Hasil rekaman yang tergambar pada citra Landsat 5 TM, menyatakan
pada kawasan ini banyak mendapat ganguan atmosfir baik awan maupun kabut.
Sehinga mengganggu dalam proses interpretasi dan analisa kawasan. Hasil
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analisa menunjukkan sebagian besar perairan di keempat desa tersebut layak
dilakukan aktifitas KJT dan rumput laut karena kelas kesesuaian berada pada
kelas sangat sesuai dan sesuai. Sementara beberapa kawasan (sangat kecil
sekali) berada pada kelas tidak sesuai seperti pada sekitar Pulau Sahi di Desa
Tanjung dan di sekitar Pulau Senoa, Desa Sepempang. Hal ini diakibakan
karena hasil interpolasi kedalaman yang menjeneralisasi kedalaman perairan
pada sekitar pulau-pulau tersebut. Gambar 10 berikut ini memberikan visualisasi
tentang kesesuaian kawasan KJT dan rumput laut di perairan Desa Pengadah,
Kelanga, Tanjung dan Sepempang.

Gambar 14. Kesesuaian kawasan KJT dan rumput laut di perairan Desa
Pengadah, Kelanga, Tanjung dan Sepempang
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5.1.2. Desa Cemaga
Desa Cemaga memiliki tutupan awan relatif lebih sedikit. Baik di daratan
maupun diperairan. Kelas kesesuaian kawasan yang terdapat pada perairan
Desa Cemaga terdiri dari kelas sangat sesuai, sesuai dan tidak sesuai. Kelas
Sesuai mendominasipada perairan ini, diikuti oleh kelas sangat sesuai dan tidak
sesuai. Kelas tidak sesuai dapat ditemukan disepanjang garis pantai Tanjung
Medang dan pada beberapa pulau kecil yang berada di kawasan Desa Cemaga.
Gambar 15 berikut ini memvisualisasikan sebaran kesesuaian kawasan KJT dan
rumput laut di Desa Cemaga.

Gambar 15. Kesesuaian kawasan KJT dan rumput laut di perairan
Desa Cemaga
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5.1.3. Desa Pulau Tiga
Hasil siaman citra menunjukkan beberapa bagian kawasan di Pulau Tiga
tertutupi oleh awan baik untuk daratan maupun perairannya. Dari hasil analisa
kesesuaian kawasan terlihat sebagian besar kawasan pada perairan Pulau Tiga
tidak sesuai khususnya pada bagian luar Pulau Tiga yang berada di bagian Barat
Selatan dan Timur. Namun pada perairan antar pulau (selat-selat) merupakan
kawasan yang sangat sesuai dan sesuai untuk aktifitas KJT dan rumput laut,
seperti yang terlihat pada Gambar 16.

Gambar 16. Kesesuaian kawasan KJT dan rumput laut di perairan Pulau Tiga
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5.1.4. Desa Kelarik
Di perairan Desa Kelarik sebagian besar merupakan kawasan yang cocok
untuk melakukan kegiatan KJT dan rumput laut. Dominasi kelas kesesuaian
sesuai dan sangat sesuai tersebar merata diperairannya. Kelas tidak sesuai
hanya berada pada sekitar pulau-pulau kecil yang berada dalam naungan
administrasi Desa Kelarik, ketidak sesuaian disebabkan oleh faktor kedalaman
yang menjadi pembatas kesesuaian karena memiliki pengaruh yang paling besar
diantara faktor-faktor lainnya. Gambar 17 berikut ini mengilustrasikan kelas
kesesuaian kawasan KJT dan rumput laut di perairan Desa Kelarik.

Gambar 17. Kesesuaian kawasan KJT dan rumput laut di perairan
Desa Kelarik

5.2. Kesesuaian Lokasi Usaha Rumput Laut

Berdasarkan analisa dengan menggunakan metode weighted overlay
telah diketahui kawasan pengembangan untuk usaha budidaya keramba jarring
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tancap dan rumput laut di 9 desa Coremap Kabupaten Natuna. Akan tetapi untuk
lokasi pengembangan budidaya rumput laut selain parameter fisika dan kimia
perairan, juga dibutuhkan beberapa parameter sosial dan parameter kunci untuk
menentukan lokasi budidaya rumput laut.
.Melalui metode skor dengan pemberian bobot terhadap parameter yang
telah

ditetapkan

pengembangan

sebelumnya
usaha

akan

budidaya

didapatkan

rumput

laut

pengelompokkan

lokasi

masing-masing

desa.

di

Berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung dilapangan didapatkan scor
untuk beberapa parameter yang dinilai seperti disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Score beberapa parameter yang diamati
Desa

Parameter
Pengadah Kelanga Tanjung Sepempang

Cemaga

S.
Mawang

Sededap

P.
Kelarik
Tiga

Bobot

Minat
Masyarakat

3

2

2

3

3

3

3

3

3

20

Keterlindungan

1

1

2

2

2

3

3

3

2

15

Bahan Baku

1

1

1

1

1

3

2

2

3

20

Hama/Hewan
Herbivora

2

2

2

2

1

2

1

2

3

15

Konflik
kepentingan

2

2

1

2

1

3

3

3

2

10

Kemudahan

2

2

2

3

2

2

2

2

1

10

Keamanan

2

2

2

3

3

3

2

3

2

10

Score yang diberikan untuk kesembilan desa dikalikan dengan nilai bobot
yang sebelumnya telah ditetapkan untuk parameter yang diamati. Dari hasil
perkalian ini didapatkan hasil pada Tabel 15.
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Tabel 15. Nilai bobot parameter yang diamati
Desa
Parameter

Pengadah

Kela
-nga

Tanjung

Sepem
-pang

Cema
-ga

S.
Mawang

Sededap

P.
Tiga

Kelarik

Minat
Masyarakat

60

40

40

60

60

60

60

60

60

Keterlindungan

15

15

30

30

30

45

45

45

30

Bahan Baku

20

20

20

20

20

60

40

40

60

Hama/Hewan
Herbivora

30

30

30

30

15

30

15

30

45

Konflik
kepentingan

20

20

10

20

10

30

30

30

20

Kemudahan

20

20

20

30

20

20

20

20

10

Keamanan

20

20

20

30

30

30

20

30

20

Nilai

185

165

170

220

185

275

230

255

245

Dari total nilai bobot parameter untuk masing-masing desa diapatkan
urutannya seperti disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Urutan kesesuaian lokasi budidaya rumput laut
Desa

Nilai

Kelas

S. Mawang

275

SS

P. Tiga

255

SS

Kelarik

245

S

Sededap

230

S

Sepempang

220

S

Pengadah

185

TS

Cemaga

185

TS

Tanjung

170

TS

Kelanga

165

TS

250 - 300
200 -249
< 200

Sangat Sesuai
Sesuai
Tidak Sesuai

2 Desa (Sabang Mawang, P.Tiga)
3 Desa (Sepempang, Sededap, Kelarik)
4 Desa (Pengadah, Kelanga, Tanjung
dan Cemaga)
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Secara grafik tingkatan kesesuaian lokasi ini disajikan dalam bentuk histogram
pada Gambar 18.

Gambar 18. Histogram kesesuaian lokasi pengembangan budidaya
rumput laut
Berpedoman kepada hasil analisa kesesuaian kawasan dan kesesuaian
lokasi untuk pengembangan rumput laut di 9 desa Coremap Kabupaten Natuna,
maka dapat diketengahkan beberapa alternatif sebagai berikut ;
•

Untuk rencana pengembangan budidaya kedepan, lokasi yang sesuai
adalah perairan Desa Sabang Mawang dan Pulau Tiga. Kedua desa ini
sudah siap untuk dilakukan usaha budidaya rumput laut. Dalam
perencanaannya kedua lokasi ini dikelompokkan dalam pengembangan
Tahap I, yaitu dapat dijadikan sentra benih untuk menyuplai kebutuhan
bagi lokasi lainnya.

•

Desa Sepempang, Sededap dan Kelarik dikelompokkan kedalam rencana
pengembangan Tahap II. Di ketiga desa ini usaha budidaya rumput laut
bisa dilakukan dengan beberapa catatan, yaitu; 1) benih harus tersedia
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terlebih dahulu, 2) hanya dapat dilakukan selama 8 bulan khusus untuk
Desa Sepempang dan Kelarik, karena pada musim Utara (November
sampai dengan Februari) usaha ini tidak memungkinkan untuk dilakukan
disebabkan hantaman gelombang yang besar.
•

Desa Pengadah, Kelanga, Tanjung dan Cemaga dikelompokkan kedalam
rencana pengembangan Tahap III. Untuk kelompok desa ini jika akan
dilakukan usaha budidaya rumput laut harus mempertimbangkan beberapa
faktor, yaitu; konflik kepentingan, keterlindungan dan bahan baku.

5.3. Daya Dukung
Perikanan budidaya merupakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan
dampak terhadap lingkungan akibat beban limbah yang dapat mengakibatkan
pengkayaan nutrien, eutrofikasi, hypoxia, sedimentasi sehingga kegiatan
budidaya harus dilakukan sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan.
Dalam penelitian ini daya dukung lingkungan yang dikaji adalah daya dukung
secara ekologis.
Menurut Scones (1993) dalam Bengen (2006) bahwa daya dukung
ekologis adalah jumlah maksimum individu pada suatu lahan yang dapat
didukung tanpa mengakibatkan kematian karena faktor kepadatan, serta
terjadinya kerusakan lingkungan secara permanen.
Pendugaan daya dukung lingkungan perairan di perairan Pulau Bunguran
bagi pengembangan budidaya laut dilakukan dengan pendekatan luas kawasan.
Kebutuhan informasi perikanan budidaya berkaitan dengan distribusi spasial lokasi
pengembangan budidaya yang dilengkapi dengan informasi daya dukung
lingkungan perairan yang memuat data kapasitas produksi dari unit pengembangan
budidaya, maksimum jumlah rakit dan praktek budidaya yang sesuai dengan
standar operasional serta kesepakatan jarak minimal antar unit budidaya.
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Berdasarkan hasil overlay maka diperoleh luas lahan yang digunakan
(sangat sesuai) untuk kegiatan budidaya rumput laut atau areal budidaya adalah
48.193,92 ha. Dalam pengembangan usaha budidaya perlu mempertimbangkan
areal pemanfaatannya seperti arus lalu lintas (pelayaran), jarak antar rakit dan
perlindungan ekosistem lainnya seluas 19.277,57 ha (40% dari luas sangat
sesuai). Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditentukan
luas efektif lahan perairan untuk digunakan dalam kegiatan budidaya rumput laut
adalah luas lahan sangat sesuai akan dikurangi dengan pemanfaatan lainnya
(19.277,57 ha) dengan demikian maka luas lahan yang efektif untuk
pengembangan budidaya rumput laut sebesar 28.916 ha (60% dari luas sangat
sesuai).
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ari hasil uji coba budidaya rumput laut metoda keramba
di desa Sepempang dan metoda rakit di desa Klarik Utara
tergambar bahwa pertumbuhan biomassa rumput laut
(Euchema cottoni) menunjukkan trend yang baik. Dengan
berat awal (W0) 100 gr/rumpun, pertumbuhan berat periode
10 hari (dari 23 Oktober s/d 3 November 2008) berkisar 140
- 180 gr, yang menunjukkan penambahan perolehan berat
mencapai 60 %, berat rata-rata rumpun 160 gr. Pada
periode pemeliharaan 20 hari (dari

3

November s/d 13 November 2008) berkisar 180 240 gr, yang menunjukkan penambahan perolehan berat
mencapai 29 %, dengan berat rata-rata rumpun 218 gr.
Menjelang panen Laju Pertumbuhan Harian akan mencapai
puncak yang menurut hasil perhitungan pada pemeliharaan
30 hari (pengukuran tanggal 23 November 2008) berkisar
280 - 340 gr, yang menunjukkan penambahan perolehan
berat mencapai 31 %.

Laju pertumbuhan harian

(LPH) (Daily Gorowth Rate) selama pemeliharaan adalah
4,58%, dengan berat rata-rata rumpun 485 gr. Hal inilah
yang akan dijadikan dasar perhitungan rentabilitas Usaha.
Secara rinci data pertumbuhan demplot rumput laut
disajikan pada Tabel berikut.
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Tabel 17. Data perkembangan rumput laut di demplot Sepempang
Lokasi Sepempang

Wo

W10

W20

W30

W40

Berat rata-rata (gr)

100

160

218

312

485

0

60

58

94

173

4,81%

3.97%

3,83%

4,026%

Rerata Penambahan Berat (gr)
Rerata LPH

Pada tabel terlihat bahwa pada 10 hari dari mulai penanaman terjadi
peningkatan jumlah berat yang signifikan. Nilai tersebut disajikan dalam bentuk
grafik sebagai berikut.

Gambar 19. Grafik pertumbuhan rumput laut demplot Sepempang
Secara umum diketahui dari ujicoba yang dilakukan diketahui bahwa
terjadi peningkatan berat rumput laut selama masa pemeliharan. Peningkatan
pertumbuhan terlihat linear.
Untuk demplot Desa

Kelarik

dengan

berat awal

(W0) berkisar

100 - 180 gr/rumpun, pertumbuhan berat periode 10 hari (dari 25 Oktober s/d 5
November 2008) berkisar 120 - 210 gr, yang menunjukkan penambahan
perolehan berat rata-rata mencapai 28 %, dengan berat rata-rata rumpun 169,5
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gr. Pada periode pemeliharaan 20 hari (dari 5 November s/d 15 November 2008)
berkisar 140 - 290 gr, yang menunjukkan penambahan perolehan berat
mencapai 29,5 %, dengan berat rata-rata rumpun 199 gr. Laju pertumbuhan
harian

(LPH) (Daily Gorowth Rate) selama pemeliharaan hanya mencapai

2,61 % (untuk berat akhir, W 40= 280 gr).

Tabel 18. Data perkembangan rumput laut di demplot Kelarik
Lokasi Kelarik
Berat rata-rata (gr)

Wo

W10

W20

W30

W40

141.5

169.5

199

192

186

28

29.5

-7

-6

1,81%

1,72%

1,02%

0,68%

Rerata Penambahan Berat (gr)
Rerata LPH

Pada beberapa rumpun diketahui bahwa terjadi penurunan berat dari
berat sebelumnya, hal ini diketahui karena adanya gangguan dari hewan
pemangsa, yaitu dari jenis ikan dingkis dan predator lainnya. Nilai pertumbuhan
untuk Desa Kelarik disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut.
250
200

199

192

186

Berat (gr)

169.5
150

141.5

100
50
0
Wo

W10

W20

W30

W40

Gambar 20. Grafik pertumbuhan rumput laut demplot Kelarik
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Berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rumput laut yang
terutama adalah hidrodinamika pantai (arus, pasang surut, kekeruhan, terang
tembus cahaya, kedalaman, substrat dasar, ancaman tingkat keterlidungan dari
gelombang musim tertentu, perawatan). Sehingga dalam penempatan awal akan
mempengaruhi keberhasilan usaha. Faktor gelombang musim Utara yang
menjadi kendala di Natuna mempengaruhi masa tanam yang aman. Pada bulan
Desember sampai Maret usaha budidaya rumput laut sebaiknya dihindari.
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7.1. Analisis Kondisi Eksisting Perekonomian
Masyarakat Pesisir

ari hasil temuan survei dan pengolahan serta analisis data,
diidentifikasi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pesisir
dan laut. Kegiatan ekonomi tersebut mencakup (1) usaha
perikanan tangkap (jaring, pancing, bubu) (2) usaha
budidaya perikanan/perairan pantai (Keramba Jaring Tancap
KJT ikan kerapu, budidaya rumput laut) (3) industri
pengolahan hasil perikanan skala rumah tangga (kerupuk
ikan/udang, pembuatan ikan asin/kering, manisan, dodol
rumput laut), (4) kedai pesisir (5) usaha perkebunan, (6)
Jasa layanan service. Kegiatan ekonomi tersebut telah
dilakukan

sebagai

kegiatan

mata

pencaharian utama

nelayan dan kegiatan sambilan dan tambahan rumah tangga
masyarakat pesisir di Kabupaten Natuna.
Berdasarkan

analisis

faktor

ekologis, ekonomis

dan sosial budaya, kegiatan terindentifikasi tersebut diatas,
disimpulkan masih merupakan layak untuk dikembangkan.
Selanjutnya berdasarkan laporan analisis rentabilitas usaha
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(feasibility study) kegiatan yang telah dilakukan pada survei ini dan kajian
sebelumnya (DISKANLUT RIAU 2000, PPLH UNRI 2000, DISKANLUT 2004
dan laporan lain), yang potensil untuk didukung dalam pengembangan, prospek
kegiatan tersebut masih feasible) bila didasarkan pada indikator.

7.2. Analisis Rentabilitas Usaha Kegiatan
Budidaya Rumput Laut
7.2.1. Metode Tali Pancang.
Dalam menentukan kegiatan usaha prospektif yang dapat didanai dan
dibina dan didampingi pada program COREMAP Kabupaten Natuna, berbagai
hasil pertimbangan dan perhitungan ekonomis mencakup:
1. Investasi
2. Biaya Tetap (Fixed Cost) dan Tidak Tetap (Variable Cost)
3. Profitabilitas (Perolehan Keuntungan Usaha)
4. Benefit Cost Ratio (BCR)
5. Titik Imbas (Break Even Point-BEP) Harga, Produksi.
Beberapa poin di atas diharapkan bisa menjadi acuan para Tim
Pendamping Desa nantinya dalam merencanakan proposal prospek usaha
sasaran program kepada pihak Bank Bukopin melalui Koperasi M3 Swamitra.
Berikut ini dijabarkan berbagai hasil pertimbangan dan perhitungan ekonomis
prospek membudidayakan rumput laut.
Dari hasil survei lapangan dan wawancara mendalam (indepth
interview) dengan stakeholder utama (nelayan pembudidaya) di berbagai
desa di beberapa desa Coremap Natuna, kemudian berdasarkan informasi
biaya input (biaya operasional dan investasi), serta harga hasil output
kegiatan,

berikut

ini

diuraikan

secara

ringkas

Perkiraan

Biaya

dan

Penghasilan Usaha (Tabel 19).

89

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Studi Kelayakan Untuk Pengembangan
Keramba Jaring Tancap dan Rumput Laut di Wilayah Coremap
Kabupaten Natuna

Tabel 19. Perkiraan biaya dan penghasilan usaha rumput laut dengan
metoda long line di 9 desa COREMAP Natuna.
ASUMSI INPUT KINERJA
Harga bibit rumput
Konversi produk kering
Bunga Uang
Depresiasi (Penyusutan)
2

Penyiapan Lokasi (1000 m )
Jumlah Unit Usaha
Berat Bibit
Perawatan

SATUAN
Rp/Kg

NILAI
1.000

Ratio

9

%/bulan

1

%/tahun

20

Rp/Unit

1.022.000

@ 1000 m

2

kg/ikat
% modal/tahun

0.25
8

Pengembalian Modal

tahun

5

Survival Rumput Laut

%

90

Masa pemeliharaan

Hari

45

Pertumbuhan/siklus

X berat awal

3.8

Siklus pemeliharaan/tahun

Kali

6

Perawatan/siklus

OH

7

Sumber: Data Olahan Tim Survei 2008

Berdasarkan asumsi biaya, penghasilan budidaya yumput laut dengan metoda
long line (Tabel 20) beikut ini disajukan analisis rentabilitas usaha budidaya
rumput laut.

Tabel 20. Analisis Rentabilitas Usaha Budidaya Rumput Laut
Investasi

2.050.000

Penyiapan Lokasi/Para para
Pembelian Perahu

2.000.000
--

Lain Lain
Biaya Tetap (FC)

50.000
381.480

Penyusutan/Siklus

69.800

Perawatan/Siklus

175.000

Bunga modal

41.880

Pengembalian Modal/Siklus

69.800

Lain lain

25.000

Biaya Tidak Tetap (VC)

1.459.500

Bibit Rumput Laut

959.000

Pengikatan Benih (2 OH)

100.000

Biaya Panen (4 OH)

200.000

Biaya Penjemuran (4 OH)
TOTAL BIAYA (FC + VC)

100.000
1.840.980

Sumber: Data Olahan Tim Survei 2008
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Selanjutnya analisa input out put usaha budidaya rumput laut yang
meliputi Biaya, nilai produksi, keuntungan, profitabilitas usaha dan titik impas
produksi dan harga disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Hasil perhitungan
Pemakaian bibit/siklus(kg)

959 kg

Pertumbuhan Harian (%/hari)

3

Biaya Pengganti Tenaga Kerja (Rp/hari)

30.000

Harga Rumput Kering (Rp/kg)

4.500

Produksi Basah (kg)

3.264

Produksi Kering (kg)

362.7

Investasi (Rp)

2.094.000

Biaya Tetap (Rp)

311.480

Biaya Tidak Tetap (Rp)

1.139.500

Biaya Total (Rp)

1.450.000

Nilai Produksi (Rp)

1.632.150

Keuntungan (Rp)

601.150

Benefit/Cost

0.58

Profitabilitas (%)

41.45

BEP Produksi Tetap (Rp/Kg)

5.773 (kering)

BEP Harga Tetap (Kg)

465 (kering)

Sumber: Data Olahan Tim Survei 2008

Dari hasil analisis rentabilitas usaha pada tabel 5.3 terlihat bahwa usaha
rumput laut dengan skala luasan 1000 m2, persiklus pemeliharaan dapat
memberikan keuntungan 41% total biaya. Agar supaya mencapai titik impas
produksi (BEP) apabila produksi rumput laut mencapai 465 kg (kering). Dari sisi
harga dengan produksi tetap BEP titik impas tercapai dengan harga rumput laut
kering Rp 5773,-per kg.

7.2.2. Usaha Budidaya Rumput Laut Metode Rakit.
Dari sisi tehnik budidaya rumput laut dengan metoda rakit memberi
kelebihan praktis pada petani untuk dapat memindahkan lokasi sesuai dengan
fluktuasi lingkungan. Misalnya pada surut rendah rakit bisa ditarik lebih ke tengah
dan pada saat musim gelombang dan angin bisa diselamatkan dengan
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meindahkan rakit lebih ke tempat terlindung. Namun dari aspek pertumbuhan
rumput sangat dipengaruhi faktor lingkungan.
Dari hasil survei lapangan dan wawancara mendalam (indepth interview)
dengan stakeholder utama, pembudidaya Keramba Jaring Tancap di berbagai
desa di beberapa desa Coremap Natuna, kemudian berdasarkan informasi biaya
input (biaya operasional dan investasi), serta harga hasil output kegiatan, berikut
ini diuraikan secara ringkas Perkiraan Biaya dan Penghasilan Usaha (Tabel 22).

Tabel 22. Perkiraan biaya dan penghasilan usaha rumput laut dengan
metoda Rakit di 9 desa COREMAP Natuna.
ASUMSI INPUT KINERJA
Harga bibit rumput
Konversi produk kering
Bunga Uang
Depresiasi (Penyusutan)
2

Penyiapan Lokasi (1000 m )
Jumlah Unit Usaha
Berat Bibit
Perawatan
Pengembalian Modal
Survival Rumput Laut

SATUAN

NILAI

Rp/Kg

1.000

Ratio
%/bulan

9
1

%/tahun

20

Rp/Unit

1.022.000

@ 1000 m

2

kg/ikat

0.25

% modal/tahun
tahun

8

%

90

5

Masa pemeliharaan

Hari

45

Pertumbuhan/siklus

X berat awal

3.8

Siklus pemeliharaan/tahun

Kali

6

Perawatan/siklus

OH

7

Sumber: Data Olahan Tim Survei 2008

Dari hasil survei ke beberapa desa di Kabupaten Natuna, sebagian besar
(sekitar 80% KK) penduduk sudah mengenal pembudidayaan rumput laut.
Kegiatan ini sebagai kegiatan mata pencaharian tambahan utama masyarakat
pesisir di samping sebagai nelayan tangkap (jaring, bubu, pancing).
Selain dipengaruhi faktor musim, jumlah hasil panen budidaya rumput laut
juga ditentukan oleh ketekunan merawatnya serta jumlah tali yang digunakan.
Selanjutnya analisis rentabilitas usaha budidaya ikan dengan metode rakit
disajikan pada tabel 23.
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Tabel 23. Analisis Rentabilitas Usaha Budidaya Rumput Laut Metode Rakit.
RINCIAN BIAYA
Investasi

(Rupiah)
2.500.000

Penyiapan Lokasi/Pipa Paralon

2.500.000

Pembelian Perahu

--

Lain Lain

50.000

Biaya Tetap (FC)

381.480

Penyusutan/Siklus

69.800

Perawatan/Siklus

175.000

Bunga modal

41.880

Pengembalian Modal/Siklus

69.800

Lain lain

25.000
1.459.500

Biaya Tidak Tetap (VC)
Bibit Rumput Laut

959.000

Pengikatan Benih (2 OH)

100.000

Biaya Panen (4 OH)

200.000

Biaya Penjemuran (4 OH)
TOTAL BIAYA (FC + VC)

100.000
3.331.980

Sumber: Data Olahan Tim Survei 2008

Selanjutnya perhitungan

Investasi, biaya tidak tetap, biaya total,

protabilitas usaha, BEP disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Hasil perhitungan
Pemakaian bibit/siklus(kg)

959 kg

Pertumbuhan Harian (%/hari)

3

Biaya Pengganti Tenaga Kerja (Rp/hari)

30.000

Harga Rumput Kering (Rp/kg)

4.500

Produksi Basah (kg)

3.264

Produksi Kering (kg)
Investasi (Rp)
Biaya Tetap (Rp)

362.7
3.331.980
311.480

Biaya Tidak Tetap (Rp)

1.139.500

Biaya Total (Rp)

1.450.000

Nilai Produksi (Rp)

1.632.150

Keuntungan (Rp)

601.150

Benefit/Cost
Profitabilitas (%)
BEP Produksi Tetap (Rp/Kg)
BEP Harga Tetap (Kg)

0.58
41.45
5.773 (kering)
465 (kering)

Sumber: Data Olahan Tim Survei 2008
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Berdasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal industri/usaha kecil
masyarakat pesisir di Kabupaten Natuna di atas maka secara kualitatif untuk
sasaran pengembangan ke depannya perlu difokuskan kepada beberapa hal
berikut ini.
1. Tersedianya informasi tentang peluang pasar dalam dan luar daerah untuk
berbagai kelompok dan komoditi industri dengan teknologi sederhana.
2. Terbukanya kesempatan usaha baru dengan bahan baku berbasis
sumberdaya alam (SDA) setempat.
3. Meningkatnya nilai tambah/pendapatan yang diterima usahawan/perajin.
4. Mengurangi pengangguran.
5. Meningkatnya daya saing industri dengan melakukan penerapan teknologi
produksi sederhana dan mudah dikuasai untuk diversifikasi produk dan
desain dalam membuat inovasi.
6. Tersedianya bahan baku alternatif yang dapat dijadikan sebagai pilihan.
7. Meningkatnya bantuan permodalan, perpajakan, dan insentif lainnya.
8. Meningkatnya informasi untuk pengembangan manajemen maupun mutu
produk.
9. Tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah.
Upaya pengembangan industri/usaha kecil masyarakat pesisir sebagai
salah satu penggerak perekonomian Kabupaten Natuna perlu didukung dengan
melakukan empat hal.
•

Pertama,

menetapkan

suatu

kerangka

kebijakan

pengembangan

industri/usaha masyarakat pesisir sebagai penggerak perekonomian
daerah yang selaras antara kebijakan pengembangan usaha kecil dan
menengah secara nasional dan kebijakan pembangunan di daerah.
•

Kedua, meningkatkan industri/usaha penggerak pembangunan daerah di
bidang teknologi, manajemen dan kualitas SDM yang didukung oleh pihak
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Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan lembagalembaga terkait.
•

Ketiga, memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja di
daerah

sehingga

dapat

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat,

khususnya bagi industri/usaha masyarakat pesisir di Kabupaten Natuna.
•

Keempat, memperluas jangkauan pasar lokal menjadi pasar antar
provinsi bahkan pasar ekspor melalui peningkatan daya saing dan
informasi tentang prospek pasar produk yang dihasilkan.
Untuk mewujudkan visi, misi, dan arah pengembangan industri/usaha

kecil masyarakat pesisir Kabupaten Natuna sebagai salah satu penggerak
perekonomian daerah perlu ditetapkan kebijakan berikut ini:
1. Pengembangan industri ditekankan pada upaya optimalisasi penggunaan
sumber daya alam lokal untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat
struktur

industri,

memenuhi

kebutuhan

pasar

dalam

daerah

dan

memperkuat daya saing produk terhadap produk lual serupa.
2. Selalu mengacu kepada pengaruh lingkungan internal dan eksternal, yaitu
faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang
dimiliki masing-masing komoditi terpilih dari industri/usaha kecil masyarakat
pesisir sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.
3. Memperkuat struktur industri melalui hubungan vertikal hulu hilir antara
pemasok/penghasil dengan pengguna bahan baku

dan

hubungan

kemitraan antara lembaga terkait dengan industri/usaha kecil atau antara
perusahaan besar dengan industri/usaha kecil unggulan.
4. Menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif, antara lain: kemudahankemudahan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan,
fasilitasi untuk dukungan akses permodalan, akses pasar, akses teknologi
informasi, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
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Berdasarkan misi yang diemban, strategi pengembangan industri/usaha kecil
masyarakat pesisir Kabupaten Natuna ini ditempuh melalui dua (2) langkah, yaitu:
1) Meningkatkan Permintaan
-

Memperkuat hubungan kemitraan antara industri/usaha kecil
(yang termasuk penggerak perekonomian daerah) dengan industri
besar/BUMN maupun lembaga-lembaga pendukung permodalan
dan pemasaran.

-

Menciptakan kebijakan iklim usaha yang lebih kondusif seperti:
peraturan pajak, bea masuk, distribusi, pemberian insentif,
kemudahan kredit, dll.

-

Memberikan dukungan litbang dan prasarana serta fasilitasi
promosi dan pemasaran baik di dalam negeri maupun di luar
negeri.

2) Meningkatkan Pengembangan Usaha
-

Menjaga kontinuitas dan standarisasi mutu bahan baku.

-

Memperbaiki dan meningkatkan produktivitas mesin/peralatan.

-

Meningkatkan kualitas SDM.

-

Fasilitasi akses permodalan, informasi dan pemasaran.

-

Penerapan strategi disesuaikan dengan kemampuan internal
(kekuatan dan kelemahan) di industri/usaha kecil masing-masing
daerah serta faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) untuk
setiap komoditi industri/usaha kecil sebagai salah satu penggerak
perekonomian daerah.

Dari sisi pasar, paling kurang ada 3 masalah utama yaitu:
1. Rendahnya diversifikasi komoditi baik bahan baku maupun bahan olahan
2. Rendahnya penguasaan terhadap pasar yang disebabkan oleh kurangnya
intelejensi, strategi dan promosi pasar
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3. Distorsi pasar yang menyebabkan tidak berjalannya mekanisme pasar dan
mendongkrak ongkos produksi.
Distorsi pasar juga mengakibatkan harga komoditi dibawah harga yang
semestinya (under value), margin produksi jauh lebih kecil dari margin market
sehingga terjadi kecenderungan orang hanya berusaha hanya disektor
perdagangan.
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8.1. Kesimpulan
•

nalisa

spasial

kawasan

P.

Bunguran

dengan

menggunakan metode weighted overlay memberikan
hasil bahwa dominansi kesesuai kawasan untuk
kegiatan KJT dan rumput laut berada pada kelas
sesuai yaitu sebesar 49,4%, kemudian kelas sangat
sesuai sebesar 31,1% dan tidak sesuai sebesar
19,5%.
•

Hasil analisa untuk Desa Pengadah, Kelanga, Tanjung
dan

Sepempang

menunjukkan

sebagian

besar

perairan di keempat desa tersebut layak dilakukan
aktifitas KJT karena kelas kesesuaian berada pada
kelas sangat sesuai dan sesuai.
•

Di

perairan

Desa

Cemaga

kelas

sesuai

mendominasipada perairan ini, diikuti oleh kelas
sangat sesuai dan tidak sesuai. Kelas tidak sesuai
dapat ditemukan disepanjang garis pantai Tanjung
Medang dan pada beberapa pulau kecil untuk
pengembangan KJT.
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•

Hasil analisa kesesuaian kawasan terlihat sebagian besar kawasan pada
perairan Pulau Tiga tidak sesuai khususnya pada bagian luar Pulau Tiga
yang berada di bagian Barat Selatan dan Timur. Namun pada perairan
antar pulau (selat-selat) merupakan kawasan yang sangat sesuai dan
sesuai untuk aktifitas KJT..

•

Di perairan Desa Kelarik sebagian besar merupakan kawasan yang cocok
untuk melakukan kegiatan KJT. Dominasi kelas kesesuaian sesuai dan
sangat sesuai tersebar merata diperairannya.

•

Usaha budidaya rumput laut dapat dilakukan di perairan Desa Sabang
Mawang dan Pulau Tiga. Kedua lokasi di desa ini sangat sesuai untuk
budidaya rumput laut serta dapat dijadikan sebagai panti benih guna
menyuplai kebutuhan untuk budidaya di lokasi desa lainnya.

•

Di perairan Desa Sededap, Sepempang dan Kelarik usaha budidaya
rumput

laut

dapat

dilakukan

dengan

terlebih

dahulu

menunggu

ketersediaan benih.
•

Khusus untuk Sepempang dan Kelarik masa pembudidayaan hanya dapat
dilakukan selama 8 bulan, karena dari bulan November sampai dengan
Februari terjadi Musim Utara dengan gelombang yang besar.

•

Pemeliharaan di Kelarik sebaiknya dilakukan dengan melingkari areal
budidaya dengan jaring disebabkan tingginya serangan hama dari ikan
pemangsa.

•

Untuk perairan Desa Pengadah, Kelanga, Tanjung dan Cemaga, usaha
budiaya rumput laut tidak sesuai untuk dilakukan. Jika akan dilakukan juga
harus mempertimbangkan beberapa faktor penentu dan memerlukan
pendekatan-pendekatan tersendiri.

•

Berdasarkan daya dukung perairan, luas lahan yang efektif untuk
pengembangan budidaya rumput laut sebesar 28.916 ha (60% dari luas
sangat sesuai).
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•

Laju pertumbuhan rumput laut yang di uji coba (demplot) pada perairan
Desa Sepempang terjadi peningkatan berat rumput laut selama masa
pemeliharan nilai Laju Pertumbuhan Harian (G) : 4,58%.

•

Dari perhitungan analisa finansial diketahui bahwa usaha budidaya rumput
laut layak untuk dikembangkan dengan beberapa catatan yang perlu
menjadi perhatian.

8.2. Saran
•

Untuk usaha KJT lebih diarahkan pada perairan Desa Sededap, karena
periaran ini memiliki keterlindungan sepanjang musim (tidak terpengaruh
dengan musim Utara).

•

Untuk usaha budidaya rumput laut dapat dilakukan di kesembilan Desa
penelitian. Akan tetapi untuk Desa Pengadah, Kelanga, Tanjung dan
Cemaga perlu perlakuan tersendiri.

•

Budidaya rumput laut di perairan Desa Sabang Mawang dan Pulau Tiga
sebaiknya diarahkan pada penyediaan benih (panti benih).

•

Cara pemeliharaan rumput laut pada perairan Desa Pengadah, Kelanga,
Tanjung, Sepempang, Cemaga dan Kelarik lebih tepat diterapkan
pemeliharaan dengan menggunakan metoda pancang atau rawai.

•

Untuk perairan Sabang Mawang, Pulau Tiga dan Sededap untuk
pemeliharaan rumput laut sebaiknya menggunakan metoda rakit.
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Lampiran 1. Citra Landsat TM (RGB 321)untuk kawasan P. Bunguran
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Lampiran 2. Citra Landsat TM (RGB 452) untuk kawasan P. Bunguran
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Lampiran 3. Peta ekosistem wilayah pesisir Pulau Bunguran
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Lampiran 4. Peta kesesuaian kawasan Keramba Jaring Tancap (KJT)
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Lampiran 5. Peta kesesuaian kawasan budidaya rumput laut
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Lampiran 6. Peta kesesuaian kawasan budidaya rumput laut (Desa Kelanga, Tanjung dan Sepempang)
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Lampiran 7. Peta kesesuaian kawasan budidaya rumput laut (Desa Cemaga)
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Lampiran 8. Peta kesesuaian kawasan budidaya rumput laut (Desa Kelarik)
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Lampiran 9.

Track pengamatan lapangan di perairan Desa Pengadah, Kelanga, Tanjung dan Sepempang
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Lampiran 10. Track pengamatan lapangan di perairan Desa Cemaga
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Lampiran 11. Track pengamatan lapangan di perairan Desa Sabang MAwang, Pulau Tiga dan Sededap
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Lampiran 12. Track pengamatan lapangan di perairan Desa Kelarik
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Stas
iun

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

108o22'49.3''

108o14'06.8''
108o14'05.9''
108o14'05.3''
108o14'03.0''
108o14'05.5''
108o14'34.8''

''

4o08'7.8 ''

4o08'0.5 ''

''

4o08'8.3

4o08'9.1

4o08'3.7 ''

4o07'7.9 ''

108o17'48.5''
108o17'52.8''
108o18'01.4''
108o18'10.8''

4o03'3.5 ''

4o03'9.0 ''

4o03'9.6 ''

108o18'14.7''

4o03'4.9 ''

4o05'3.8 ''

108o15'01.3''

108o14'06.7''

4o08'6.4 ''

4o07'0.0 ''

108o14'04.5''

4o08'7.4 ''

''

108o22'54.8''

3o59'3.4

BT

3o58'5.2 ''

LU

Kecabang

Kecabang

Janik

Lokasi

Lampiran 13. Tabel pengamatan lapangan

0,1

Arus

280

300

241

323

200

212

Kedlm

32

33

32

32

Suhu

110

241

220

212

Kecrhan

Pasir

Pasir

Pasir dan
terumbu

Pasir

Pasir

Substrat

7,8

7,8

7,7

7,8

pH

4,44

4,56

4,46

4,60

DO

31

31

31

32

Salinitas
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Terumbu rusak berat, dijumpai
beberapa KJT

Kapal sangkut

Pengukuran kualitas air di
kelanga

Pengambilan gambar oleh pak
ucok

Terdapat kawasan terumbu dan
terlindung di daerag bibir pantai

Masih ada terumbu kecerahan
sampai ke dasar perairan

Hamparan terumbu

Pengambilan gambar oleh pak
ucok

Warna perairan hijau kekeruhan

Pengukuran dilakukan sekitar 10
meter dari terumbu

Warna air biru

Tubir terumbu dan warna air hijau

Keterangan

Studi Kelayakan Untuk Pengembangan
Keramba Jaring Tancap dan Rumput Laut di Wilayah Coremap
Kabupaten Natuna

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

''

''

4o01'7.9

''

''

3o59'6.5

''

''

3o58'1.1

3o46'4.4 ''

3o58'8.2 ''

108o23'02.1''

108o21'53.2''

108o23'03.7''

108o23'03.0''

108o22'53.7''

3o58'2.4

108o22'49.0''

3o58'1.5 ''

3o58'7.4 ''

108o21'11.2''
108o22'43.0''

108o21'09.1''

4o00'3.6

108o20'42.9''

4o00'5.2 ''

4o01'5.6 ''

108o20'35.2''
108o20'41.2''

108o20'34.1''

4o01'2.7

108o20'14.0''

108o19'48.6''

108o19'01.0''

108o18'40.2''

108o18'27.3''

108o18'19.7''

4o01'3.7 ''

4o01'3.3 ''

4o02'7.5 ''

4o02'6.5 ''

4o03'0.8 ''

4o03'5.1 ''

4o03'8.0 ''

410

150

235

245

32

245

Pasir

Pasir

Pasir

7,8

5,2

31

Pelabuhan Desa Cemaga

Belat

Hamparan terumbu rusak

Hamparan terumbu rusak

Hamparan terumbu rusak

Hamparan terumbu rusak

Hamparan terumbu rusak

Hamparan terumbu rusak

KJT 5 unit

Pelabuhan Desa Tanjung

Belat

Belat
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Hamparan terumbu rusak berat

Bekas KJT dan beberapa KJT yang
masih aktif

Bekas kelong

Hamparan terumbu rusak

Belat
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Lampiran 14. Data pengukuran laju pertumbuhan demplot rumput laut
1. Demplot Sepempang
Berat Hari ke- (gr)
NO

Sample
0

10

20

30

40

1.

A

100

180

240

320

400

2.

B

100

140

180

300

600

3.

C

100

150

240

300

600

4.

D

100

140

220

340

400

5.

G

100

150

200

280

480

6.

F

100

170

220

320

500

7.

H

100

170

220

320

400

8.

I

100

160

200

340

500

9.

J

100

160

220

300

570

10.

K

100

180

240

300

400

Catatan :

hari ke-10, Keadaan laut tenang, cuaca normal ombak rendah (tanggal 3 November)
Hari ke 20, cuaca buruk, ombak besar (ditimbang tanggal 13 November)
Hari ke 30, cuaca buruk, ombak besar (ditimbang tanggal 23 November)
Hari ke 40, cuaca buruk, ombak besar (ditimbang tanggal 6 Desember)

118

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Studi Kelayakan Untuk Pengembangan
Keramba Jaring Tancap dan Rumput Laut di Wilayah Coremap
Kabupaten Natuna

2. Demplot Kelarik
Berat Hari ke- (gr)
NO

Sample
0

10

20

30

40

1.

A

150

170

290

220

100

2.

B

170

190

210

290

160

3.

C

140

170

180

120

170

4.

D

130

160

210

200

190

5.

G

150

190

230

230

160

6.

F

130

150

240

250

100

7.

H

120

140

200

200

120

8.

I

180

200

180

200

200

9.

J

130

150

190

190

140

10.

K

150

210

220

220

170

11.

L

150

170

140

120

110

12.

M

130

150

140

140

260

13.

N

180

210

170

170

210

14.

O

120

160

200

210

170

15.

P

100

120

240

250

280

16.

Q

160

180

150

130

240

17.

R

110

140

200

190

270

18.

S

140

160

170

180

220

19.

T

140

170

180

150

210

20.

U

150

200

240

180

240

Catatan :

hari ke-10, Keadaan laut tenang, dasar pasir berlumpur (tanggal 5 November)
Hari ke 20, cuaca buruk, (ditimbang tanggal 15 November)
Hari ke 30, cuaca buruk, (ditimbang tanggal 25 November)
Hari ke 40, cuaca buruk, (ditimbang tanggal 8 Desember)
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Lampiran 15. Dokumentasi Kegiatan

DESA PENGADAH

Lokasi potensial di perairan Desa Pengadah

Pondok nelayan di perairan pantai desa pengadah (camp),
salah satu indikasi kelayakan KJT
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DESA KELANGA

Lokasi potensial di perairan desa Kelanga

Pengamatan lokasi potensial oleh peneliti di perairan Desa Kelanga
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DESA TANJUNG

Lokasi potensial di perairan Desa Tanjung

Keramba Jaring Tancap (KJT) milik nelayan Desa Tanjung
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DESA SEPEMPANG

Lokasi potensial di perairan Desa Sepempang

Perairan Desa Sepempang yang mendukung untuk KJT dan rumput Laut
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DESA CEMAGA

Lokasi potensial diperairan Desa Cemaga

Rumput laut dari jenis sargassum sp yang hidup di perairan Desa Cemaga
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DESA SABANG MAWANG

Lokasi potensial di perairan Desa Sabang Mawang

Usaha budidaya rumput laut yang telah dilakukan penduduk di perairan
Desa Sabang Mawang
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DESA PULAU TIGA

Lokasi potensial di perairan Desa Pulau Tiga

Usaha KJT yang telah dilakukan oleh penduduk tempatan di Pulau Tiga
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DESA SEDEDAP

Lokasi potensial di perairan Desa Sededap

Usaha KJT yang telah dilakukan penduduk tempatan
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DESA KELARIK

Lokasi potensial di perairan Desa Kelarik

Usaha budidaya rumput laut yang telah dilakukan oleh penduduk kelarik
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PEMBUATAN DEMPLOT

Pemotongan dan pengeleman rakit ukuran 5 x2,5 m dari paralon
yang dilakukan di darat
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Penempatan rakit diperairan dan pengikatan tali utama

Penyortiran bibit
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Pemilihan bibit dan penimbangan
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Bibit siap untuk diikatkan pada rakit pemeliharaan

Pengikatan bibit pada tali utama
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Pengikatan bibit pada tali utama yang telah dipersiapkan sebelumnya

Pemasangan jaring pengaman di sekeliling rakit pemeliharaan
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Demplot di Kelarik dengan metoda rakit

Penimbangan sampel hari ke 20, rumput laut terserang gangguan
(dalam lingkar merah)
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Penyajian hasil penelitian dengan stakeholder

Peserta seminar di Kabupaten Natuna
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