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1.1.  Latar Belakang 

Seperti kita ketahui, kawasan pesisir dan laut merupakan wilayah yang 

sangat rentan dari berbagai masalah, baik itu yang menyangkut masalah dari 

aspek fisik dan biologi maupun masalah yang menyangkut aspek sosial, 

ekonomi maupun budaya. Permasalahan ini, terutama menyangkut pemanfaatan 

sumberdaya alam yang tidak sesuai kaidah keberlanjutan sehingga 

menyebabkan ekosistem yang penting bagi keberlanjutan hidup baik 

manusianya sendiri, maupun sumberdaya alam dan lingkungannya secara 

keseluruhan menjadi rusak dan tidak dapat memberikan manfaatnya secara 

berkelanjutan. Permasalahan degradasi maupun deplesi sumber daya alam dan 

lingkungan di kawasan pesisir dan laut yang sudah banyak terjadi  misalnya,  

adalah merupakan produk dari pengelolaan yang tidak tepat baik dari aspek fisik 

dan biologi, maupun dari aspek sosial, ekonomi, budaya tadi, yang memang 

tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa sumberdaya alam di wilayah ini telah mengalami tingkat deplesi dan 

degradasi yang cukup mengkhawatirkan. 

Kawasan pesisir dan laut Kepulauan Seribu merupakan contoh suatu 

kawasan yang sudah mengalami degradasi sumber daya alamnya. Hasil 
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penelitian dari Anna (2003) menunjukkan bahwa sumber daya ikan demersal di 

kawasan ini telah terdegradasi secara signifikan, dimana terjadi penurunan 

produksi sebesar lebih kurang 20% dari kondisi semula.  Hal ini disebabkan tidak 

saja karena adanya pencemaran yang sudah sangat mengkhawatirkan akibat 

berbagai bahan buangan dari kawasan land base nya, juga disebabkan karena 

pola pemanfaatan dalam hal ini pola tangkap yang tidak berwawasan 

lingkungan.  Selain itu sumber daya mangrove dan terumbu karang di wilayah ini 

juga sudah banyak berkurang baik kuantitas maupun kualitasnya. Hutan 

Mangrove banyak berkurang karena dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang 

lebih memberikan manfaat langsung seperti kawasan pemukiman, kawasan 

pariwisata, pembangunan tambak, dan lain-lain.  Demikian juga terumbu karang 

sudah banyak berkurang di wilayah ini karena selain ditambang juga rusak akibat 

adanya pencemaran dan illegal fishing berupa pemboman dan peracunan.   

Meningkatnya permintaan produk perikanan seiring dengan tingginya laju 

pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, juga merupakan pressure 

bagi sumberdaya laut. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya peningkatan “quick 

yielding production” yaitu mengeksploitasi sumberdaya perikanan secara tidak 

bertanggung jawab dan tidak mengikuti kaidah-kaidah pemanfaatan sumberdaya 

yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkelanjutan. Kondisi seperti 

ini terjadi  terutama di negara-negara berkembang. Kondisi ini merupakan 

jawaban bagi pertanyaan yang selama ini selalu muncul di benak para 

pengambil keputusan; mengapa wilayah pesisir yang nota bene memiliki 
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kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun relatif memiliki laju 

pertumbuhan yang rendah bahkan stagnan. Kenyataan menunjukkan bahwa 

sampai saat ini masyarakat pesisir di Indonesia adalah masyarakat yang masih 

dililit kemiskinan dengan pendapatan per kapita yang jauh di bawah standard  

World Bank.  Kenyataan juga menunjukkan bahwa wilayah dengan kondisi 

kekayaan alam yang relatif tinggi ternyata memiliki tingkat pertumbuhan yang 

rendah (Fauzi dan Anna, 2005).   

Jawaban dari permasalahan-permasalahan di atas kuncinya ada pada 

masalah pengelolaan. Selama ini kita belum memiliki bentuk pengelolaan yang 

tepat bagi wilayah pesisir maupun lautnya. Bisa kita lihat dari kondisi wilayah ini 

yang tidak lebih baik dari hari ke hari. Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut 

yang selama ini dilakukan cenderung malah mendorong terjadinya pemanfaatan 

yang berlebihan dari sumber daya alam.  Instrumen seperti Maximum 

Sustainable Yield misalnya terbukti tidak mengurangi ekstraksi berlebih dari 

sumber daya ikan di beberapa wilayah perairan di Indonesia. Sementara 

instrument pengelolaan seperti rasionalisasi yang menggunakan instrumen 

ekonomi agak sulit diterapkan di Negara berkembang seperti Indonesia karena 

memiliki banyak celah yang dapat dilanggar oleh para stakeholders. Penerapan 

pajak, quota ataupun limited entry misalnya akan sulit diterapkan di Indonesia 

yang memiliki karakteristik wilayah berbeda-beda dan kondisi masyarakat yang 

masih miskin.  
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Kawasan Konservasi Laut yang didisain  langsung pada pengendalian 

sumber daya alam merupakan instrumen pengelolaan sumber daya pesisir dan 

laut yang mulai diperkenalkan pada awal tahun 1990an. Instrumen ini dilakukan 

dengan membangun suatu kawasan tertentu di kawasan pesisir dan laut sebagai 

kawasan konservasi laut atau Marine Protected Area (MPA). Pada kawasan ini 

input dan output pada produksi perikanan diatur dengan menutup sebagian 

kawasan untuk daerah perlindungan. Penetapan kawasan konservasi laut ini 

masih menjadi bahan perdebatan pro dan kontra, pandangan pesimistik dan 

optimistik.    

Kawasan konservasi pada dasarnya memberikan manfaat bagi 

kelangsungan hidup baik manusia maupun ekosistem lainnya.  Manfaat-manfaat 

tersebut di atas sebagian merupakan manfaat langsung yang bisa dihitung 

secara moneter, sebagian lagi merupakan manfaat tidak langsung yang sering 

tidak bisa dikuantifikasi secara moneter. Namun demikian  secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa kawasan konservasi laut memiliki nilai ekonomi yang 

tinggi yang tidak hanya bersifat tangible (terukur) namun juga manfaat ekonomi 

yang tidak terukur (intangible). Manfaat yang terukur biasanya digolongkan 

kedalam manfaat kegunaan baik yang dikonsumsi maupun tidak, sementara 

manfaat yang tidak terukur berupa manfaat non-kegunaan yang lebih bersifat 

pemeliharaan ekosistim dalam jangka panjang. 

Fauzi dan Anna (2004) mengemukakan bahwa untuk menghitung manfaat 

ekonomi dari pengelolaan berbasiskan MPA ini, terdapat beberapa metode yang 
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dapat digunakan, diantaranya adalah : model valuasi ekonomi dan model 

bioekonomi. Dalam kondisi data yang tidak memadai biasanya kedua model 

tersebut dapat digunakan dengan penyesuaian-penyesuaian. Selain untuk 

mengevaluasi MPA, model valuasi ekonomi penting digunakan dalam 

perencanaan pembangunan kawasan konservasi laut, diantaranya adalah:             

1) Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya value/ nilai dari sumber daya alam 

yang ada di lokasi tersebut sebagai justifikasi bagi pembangunan Kawasan 

Konservasi Laut tersebut. 2) Sebagai bahan masukan bagi stakeholders apakah 

worth it (bernilai) membangun suatu KKL di kawasan tersebut.  

 Kawasan konservasi Pulau Seribu, Sebagai kawasan dengan kekayaan 

biodiversity yang cukup tinggi, kemudian juga  sebagai daerah yang dikenal 

berfungsi spawning ground.  Namun kondisi kawasan sekitarnya yang 

dimanfaatkan secara  multi-use, dikhawatirkan akan berdampak terhadap 

penurunan baik kualitas maupun kuantitas sumber daya alam dan 

lingkungannya, juga dikhawatirkan   kita akan kehilangan beberapa spesies 

penting di wilayah ini.  Kondisi ini mendesak kita untuk berbuat sesuatu untuk 

tujuan perlindungan kawasan ini melalui pengelolaan Kawasan Konservasi Laut. 

Sebagai salah satu dasar pengelolaan, maka studi valuasi ekonomi di kawasan 

ini menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana Kawasan Konservasi 

Laut  (KKL) ini memberikan manfaat baik itu manfaat langsung maupun tidak 

langsung, manfaat ekonomi ataupun manfaat non ekonomi. Hal ini berguna bagi 

dasar argumentasi bagi pentingnya instrumen ini diterapkan di berbagai wilayah 
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perairan pesisir dan laut di Indonesia, karena selama ini baik para pengambil 

keputusan maupun masyarakat luas masih belum memahami benar akan 

pentingnya pembangunan KKL sebagai salah satu instrumen pengelolaan 

sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut. 

 

1.2.  Maksud dan Tujuan Kajian 

Maksud yang ingin dicapai dari kajian ini adalah untuk dapat memperoleh nilai 

ekonomi sumber daya alam dan lingkungan khususnya di kawasan lindung. 

Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi nilai ekonomi utama SDA dan LH di kawasan 

lindung. 

2. Untuk menyediakan rumusan masukan pengelolaan SDA dan LH di 

kawasan lindung. 

 

1.3.  Ruang Lingkup Kajian  

 Ruang lingkup dari kajian ini akan meliputi beberapa hal, diantaranya 

adalah : 

1. Studi pustaka berkaitan dengan valuasi ekonomi kawasan konservasi laut 

2. Review dan pemantapan tujuan, sasaran sesuai dengan kawasan kajian 

yaitu kawasan konservasi laut. 

3. Pembahasan dan perumusan metode kajian. 

4. Penyusunan format-format data seperti questioner, dan lain-lain. 
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5. Pengumpulan data, survei ke lapangan, pengolahan data, analisis data, 

diskusi hasil studi, dan penyusunan laporan. 

 

1.4.  Sasaran Kajian 

 Sasaran kegiatan ini adalah mengembangkan metodologi valuasi 

ekonomi di ekosistem kawasan lindung laut (kawasan konservasi laut) melalui 

studi langsung sehingga dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan, 

terutama rincian data yang seharusnya disiapkan untuk mendukung pelaksanaan 

valuasi ekonomi. Secara spesifik sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Tersusunnya hasil studi perhitungan nilai ekonomi SDA dan LH di 

kawasan konservasi laut. 

2. Tersusunnya masukan untuk kebijakan pengelolaan SDA dan LH di 

kawasan konservasi  laut.  

3. Tersusunnya masukan untuk panduan valuasi ekonomi kawasan lindung 

laut. 

 

1.5. Indikator Kinerja, Sasaran dan Target 

 Berikut adalah Tabel 1  yang menjelaskan mengenai kinerja, sasaran 

dan target yang ingin dicapai dari kajian mengenai “Studi Valuasi Ekonomi 

Sumber daya Alam dan Lingkungan di Kawasan Lindung (Konservasi)”. Kinerja, 

sasaran dan target ini diharapkan dapat dicapai untuk dapat memberikan 
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jawaban berbagai pertanyaan dan permasalahan yang menjadi latar belakang 

dari  dilakukannya kajian ini. 

 
Tabel 1. Indikator Kinerja, Sasaran dan Target Kegiatan 

No Sasaran Indikator Pencapaian 
Sasaran Target 

1 

Tersusunnya hasil studi 
perhitungan nilai ekonomi 
SDA dan LH di kawasan 
lindung laut 

Identifikasi indikator utama 
nilai SDA dan LH di kawasan 
lindung laut 

1 (satu) berkas hasil 
studi nilai ekonomi 
SDA dan LH di 
kawasan lindung 
laut 

2 

Tersusunnya masukan 
untuk kebijakan 
pengelolaan SDA dan LH 
di kawasan lindung laut 

Adanya rumusan untuk bahan 
kebijakan pengelolaan SDA 
dan LH di kawasan lindung 
laut 

Satu rumusan hasil 
studi yang berguna 
untuk mendukung 
pengelolaan SDA 
dan LH di kawasan 
lindung 

3 

Tersusunnya masukan 
untuk pengembangan 
panduan valuasi ekonomi 
kawasan lindung laut 

Adanya rumusan substansi 
untuk pengembangan 
metodologi valuasi ekonomi 
umumnya atau khusus untuk 
kawasan lindung laut 

Rumusan substansi 
untuk bahan 
pengembangan 
metodologi valuasi 
ekonomi, khususnya 
untuk ekosistem 
kawasan lindung 

 

1.6. Lokasi Kajian  

Lokasi kajian ini adalah Kawasan Konservasi Laut Taman Nasional 

Kepulauan Seribu, meliputi kawasan perairan pesisir dan laut seluas                 

107.489 Ha,  yang merupakan kawasan yang ditentukan berdasarkan Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor: 6310/Kpts-II/2002. Peta dari kawasan ini dapat dilihat 

pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Peta Kawasan Konservasi Laut Taman Nasional Kepulauan Seribu 
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2.1. Pendekatan Kualitatif 

Bagian pertama dari kajian ini akan menggambarkan secara kualitatif isu, 

potensi dan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir 

dan lautan di wilayah studi. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada deskripsi 

tipologi usaha, jenis sumber daya pesisir, pola pemanfaatan dan dampak 

ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Oleh karena studi ini mengandalkan 

pendekatan ex-ante maka, gambaran kualitatif sebelum dan setelah terjadi 

kerusakan pada ekosistem terumbu karang dan padang lamun akan 

digambarkan secara kualitatif melalui bantuan kuesioner yang berstruktur.  

 Analisis kondisi secara kualitatif ini dilakukan juga dengan menggunakan 

metode pendekatan Pressure-State-Responce (PSR) yang                          

merupakan pengembangan dari model analisis Driving force-State-Response 

DSR (OECD, 1996) dan Pressure State Response (PSR), (Pinter et al, 1999).  

Driving force disini mengandung makna berbagai aktivitas manusia,                    

proses dan pola di wilayah pesisir dan laut yang berdampak                          

terhadap pembangunan berkelanjutan.  Pressure biasanya diklasifikasikan 

sebagai faktor utama atau forces seperti pertumbuhan penduduk, konsumsi atau 

kemiskinan. Pressure pada lingkungan pesisir dan laut dilihat dari                   
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perspektif kebijakan biasanya  dianggap sebagai starting point untuk 

melemparkan issue lingkungan, dan dari sudut pandang indikator,                   

pressure ini menjadi lebih mudah dianalisis jika diperoleh dari monitoring               

sosio-ekonomi, lingkungan dan database lainnya.  State adalah                          

kondisi lingkungan yang disebabkan oleh pressure di atas, misalnya level 

pencemaran, degradasi pesisir dan lain-lain.  State dari lingkungan                     

ini pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan dan                          

kesejahteraan manusia.  Response adalah komponen  framework                          

PSR yang berhubungan dengan berbagai tindakan yang                         

dilakukan oleh masyarakat baik induvidual maupun secara kolektif                       

untuk mengatasi dampak lingkungan, mengoreksi kerusakan                          

yang ada atau mengkonservasi sumber daya alam. Response ini dapat                     

meliputi penetapan peraturan, pengeluaran biaya penelitian, pendapat 

masyarakat dan preferensi konsumen, perubahan strategi manajemen dan                 

lain-lain.   

Analisis PSR dilakukan pada wilayah Kawasan Konservasi Laut                    

Pulau Seribu ini dengan melakukan teknik wawancara di beberapa pulau                  

yang berdekatan dengan kawasan ini.  Kerangka hubungan kerja secara umum  

antara analisis PSR dengan valuasi ekonomi dapat dilihat pada gambar 2. 

Pressure pada Kawasan Konservasi Laut yang disebabkan oleh berbagai 

aktivitas manusia yang berada di sekitar kawasan tersebut mempengaruhi 

kondisi/ state dari Kawasan Konservasi laut dan perairan sekitarnya sehingga hal 
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ini akan menimbulkan adanya response dari masyarakat pemanfaat sumber 

daya alam dan lingkungan di sekitarnya dengan berbagai tindakan baik aktif 

maupun pasif.  Keseluruhan informasi dari P-S-R ini akan digunakan untuk 

penyusunan dari valuasi ekonomi di kawasan ini, yang hasilnya akan                          

merupakan rekomendasi bagi kebijakan mengenai Kawasan Konservasi Laut di 

perairan Kepulauan seribu. 
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Program kebijakan
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•Masyarakat
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•Other

Pressure State Response

Pressure Pressure

ResonseResonse

 

Gambar  2. Kerangka P-S-R 

Untuk melihat keterkaitan antara analisis kualitatif ini dengan berbagai 

metode lainnya yang digunakan dalam kajian ini, maka dapat dilihat dari          

gambar 3. Dari gambar 3 dapat terlihat bahwa Analisis P-S-R ini diperoleh dari  
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data informasi survey dengan kuesioner dan data sekunder dan primer.                      

Dari analisis P-S-R akan diperoleh sintesis persepsi sebagai correcting factor 

bagi Willingness to Pay (WTP) masyarakat akan sumber daya alam                       

dan lingkungan Kawasan Konservasi Laut yang juga diperoleh                          

dari survey wawancara terstruktur.  Selanjutnya data WTP ini                          

akan menjadi bahan bagi perhitungan indirect value nilai sumber                           

daya alam dan lingkungan kawasan konservasi laut. Dari data                          

informasi survey dan juga P-S-R ini akan digunakan dalam perhitungan                 

Direct Value bagi nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan di kawasan 

lindung. Sementara itu data dan informasi  valuasi ekonomi dari                          

hasil studi sebelumnya akan digunakan sebagai static value bagi                   

adjustment factor indirect value dan direct value untuk nilai                          

ekonomi sumber daya alam dan lingkungan (SDAL), yang                         

keseluruhannya akan digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan kebijakan 

SDAL . 
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Gambar  3. Keterkaitan Antar Analisis 

 

Dari Gambaran kualitatif tadi kemudian diteruskan dengan kerangka 

analisis yang akan digunakan untuk menghitung data kuantitatif analisis valuasi 

ekonomi. Pendekatan ini didasarkan pada alur pikir seperti diuraikan pada 

Gambar 4. 
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Gambar 4. Alur pendekatan teknik valuasi 
 
 
 
Pendekatan dari Gambar 4 dapat dijelaskan sebagai berikut. Kotak paling 

kiri menggambarkan gangguan terhadap ekosisitim terumbu karang dan padang 

lamun yang akan berdampak pada kerusakan fisik, penutupan terumbu karang, 

mangrove dan padang lamun serta pemanenan maupun pengambilan padang 

lamun oleh manusia baik untuk kebutuhan ekonomi maupun non ekonomi. 

Gangguan ini kemudian akan menyebabkan paling tidak pada empat hal yakni 

penurunan produktifitas perikanan (use value), penurunan perlindungan pantai 

(non use value, option value), penurunan nilai rekreasi (non use value) dan 

 II-6 



   

penurunan habitat untuk hewan lain (option value).  Dampak ini kemudian diukur 

dengan berbagai teknik yakni pendekatan produktifitas, pendekatan option price, 

pendekatan market price dan pendekatan melalui contingent valuation method. 

Keempat pendekatan ini digunakan untuk menjawab tujuan kajian untuk 

menghitung total economic value (Gambar 5) . 

 

TEV 

USE VALUE NON USE VALUE 

Perubahan 
Produktifitas 

Market 
Price 

 
CVM 

Option  
Price 

 

Gambar 5. Teknik Pendekatan Perhitungan TEV 
 
 
 

2.2. Pendekatan Teknis 

 Pendekatan teknis dalam valuasi ekonomi dilakukan melalui perhitungan 

kuantitatif dengen menggunakan beberapa metode di atas. Untuk pendekatan 

produktifitas, kajian ini akan menggunakan pendekatan sebagaimana 

dikemukakan pada Fauzi dan Anna (2005) dimana perubahan produktifitas 

dihitung didasarkan pada formula berikut ini: 
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=
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dimana perubahan produktifitas diukur berdasarkan formula berikut: 

 

 

1

1 b

t

T

t
t

x x

x x
n =

ΔΩ = −

= ∑
 

 

x  adalah produktifitas rata-rata dari tahun ke 1 sampai tahun basis ( ), tahun 

basis adalah tahun dimana perubahan produktifitas terjadi.  

bT

Formula di atas dapat dimodifikasi untuk menentukan nilai kawasan 

ekosistem terumbu karang  dengan mengukur perubahan nilai moneternya. 

Untuk itu diperlukan konversi nilai moneter melalui formula berikut: 

 

 t
t

t

GR
NO

φ =  

dimana  adalah Gross Return atau keuntungan kotor dari usaha di kawasan 

(misalnya keuntungan dari usaha perikanan). Dengan demikian perubahan nilai 

ekonomi dari kawasan terumbu karang dapat dihitung sebagai: 

tGR
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  t tNS φΔ = ×Δ tΩ

  

 Untuk menghitung option price sebagai proxy dari nilai pilihan maka 

dilakukan pendekatan teori Von-Newman Morgensten dimana harga pilihan 

merupakan solusi dari persamaan berikut: 

 

1 1 2 2( ) ( )U x OP U x OP EUπ π− + − =  

 

Dimana  

1 2,π π   = Peluang terjadi kondisi baik dan buruk 

( )iU x   = Utilitas dari kondisi baik dan buruk 

OP  = Harga pilihan  

EU  = Expected utility = 1 1 1 2( ) (1 ) ( )U x U xπ π+ −  

 

Penggunaan metode Option Value/Option Price  ini tentu saja tidak 

terlepas dari berbagai asumsi yang menjadi dasar perhitungan nilai ekonomi. 

Asumsi-asumsi tersebut meliputi:  

1. Ketidak pastian diasumsikan terdistribusi secara normal. 

2. Keragaman (variance) dalam nilai dalam situasi “bad” dan “good” 

terdistribusi secara normal. 

3. Probability (peluang) terjadi kontingensi “bad” dan “good” memiliki peluang 

yang sama ( 0.5b gπ π= = ). 
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4. Masyarakat diasumsikan memiliki karakteristik “risk-averse” yang bisa 

diformulasikan melalui fungsi utilitas lnU x=  atau u xα=  dimana 1α < . 

5. Nilai harapan manfaat (expected benefits) diasumsikan merupakan fungsi 

dari peluang terjadi kejadian (kontingensi). 

6. Masyarakat “a-priory” tidak mengetahui kontingensi mana yang akan 

terjadi sehingga option price merupakan pengukuran ex-ante yang tepat 

untuk mewakili perubahan kesejahteraan masyarakat.  

 

 Sedangkan untuk menghitung nilai Willingess To Pay dengan 

menggunakan Contingen Valuation Method digunakan pendekatan metode 

Maximum Likelihood dimana peluang seseorang untuk membayar terhadap 

perbaikan ekosisitim terumbu karang misalnya, diasumsikan merupakan fungsi 

dari variable sosial ekonomi lainnya seperti pendidikan, pendapatan, jumlah 

anggota keluarga. Peluang menjawab ya = 1 (sanggup membayar) atau tidak = 0 

ditentukan oleh persamaan regresi non linear di berikut ini. 

 

 
( 1) ( ) 1

( 0) ( ) 1

n
n t n

n
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α βα β
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α βα β
σ
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⎝ ⎠
− −⎛ ⎞= = ≤ − − = − ⎜ ⎟
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 II-10 



   

Dimana koefisien α  dan β  adalah koefisien regresi dengan X  adalah vector 

variable sosial ekonomi (pendidikan, pendapatan, dll). Pendugaan koefisien 

dilakukan dengan teknik maximum likelihood dengan fungsi sebagai berikut: 

 

0 1

1
n n

n n

Y Y

X XL F Fα β α β
σ σ= =

⎡ ⎤− − − −⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
∏ ∏  

 

Dari pendugaan koefisien di atas kemudian akan diperoleh nilai rataan 

Willingness To Pay (mean WTP ) yang menggambarkan nilai non-use dari 

ekosistem terumbu karang, padang lamun dan sumber daya alam lainnya.  

Secara keseluruhan tahapan analisis dari valuasi ekonomi kawasan konservasi 

laut ini dapat dilihat pada gambar 6. 

 Metode Contingen Valuation Methode seringkali menimbulkan nilai 

ekonomi yang bias baik over value maupun under value, yang biasanya 

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

• Design bias (rancangan kuesioner seperti struktur, open bid, referendum, 

dan lain sebagainya akan mempengaruhi jawaban WTP. 

• Kompleksitas ekosistem, semakin kompleks interaksi ekosistem, semakin 

mungkin terjadinya under value karena sulit menentukan “the true value” 

dari ekosistem. 

• “time bias”. Survey yang dilaksanakan pada waktu tertentu bisa 

mempengaruhi jawaban WTP (misalnya musim paceklik). 
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Perbandingan antara nilai ekosistem dari satu daerah dengan daerah lain tidak 

“comparable” 
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Gambar 6. Tahapan Analisis Valuasi Ekonomi SDA dan LH Kawasan  

                            Konservasi Laut   
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2.3. Tahapan Studi Valuasi Ekonomi KKL   

 Secara keseluruhan studi valuasi ekonomi untuk Kawasan Konservasi 

Laut ini akan dilakukan dengan tahapan meliputi Kajian pada laporan 

pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir. Seperti terlihat pada gambar 7.   
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 Gambar 7. Tahapan Studi Valuasi Ekonomi KKL Kepulauan Seribu 
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Tahapan studi dimulai dengan persiapan baik administrasi, mobilisasi 

personil, kajian TOR dan review program kerja. Selanjutnya dilakukan 

pengumpulan data dan penentuan metode penelitian, melalui review studi 

literatur valuasi  ekonomi KKL, pengumpulan data primer KKL dan 

pengembangan metodologi.  Tahapan selanjutnya adalah evaluasi dan analisis 

yang terdiri dari analsisis produktifitas, analisis nilai pilihan, analisis kualitas 

sumber daya ikan (SDI) KKL, dan analisis dampak wisata KKL. Akhirnya 

dilakukan perumusan sasaran berkaitan dengan penentuan indikator nilai SDAL 

KKL, rumusan kebijakan pengelolaan SDAL KKL dan rumusan substansi 

pengembangan metodologi.   
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3.1. Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Sebelum membahas mengenai konsep valuasi ekonomi, terlebih dahulu 

perlu dijelaskan mengenai konsep nilai ekonomi terhadap sumber daya. Dalam 

kerangka teoritis konsep nilai ini sangat bervariasi.  Seperti  dijelaskan dalam 

Fauzi (2003) konsep nilai ekonomi bukan hanya menyangkut nilai pemanfaatan 

langsung dan tidak langsung semata,  namun lebih luas dari itu. Value atau nilai 

bisa diartikan sebagai importance atau desirability. Di dalam konsep ekonomi 

menilai diartikan sebagai melakukan valuasi yang berhubungan dengan 

perubahan kesejahteraan masyarakat. Jadi Nilai Ekonomi pelayanan SDAL 

(economic value of ecosystem services) dapat diartikan sebagai menilai   

kontribusi SDAL terhadap human welfare.  

Anna (2007) menyatakan bahwa jika dipahami lebih lanjut, pengertian nilai 

atau value khususnya yang menyangkut barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

sumberdaya alam dan lingkungan bisa saja berbeda jika dipandang dari 

berbagai disiplin ilmu. Dari sisi ekonomi, konsep nilai akan berhubungan dengan 

kesejahteraan manusia. Dengan demikian nilai ekonomi dari sumber daya alam 

dan lingkungan adalah jasa dan fungsi sdal yang memberikan                          

kontribusi terhadap kesejahteraan manusia, dimana kesejahteraan ini diukur 

berdasarkan setiap individual assessment  terhadap dirinya sendiri.   
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Berbeda dari konsep ekonomi, dari sisi ekologi misalnya, nilai dari hutan 

mangrove bisa berarti pentingnya hutan mangrove sebagai tempat produksi 

bagai spesies ikan tertentu, ataupun fungsi ekologis lainnya. Demikian juga dari 

sisi teknik, nilai hutan mangrove bisa saja sebagai pencegah abrasi atau banjir 

dan sebagainya. Perbedaan mengenai konsepsi nilai tersebut tentu saja akan 

menyulitkan dalam memahami pentingnya suatu ekosistim.                           

Oleh karenanya diperlukan suatu persepsi yang sama untuk penilaian                    

ekosistem tersebut. Salah satu tolok ukur yang relatif mudah dan bisa dijadikan 

persepsi bersama antara berbagai disiplin ilmu tersebut adalah                          

dengan memberikan “price tag” (harga) terhadap barang dan jasa yang 

dihasilkan dari sumberdaya dan lingkungan. Dengan demikian                          

kita menggunakan apa yang disebut sebagai nilai ekonomi dari                       

sumberdaya alam (Fauzi, 2004) .  

Secara umum nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah 

maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh 

barang dan jasa lainnya. Secara formal konsep ini disebut sebagai keinginan 

membayar (willingness to pay) seseorang terhadap barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan.  Dengan menggunakan 

pengukuran ini, nilai ekologis dari ekosistim bisa di ”terjemahkan”                      

ke dalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter dari barang dan jasa. 

Sebagai contoh jika ekosistim pantai mengalami kerusakan akibat polusi, maka 

nilai yang hilang akibat degradasi lingkungan bisa diukur dari keinginan 
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seseorang untuk membayar agar lingkungan tersebut kembali ke aslinya atau 

mendekati aslinya (Anna, 2007).  

Memang benar diakui bahwa ada pula kelemahan  dalam pengukuran 

keinginan membayar ini. Misalnya, meskipun sebagian barang dan jasa yang 

dihasilkan dari sumberdaya alam  dapat diukur nilainya karena diperdagangkan, 

sebagian lagi seperti keindahan pantai atau laut, kebersihan, keaslian alam tidak 

diperdagangkan sehingga tidak atau sulit diketahui nilainya karena masyarakat 

tidak membayarnya secara langsung. Selain itu, karena masyarakat tidak familiar 

dengan cara pembayaran jasa seperti itu, keinginan membayar mereka juga sulit 

diketahui. Walaupun demikian, dalam pengukuran nilai sumberdaya alam tidak 

selalu bahwa nilai tersebut harus diperdagangkan untuk mengukur nilai 

moneternya. Yang diperlukan disini adalah pengukuran seberapa besar 

keinginan kemampuan membayar (purchasing power)  masyarakat untuk 

memperoleh barang dan jasa dari sumberdaya. Sebaliknya bisa pula kita ukur 

dari sisi lain yakni seberapa besar masyarakat harus diberikan kompensasi untuk 

menerima pengorbanan atas hilangnya barang dan jasa dari sumberdaya dan 

lingkungan. 

Sementara itu Cummings (1991) mengkritisi penggunaan secara legal 

maupun administratif paradigma ekonomi yang berfokus pada nilai pasar 

sebagai standard kompensasi pemerintah atas private property.  Menurut 

Cumming, hal tersebut dapat menimbulkan adanya 2 kesalahan dari paradigma 

pasar yang terjadi, yaitu  kesalahan dalam asumsi market yang bersifat perfectly 
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competitive dan perfectly mobile agents (masyarakat yang dapat dengan mudah 

berpindah) ( Haneman and Keller, 1996).  

Tendensi menggunakan nilai dengan harga pasar tampaknya sudah 

sangat meluas tidak hanya dikalangan masyarakat tetapi juga dikalangan para 

akhli ekonomi. Hal ini tidak mengherankan karena memang menggunakan harga 

pasar adalah instrumen yang termudah dan menarik untuk menghitung nilai. Jika 

seseorang ingin menilai sesuatu, apakah itu untuk kepentingan legal, 

administrasi atau lainnya, tentu saja akan menjadi sederhana, jika nilai adalah 

sesuatu yang objektif dan robust, sesuatu yang tidak hipotetikal atau spekulatif, 

sesuatu yang tidak memerlukan banyak asumsi dan sesuatu yang tidak 

memerlukan teknik prosedur  pengukuran yang kompleks, yang dapat menjadi 

sumber dari ketidak pastian dan ketidak sepahaman. Bagi seorang pengamat 

biasa, harga tampaknya dapat melengkapi pembayaran secara tepat, walaupun 

hal ini dapat seringkali hanya menjadi  suatu ilusi. Jika seseorang melihat harga 

yang tercantum di real markets , biasanya adalah merupakan harga yang sudah 

dikalikan dari harga sebenarnya. Tidak hanya harga yang berbeda pada setiap 

super market, tetapi juga adanya harga yang berbeda dari setiap supplier untuk 

setiap komoditi yang sama. Sebagai contoh kita bisa membeli barang  seharga 

Rp. 100.000,-;  Rp 120.000,- atau Rp 130.000,-; tergantung dari berapa 

keuntungan yang akan diambil oleh pedagang, atau tergantung pada berapa 

persen discount yang kita peroleh dari pedagangnya. Dari kasus kasus di atas 

tampak bahwa issue yang relevan adalah apakah harga akan merupakan hal 
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yang berada di bawah beberapa kondisi lebih dari hal-hal yang telah diobservasi 

sebelumnya. Ada elemen yang tidak bisa dikurangi dari counterfactuality atau 

hiphothetically dari ekstrapolasi semacam hal di atas.  Harga pasar hanya 

bekerja secara tepat pada indikator kesejahteraan untuk perubahan marginal 

dalam market goods yang dapat dibagi-bagi dan dikonsumsi dalam jumlah 

sedikit, untuk lainnya tidak bisa tepat. Untuk perubahan non-marginal atau untuk 

komoditi yang tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dikonsumsi dalam jumlah sedikit 

(lahan atau air misalnya).   

Seperti diuraikan dalam Anna (2007), sumber daya alam dan lingkungan 

(SDAL) patut mendapatkan perhatian dan pemberian label value  yang tepat dan 

dengan dua alasan : pertama adalah SDAL menyediakan manfaat tidak 

langsung dalam batasan yang luas, kedua aktivitas manusia telah 

menyumbangkan, dan masih menyumbangkan laju hilangnya biodiversity yang 

akan mengancam stabilitas dan keberlanjutan dari ekosistem sebagaimana juga 

penyediaan barang dan jasa yang dihasilkannya bagi kesejahteraan manusia itu 

sendiri (Pimm et al., 1995; Simon and Wildavsky, 1995). Hal ini yang 

menyebabkan semakin banyaknya studi mengenai rusak, hilang atau 

berkurangnya baik kualitas maupun kuantitas SDAL dan kaitannya dengan 

besaran kerugian secara moneter atas hal tersebut.  Values/Nilai sumberdaya 

alam pada setiap pemanfaatan akan sangat tergantung pada kondisi dan 

distribusi dari property  right dan tingkat kesejahteraan/ income masyarakatnya. 

Nilai dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara diantaranya adalah :   
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1.   Instrumental Vs Intrinsic Values 

 Nilai instrumental dimaksudkan sebagai nilai SDAL yang berkaitan 

dengan pemanfaatan  produksi dan konsumsi (Fromm, 2000). Sedangkan 

Intrinsic Values adalah nilai selain nilai pemanfaatan tadi (instrumental) yaitu nilai 

yang melekat pada SDAL tersebut, seperti misalnya nilainya sebagai stabilisator 

dalam rantai makanan, dll. 

 

2.   Monetary Vs Biological Indicators 

Penilaian secara moneter dari SDAL biasanya merupakan dasar dalam 

perspektif ekonomi, berdasarkan pada indikator biologi dari dampak SDAL 

terhadap kesejaheraan manusia. Valuasi ekonomi SDAL dilakukan untuk 

mendapatkan indikator moneter yang akan menjadi suatu bahan perbandingan 

dan ranking alternatif kebijakan pengelolaannya. Sebaliknya Analisis biologi nilai 

SDAL memberikan hasil pada indikator  non-monetary. Hal ini menyangkut 

sebagai contoh : keragaan/kekayaan  spesies dan ekosistem yang ada 

(Whittaker, 1960, 1972). Bagaimanapun tidak dapat dipastikan bahwa indikator 

biologi dan moneter memberikan pemahaman yang sama. Sebaiknya memang 

keduanya dapat dijadikan metode yang saling komplemen untuk menganalisis 

perubahan atau kerusakan SDAL. Bagaimanapun indikator ekonomi seharusnya 

jika mungkin secara tidak langsung berdasarkan pada indikator biologi yang 

akurat. 
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3. Direct vs Indirect values 

 Penyebutan direct value (nilai langsung) dari SDAL biasanya digunakan 

untuk merefer pada pemanfaatan manusia berkaitan dengan konsumsi dan 

produksi. Sedangkan Indirect value ( nilai tidak langsung) biasanya berhubungan 

dengan minimum level dari infrastruktur ekosistem, yang tanpa hal itu tidak akan 

tersedia barang dan jasa (Farnworth et al., 1981). Barbier (1994) 

mendeskripsikan indirect value dari SDAL sebagai support dan proteksi yang 

disediakan untuk aktivitas ekonomi dari services yang dihasilkannya. Istilah 

lainnya dari indirect value ini adalah diantaranya contributory value“, primary 

value dan infrastructure value yang pengertiannya pada dasarnya sama saja. 

(Norton, 1986; Gren et al., 1994; Constanza et al., 1998). Seluruh peneliti ini 

menyatakan bahwa opini untuk memonetisasi manfaat SDAL adalah 

memungkinkan, tetapi hal itu seringkali berujung pada penilaian yang under-

estimate dari nilai yang sebenarnya, karena primary value dari SDAL sulit untuk 

diterjemahkan dalam bentuk moneter, walaupun  nilai dari jasa lingkungan dapat 

digunakan untuk menjustifikasi pengukuran nilai proteksi dari SDAL.  Gowdy 

(1997) menambahkan bahwa “Walaupun nilai dari jasa lingkungan dapat 

digunakan untuk menjustifikasi pengukuran nilai proteksi SDAL, harus 

ditekankan bahwa nilai ini hanyalah merupakan porsi yang sedikit saja dari nilai 

total SDAL.  
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4. Biodiversity vs Biological Resources 

 Nilai biodiversity mengacu pada berbagai kehidupan pada berbagai level; 

sementara biological resources mengacu pada manifestasi dari keragaman 

tersebut.  Menurut Pearce (1999) “Hampir semua literatur mengenai valuasi 

ekonomi dari biodiversity biasanya adalah mengenai nilai biological resources 

dan hubungannya pada nilai diversity. Perbedaan antara kedua nilai ini memang 

tidak begitu jelas, bahkan kadang overlapping. 

 

5. Value of Level vs Perubahan Biodiversity 

 Para akhli ekonomi berpendapat bahwa valuasi seharusnya lebih 

difokuskan pada perubahan  daripada hanya level biodiversity. Non-ekonomist 

seringkali mencoba mengukur level biodiversity , misalnya analisis value dari 

jasa ekosistem dan natural capital untuk seluruh level biosphere (Constanza et 

al., 1998).  

 

6. Local vs Global diversity 

 Desain dari konteks valuasi melibatkan keputusan penting mengenai 

kerangka spasial dari analisis (Norton and Ulanowicz, 1992). Hal ini karena 

bagaimanapun rusak atau berkurangnya SDAL biasanya dibahas dalam 

kerangka konteks global atau dunia. Hasil studi valuasi SDAL biasanya ditujukan 

bagi perubahan kebijakan baik tingkat local, regional, national atau bahkan 

internasional.  
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7. Genetic vs other life organization level   

 Para ahli menghadapi keputusan penting ketika melakukan valuasi SDAL 

yaitu yang menyangkut level dari keragaman yang menjadi perhatian. Beberapa 

akhli biasanya dari ilmu alam, cenderung untuk fokus pada level genetic dan 

spesies, sedangkan yang lainnya cenderung pada level spesies dan ekosistem. 

Beberapa permasalahan yang menjadi issue adalah apakah studi SDAL pada 

berbagai level akan menyebabkan adanya double counting, dan apakah 

informasi yang sufficient bisa didapat pada setiap level SDAL untuk 

meningkatkan kualitas studi valuasi. 

 

8. Holistic vs. Reductionist Approaches 

Menurut perspektif holistik, SDAL merupakan hal yang abstrak, 

berhubungan dengan suatu kesatuan, stabilitas dan ketahanan dari suatu sistem 

yang kompleks, dan oleh karena itu akan sulit untuk diukur (Faber et al., 1996). 

Lebih jauh lagi pengetahuan dan pemahaman yang terbatas dari manusia dan 

signifikasi ekonomi dari hampir setiap bentuk kehidupan yang beragam, akan 

menjadikan  kompleksitas penerjemahan inditator fisik dan biologi menjadi 

indikator moneter. Sebaliknya, pendekatan perspektif reductionist dilakukan 

berdasarkan ide bahwa SDAL dapat dipisahkan dari nilai total biodiversity 

menjadi kategori nilai ekonomi yang berbeda, yaitu melalui direct use dan 

passive use atau nonuse values (Pearce and Moran, 1994).  
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9. Expert vs General Public Assessment     

 Pendekatan public valuation umum, biasanya sangat tergantung pada 

premise individual yang berasal dari berbagai level pendidikan, dan pengalaman 

yang diharapkan untuk berpartisipasi dalam valuasi SDAL. Pendapat lainnya 

mengasumsikan bahwa masyarakat yang ada tidak dapat menentukan relevansi 

dan kompleksitas dari fungsi sistem hubungan biodiversity-ekosistem. Dengan 

demikian penetapan dan valuasi SDAL hanya boleh dikerjakan oleh ahlinya. 

Keseluruhan konsep tersebut dapat dilihat pada gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Konsep Nilai SDAL  
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Dari beberapa konsep pada Gambar 8, konsep nilai ekonomi yang akan 

dilakukan pada kajian ini adalah berkaitan dengan nilai ekonomi pada konsep 

yang ketiga (kotak ketiga) yakni menyangkut nilai langsung dan tidak langsung 

dari layanan barang dan jasa dari sumber daya pesisir dan lautan, khususnya di 

Kawasan Konservasi Laut. (KKL). 

 

3.2. Kawasan Konservasi Laut 

 Kawasan Konservasi Laut  merupakan salah satu instrumen yang populer 

dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, terutama untuk memecahkan 

permasalahan perikanan yang sangat kronis  baik di negara-negara maju 

maupun negara berkembang. Jika dilihat dari pengalaman                           

negara lain, beberapa jenis instrumen pengelolaan untuk sumber                           

daya pesisir dan laut terutama sumber daya ikannya, masih belum memberikan 

hasil yang optimum bagi keberlanjutan sumber daya tersebut.                           

Instrumen  rasionalisasi, misalnya,  meski di beberapa negara instrumen ini 

cukup berhasil, namun tidak jarang mengalami kegagalan                          

dalam implementasinya di negara-negara berkembang dan tidak mampu                           

menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi di kawasan pesisir dan laut ini.                          

Hal ini disebabkan karena pengelolaan rasionalisasi yang menggunakan 

instrumen ekonomi kerap memiliki banyak celah yang dapat dilanggar oleh para 

stake holders. KKN, adalah salah satu permasalahan yang                          

sulit untuk dihindarkan dalam penerapan rasionalisasi di negara berkembang. 
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Selain itu penerapan jenis instrumen ekonomi yang akan diadaptasi                       

juga merupakan permasalahan, karena setiap wilayah memiliki karakteristik 

berbeda-beda. Penerapan pajak, quota ataupun limited entry  di suatu wilayah 

belum tentu akan sesuai dengan wilayah lainnya. Belum lagi penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi akibat diberlakukannya instrumen ekonomi ini, 

seperti adanya quota busting,  substitusi input, atau bahkan tindakan                   

berbahaya seperti pengeboman, racun terhadap sumber daya ikan yang kerap 

tidak diatur dalam instrumen ini. 

Instrumen KKL mulai diperkenalkan pada awal tahun 1990-an, dimana 

instumen ini didisain langsung pada pengendalian sumberdaya alam, yaitu 

berupa penentuan suatu kawasan sebagai kawasan konservasi laut atau marine 

reserve atau marine protected area (MPA). Pada kawasan ini input dan output 

pada produksi perikanan diatur dengan menutup sebagian kawasan untuk 

daerah perlindungan. Walaupun mulai berkembang pada tahun 1990-an, 

sebenarnya pemerintah Finlandia telah membangun kawasan seperti ini pada 

tahun 1800-an. Namun demikian, kita tahu bahwa penetapan Kawasan 

Konservasi Laut ini masih menjadi bahan  perdebatan baik di kalangan para akhli 

maupun stakeholders. Ada berbagai tanggapan yang berbeda                          

baik pro dan kontra, pandangan optimis maupun pandangan                          

pesimis mengenai manfaat dari sisi ekonomi pengelolaan berbasiskan 

konservasi (KKL) ini.    
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Seperti dijelaskan dalam Fauzi dan Anna (2005), prinsip dari                          

KKL adalah spill over effect (Gambar 9) atau dampak limpahan dimana pada 

kawasan yang dilindungi, stok ikan akan tumbuh dengan baik dan limpahan                     

dari pertumbuhan ini akan mengalir ke wilayah di luar kawasan yang kemudian 

dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa mengurangi                          

sumber pertumbuhan di daerah yang dilindungi.  MPA memiliki banyak manfaat 

yang signifikan yang akan membantu pengelolaan sumberdaya                 

kelautan dalam jangka panjang. Li (2000) merinci manfaat kawasan konservasi 

laut sebagai berikut: Manfaat biogeografi, keanekaragaman hayati,   

perlindungan terhadap spesies endemic dan spesies langka,                  

perlindungan terhadap spesies yang rentan dalam masa pertumbuhan, 

pengurangan mortalitas akibat penangkapan, peningkatan                          

produksi pada wilayah yang berdekatan, perlindungan pemijahan,                        

manfaat penelitian, ekoturisme, pembatasan hasil samping ikan-ikan juvenil 

(juvenile by catch),  dan peningkatan produktifitas perairan                        

(productivity enchancement) 

 

 III-13 



   
 

 

Gambar. 9  Prinsip Spill over dari KKL (dimodifkasi dari White,2000) 

 

Manfaat-manfaat tersebut di atas sebagian merupakan manfaat 

langsung yang bisa dihitung secara moneter, sebagian lagi merupakan manfaat 

tidak langsung yang sering tidak bisa dikuantifikasi secara moneter. Namun 

demikian  secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kawasan konservasi 

laut memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang tidak hanya bersifat tangible (terukur) 

namun juga manfaat ekonomi yang tidak terukur (intangible). Manfaat yang 

terukur biasanya digolongkan kedalam manfaat kegunaan baik yang dikonsumsi 

maupun tidak, sementara manfaat yang tidak terukur berupa manfaat non-
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kegunaan yang lebih bersifat pemeliharaan ekosistim dalam jangka panjang 

(Fauzi dan Anna, 2003). 

Bagaimanapun secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa KKL memiliki 

nilai ekonomi yang tiggi (Tabel 2) yang tidak hanya bersifat terukur (tangible) 

namun juga yang tidak terukur (intangible). Manfaat yang terukur biasanya 

digolongkan dalam manfaat kegunaan baik yang dikonsumsi maupun tidak, 

sementara manfaat yang intangible berupa manfaat non-kegunaan yang lebih 

bersifat jangka panjang. Berikut ini adalah berbagai jenis manfaat dari KKL  

(Fauzi dan Anna, 2003).  

 

Tabel. 2 Jenis - Jenis Nilai Ekonomi KKL 
Nilai Kegunaan (Use Value Nilai non-pemanfaatan 

Jenis manfaat Konsumsi Non-
konsumsi 

Tidak 
langsung pilihan keberadaan Pewarisan 

Peningkatan 
kelimpahan  X     

Peningkatan 
ukuran ikan  X     

Dampak 
limpahan ke 
fishing ground 

X      

Eksport larva X      

Peningkatan daya 
tahan ekosistem   X X   

Peningkatan 
keanekaragaman 
hayati 

    X X 
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Jika kita analisis secara ekonomi, pembangunan KKL dapat dianggap 

sebagai investasi sumber daya di masal mendatang. Prinsip manfaat ekonomi 

KKL tersebut dapat dilihat pada gambar 10. 

 

Wilayah dan
Sumberdaya laut

Kawasan Konservasi

Investasi

Manfaat Ekonomi

Kawasan Pemanfaatan

(1-s)

(t+1)

(t+2)

t

s

 

Gambar 10. Prinsip Manfaat Ekonomi Kawasan Konservasi Laut  
(Fauzi dan Anna, 2003). 

 
 
Dari gambar 10 dapat dilihat bahwa pada kondisi adanya KKL, wilayah 

pesisir dan laut dengan sumber dayanya  dipisahkan oleh dua wilayah yaitu 

kawasan konservasinya sendiri dan kawasan pemanfaatan. Kawasan 
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pemanfaatan seluas s memberikan manfaat ekonomi jangka pendek pada 

periode t , sementara kawasan konservasi merupakan kawasan dengan luas 1-s 

yang pada jangka pendek dan menengah mungkin belum memberikan manfaat 

ekonomi kepada masyarakat karena kawasan tersebut pada periode t+1 

merupakan kawasan no-take zone atau tidak ada kegiatan penangkapan yang 

hanya memberikan investasi untuk masa yang akan datang (t+2). Pada periode 

jangka panjang kawasan tersebut akan memberikan limpahan (spill over) yang 

kemudian dapat menjadi manfaat ekonomi yang berkelanjutan.   

Beberapa hasil studi terakhir menunjukan bahwa kawasan konservasi 

telah menunjukkan manfaat yang berarti berupa peningkatan biomas. Hasil studi 

Halpern (2003) misalnya menunjukkan bahwa secara rata-rata, kawasan 

konservasi telah meningkatkan kelimpahan (abundance) sebesar  dua kali lipat, 

sementara  biomas ikan dan keanekaragaman hayati meningkat tiga kali lipat. 

Peningkatan kelimpahan dan biomass ini mengakibatkan pula peningkatan 

terhadap produksi perikanan (jumlah tangkap dan rasio tangkap per unit upaya 

atau CPUE). Beberapa studi menunjukan bahwa kawasan konservasi telah 

meningkatkan rasio CPUE dalam kisaran 30% sampai 60% dari kondisi sebelum 

kawasan konservasi. Sementara itu dari sisi riil effort (misalnya jumlah trip), 

beberapa studi seperti di Apo Island. Philippine dan George Bank di Amerika 

Serikat, telah menunjukan penurunan yang berarti. 

 Sementara itu jika dilihat dari sisi ekonomi, manfaat yang diperoleh dari 

kawasan konservasi laut juga cukup signifikan. Hasil studi White dan Cruz-
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Trinidad (1998) mengenai kawasan konservasi laut di Apo Island menunjukan 

bahwa manfaat bersih (net benefit) yang bisa diperoleh dari MPA Apo Island 

hampir mencapai US$ 400 ribu. Manfaat ekonomi ini diperoleh dari penerimaan 

dari ekoturisme dan perikanan serta penjualan jasa bagi kepentingan wisata dan 

perikanan. Nilai ekonomi tentu saja sangat berarti dibanding dengan manfaat 

ekonomi sesaat dari penangkapan ikan baik yang konvensional maupun dengan 

teknik yang destruktif seperti bom dan sianida.   

 Selain manfaat biologi dan ekonomi, kawasan konservasi juga 

memberikan manfaat sosial yang tidak bisa diabaikan. Beberapa hasil studi 

menunjukan bahwa penetapan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi 

dapat meningkatkan kepedulian (awarenes) masyarakat sekitar terhadap 

masalah lingkungan. MPA juga dapat dijadikan ajang untuk meningkatkan 

pendidikan lingkungan diantara masyarakat sekitar. Di Apo Island, Philippines, 

penerimaan yang diperoleh dari MPA  malah dapat dijadikan sebagai beasiswa 

bagi penduduk sekitar untuk menempuh pendidikan formal tingkat lanjut. 

Interaksi dengan wisatawan dari berbagai negara juga telah membantu 

membuka cakrawala berfikir bagi penduduk sekitar. Interaksi ini berfungsi juga 

sebagai ajang transfer teknologi dan informasi dari dunia luar ke penduduk 

sekitar. Selain itu, studi di kepulauan Pasifik menunjukan bahwa penetapan MPA  

telah meningkatkan harmoni diantara penduduk pulau dan mengurangi konflik 

pengguna sumberdaya yang selama ini cukup intens. Keberhasilan suatu MPA 
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telah meningkatkan kebanggaan (pride) dan kepercayaan diri (confidence) 

masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya yang lestari. 

Fauzi dan Anna (2004) mengemukakan bahwa untuk menghitung manfaat 

ekonomi dari pengelolaan berbasiskan MPA ini, terdapat beberapa metode yang 

dapat digunakan, diantaranya adalah : model valuasi ekonomi dan model 

bioekonomi. Dalam kondisi data yang tidak memadai biasanya kedua model 

tersebut dapat digunakan dengan penyesuaian-penyesuaian. Selain untuk 

mengevaluasi MPA, model valuasi ekonomi penting digunakan dalam 

perencanaan pembangunan kawasan konservasi laut, diantaranya adalah: 

1)Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya value/nilai dari sumber daya alam 

yang ada di lokasi tersebut sebagai justifikasi bagi pembangunan Kawasan 

Konservasi Laut tersebut. 2) Sebagai bahan masukan bagi stakeholders apakah 

worth it (bernilai) membangun suatu KKL di kawasan tersebut. 

 

3.3. Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan  Kawasan  
       Konservasi Laut 
 
 Valuasi ekonomi pada dasarnya merupakan analisis non-market (non-

pasar) karena didasarkan pada mekanisme pemberian nilai moneter pada 

produk barang dan jasa yang tidak terpasarkan. Jika produk yang terpasarkan 

dapat digambarkan dalam kurva permintaan dengan kemiringan negatif 

(downward slopping) maka kurva permintaan menggambarkan marginal 

valuation yang merupakan  gambaran keinginan membayar (Willingness to 

Pay=WTP) seseorang untuk memperoleh barang daripada tidak sama sekali. 
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Pada barang yang tidak terpasarkan seperti keanekaragaman hayati,                        

nilai estetika dan sebagainya, kurva permintaan lebih menggambarkan                    

trade off antara kualitas satu produk dengan karakteristik lainnya.                     

Trade off seperti ini telah dikemukakan oleh Lancester (1966)                          

yang menggambarkan satu produk dengan produk lainnya seperti digambarkan 

pada gambar 11. 

 

Gambar 11.  Kurva Lancaster 
 
 
 
 Dari teori Lancaster tersebut berkembang pemikiran untuk memberikan 

nilai moneter terhadap karakteristik tersebut. Penilaian ini lebih diarahkan pada 

penilaian non- konsumtif seperti nilai tidak langsung yang telah                     

disebutkan di atas. Sehingga dengan menyambungkan nilai pasar pada produk 
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yang dikonsumsi dengan nilai tidak langsung, diperoleh nilai total (moneter) dari 

sumber daya alam dan lingkungan. 

 Dua pendekatan umum yang biasa digunakan untuk menentukan valuasi 

ekonomi adalah pendekatan langsung atau “Stated Preference” dan                  

pendekatan tidak langsung atau “Revealed Preference”. Kedua pendekatan                  

pada prinsipnya berupaya untuk melakukan “proxy” terhadap nilai       

sesungguhnya dari sumber daya alam dan lingkungan yang cenderung             

infinite (tak terhingga). 

 Lebih jauh Fauzi (2007) menyatakan bahwa untuk melakukan                 

valuasi ekonomi kawasan konservasi diperlukan pendekatan tersendiri 

mengingat sifat dari kawasan tersebut yang mempunyai fungsi konservasi dan 

fungsi ekonomi. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah              

melalui pendekatan bio-ekonomi, dimana manfaat dari kawasan                   

konservasi dihitung melalui nilai ekonomi rente sumber daya yang dapat 

dibangkitkan,  yaitu : 

 

( , , ) ( ) ( , )h x ph c xπ σ σ= = − σ  

 

Dimana variabel  variabel control, h x  adalah variabel SDAL dan σ  adalah 

parameter konservasi.  Model tersebut mengasumsikan secara implisit bahwa: 

0 : 0 0 0

dan 0

h c c
h x

h c
h c

π
σ σ

π π π
σ σ σ

∂ ∂ ∂ ∂
> ≥≤ <

∂ ∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= − ≥≤
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

>
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Simbol-simbol di pada persamaan tersebut mengukur Comparative static 

terhadap kawasan konservasi dimana π
σ
∂
∂

  adalah perubahan nilai ekonomi 

akibat perubahan konservasi, h
σ
∂
∂

 adalah perubahan ekstraksi SDAL terhadap 

perubahan parameter konservasi, sementara c
x
∂
∂

<0  adalah pengaruh 

berlawanan dari kelimpahan stok (semakin banyak stok ikan dari kawasan 

konservasi semakin berkurang biaya ekstraksi) sementara 0c
σ
∂

>
∂

 yang berarti 

ada pengaruh searah antara konservasi dan biaya (semakin luas kawasan 

konservasi semakin mahal biaya menangkap ikan).  

 Pendekatan lain yang juga dikemukakan dalam Fauzi (2007) adalah 

melakukan “Option price” yakni memberikan pilihan antara                          

melakukan konservasi dengan tidak melakukan konservasi.                           

Penilaian dari pendekatan Option Price ini didasarkan pada Utilitas                     

Harapan (Expected Utility) yang didasarkan pada teori Von-Newmon 

Morgensten, yakni: 

1 1 2 2( ) ( )Eu u v u vπ π= +  

 

Atau utilitas harapan adalah kombinasi linear antara utilitas dengan peluang 

kejadian  1π  dan utilitas dengan peluang kejadian 2π  

 Dengan menggunakan pendekatan Von Newmon Morgensten tersebut, 

maka meski kawasan konservasi dapat diukur dari opsi masyarakat atas resiko 
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ada tidaknya kawasan konservasi.  Gambar 12 menggambarkan dua tipe utama 

perilaku masyarakat yang dapat dilihat dari WTPnya dan nilai utilitas harapan 

mereka.  WTP  tinggi menggambarkan masyarakat yang bersifat   risk averse, 

sementara WTP rendah menggambarkan masyarakat yang risk prone terhadap 

konservasi.  

 

 

Gambar 12. High WTP=Risk Averse 
 

Pada masyarakat yang bersifat risk averse, nilai expected utility dari kawasan 

konservasi lebih tinggi dari nilai expected value (Ev) yakni outcomes gambling 

tanpa konservasi (Eu>Ev). Pada masyarakat dengan nilai WTP yang rendah 

yang terjadi adalah sebaliknya. 
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3.4. Review Studi Terdahulu  Valuasi Ekonomi di KKL 

Kontribusi total dari nilai ekonomi KKL dari beberapa literatur yang ada, 

secara metodologi dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya, 

Margulis (1996) misalnya melakukan teknik “back of the envelope” (BOT).  

Teknik ini dipilih dalam kondisi dimana data yang tersedia tidak ekstensif. 

Dengan menggunakan hasil penelitian sebelumnya, studi valuasi ekonomi  dapat 

dilakukan dengan mengekstrapolasi hasil sebelumnya untuk dianalisis. Teknik 

BOT juga memiliki keuntungan dalam kondisi waktu yang terbatas.  Metode ini 

terdiri dari 3 tahap analisis, yaitu : 

1. Mengukur besaran KKL dalam hal ukuran, tujuan, skala (regional, kab/kota 

atau nasional) 

2. Menghubungkan estimasi besaran dampak dari indikator sosio-ekonomi. Hal 

ini tergantung dari pemahaman interaksi diantara indicator sosio-ekonomi dan 

efektivitas dari KKL. Pengukuran akan meliputi nilai moneter dan non 

moneter dari estimasi dampak.  

3. Melakukan penyesuaian  dari nilai moneter tersebut sesuai dengan kondisi 

sosial ekonomi masyarakat setempat. 

Tahapan-tahapan tersebut di atas sangat banyak menjadi tumpuan bagi 

berbagai studi di literatur yang ada khususnya yang berhubungan dengan 

berbagai studi sebelumnya mengenai valuasi ekonomi di Indonesia.  

 Berbagai studi lainnya berkaitan dengan nilai ekonomi KKL di Indonesia 

diuraikan berikut ini (disarikan dari Fauzi, 2007). Studi yang ada bervariasi dari 
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mulai penghitungan nilai ekonomi terumbu karang sampai SDAL KKL nya 

sendiri, meliputi area dari Indonesia bagian Barat sampai Indonesia bagian timur 

seperti Nusa Tenggara. Studi yang dilakukan hampir keseluruhannya 

menyangkut dampak ekonomi dari KKL terhadap perikanan dan pariwisata. 

Manfaat ekonomi dihitung dari pendapatan yang diperoleh nelayan dan operator 

pariwisata dan juga komunitas pesisir lainnya.  

Secara umum ada berbagai hasil perhitungan berhubungan dengan 

manfaat sosio ekonomi dari KKL. Dengan menggunakan pendapatan dan 

produktivitas perikanan sebagai indikator,  penelitian menghasilkan kesimpulan 

bahwa hampir seluruh KKL skala kecil memberikan manfaat pada perikanan dan 

pariwisata. Untuk KKL skala besar seperti Karimun Jawa, manfaat sosio-

ekonomi tidak dirasakan oleh nelayan. Manfaat lebih banyak dirasakan oleh 

operator skala besar seperti agen perjalanan dan industi transportasi. Berikut ini 

adalah beberapa hasil studi yang berkaitan dengan dampak sosio-ekonomi dari  

KKL di Indonesia (Fauzi, 2007). 

 Analisis nilai ekonomi konservasi terumbu karang di Pulau-pulau kecil di 

Provinsi Lampung dilakukan oleh Putra (2001). Kawasan Konservasi terumbu 

karang ini merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Lampung 

dengan dana bantuan dari USAID. Penelitian valuasi ekonomi ini dilakukan untuk 

menganalisis dampak ekonomi dari kawasan konservasi ini terhadap kegiatan 

perikanan tangkap. Analisis yang dilakukan adalah dengan pendekatan model 

regresi sederhana, OLS (Ordinary Least Square) menggunakan produksi ikan 
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sebagai variable tidak bebas dan penutupan kawasan terumbu karang dan 

berbagai variabel ekonomi lainnya seperti umur, pengalaman, jumlah keluarga 

menjadi variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif 

antara perlindungan terumbu karang dengan produktivitas perikanan. Penutupan 

terumbu karang dapat memberikan tambahan pendapatan sebesar Rp. 20.000 

per m² per kapita per bulan. Sementara itu Maksum (2006) melakukan 

penelitian yang sama mengenai dampak sosio-ekonomi dari kawasan lindung 

(KKL) terhadap aktivitas penangkapan ikan, yang dilakukan di Taman Nasional 

Laut Karimun Jawa di Provinsi Jawa Tengah, suatu kawasan yang cukup popular 

sebagai tujuan wisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah                          

valuasi ekonomi sederhana yang dikembangkan oleh  Fauzi and Anna (2005). 

Penelitian menemukan adanya dampak signifikan  dari KKL terhadap aktivitas 

perikanan tangkap. Maksum menyatakan bahwa peningkatan produksi perikanan 

secara statistik tidak signifikan karena kemungkinan ada sumbangan dari landing 

yang berasal dari fishing ground lain, namun peningkatan prod.  Berdasarkan 

persepsi dari nelayan, 50% responden menyatakan bahwa KKL ini tidak ada 

manfaatnya untuk perikanan. Hal ini disebabkan karena hampir 75% responden 

tidak mengetahui dan memahami mengenai KKL. Manfaat ekonomi dari KKL 

Karimun Jawa ini sebenarnya ada, operator turis yang diwawancara di 

Semarang, mendapatkan benefit dari penyewaan kapal, serta pesawat ke 

Karimun Jawa. Beberapa resot skala kecil juga mendapatkan manfaat dari 

industri pariwisata. 
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Sementara itu Suprihatin (2002) melakukan penelitian mengenai dampak 

KKL terhadap perikanan tangkap di KKL Taman Nasional Laut  Komodo. Dia 

menggunakan teknik statistik sederhana, dan mendapatkan kesimpulan bahwa 

pada jangka pendek KKL memberikan dampak negative pada perikanan 

tangkap. Penurunan produktifitas perikanan disebabkan adanya keterbatasan 

dari nelayan untuk menangkap ikan kaitan dengan berkurangnya kawasan 

fishing ground mereka, sehingga dibutuhkan biayan eksternal yang signifikan 

yang menjadi beban nelayan, dengan menagkap ikan pada kawasan yang lebih 

jauh dari pesisir. 

Persepsi yang negatif mengenai KKL ini juga disimpulkan dari hasil 

penelitian Haryadi (2005). Dengan menggunakan pendekatan Analisis persepsi, 

peneliti ini melakukan survey mengenai persepsi masyarakat akan manfaatn dari 

KKL di Kepulauan Seribu, Jakarta.  Respondennya adalah nelayan yang tinggal  

di Pulau-pulau kecil di sekitar area KKL. Penelitiannya menghasilkan kesimpulan 

bahwa 50 % nelayan menyatakan tidak ada dampak dari KKL terhadap produksi 

ikan. Dalam hal pendapatan, lebih dari 60% responden menyatakan bahwa tidak 

ada dampak yang peningkatan yang signifikan pada pendapatan mereka akibat 

adanya KKL.  Hasil ini tidak dapat begitu saja diterima mengingat rendahnya 

partisipasi nelayan di kawasan ini dalam merencanakan dan mengelola KKL. 

KKL Kepulauan Seribu yang dibangun pada pertengahan tahun 1976 oleh 

Keputusan Gubernur dilakukan tanpa adanya keterlibatan masyarakat (Fauzi 

and Buchary, 2001).  Perlu mendapat catatan bahwa manfaat dari KKL 
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Kepulauan Seribu terhadap pariwisata sangat signifikan. Data menunjukkan 

bahwa sebelum krisis ekonomi menghantam  Indonesia pada tahun 1998, 

pendapatan dari pariwisata  adalah sekitar US$13.8 juta. Nilai ini diperoleh dari 

entry fee yang dikenakan pada pengunjung baik  turis domestik maupun 

internasional. Setelah krisis, pendapatan menurun menjadi rata-rata US$9 juta.  

Nilai ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari KKL dapat diperoleh secara 

signifikan oleh Pemerintah Daerah melalui sektor ini.  

 Manfaat sosio-ekonomi dari KKL terhadap pariwisata di Indonesia dapat 

diperoleh dari beberapa studi seperti Fauzi and Anna (2005), Iqbal (2006) dan 

Sulaksmi (2007).  Fauzi dan Anna meneliti mengenai analisis dampak ekonomi 

dari KKL di Selat  Lembeh, Sulawesi Utara. Analisis penelitian ini 

mengindikasikan dampak yang signifikan  pada pariwisata dari KKL Selat 

Lembeh sebagai area KKL. Manfaat ekonomi ini meliputi sewa kapal,  sea taxi, 

diving fee, dan akomodasi (resort). Dengan menggunakan  data dari aktivitas 

yang ada sekarang, peneliti ini menemukan bahwa aktivitas diving saja dapat 

menghasilkan pendapatan bervariasi antara US$ 1.5 juta per tahun (estimasi 

rendah) dampai  US$ 2.3 juta  per tahun. Kawasan ini juga menghasilkan  

secondary employment dalam hal sewa kapal. Estimasi manfaat ini berkisar  dari 

US$ 35,000 per tahun (estimasi rendah) dampai US$ 70,000 per tahun (estimasi 

tinggi). 

 Dampak dari pariwisata juga dapat dilihat dari studi yang dilakukan Iqbal 

(2006) yang dilakukan di KKL Pulau Weh, Sabang, Aceh. Hasil penelitian 
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menunjukkan adanya kontribusi signifikan terhadap pendapatan regional. Lebih 

dari 60% PDB regional diperoleh dari  KKL.  Pendapatan yang diperoleh dari 

penjualan tiket masuk diperkirakan sekitar  Rp 21.6 juta rupiah per tahun. Iqbal 

juga menemukan bahwa untuk memelihara asset ekonomi seperti itu, 

masyarakat  mau membayar (willing to pay) sekitar Rp 126 000 per household  

per tahun untuk melindungi  Taman Laut.  

Selain itu penelitian Sulaksmi (2007) pada KKL yang sama, menganalisis 

kontribusi ekonomi dari KKL terhadap pendapatan yang diperoleh masyarakat 

yang secara langsung terlibat dalam aktivitas industri pariwisata dan yang terlibat 

dalam aktivitas  yang sama.  Dengan menggunakan teknik regresi, dia 

menemukan bahwa  household yang terlibat dalam industri pariwisata di KKL 

mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan 

dengan yang tidak terlibat. Rata-rata pendapatan masyarakat yang secara aktif 

terlibat dalam pariwisata adalah sekitar  Rp 2.127.000 per kapita per tahun,  

sementara yang tidak berpartisipasi adalah sekitar Rp 1.467.833 per kapita per 

tahun. 

 Hampir kebanyakan studi yang berkaitan dengan KKL di Indonesia 

konsern pada penghitungan nilai ekonomi total dari area konservasi ini, juga 

kontribusi manfaat sosio-ekonomi yang diperoleh oleh nelayan atau operator 

pariwisata, atau bagaimana dampaknya terhadap perikanan tangkap. Berikut ini 

adalah beberapa studi yang berkaitan dengan analisis manfaat KKL  di 
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Indonesia, konteksnya, metode dan formula yang digunakan serta hasil dari 

penelitiannya (Fauzi, 2007). 

 

Tabel 3. Hasil Studi Terdahulu Mengenai KKL 

Peneliti Lokasi Tema 
penelitian 

Methode/ 
Formula Hasil Penelitian 

Iqbal, 
2006 

KKL Pulau 
Weh , Aceh 

Estimasi nilai 
sites dan 
kontribusinya 
terhadap 
regional dan 
WTP. 
 
 

CVM untuk 
estimasi WTP, 
Kalukulasi 
sederhana utuk 
menghitung 
kontribusi 
ekonomi. 

KKL memberikan 
kontribusi 62% 
terhadap PDB 
dan revenue dari 
KKL hádala 
sekitar Rp 21.6 
juta per year 

Sulaksmi, 
2007 

KKL Pulau 
Weh, Aceh 

Kontribusi 
KKL terhadap 
Komonitas 
dan 
pembangunan 
wilayah. 

Analisis regresi Household yang 
aktif dalam 
pariwisata 
memperoleh 
pendapatan lebih 
tinggi dari yang 
tidak (Rp 2.1 juta 
berbanding Rp 
1.4 juta 

Maksum, 
2006 

KKL 
Karimun 
Jawa 

Dampak KKL 
terhadap  
pembangunan

Analisis 
ekonomi 
sederhana dan 
Survey 

Idak ada dampak 
signifikan dari 
KKL terhadap 
kesejahteraan 
sosial masyarakat

Putra, 
2001 

Coral reef 
conservation 
Island  di 
Lampung 

Dampak KKL 
terhadap 
perikanan 

Statistical 
analysis dan 
survey 

Ada korelasi 
positif yang 
signifikan antara 
penutupan 
terumbu karang 
dan produktifitas 
perikanan. 
Koefisiennya 
adalah 2.08, 
artinya 
peningkatan 1% 
penutupan 
meningkatkan 
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Peneliti Lokasi Tema 
penelitian 

Methode/ 
Formula Hasil Penelitian 

2.08 kg 
tangkapan. 

Hariyadi, 
2004 

KKL Pulau 
seribu 

Dampak KKL 
terhadap 
kesejahteraan 
masyarakat. 

Survey  50% responden 
menyatakan KKL 
tidak ada 
dampaknya 
terhadap 
tangkapan 
mereka dan 62% 
responden 
menyatakan 
bahwa 
pendapatan 
mereka sama 
saja dengan 
kondisi tidak ada 
KKL 

Suprihatin, 
2002 

KKL Pulau 
Komodo  

Dampak KKL 
terhadap 
perikanan 

 Analisis 
statistik  

Adanya 
penurunan 
tangkapan ikan 
dalam jangka 
pendek akibat 
adanya KKL 

Fauzi dan 
Anna 
(2005) 

Selat 
Lembeh  
Sulawesi 
Utara 

Dampak KKL 
terhadap 
perikanan dan 
pariwiisata. 

Back of the 
Envelope 
(BOT) 

Ada kontribusi 
signifikan dari 
KKL pada 
pariwisata tapi 
dampaknya 
terhadap 
perikanan mixed 
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4.1 Keadaan Wilayah  
4.1.1 Letak Geografis dan Administrasi Kepulauan Seribu 
  

epulauan Seribu merupakan suatu gugusan pulau-pulau kecil di perairan 

laut DKI Jakarta yang terletak di teluk Jakarta, 45 km sebelah utara 

Jakarta. Letak wilayah Kabupaten Administrasi Kepuluan Seribu secara 

geografis adalah 1060 20’ 00” BT   -  1600 59’ 00” BT dan 50 10’ 00” LS  -                   

50 59’ 00” LS.  Sedangkan secara fisik batas-batas Kepulauan Seribu adalah : 

 K

Utara  : Laut Jawa dan Selat Sunda 

Timur   : Laut Jawa  

Selatan  : Tanggerang (Banten) 

Barat   : Laut Jawa/ Selat Sunda 

 

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan satu-satunya Kabupaten 

di Provinsi DKI Jakarta, mempunyai 2 (dua) Kecamatan dan 6 (enam) Kelurahan, 

yaitu : 

1) Kecamatan Kepulauan Seribu Utara (terdiri dari 79 pulau) : 

• Kelurahan Pulau Kelapa, terdiri atas 36 pulau 

• Kelurahan Pulau Harapan, terdiri atas 30 pulau 

• Kelurahan Pulau Panggang, terdiri atas 13 pulau 
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2) Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan : 

• Kelurahan Pulau Tidung, terdiri atas 6 pulau 

• Kelurahan Pulau Pari, terdiri atas 10 pulau 

• Kelurahan Pulau Untung Jawa, terdiri atas 15 pulau 

 
Kepulauan Seribu terdiri atas 110 pulau, dan yang berpenghuni sebanyak 

11 pulau yaitu ; P. Tidung Besar, P. Payung, P.Pari, P. Lancang Besar,                   

P. Untung Jawa, P. Panggang, P. Pramuka, P. Kelapa, P. Kelapa Dua,                    

P. Harapan, P. Sibira. Sedangkan pulau – pulau lainnya digunakan untuk 

rekreasi, cagar alam, cagar budaya dan peruntukan lainnya. Luas daratan 

Kepulauan Seribu kurang lebih 864,59 hektar dan luas lautannya kurang lebih 

6.997,50 km2. Usaha pengaturan wilayah perairan laut di Kepulauan Seribu 

sudah lama dilakukan, selain melalui peraturan daerah juga melalui peraturan 

pusat. Pada tanggal 21 Juli 1982 dengan melihat potensi dan pemanfaatan 

sumber daya alam khususnya daerah laut di Kepulauan Seribu yang cukup 

tinggi, melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 527/Kpts/Um/1982, 

ditetapkan wilayah seluas 108.000 hektar di Kepulauan Seribu sebagai Cagar 

alam dan dengan diberi nama Cagar Alam Laut Seribu. Selanjutnya pada tahun 

yang sama di bulan Oktober, Menteri Pertanian memberikan pernyataan pada 

Kongress Taman Nasional se-dunia yang diadakan di Bali, dengan Nomor 

736/Mentan/X/1982, mengubah nama Cagar Alam Laut Pulau Seribu menjadi 

Taman Nasional Kepulauan Seribu.  
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Perubahan luas Taman Nasional Kepulauan Seribu menjadi 108.475,45 

hektar ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 220/Kpts-

II/2000. Namun, selanjutnya luas dari Taman Nasional Kepulauan Seribu 

tersebut dirubah kembali menjadi 107.489 hektar dengan Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor. 6310/Kpts-II/2002 pada tanggal 13 Juni 2002. Adapun 

pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Laut 

Kepulauan Seribu di serahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan 

Konservasi Alam. Luas Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNLKpS) 

tersebut hanya 15% luas Kabupaten Kepulauan Seribu, akan tetapi sangat 

berperan dalam pembangunan Kepulauan Seribu. Potensi yang ada di daerah 

TNLKpS sangat besar, 66 % keseluruhan potensi budidaya kelautan dan 73 % 

dari keseluruhan potensi wisata bahari yang ada di Kepulauan Seribu.  

Kawasan TNLKpS ini secara geografis terletak antara 5o24’ - 5o45’ LS dan 

106o25’ – 106o40’ BT di dalamnya termasuk kawasan darat Pulau Penjaliran 

Barat dan Pulau Penjaliran Timur dengan luas 39,50 hektar. Kawasan TNLKpS 

ini terbentang pada dua wilayah, yaitu wilayah Kelurahan Pulau Kelapa dan 

pulau Panggang. Selanjutnya dilakukan pembagian zona kawasan TNLKpS, 

penataan zona-zona kawasan TNLKpS dilakukan untuk mengoptimalkan 

pengelolaan kawasan tersebut agar terjaga kelestariannya yang dilakukan 

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi 

Alam Nomor. SK.05/IV-KK/2004. Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu dibagi 

ke dalam 4 zona yang terdiri dari : 
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1. Zona Inti, diperuntukan bagi upaya pelestarian sumber genetik dan 

perlindungan proses ekologis. Zona ini merupakan daerah tertutup bagi 

segala bentuk eksploitasi, kegiatan pariwisata dan kegiatan lain, kecuali 

penelitian. Zona inti ini terbagi menjadi 3 lokasi yang terletak pada : 

 Zona inti I, terletak pada koordinat 5027′ - 5029′ LS dan 106026′ - 106028′ 

BT mempunyai luas ± 1.386 hektar, meliputi P. Gosong Rengat dan 

Perairannya yang diperuntukkan bagi perlindungan penyu sisik 

(Eretmochelys imbricata). 

 Zona Inti II, terletak pada koordinat 5026′36′′ - 5029′ LS dan 106032′ - 

106035′ BT mempunyai luas ± 2.398 hektar, zona ini peruntukan 

perlindungan ekosistem mangrove dan tempat peneluran penyu yang 

meliputi perairan : 

− P. Penjaliran Barat 

− P. Gosong Penjaliran 

− P. Peteloran Timur 

− P. Peteloran Barat 

− P. Penjaliran Timur 

 Zona Inti III, terletak pada koordinat 5036′ - 5036′45′′ LS dan 106033′36′′ - 

106035′42′′ BT mempunyai luas sekitar 613,06 hektar, zona ini meliputi 

perairan P. Kayu Angin Bira dan P. Belanda yang merupakan 

perlindungan ekosistem terumbu karang. 
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2. Zona Perlindungan, terletakpada 5024′ - 5030′ LS dan 106025′ - 106040′ BT, 

dengan luas sekitar 26.284,50 hektar. Zona ini diperuntukan untuk melindungi 

zona inti, dan tidak diperkenankan segala bentuk eksploitasi dan kegiatan 

yang mengganggu keseimbangan ekosistem, kecuali kegiatan observasi, 

penelitian, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya dan wisata alam 

terbatas.  Pulau – pulau  yang termasuk ke dalam zona ini adalah P. Buton, 

P. Jagung, P. Karang Mayang, P. Rengit, P. Nyamplung, P. Sebaru Besar, P. 

Sebaru Kecil.  

3. Zona Pemanfaatan Wisata, terletak pada 5030′ - 5038′ - 5045′ LS dan 106025′ 

- 106033′ - 106040′ BT, dengan luas sekitar 59.634,50 hektar. Pada zona ini 

dapt bangun sarana dan prasarana rekreasi dan pariwisata alam yang 

dikembangkan untuk mengakomodir kegiatan wisata bahari. 

4. Zona Pemukiman, terletak pada 5038′ - 5045′ LS dan 106033′ - 106040′ BT, 

dengan luas sekitar 17.121 hektar. Zona ini diperuntukan mengakomodir 

kepentingan masyarakat, tetapi harus memperhatikan aspek konservasi dari 

Taman Nasional Kepulauan Seribu. 

 

4.1.2 Topografi , Iklim dan Keadaan Angin 

Topografi Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu rata-rata mendatar 

dan mempunyai tingkat ketinggian dari permukaan laut antara 1 sampai dengan 

2 meter, keadaan tanah di kawasan tersebut merupakan tanah berpasir dengan 

tingkat kesuburan yang relatif rendah. Kawasan ini terdiri dari gugus pulau        
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78 pulau yang sangat kecil, 86 gosong pulau dan hamparan laut dangkal pasir 

karang pulau sekitar 2.136 hektar (reef flat  seluas 1.994 ha, laguna seluas              

119 ha, selat seluas 18 ha dan teluk seluas 5 ha), terumbu karang dengan tipe 

karang fringing reef, mangrove dan lamun bermedia tumbuh sangat miskin hara/ 

lumpur, dan kedalaman dangkal sekitar 20-40 m. 

Seperti daerah tropis pada umumnya, daerah TNLKpS terdiri dari dua 

musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi antara bulan 

Nopember sampai dengan bulan April dengan jumlah hari hujan berkisar antara 

10-20 hari per bulan. Sedangkan musim kemarau biasanya terjadi pada bulan 

Mei sampai dengan bulan Oktober, walaupun musim kemarau akan tetapi 

kadang-kadang terjadi hujan dengan jumlah hari jatuh hujan berkisar antara               

4 – 10 hari perbulan. Curah hujan tertinggi biasanya terjadi pada bulan Januari 

sedangkan curah hujan terendah biasanya terjadi pada bulan Agustus. Peralihan 

musim terjadi pada bulan April – Mei dan bulan  Oktober – Nopember. Namun 

dengan adanya global warming yang mengakibatkan perubahan iklim (climate 

change) sehingga iklim dan musim sulit untuk diprediksi. 

Suhu udara rata-rata antara 26,5 oC – 28,5 oC dengan nilai maksimum 

tahunan 29,5 oC- 32,9 oC dan minimum 23,0 oC – 23,8 oC. Kelembaban nisbi 

berkisar antara 75 % -99 %, sedangkan tekanan udara rata-rata 1009,0 – 

1011,00 mb. Pasang surut permukaan air laut di Kepulauan Seribu bersifat 

harian tunggal. Level air tertinggi 0,6 m di atas duduk tengan dan terendah 0,5 m 

di bawah duduk tengah. 
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Keadaan angin di TNLKpS dipengaruhi oleh musim angin barat dan 

musim angin timur. Biasanya musim angin barat terjadi pada bulan Desember 

sampai dengan bulan Maret, kecepatan angin yang bertiup dari arah barat daya 

sampai dengan barat laut adalah sebesar 7 – 20 knot/ jam. Pada bulan 

Desember sampai dengan Februari biasanya angin bertiup dengan kecepatan 

diatas 20 knot/ jam. Pada musim angin timur, kecepatan angin yang bertiup dari 

arah timur laut sampai tenggara berkisar antara 7 – 15 knot/jam, biasanya terjadi 

pada bulan Juli sampai dengan September. Sementara itu, pada musim 

peralihan yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Mei, dan antara 

bulan Oktober dan Nopember, angin bertiup dengan kecepatan relatif rendah. 

 

4.1.3 Oseanografi 

A. Batimetri 

Wilayah Kepulauan Seribu mempunyai kedalaman perairan yang 

bervariasi yaitu berkisar antara kurang dari 5 m hingga lebih dari 75 m. Setiap 

pulau umumnya dikelilingi oleh paparan pulau yang cukup luas (island shelf) 

hingga 20 kali lebih luas dari pulau tersebut dengan kedalaman laut kurang dari 

5 m. Selain paparan pulau, setiap pulau juga memiliki daerah rataan karang (reef 

flat) yang luas dengan kedalaman 0,5 m – 1,0 m pada saat air surut dengan 

jarak 60 – 80 m dari garis pantai. 
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B. Pasang Surut 

Pasang surut adalah fenomena naik turunnya permukaan air laut. Setiap 

daerah memiliki tipe pasang surut yang berbeda, tergantung letak geografis, 

konstur kedalaman dan morfologi pantai. Tipe pasang surut ditentukan oleh 

frekuensi air pasang dan surut perhari. Jika suatu wilayah mengalami sekali 

pasang dan sekali surut per hari maka disebut mengalami Tipe pasang tunggal, 

sedang jika dua kali pasang dan dua kali surut disebut mengalami tipe pasang 

surut ganda. 

Kondisi pasang surut di Kepulauan Seribu dapat dikategorikan sebagai 

pasang harian tunggal. Tinggi rata-rata pasang  perbanu sekitar 0,9 m dan 

pasang mati sekitar 0,2 m. 

 

C. Arus 

Arus yang ditemui di suatu perairan dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor seperti angin, pasang surut, densitas yang disebabkan oleh perbedaan 

suhu maupun salinitas, perbedaan tekanan hidrositas ataupun gaya koroalis. 

Arus disepanjang perairan Pulau Seribu merupakan kombinasi dari arus pasang 

surut dan arus yang ditimbulkan faktor meteorologis, terutama angin baik di 

perairan pantai barat maupun timur, namun untuk arus permukaan dipengaruhi 

oleh perubahan musim baik musim barat, musim timur maupun peralihan dari 

dua musim tersebut. 
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Dari beberapa pengukuran yang dilakukan oleh Effendi (1993) kecepatan 

arus 2 – 19 cm/dt, Dinas Perikanan DKI Jakarta (1997) 4 – 10 cm/dt, Seawatch-

BPPT (1998) 0,6 – 77,3 cm/dt dengan rata-rata 23,6 cm/dt, dan jurusan 

Geoteknik ITB (1999) 5 – 48 cm/dt. Kecepatan arus yang tinggi umumnya terjadi 

pada pasang tertinggi yaitu pasang purnama. 

 

4.2 Kondisi Sosio - Demografi 

Menurut data demografi Kabupaten Kepulauan Seribu tahun 2006,  

jumlah penduduk di kawasan TNLKpS yang terdiri dari dua Kelurahan adalah 

sebesar 9.950 jiwa, dengan komposisi penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 5.106 jiwa dan perempuan sebanyak 4.844 jiwa sehingga sex ratio 

dari kawasan ini adalah sebesar 105 yang artinya dalam 100 perempuan 

terdapat 105 laki-laki. Luas kelurahan yang paling besar adalah  Kelurahan 

Pulau Kelapa yang memiliki luas sebesar 258,47 ha dengan kepadatan 

penduduk rata-rata sekitar 69 orang/ha. Sedangkan Kelurahan Pulau Panggang 

memiliki luas sebesar 62,10 ha dan dengan kepadatan penduduk sebesar 19 

orang/ha. Keadaan demografi kawasan TNLKpS ini dapat dilihat pada tabel 4. 

 

Tabel 4. Keaadaan Demografi di Kawasan TNLKpS Tahun 2006 

Penduduk 
No Kelurahan 

Lk Pr Jumlah
KK Luas 

(ha) Sex Ratio Kepadatan 
(orang/ha)

1 Pulau Kelapa 2819 2661 5480 1448 258.47 106.00 69 
2 Pulau Panggang 2287 2183 4470 1240 62.10 105.00 19 

Jumlah 5106 4844 9950 2688 320.57   
Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Wilayah Kepulauan Seribu tahun 2006 
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Sebagian besar penduduk di kawasan ini beragama islam dan penduduk yang 

tinggal dipulau-pulau tersebut merupakan pendatang yang berasal dari suku 

Betawi, Banten, Bugis dan Madura. Mayoritas rumah yang dibangun di kawasan 

ini adalah permanen dan semi permanen dan rata-rata setiap rumah mempunyai 

fasilitas MCK. Aliran listrik di kawasan ini bergantung pada PLTD yang masing-

masing tiap Kelurahan berjumlah 2 buah, sehingga listrik di kawasan ini tidak 

selalu menyala. Listrik mulai menyala dari pukul 5 sore hingga 7 pagi. 

Tingkat pendidikan di kawasan ini secara umum masih bisa dikatakan 

rendah, hal ini dapat terlihat dari tabel 5 dengan mayoritas tamat SD sebanyak 

3.149 orang (67,10 %). Jumlah tamatan SMP sebanyak 910 orang (19,39 %). 

Sedangkan yang sempat menamatkan SMU sebesar 511 orang dan jumlah yang 

menamatkan jenjang Perguruan Tinggi atau Akedemi sebanyak 123 orang. 

 
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Formal di Kawasan TNLKpS tahun 2006 

Tingkat Pendidikan 
No Kelurahan 

SD SMP SMU PT/ 
Akademi 

1 Pulau Kelapa 688 310 285 103 
2 Pulau Panggang 2,461 600 226 20 

Jumlah 3,149 910 511 123 
      Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Wilayah Kepulauan Seribu tahun 2006 

 
Fasilitas pendidikan di kawasan ini masih kurang memadai, jumlah SMU 

dan SLTP Negeri saja hanya ada satu yang terletak di Pulau Pramuka. Siswa-

siswa yang berasal dari pulau-pulau yang jauh dari pulau Pramuka tinggal di 

Asrama dan biasanya mereka pulang pada hari sabtu. Sedangkan bagi siswa 

yang tinggal di pulau sekitar Pulau Pramuka disediakan angkutan berupa kapal 

untuk mengantar jemput siswa tersebut dan tidak dipungut biaya. Sedangkan 
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Sekolah Dasar Negeri ada di setiap kelurahan, Kelurahan Panggang mempunyai 

SD sebanyak 3  dan kelurahan Pulau Kelapa memiliki 2 SD. 

Mata pencaharian yang ada di Kepulauan Seribu meliputi bidang 

perikanan, perdagangan, PNS, ABRI, Karyawan, buruh dan lain-lain. Data 

mengenai mata pencaharian ini dapat dilihat pada tabel 6.  

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian di  
   Kawasan TNLKpS Tahun 2006 

Kelurahan No Mata Pencaharian 
P. Kelapa P.Panggang Jumlah 

1 TNI/ POLRI 10 9 19 
2 PNS 58 192 250 
3 Karyawan/ buruh 119 21 140 
4 Nelayan 1042 1567 2,609 
5 Wiraswasta 55 22 77 
6 Dagang 262 102 364 
7 Pensiunan 3 31 34 

Jumlah 1,549 1,944 3,493 
Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Wilayah Kepulauan Seribu tahun 2006 

 
Mata pencaharian di wilayah TNLKpS, berdasarkan kondisi wilayahnya 

yang terletak di pulau-pulau kecil dan dikelilingi laut ini, mayoritas 

berpencaharian sebagai nelayan dengan jumlah 2.609 orang atau 74,69 % dari 

jumlah penduduk. Selanjutnya yang bermata pencaharian sebagai pedagang 

sebanyak 364 orang diikuti oleh PNS dan Karyawan/ buruh yang jumlahnya 

masing – masing sebanyak 250 orang dan 140 orang. Sisanya adalah yang 

memiliki mata pencaharian sebagai TNI/POLRI, wiraswasta dan pensiunan. 

Selain itu, seperti yang terlihat pada Tabel 7 Sarana Penangkapan Ikan di 

TNLKpS  seperti dermaga tersedia sebanyak 11 buah, namun sarana lainnya 

seperti pabrik es belum ada. Usaha perikanan di Kawasan TNLKpS masih 

didominasi oleh perahu motor sebanyak 706 unit, lalu kapal motor sebanyak    
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151 unit.  Di kawasan TNLKpS masih ada yang menggunakan perahu layar 

untuk menangkap ikan, namun tentunya jarak yang di tempuh realtif tidak jauh, 

mereka hanya menangkap sekitar pulau saja.  

 
Tabel 7.  Sarana Penangkapan Ikan di Kawasan TNLKpS tahun 2006  

Kelurahan No Sarana Penangkapan Ikan 
P. Kelapa P.Panggang Jumlah 

1 Kapal Motor 31 120 151 
2 Perahu Motor 231 475 706 
3 Perahu Layar 27 17 44 
4 Speed Boat 1 17 18 
5 Dermaga 6 5 11 

Jumlah 296 634 930 
Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Wilayah Kepulauan Seribu tahun 2006 

 
Kondisi eksisting jenis alat tangkap yang ada di Kawasan TNLKpS di dominasi 

oleh pancing yaitu sebesar 502 unit  (Tabel 8). Biasanya ikan yang tertangkap 

adalah ikan ekor kuning, lodi, kerapu, baronang, mogong, belut laut, kakap, 

payang , pisang-pisang dan lain-lain 

Tabel 8. Jenis alat penangkapan ikan di Kawasan TNLKpS tahun 2006 
Kelurahan No Jenis Alat Penangkapan 

Ikan P. Kelapa P.Panggang Jumlah 
1 Pancing  58 444 502 
2 Jaring Payang 82 11 93 
3 Jaring Gebur 12 10 22 
4 Jaring Muramin Besar  - 5 5 
5 Jaring Muramin Mini 5 5 10 
6 Bubu Tambur/ Besar 19 21 40 
7 Bagan 10  - 10 

Jumlah 186 496 682 
 
Saat ini alat tangkap yang menjadi perhatian adalah jaring muroami karena 

selain alat tangkap ini tidak tamah lingkungan, nelayan yang menggunakan alat 

bantu compresor  untuk menyelam dan hal tersebut membahayakan kesehatan 

bahkan jiwa nelayan.  
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4.3 Kegiatan Ekonomi 

Perekonomian di Kawasan TNLKpS seperti telah diuraikan sebelumnya 

didominasi oleh perikanan. Kegiatan perekonomian lainnya yang tidak bisa 

diabaikan adalah pariwisata, dengan suasana yang eksotis, pulau-pulau kecil 

yang dikelilingi oleh sumber daya yang indah seperti terumbu karang, ikan-ikan 

hias, pantai berpasir putih dan lain-lain merupakan daya tarik tersendiri. Akan 

tetapi dengan keindahan alam tersebut, menurut data Suku Dinas Pariwisata 

Kabupaten Kepulauan Seribu (2007), rata-rata jumlah pengunjung ke lokasi 

wisata di Kepulauan Seribu mengalami penurunan setiap tahunnya (Tabel 9 dan 

Gambar 13) 

 
Tabel 9. Jumlah Wisatawan di Kepulauan Seribu Tahun 1995-2006 

Tahun Wisatawan 
Mancanegara 

Wisatawan 
Nusantara Jumlah 

1995 12,991 143,772 156,763 
1996 12,799 133,219 146,018 
1997 10,252 105,683 115,935 
1998 16,215 81,125 97,340 
1999 15,918 80,105 96,023 
2000 14,901 81,887 96,788 
2001 15,038 82,011 97,049 
2002 20,274 58,050 78,324 
2003 16775 67467 84,242 
2004 19889 56947 76,836 
2005 20012 42063 62,075 
2006 18784 39484 58,268 

                           Sumber : Suku Dinas Pariwisara Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu tahun 2007 
 

 IV-13 



   

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Tahun

Ju
m

la
h 

Pe
ng

un
ju

ng

Wisatawan
Manca Negara

Wisatawan
Nusantara

 
Gambar 13. Wisatawan yang Berkunjung ke Lokasi Wisata di Kepulauan Seribu      

         Tahun 1995-2006. 
 

Biasanya wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata di kawasan 

TNLKpS, berdasarkan hasil survey kegiatan wisata yang sering dilakukan adalah 

diving, snorkling, fishing atau hanya berenang dan menikmati pantai di sekitar 

resort. Resort  yang saat ini masih bertahan diantaranya adalah Sepa Island 

Resort, Alam Kotok Island Resort dan Putri Resort. Kolapsnya resort lain adalah 

karena jumlah pengunjung yang kian menurun akibat krisis moneter, apalagi 

dengan Pasca Tsunami Aceh yang mengakibatkan orang takut ada disekitar laut 

sehingga resort-resort tersebut tidak bisa menutupi biaya operasional. 

Wisatawan yang berkunjung biasanya menginap selama satu malam dua hari. 

Adapun tarif menginap resort adalah sebagai berikut : 
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Lokasi : Sepa Island Resort 

• Penyu A – B 

 Weekend   Rp. 1.088.000,- 

 Weekday   Rp. 1.018.000,- 

 Extend Night  Rp.    668.000,- 

• Penyu 1 – 10 

 Weekend   Rp. 1.018.000,- 

 Weekday   Rp.    948.000,- 

 Extend Night  Rp.    618.000,- 

• Kakap A 

 Weekend   Rp.    978.000,- 

 Weekday   Rp.    948.000,- 

 Extend Night  Rp.    588.000,- 

• Fliper 

 Weekend   Rp.    848.000,- 

 Weekday   Rp.    768.000,- 

 Extend Night  Rp.    498.000,- 

• Hiu 

 Weekend   Rp.    818.000,- 

 Weekday   Rp.    728.000,- 

 Extend Night  Rp.    478.000,- 
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• Gurita 

 Weekend   Rp.    758.000,- 

 Weekday   Rp.    688.000,- 

 Extend Night  Rp.    448.000,- 

 
Lokasi : Alam Kotok Island Resort 

• Superior Room 

 Weekend   Rp. 1.100.000,- 

 Weekday   Rp.  1.100.000,- 

 Extend Night  Rp.    750.000,- 

• Private Bungalow fan Cooled 

 Weekend   Rp. 1.100.000,- 

 Weekday   Rp.  1.000.000,- 

 Extend Night  Rp.    750.000, 

• Standard RoomAir Conditioned 

 Weekend   Rp. 1.025.000,- 

 Weekday   Rp.    925.000,- 

 Extend Night  Rp.    675.000,- 

 

Lokasi : Putri Resort 

• Weekend 

 Adult   Rp. 1.160.000,- 

 Child   Rp.     600.000,- 
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 Infant   Rp.      85.000,- 

 
• Weekday 

 Adult   Rp. 1.100.000,- 

 Child   Rp.     570.000,- 

 Infant   Rp.      85.000,- 

• Extend Nigh 

Weekend 

 Adult   Rp.    930.000,- 

 Child   Rp.     490.000,- 

Weekday 

 Adult   Rp.     880.000,- 

 Child   Rp.     450.000,- 

 

Sedangkan untuk wisatawam yang berlibur dengan anggaran yang lebih rendah, 

tempat menginap yang dituju adalah pulau Pramuka. Di Pulau ini terdapat 

penginapan dengan tarif yang lebih murah.Tarif per kamar untuk penginapan 

“Villa Merah” adalah sebesar 300 ribu per malam, dengan kapasitas 4 orang dan 

2 tempat tidur, jika adal penambahan tempat tidur maka akan di charge sebesar 

25 ribu per satu tampat tidur. Sedangkan penginapan lainnya adalah yang biasa 

disebut Guest House dengan tarif menginap antara 300 – 350 per malam. Balai 

Taman Nasional Kepulauan Seribu juga memiliki paket-paket wisata yang 

ditawarkan kepada wisatawan sesuai dengan keinginan para wisatawan. 
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4.4 Ekosistem (Habitat) 
4.4.1 Terumbu Karang 

Terumbu karang yang mengelilingi pulau-pulau di Kepulauan Seribu 

adalah terumbu karang tepian (fringing reef), mempunyai kedalaman 0,5 – 5 m 

yang juga merupakan habitat bagi berbagai jenis biota laut. Jenis-jenis karang 

yang dapat di temukan di sekitar Kepulauan Seribu adalah jenis karang keras 

(hard coral) seperti karang batu (masive reef), karang meja (table coral), karang 

kipas (gorgnian), karang daun (leaf coral), karang jamur (mushroom coral) dan 

jenis karang lunak (soft coral). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di 

kawasan Kepulauan Seribu terdapat 267 jenis karang bercabang.  Menurut 

Renstra Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu tahun 2005 -  2009, terumbu 

karang yang ada di kawasan TNLKpS mengalami kerusakan, kerusakan yang 

terjadi adalah coral bleaching yaitu pemutihan terumbu karang yang diakibatkan 

oleh sedimentasi yang tinggi dan juga fenomena fluktuasi suhu dan juga karena 

zat sianida yang biasanya digunakan oleh nelayan ikan hias dalam menangkap 

ikan. Selain itu kerusakan yang terjadi juga dikarenakan oleh aktifitas manusia 

terhadap coral reef seperti penambangan karang, buangan jangkar dan juga 

karena diinjak oleh nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah 

lingkungan seperti muroami dan juga karena wisatawan yang melakukan aktifitas 

seperti snorkling  atau diving yang secara tidak sengaja menginjak karang-

karang tersebut.  

Selain fringing reef, terdapat juga gosong-gosong yaitu komunitas 

terumbu karang pada tepian gosong pasir yang berkembang dan secara lambat 
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akan menjadi pulau gosong. Pulau gosong tersebut antara lain Karang Congkak 

dan gosong-gosong lainnya yang berkembang berdekatan dengan pulau-pulau 

kecil. Fungsi dari gosong-gosong tersebut kadang seperti atol, sehingga disebut 

pseudo attol  seperti karang di gugusan Pulau Pari. Menurut Dinas Peternakan, 

Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta (2003), paling tidak di kawasan ini hidup 

113 jenis ikan hias yang diantaranya termasuk ke dalam family 

Chaetodonthidaer, Diodonthidae, dan Pamancaaanthidae. Kawasan Kepulauan 

Seribu juga dikenal sebagai salah satu kawasan yang mempunyai keragaman 

jenis terumbu karang dan ikan hias tertinggi di Asia Tenggara. Selan itu, ikan-

ikan dengan nilai ekonomis tinggi banyak ditemukan di kawasan ini seperti ikan 

baronang, ekor kuning, tenggiri dan tongkol. 

Jenis-jenis Echinodermata juga banyak ditemukan di daerah ini 

diantarana bintang laut, teripang dan bulu babi. Blooming bulu babi disekitar 

terumbu karang merupakan indikator terjadinya perusakan terumbu karang, 

seperti yang terjadi pada daerah pulau-pulau yang dijadikan permukiman. 

Sedangkan jenis crustacea yang ada di daerah ini dan banyak dikonsumsi antara 

lain kepiting, rajungan dan udang karang (spinny lobster). Jenis Molusca yang 

ditemukan di kawasan ini antara lain jenis Gastropoda yang terdiri dari 295 jenis 

dan Pelecyposa sebanyak 97 jenis termasuk yang dilindungi diantaranya Kima 

Raksasa dan Kima Sisik. 
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4.4.2 Padang Lamun 

Kadang-kadang orang salah mengatakan bahwa seagrass adalah rumput 

laut. Seagrass yang dalam bahasa Indonesia berarti lamun adalah tumbuhan air 

berbunga (Angiospermae) yang memiliki rhizoma, daun, dan akar sejati yang 

hidup terendam dalam laut. Usaha untuk rehabilitasi di kawasan ini masih jarang 

dilakukan karena menurut renstra BTNKpS 2005-2009 keberadaan dari padang 

lamun ini masih belum bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat seperti 

keberadaan coral reef. Namun, ekosistem padang lamun secara ekologi 

merupakan daerah asuhan (nursery ground), spawning ground dan feeding 

ground bagi berbagai biota. Biota yang khas adalah Dugong dan Penyu, namun 

di daerah Kepulauan Seribu saat ini jarang bahkan tidak ditemukan dugong yang 

sedang bermain di daerah tersebut. Ekosistem padang lamun bukan merupakan 

entity yang berdiri sendiri, akan tetapi juga berinteraksi dengan ekosistem lamun 

dan ekosistem terumbu karang. 

Dari 12 Jenis lamun yang terdapat di Indonesia, di kawasan Kepulauan 

Seribu diketahui ada 6 jenis yang terdiri dari 4 (empat) jenis yang termasuk famili 

Hydrocharitaceae  dan 2 jenis dari famili Potamogetoceae.  

 

4.4.3 Mangrove 

Kondisi daerah pantai di kawasan Kepulauan Seribu yang tanahnya 

mengandung pasir dan sedikit lumpur mengakibatkan ekosistem mangrove di 

kawasan ini kurang keberadaanya, karena kondisi tersebut kurang dalam 
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mendukung sebagai media tempat mangrove tumbuh. Pada beberapa pulau 

yang terdapat di Kawasan Kepulauan Seribu, terutama zona inti I dan II terdapat 

mangrove yang hidup di atas hamparan pasir laut. Jenis mangrove yang dapat 

dijumpai di daerah ini diantaranya jenis bakau (Rhozophora marina), Tancana 

(Sonneratia alba), Buta-buta (Exoecaria agal-locha) dan Jangkar (Bruguiera sp.)  

Ekosistem mangrove, seperti ekosistem-ekosistem lainnya mempunyai 

kegunaan sebagai spawning ground, feeding ground, nursery ground  berbagai 

jenis ikan, dan mempunyai fungsi ekologis dalam hal ini melindungi pulau dari 

abrasi, intursi air laut, dan lain sebaginya. Untuk itu, Balai Taman Nasional 

Kepulauan Seribu melakukan kegaiatan konservasi dengan menanam pohon 

mangrove di sekitar pulau-pulau. Pada tahun 2006 tercatat 1,9 juta pohon 

mangrove sudah di tanam di kawasan TNLKpS dan rencananya pada tahun 

2007 akan ditanam sebanyak 4 juta pohon.  
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Untuk melihat sejauh mana kondisi dari perairan Pulau Seribu 

dilakukan analisis yang berkaitan dengan Driving Force, Pressure, Impact, 

State and Response (DPISR) yang ada,  atau kemudian lebih diringkas 

menjadi Pressure, State, Response (PSR) (Pinter et al, 1999).  Driving force 

mengandung makna berbagai aktivitas manusia, proses dan pola di wilayah 

pesisir dan laut yang berbatasan yang berdampak terhadap pembangunan 

Kawasan Konservasi Laut (KKL) Kepulauan Seribu. Sementara Pressure 

biasanya diklasifikasikan sebagai faktor utama atau forces seperti 

pertumbuhan penduduk, konsumsi atau kemiskinan. Pressure pada 

lingkungan pesisir dan laut yang berbatasan dengan Kawasan Konservasi 

Laut dilihat dari perspektif kebijakan,  biasanya  dianggap sebagai starting 

point untuk melemparkan issue lingkungan, dan dari sudut pandang indikator, 

pressure ini menjadi lebih mudah dianalisis jika diperoleh dari monitoring 

sosio-ekonomi, lingkungan dan database lainnya.  State adalah kondisi 

lingkungan yang disebabkan oleh pressure di atas, misalnya level 

pencemaran, degradasi perairan pesisir dan lain-lain.  State dari lingkungan 

ini pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan 

manusia.  Response adalah komponen framework PSR yang berhubungan 

dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat baik induvidual 

maupun secara kolektif untuk mengatasi dampak lingkungan, mengoreksi 

kerusakan yang ada atau mengkonservasi sumber daya alam. Response ini 
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dapat meliputi penetapan peraturan, pengeluaran biaya penelitian, pendapat 

masyarakat dan preferensi konsumen, perubahan strategi manajemen dan 

lain-lain.  Analisis PSR dilakukan di kawasan Kepulauan Seribu meliputi 

Pulau Panggang, Pulau Pramuka dan Pulau Kelapa dengan teknik 

wawancara.  Hasil analisis diuraikan berikut ini.  

 

5.1. Pressure KKL Kepulauan Seribu 

 Kawasan Konservasi Laut Kepulauan Seribu pada dasarnya 

mengalami pressure yang dapat dikatakan lebih berat jika dibandingkan KKL 

lainnya di Indonesia. Hal ini tentu saja disebabkan karena lokasi KKL ini yang 

berdekatan dengan kota Jakarta dan merupakan kawasan perairan sibuk 

yang dilalui oleh jalur transportasi baik kapal komersial, kapal tanker, kapal 

perikanan, kapal nelayan, dan lain-lain. Pressure yang terjadi berupa 

pencemaran dan degradasi lingkungan baik akibat transportasi maupun 

limbah dari landbasednya berupa limbah domestik dan limbah industri.   

Selain itu, kawasan inipun mendapat pressure dari masalah-masalah 

sosial yang ada, seperti rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir,  

peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan lapangan pekerjaan,                    

tingkat pendidikan yang rendah dan kelautan sebagai tumpuan harapan 

terakhir bagi mata pencaharian penduduk pesisir (employment of the last 

resource) juga menjadi pressure bagi pengembangan  Kawasan Konservasi 

Laut (KKL). Lebih parah lagi pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 1990 

melakukan kebijakan reklamasi di sekitar wilayah pesisir Jakarta Utara seluas 

2700 Ha sepanjang hampir 32 Km meliputi wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat 
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dan Banten. Pembangunan yang masive meliputi infrastruktur industri, 

perkantoran, hotel, dan pemukiman padat ini akan dihuni oleh 750.000- 1,19 

juta penduduk.   

Sumber daya ikan di kawasan ini juga mengalami pressure yang luar 

biasa akibat tingginya tingkat input yang ada untuk mengeksploitasi ikan dan 

produk laut lainnya.  Hasil penelitian Anna (2003) berkaitan dengan kapasitas 

perikanan tangkap di kawasa\n ini menunjukkan tingkat input yang tinggi 

dengan tingkat efisiensi yang rendah. Hal ini menunjukkan tingginya pressure 

sumber daya ikan akibat tingginya tingkat input perikanan tangkap. Kondisi ini 

merupakan tekanan juga bagi KKL di Kepulauan Seribu, karena akan 

menimbulkan sedimentasi, kerusakan kualitas perairan dan juga masalah 

sosial sebagai akibat di resetlement lebih kurang 125.000 nelayan ke wilayah 

lain yang berada di wilayah Banten. Walhi (2006) menghitung biaya yang 

merupakan nilai ekonomi yang hilang dari pembangunan reklamsi di Teluk 

jakarta ini yaitu sekitar 2,9 trilyun rupiah. Selain itu reklamasi ini juga akan 

menyebabkan marjinalisasi masyarakat nelayan. Reklamasi juga 

menyebabkan rusaknya hutan mangrove di sekitar kawasan teluk Jakarta 

(Anna and Fauzi, 2007).  

 

5.2. State KKL Kepulauan Seribu 

Kondisi sumber daya alam dan lingkungan KKL Kepulauan Seribu 

dianalisis berdasarkan hasil survey ke lapangan baik berupa pengamatan 

langsung, hasil penelitian sebelumnya dan juga dari wawancara persepsi dari 

masyarakat terutama nelayan yang ada di Kepulauan Seribu.   
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Wilayah perairan Kepulauan Seribu mengalami pencemaran dalam 

besaran yang cukup signifikan akibat limbah domestik dari pariwisata dan 

pelabuhan dan juga sedimentasi dari wilayah hulu, seperti kawasan puncak 

dan sekitarnya.  Secara umum perairan Kepulauan seribu juga telah 

mengalami degradasi sumber daya alam baik ikan maupun non ikan seperti 

terumbu karang, mangrove, dan lain-lain yang cukup signifikan.  Sampai saat 

ini penambangan terumbu karang masih ditemukan di kelurahan Pulau 

Panggang. Terumbu karang digunakan sebagai pondasi bangunan rumah 

dan juga penahan abrasi pantai. Hasil survey menunjukkan bahwa para 

penambang melakukan penambangan satu trip selama 7-10 hari dengan hasil 

sebanyak 1-2 m3  per trip. Dalam setahun penambang ini melakukan 21-30 

kali trip. Harga jual batu karang dari hasil menambang adalah Rp60.000,-/m3.  

 
 
 
5.3. Response Terhadap Kondisi KKL Kepulauan Seribu 
 
 Dengan kondisi sumber daya alam dan lingkungan seperti diuraikan di 

atas,  diperoleh berbagai response dari masyarakat di sekitar kawasan KKL di 

Kepulauan Seribu  berdasarkan wawancara di lapangan. Secara umum 

terdapat 4 macam response yang dapat tergali dari penelitian di lapangan, 

yaitu response langsung yang berkaitan dengan upaya masyarakat 

memperbaiki kondisi ekonomi mereka berkenaan dengan degradasi 

lingkungan yang ada dan respons yang tidak langsung juga berkaitan dengan 

keinginan memperbaiki taraf hidup mereka melalui perbaikan lingkungan.  

 Response langsung yang mereka lakukan adalah 55% responden 

menyatakan menambah trip melaut, hal ini merupakan feed back mereka 
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terhadap kondisi semakin sulitnya memperoleh ikan akibat stok yang 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang diakibatkan oleh baik kondisi 

lingkungan yang buruk juga karena semakin tingginya input yang masuk 

dalam perikanan tangkap. Penambahan trip dilakukan untuk menangkap ikan 

lebih jauh sehingga dibutuhkan trip yang lebih lama dan sering.  20% 

responden nelayan menyatakan membawa serta keluarga mereka untuk 

melaut, yang artinya juga menambah input dalam hal tenaga kerja, sehingga 

diharapkan walaupun dalam trip yang lebih sedikit dan jarak yang tidak jauh, 

mereka akan mendapatkan produksi lebih tinggi.  Perbaikan dan peningkatan 

input juga dicirikan dari response mereka terhadap penggantian alat tangkap 

(15% responden) dan meminta bantuan alat tangkap yang lebih baik (15% 

responden) . Selain itu response juga dilakukan dengan membuat rumpon 

yang tujuannya adalah untuk mengalokalisir ikan yang ada sehingga dapat 

berkembang biak di satu tempat dan menjadi kawasan fishing ground yang 

menguntungkan (40% responden). Kondisi response seperti ini dapat menjadi 

pisau bermata dua, di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan bagi 

nelayan dengan memperoleh lebih banyak tangkapan, namun di lain pihak 

dapat menjadi bumerang dengan adanya feed back negatif dari sumber daya 

alam dan lingkungan itu sendiri, karena input yang meningkat dan melebihi 

kapasitas dari kemampuan daya dukung ikan untuk melakukan regenerasi 

akan menyababkan penurunan jumlah stok yang secara signifikan akan terus 

menerus terjadi dan dikhawatirkan kembali menurunkan tingkat kesejahteraan 

nelayan itu sendiri.  Bertolak belakang dengan hal di atas, sebanyak 20% 

responden menyatakan akan beralih pekerjaan, dan 45% responden 
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menyatakan mengurangi melaut. Suatu pilhan yang relatif lebih tepat, dalam 

kondisi mereka memiliki kemampuan pekerjaan lain, dan pekerjaan juga 

tersedia. Masalahnya adalah sebagian besar dari mereka tidak memiliki 

kemampuan/skill dalam bidang lain, misalnya dalam bidang pariwisata, atau 

lainnya, dan juga di wilayah kepulauan yang relatif terisolir, hanya perikanan 

tangkap yang dapat diandalkan. 

 Response tidak langsung yang dilakukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat adalah  dengan menjaga kelestarian lingkungan 

laut, walaupun secara eksplisit tidak jelas bagaimana cara mereka melakukan 

itu, karena mereka cenderung menyatakan bahwa tugas memperbaiki 

kelestarian lingkungan laut adalah tanggung jawab pemerintah.  Hampir 75% 

dari responden menyatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan 

nelayan kecil baik dengan bantuan langsung maupun dengan perbaikan 

lingkungan kawasan perairan dan pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan 

Seribu. 

 

5.4. Keterkaitan Antara PSR dengan Persepsi Nilai Ekonomi SDAL 

 Hasil analisis persepsi berdasarkan wawancara, diperoleh kondisi 

(state) perikanan tangkap seperti pada gambar 14. Nelayan di perairan 

Kepulauan Seribu dinyatakan jumlahnya bertambah dari persepsi 95% 

responden, sementara 5% lagi menyatakan nelayan berkurang jumlahnya.  

Sementara untuk jumlah kapal 100% responden menyatakan bahwa jumlah 

kapal penangkap ikan bertambah. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana 

dijelaskan oleh Anna (2003), memang input baik dalam jumlah kapal maupun 
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jumlah nelayan yang melakukan kegiatan perikanan tangkap di wilayah ini 

memang bertambah dari tahun ke tahun.  Untuk harga ikan,  75% responden 

menyatakan bahwa harga ikan lebih baik dan 25% harga ikan tetap.  Kaitan 

dengan biaya melaut, 100% responden menyatakan bahwa biaya melaut 

meningkat. Kondisi harga meningkat demikian juga biaya disebabkan karena 

ikan memang semakin langka  dan nelayan harus semakin jauh menangkap 

ikan sehingga dibutuhkan biaya yang tinggi.    

Untuk sumber daya ikannya sendiri seperti pada gambar 15, 60% 

responden menyatakan bahwa ukuran ikan yang ditangkap tetap, 35% 

menyatakan bahwa ukuran ikan menjadi semakin kecil dan 5% menyatakan 

bahwa ukuran ikan semakin besar.  65% responden menyatakan bahwa jenis 

ikan semakin berkurang, 30% menyatakan jenis ikan tetap dan 5% 

menyatakan jenis ikan semakin banyak.  Persepsi terhadap pendapatan 

dinyatakan oleh 75% responden semakin berkurang, 15% responden 

semakin bertambah, dan 10% responden pendapatan tetap.  Harga jual ikan 

dinyatakan oleh 75% responden sebagai lebih tinggi, 20% harga jual ikan 

tetap dan 5% lebih rendah. 
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Gambar 14. Kondisi Perikanan Tangkap di sekitar KKL Kepulauan Serib
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Gambar 15. Persepsi  terhadap Kondisi sumber daya ikan di Perairan Kepulauan Seribu 
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Kondisi sumber daya alam lainnya seperti terumbu karang 

berdasarkan persepsi 65% responden menyatakan bahwa  terumbu karang 

kondisinya jelek, 25% kondisinya tetap dan 10% menyatakan kondisinya 

semakin baik.  Untuk luasannya 66% responden menyatakan bahwa luasan 

terumbu karang tetap, 17% menyatakan luasan terumbu karang berkurang 

dan 17% luasan terumbu karang bertambah.  Sumber daya mangrove 

dinyakan oleh 65% responden kondisinya semakin baik, 30% konsisinya tetap 

dan 5% kondisinya jelek.  Untuk luasan mangrove, 55% menyatakan luasan 

mangrove bertambah, 35% menyatakan luasan mangrove tetap dan 10% 

menyatakan luasan mangrove berkurang.  Kondisi tersebu dapat dilihat pada 

Gambar 16. 

Secara keseluruhan persepsi masyarakat pesisir Kepulauan Seribu 

terhadap kondisi perairan di wilayah ini, 75%  menyatakan tetap, 20% 

menyatakan jelak dan 5% menyatakan semakin baik seperti yang tertuang 

dalam Gambar 17. 
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Gambar 16. Persepsi responden terhadap kondisi terumbu karang dan  mangrove 
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Gambar 17. Persepsi Terhadap kondisi perairan 
 

Dengan kondisi sumber daya alam dan lingkungan seperti diuraikan di 

atas,  diperoleh berbagai response dari masyarakat di sekitar kawasan KKL di 

Kepulauan Seribu  berdasarkan wawancara di lapangan. Secara umum 

terdapat 4 macam response yang dapat tergali dari penelitian di lapangan, 

yaitu response langsung yang berkaitan dengan upaya masyarakat 

memperbaiki kondisi ekonomi mereka berkenaan dengan degradasi 

lingkungan yang ada dan respons yang tidak langsung juga berkaitan dengan 

keinginan memperbaiki taraf hidup mereka melalui perbaikan lingkungan.  
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6.1.  Karakteristik Responden 

Responden yang dipilih berasal dari nelayan dan non nelayan, responden 

nelayan terdiri dari nelayan yang mengambil sumber daya di dalam kawasan 

Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu dan nelayan yang tinggal di kawasan 

Taman Nasional tetapi menggambil sumber daya di luar kawasan TNLKpS. 

Jumlah Nelayan yang menjadi responden sebanyak 76 responden dan non 

nelayan sebanyak 13 responden. Dari 76 responden nelayan, responden yang 

menggunakan alat tangkap bubu sebanyak 15 respoden, muroami sebanyak 17 

responden,  36 responden menggunakan alat tangkap pancing, dan 8 responden 

menggunakan alat tangkap payang. Sedangkan untuk responden non-nelayan 

terdiri dari tokoh masyarakat, pengelola hotel dan pegawai Taman Nasional.  

Nelayan yang menggunakan alat tangkap bubu merupakan nelayan harian 

(one day fishing), jadi wilayah penangkapan mereka masih sekitar Kawasan 

Taman Nasional Kepulauan Seribu saja. Jumlah trip perbulannya mencapai 26 

trip dengan waktu penangkapannya sekitar 8 jam. Adapun Ikan-Ikan yang 

tertangkap dengan menggunakan alat tangkap bubu dapat dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Jenis Ikan yang Ditangkap oleh Bubu 
Jenis Ikan  Harga/kg 

Selar 3000
Kembung 6000
Lodi 25000
Kerapu 30000
Tenggiri 18000
Mogong 1500
Lape bata 6000
Payang 5000
Tongkol 18000
Raragang 5000
Serak 5000

Pada Tabel 10.  terlihat  bahwa ikan yang ditangkap oleh bubu termasuk jenis 

ikan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti kerapu, tongkol dan 

tenggiri. Sedangkan jenis ikan yang biasa di tangkap di Kawasan Taman 

Nasional Kepulauan Seribu dengan menggunakan alat tangkap Muroami juga 

merupakan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi (Tabel  11)   

Tabel 11 Jenis Ikan Yang ditangkap oleh Muroami 

 
Jenis Ikan  Harga/ Kg

Ekor Kuning 15000
Selar 2000
Pisang-pisang 8000
Bula 7500
Uyer 3000
Lodi 25000
Sulir 31500
Tenggiri 18000
Baronang 22000
Alu-Alu 4000
Budun 3000
Tengkek 8000
Kuniran 3000
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Jenis ikan yang biasanya yang sering tertangkap oleh muroami adalah ikan ekor 

kuning, pisang-pisang dan selar.  Nelayan jaring muroami merupakan nelayan 

harian dan mingguan. Untuk Nelayan haran (one day fishing) trip per bulannya 

bisa mencapai 26 trip, namun untuk nelayan mingguan trip per bulannya bisa 

mencapai 4-5 trip. Wilayah penangkapan dari jaring muroami adalah kawasan 

Taman Nasional Kepulauan Seribu bahkan sampai keluar daerah Kawasan 

Taman Nasional bahkan ada yang sampai perairan Sumatera. Selanjutnya jenis 

ikan yang biasanya tertangkap dengan menggunakan pancing dapat dilihat pada 

Tabel  12. 

Tabel 12. Jenis Ikan yang tertangkap oleh pancing 

 
Jenis Ikan  Harga/kg 

Ekor kuning 15000
Lodi 25000
Kerapu 30000
Baronang 22000
Mogong 1500
Belut Laut 7500
Kakap 20000
Payang 5000
Pisang-pisang 4000
Sulir 1500
Betok 500

 

Seperti yang terlihat pada Tabel 12, jenis ikan yang tertangkap oleh pancing 

biasanya merupakan ikan dasar dan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, 
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namun jumlah tanggkapan per tripnya tidak terlalu banyak, menurut hasil 

wawancara setiap tripnya jumlah ikan yang ditangkap rata-rata sebanyak 10 Kg. 

Jumlah trip per bulan adalah 26 trip karena mereka mereka merupakan nelayan 

harian (one day fishing). Wilayah penangkapannya pun relatif tidak jauh, yaitu 

sekitar kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu saja.  Berbeda dengan 

nelayan yang menggunakan alat tangkap jaring Payang, wilayah penangkapan 

mereka adalah di luar kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu, mereka 

menangkap ikan sampai ke daerah pabelokan, lampu putih dan lampu hitam. 

Jenis ikan yang tertangkap dengan menggunakan alat tangkap payang dapat 

dilihat pada Tabel  13. 

Tabel 13. Jenis Ikan yang Tertangkap oleh Payang 

 
Jenis Ikan  Harga/ Kg 

Selar 6000
Bawal 22000
Kembung 8000
Layang 6000
Tonggkol 11000
Layang 6000
Lemuru 4500
Tembang 2500

 

Pada alat tangkap Payang jenis ikan yang paling sering tertangkap dalam 

jumlah banyak adalah selar dan bawal. Jumlah tangkapan terbanyak ikan bawal 

dalam satu kali trip adalah 100 kg sedangkan ikan selar mencapai 500 kg.  
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Waktu yang digunakan dalam menangkap ikan berkisar dari 8 sampai 24 jam. 

Nelayan jaring payang menggunakan rumpon untuk membantu agar jumlah 

tangkapan mereka menjadi lebih banyak. Rumpon yang digunakan terbuat dari 

daun kelapa yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai tempat bermain 

ikan. 

Menurut hasil survey, umur nelayan yang diwawancara berkisar antara 18  

sampai 65 tahun dengan pengalaman yang bervariasi yaitu berkisar antara 3 

tahun hingga 49 tahun, namun rata-rata pengalaman mereka adalah 20 tahun. 

Pendidikan responden berkisar antara 1 hingga 17 tahun, artinya ada yang tidak 

lulus sekolah dasar dan bahkan ada yang mengeyam perguruan tinggi yang 

merupakan pemilik kapal. Akan tetapi rata-rata pendidikan responden nelayan 

adalah lulusan SD. Pendapatan nelayan per bulan menurut hasil wawancara 

berkisar antara Rp.100.000,00 sampai dengan Rp. 3.000.000,00. Rata-rata 

pendapatan mereka adalah Rp. 845.132,00.  

Sedangkan untuk responden non-nelayan, umur mereka berkisar antara 

28 tahun sampai dengan 60 tahun dan rata-rata umurnya adalah 39 tahun 

sehingga pengalaman mereka berkisar antara 3 – 35 tahun dengan rata- rata 

pengalaman sebesar 16 tahun. Pendidikan yang ditempuh responden non 

nelayan berkisar 5 – 16 tahun, dan rata-rata merupakan lulusan SMP. 

Pendapatan mereka bervariasi antara Rp. 750.000,00 sampai dengan 

Rp.3.500.00,00 per bulannya. 
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6.2. Analisis kualitatif respon CVM 

 Tahap pertama penentuan nilai ekonomi KKL ini adalah dengan 

melakukan analisis kualitatif terhadap respon mengenai Willingness to pay 

masyarakat (nelayan dan non-nelayan) bagi pemeliharaan ekosistem yang baik. 

Survey dilakukan melalui pendekatan dichotomus choice, dimana responden 

ditanya untuk menjawab ya atau tidak terhadap nilai membayar sejumlah 

tertentu. Nilai ini dilakukan secara sistematik sampai responden menyatakan 

tidak untuk membayar. Responden juga diberikan Gambar visual mengenai 

kondisi ekosistem yang baik dnegan kondisi ekosistem yang rusak dan diberikan 

pilihan kepada mereka untuk melakukan ”bid” atau lelang dari sejumlah                 

Rp. 20.000 per KK sampai Rp. 100.000 per KK untuk mempertahankan kondisi 

ekosistem yang baik tersebut. Metode ini dilakukan untuk menangkap ”passive 

use value” atau biaya korbanan yang hilang jika ekosistem ini rusak dan tidak 

mampu memberikan layanan jasa ekosistem kepada masyarakat. 

 Gambar 18 dan 19 menunjukkan kurva lelang (bid curve) dari 76 

responden yang ditanya terhadap keinginan membayar mereka.  Responden 

dibagi dalam dua kelompok (nelayan dan non-nelayan) dan pertanyaan mereka 

terhadap tiga ekosistem yaitu, terumbu karang, padang lamun dan mangrove. 

Tabel berikut ini menggambarkan deskriptif analisis WTP mereka terhadap 

ketiga ekosistem tersebut.  
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Gambar 18. Grafik nilai WTP, gabungan nelayan dan non nelayan 
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Gambar 19.  Grafik WTP Nelayan 
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 Dari gambar 18 dan 19 dapat dilihat bahwa semua responden tidak ada 

yang tidak ingin membayar. Namun demikian terjadi variasi nilai maksimum WTP 

antar nelayan dan non-nelayan. Nilai maksimum bagi non-nelayan adalah               

Rp. 100 000, sementara bagi nelayan berkisar antara Rp. 50.000 (untuk 

mangrove) sampai Rp. 100.000 untuk terumbu karang. Dari tabel juga dapat 

diperoleh informasi bahwa rata-rata WTP untuk nelayan masing-masing                

Rp. 16.493,42 (untuk terumbu karang), Rp. 8.205 untuk padang lamun dan             

Rp. 6940,79 untuk mangrove. Sementara untuk non-nelayan diperoleh rataan 

WTP Rp. 148.255 untuk terumbu karang, Rp. 133.437 untuk padang lamun dan 

Rp. 126.250 untuk mangrove. 

 Gambar 20  berikut ini memperlihatkan variasi nilai rataan WTP tersebut 

baik bagi nelayan maupun non nelayan. Dari gambar 20 dapat diperoleh 

informasi bahwa secara umum, masyarakat baik nelayan maupun non-nelayan 

memandang terumbu karang lebih penting daripada padang lamun dan 

mangrove. Secara konsisten dua kelompok responden memperlihatkan bahwa 

kesanggupan membayar atas mangrove lebih rendah daripada dua ekosistem 

yang lain. Hal ini dapat dmaklumi karena responden berada di daerah kepulauan 

dimana interaksi dengan mangrove relatif kurang dibanding dengan terumbu 

karang dan padang lamun. 
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Gambar 20. Grafik  variasi nilai rataan WTP nelayan dan non nelayan sda 

 

 Gambar 20 juga memperlihatkan bahwa nelayan relatif rendah keinginan 

membayarnya daripada non-nelayan. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-

faktor sosial ekonomi terutama pendapatan yang relatif homogen. Dari hasil 

analisis tahap ini nilai pengguna pasif (passive use value) bagi KKL. Nilai ini 

diperoleh dari penjumlahan rataan WTP antar nelayan dan non nelayan. Dengan 

menggunakan metode tersebut dapat diperoleh nilai WTP individu sebesar              

US$ 15.42. Jika dilakukan agregasi terhadap seluruh kawasan untuk seluruh 

penduduk, maka dihasilkan nilai sebesar US$ 78,751.03. Nilai ini cukup 

comparable untuk menggambarkan nilai passive (non use-value). Sebagai 

pembanding nilai kawasan pesisir  di Alaska untuk mencegah terjadinya 

tumpahan minyak oleh Exxon Valdez adalah US$ 31 per rumah tangga atau 
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kurang lebih US$12 per kapita. Perbandingan lainnya adalah nilai non-use value 

dengan metode yang sama (CVM) untuk coral reef adalah US$ 1.66 sampai US$ 

4.26. Situasi ini juga comparable dengan daerah dimana dari tabel di atas dapat 

dilihat bahwa WTP untuk terumbu karang saja adalah US$1,74 untuk nelayan 

dan US$ 15.6 untuk non-nelayan. 

 

6.3. Analisis WTP melalui LIMDEP Model 

 Pada tahap ke tiga ini analisis Wllingness to Pay terhadap Kawasan 

Konservasi Laut (KKL) dilakukan melalui pendekatan Regresi Limited Dependent 

Variable atau LIMDEP. Regresi ini dikatakan LIMDEP karena variable dependent 

(Y) bergerak diantara nilai Biner yakni 1 dan 0. Asumsi ini diperlukan untuk 

menyatakan keputusan menangkap di dalam kawasan konservasi (1) dengan di 

luar kawasan konservasi (0). Model ini dibangun dengan asumsi bahwa jika 

Kawasan Konservasi Laut mampu memberikan manfaat ekonomi berupa 

peningkatan produktifitas perikanan melalui dampak limpahan (spill over effect) 

maka seluruh nelayan akan mencurahkan effortnya untuk menangkap ikan paa 

kawasan penyangga (buffer) yang masih merupakan kawasan konservasi. 

Sebaliknya jika tidak ada manfaat KKL bagi nelayan, maka pelaku usaha akan 

mencurahkan upayanya di luar KKL. Keputusan ini juga diasumsikan berkorelasi 

dengan variable sosio-demografis lainnya seperti umur, pendidikan, pengalaman 

dan jarak dari home base ke tempat penangkapan. Struktur LIMDEP ini dapat 

dijelaskan melalui diagram pada gambar 21 
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Gambar 21. Struktur LIMDEP KKL 

 Dari Gambar 21 nampak terlihat bahwa keputusan variable                         

biner (ya/tidak) ditentukan oleh presumsi pelaku terhadap dampak spill over yang 

juga dipengaruhi oleh faktor sosio-demografi mereka. Tes uji beda nyata 

diperlukan untuk menentukan sejauh mana variabel-variabel independent 

tersebut mempengaruhi keputusan pelaku usaha dan persepsi mereka terhadap 

KKL. 

 Dalam studi ini individual Willingness to pay menjadi salah satu variabel 

independent yang juga berkorelasi dengan variabel-variabel sosial-ekonomi 

lainnya. Hasil analisis binary logistic regression dari model di atas dapat dilihat 

pada tabel 14 
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Tabel 14. Hasil regresi Binary Logistic WTP 

 
 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa keseluruhan P-value dari model di 

atas 0,000. Dengan kata lain dengan tingkat alpha=5%  pun model tersebut 

sangat signifikan yang berarti paling tidak salah satu variable independent 

berpengaruh terhadap keputusan berada di KKL atau tidak (hipotesis semua 

slope sama dengan nol ditolak). Jadi secara umum ada dampak spill over yang 
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mempengaruhi keputusan menangkap di KKL sebagai variable referensi.                

Jika dilihat secara rinci, variable jarak memiliki P value 0,002 yang berarti 

signifikan pada taraf nyata alpha = 0,05%, sementara variable pendidikan 

signifikan pada alpha=0,10.  Variable jumlah tangkapan yang merupakan 

variable proxy memiliki P value 0,14, dengan nilai alpha=0,15. Variabel ini 

berbeda nyata pada selang kepercayaan 85%.  

Jika kita melihat koefisien yang diperoleh dari hasil analisis ini, nampak 

bahwa variable jumlah tangkapan memiliki koefisien positif sebesar  0,000                    

yang menunjukkan bahwa pelaku usaha (nelayan) yang                        

kecenderungan produktifitasnya lebih besar akan lebih memilih berada                

di KKL daripada berada di kawasan luar KKL. Demikian juga halnya                   

dengan variable pendidikan yang memiliki koefisien positif yang berarti                

bahwa mereka yang berpendidikan lebih akan memutuskan untuk menangkap di 

kawasan KKL yang menunjukkan persepsi positif terhadap KKL. Sebaliknya 

variable jarak memiliki koefisien yang negatif. Ini memang cukup                

kontradiktif karena menunjukkan adanya fenomena “Shipping the goods apples 

out” yang berarti juga mereka yang memanfaatkan KKL adalah                          

berasal dari daerah yang domisilinya lebih jauh dari KKL.                          

Variabel yang sebenarnya dianggap cukup penting dan berkorelasi positif  

adalah variable WTP atau Willingness to Pay. Meski memiliki koefisien yang 

positif, namun nilai P value variabel ini cukup tinggi yakni 0,62 yang                      

berarti tidak signifikan pada selang kepercayaan 50% sekalipun.  
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Pada tahap berikutnya dilakukan analisis logistic regression dimana 

variable keputusan biner adalah mau  membayar (1) atau tidak (0), dengan 

variable sosio-demografi yang sama. Analisis awal dilakukan untuk seluruh 

responden (tidak dilakukan disagregasi antar nelayan dan non nelayan). Hasil 

analisis ditunjukkan pada tabel 15 di bawah ini.  Dari tabel tampak bahwa P-

value untuk keseluruhan variable adalah 0,02.  Analisis juga menunjukkan hasil 

koefisien negatif untuk seluruh variabel yang artinya model ini menjadi kurang 

kuat untuk dapat dijadikan alasan bagi keinginan membayar atau tidak.  

 
Tabel 15. Hasil Analisis Logistic Regression Keinginan Membayar Keseluruhan 
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Pada tahap berikutnya dilakukan analisis logistic regression.                    

Dimana variable keputusan biner adalah mau  membayar (1) atau tidak (0), 

dengan variable sosio-demografi yang sama, untuk disagregasi khusus nelayan 

saja. Hasil analisis model ini menunjukkan bahwa nilai P-value untuk seluruh 

variable relatif tinggi yang menunjukkan bahwa variable-variabel                          

tersebut  tidak dapat menjelaskan secara signifikan mempengaruhi  keputusan 

membayar atau tidak (Tabel 16) walaupun P-value keseluruhan nilainya adalah 

0,085.  Walaupun memiliki nilai P-value sebesar 0.085, namun p-value untuk 

setiap variabel cukup tinggi dan tidak ada yang signifikan pada selang 

kepercayaan 15% sekalipun. Model ini pada tahap berikutnya di disregard 

karena kita tidak bisa menolak hipothesis 0 : 0iH α = . 

Tabel 16. Hasil Analisis Logistic Regression Binary kemampuan membayar    
                Nelayan 
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Analisis yang sama yang berkaitan dengan keinginan membayar seperti 

analisis  di atas dilanjutkan untuk khusus non nelayan, dengan hasil 

sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini. Hasil analisis  menunjukkan nilai p 

value sebesar 0,031.  Kondisi ini sama dengan analisis sebelumnya dan 

hipothesis , tidak bisa ditolak. Model inipun kemudian dianggap tidak valid.  0H

 

Tabel  17. Hasil Analisis Logistic Regression Binary kemampuan membayar    
                 Non Nelayan  
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Tahap berikutnya adalah mengeluarkan variabel income dari model dam 

dilakukan regresi yang sama untuk Nelayan saja. Dari hasil analisis dapat dilihat 

bahwa meski memiliki nilai p value 0,047, namun untuk setiap variabel nilai 

tersebut sangat tinggi dan hipothesis  tidak bisa ditolak.   0H

Tabel  18. Hasil Analisis Logit stepwise nelayan  

 

 

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil analisis Logit untuk non nelayan 

setelah mengeluarkan variabel pendidikan yang pada analisis sebelumnya 

memiliki p-value=0,993 sehingga dikeluarkan dari analisis berikutnya (stepwise). 
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Tabel 19. Hasil Analisis Logit stepwise non nelayan 

 

 

Dari tabel 19 nampak bahwa seluruh koefisien memiliki tanda negatif yang 

menunjukkan adanya korelasi negatif antara variabel pengalaman, pendapatan 

dan jarak dengan keinginan membayar. Nilai P-value dari model ini kesemuanya 

berada di atas 0,15, yang berarti dengan alpha 0,15 (selang kepercayaan 85%) 

model tersebut tidak terlalu signifikan. Dengan demikian, secara keseluruhan 

model kedua ini relatif lebih buruk daripada model pertama dalam menjelaskan 
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peran kawasan konservasi laut dan persepsi masyarakat mengenai manfaat KKL 

bagi kehidupan mereka.   
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7.1. Nilai Option Value 

 Untuk menentukan nilai pilihan (option value) dari kawasan konservasi, 

dilakukan melalui pendekatan Von-Newman Morgensten dengan 

mengakomodasi aspek ketidakpastian. Nilai pilihan pada hakekatnya adalah 

pilihan yang dihadapi oleh masyarakat jika dihadapkan pada ketidakpastian, 

dalam hal ini ketidakpastian, dalam hal ini ketidakpastian atas produksi 

perikanan (flluktuasi hasil produksi) yang terekam dalam pendapatan setiap 

kali menangkap ikan. Daerah perlindungan laut (KKL/MPA) pada hakekatnya 

adalah “hedging” terhadap ketidakpastian tersebut. Perhitungan nilai pilihan 

(option price) dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung “harga pilihan” 

atau option price. Dalam perspektif Von Newman Morgensten theory, Option 

price dihitung dengan terlebih dahulu menghitung nilai harapan, nilai utilitas 

harapan dan  utilitas dari nilai harapan. Nilai harapan atau expected value, 

nilai utilitas harapan (expected utility=Eu) dan utilitas nilai harapan (Ev) 

sebagaimana ditulis pada Bab 2 dihitung berdasarkan data berikut ini.  
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  Tabel .    Kontingensi harga pilihan (Option Price)  

Kontingensi Dengan KKL* Tanpa KKL* Peluang (π ) 

Musim Panen 327360,00 278256,00 0,5 

Musim Paceklik 20460,00 17391,00 0,5 

Nilai harapan 173910.00 147823,50  

Variance 23546902500 17012637056  

   Ket: * Dalam Juta Rupiah 

Tabel di atas dihitung berdasarkan produktivitas perikanan yang diproksi 

menjadi pendapatan nelayan di wilayah KKL pada situasi dengan dan tanpa 

KKL serta kontingensi musim panen dan musim packelik. Penetapan KKL 

merupakan hedging terhadap ketidakpastian yang juga mencerminkan sikap 

masyarakat dan pemerintah untuk menghindari resiko. Dengan demikian 

fungsi utilitas dapat digambarkan sebagai : 

( ) lnu x x=  

Berdasarkan data tabel di atas maka surplus harapan (expected surplus=Es) 

dari KKL adalah sebesar HES =Rp. 49104 juta untuk musim panen dan 

=Rp. 3069 Juta untuk musim paceklik. Utilitas harapan (Expected 

Utility=Eu) tanpa adanya KKL adalah : 

LES

0,5ln(278256.00) 0,5ln(17391.00) 11,15NKKLEu = + =  

Nilai pilihan (option price=OP) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: 

0,5ln( ) 0,5ln( )
0,5ln(327360 ) 0,5ln(20460 ) 11.15

h L NKKLx op x op Eu
op op

− + − =
− + − =

 

Atau:  (11.15/ 0,5)(327360 )(20460 )op op e− − =
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Persamaan di atas akan menghasilkan persamaan kuadratik dalam OP dan 

akan menghasilkan solusi ganda dimana salah satunya adalah bilangan 

negatif. Oleh karena option price harus positif, maka hanya nilai positif yang 

diambil. Solusi dengan menggunakan algoritma Maple dihasilkan OP sebesar 

OP=342391,61 dalam juta rupiah.  Surplus harapan ES=26086,5 juta rupiah. 

Nilai pilihan (option Value=OV) adalah selisih antara Option price dan 

expected surplus atau: 

OV=OP-ES= Rp. 316.305.109.100,- 

Dengan kata lain nilai pilihan dari KKL Pulau Seribu adalah Rp. 316,31 Milyar. 

Nilai ini adalah nilai pilihan jika KKL tidak ada, maka nelayan akan kehilangan 

produktifitas sebesar setara dengan nilai moneter Rp. 316,31 Milyar per 

tahun.      

 

7.2. Comparative Assessment Dengan Studi Literatur 

 Nilai ekonomi sekitar kawasan laut atau marine park memang sangat 

relatif dan variatif. Variasi ini disebabkan berbagai faktor, antara lain letak 

demografis, karakteristik sumber daya yang dimiliki (biodiversity), aksesibilitas 

dan density atau kepadatan penduduk yang berada di sekitarnya. 

 Beberapa studi literatur mengenai nilai ekonomi dari berbagai kawasan 

tersebut dapat dilihat pada tabel 17. 
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Tabel 17. Nilai ekonomi berbagai kawasan  
Parsial Value Total Value Lokasi Direct Non use WTP Total 

Andaman Sea 
Seenphrachnagwong 
(2003) 

US$205.41 
million or 
US$6243/ha 

 US$7.17 US$147,000 

Pulau Payar, 
malaysia 
Ayob et al (2001) 

 US$8.16 
(WTP) 

  

English Chanel 
King (1995) 

£1.78    

Montego Bay 
Rutenbeck & Carter 
(1999) 

  US$530000/ha  

Negoit, jamaica 
Wright (1994) 

  US$31/cap/year US$5 million 

Takabonerate 
Sawyer (1992) 

Rp.2 milyar-
Rp.103 
milyar 

   

Bonaire Marine 
Park 
Pendleton (1995) 

   US$7.9-8.8 
million 

 

 

 Dari tabel 17 dapat dilihat bahwa tidak ada nilai yang universal 

menyangkut suatu kawasan konservasi laut atau kawasan terumbu karang di 

laut. Andaman misalnya nilai langsung (direct use) dari pemanfaatan wisata 

sekitar US$ 205.41 juta. Sementara dengan teknik CVM nilai total dari 

biodiversity di kawasan tersebut sekitar US$ 147000 atau dengan WTP 

sebesar US$ 7.17 per individu per kunjungan. Sementara nilai WTP untu 

pemanfaatan tidak langsung kawasan wisata laut Pulau Payar Malaysia 

adalah US$8.16 per individu. King (1995) dalam studi mengenai nilai WTP 

untuk menghitung nilai langsung kawasan English Chanel adalah £178 per 

individu. Sementara Ruitenbeek dan Caster (1999) menghitung nilai 

pemanfaatan tidak langsung KKL Montego Bay sekitar US$530.000/ha. 
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Wright (1994) dalam studinya mengenai KKL Negril di Jamaica memperoleh 

nilai WTP untuk pemeliharaan terumbu karang sebesar US$ 31 per person 

per tahun, dengan kata lain nilai non use dari terumbu karang adalah US$ 5 

juta per tahun. Sementara Sawyer (1999) memperoleh nilai Rp. 2 milyar sd 

Rp. 103 milyar untuk perlindungan terumbu karang di Takabonerate Sulawesi 

Selatan. Pedleton (1995) menghitung nilai ekonomi total melalui CVM untuk 

KKL Bonaire Marine Park sebesar US$7.9-8.8 juta. Dari gambaran di atas 

nampak pula bahwa sebagian studi hanya menghitung nilai parsial melalui 

direct use saja, sementara studi lain menghitung nilai total (TEV) melalui 

pendekatan CVM dengan menghitung nilai WTP individu atau rumah tangga. 

 

7.2. Nilai ekonomi Pemanfaatan dan Non Pemanfaatan 

Untuk menghitung nilai pemanfaatan kawasan konservasi laut Pulau 

Seribu dihitung bersdasarkan persamaan yang diperoleh dari sektor 

perikanan dan pariwisata. Dari sektor perikanan nilai ini dihitung berdasarkan 

surplus yang diperoleh dari pemanfaatan  sumber daya ikan di KKL pulau 

Seribu dari tiga alat tangkap yakni Muroami, pancing dan bubu. Data 

produktivitas alat tangkap (lihat lampiran 4) dan dari 10 tahun terakhir, 

kemudian diolah untuk menentukan surplus yang diperoleh dari sektor 

perikanan, sementara nilai pemanfaatan dari wisata diperoleh dari 

penerimaan retribusi pemanfaatan KKL oleh wisatawan domestik dan 

internasional.  

Perhitungan nilai non pemanfaatan didapat dari hasil CVM yang sudah 

duhitung pada bab 6.2. di atas. Seluruh nilai kemudian dikonversi dalam US$ 
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sehingga diperoleh nilai yang comparable. Tabel 18. menunjukkan nilai 

ekonomi kedua aspek di atas.  

 

Tabel 18. Nilai Pemanfaatan dan non pemanfaatan KKL Pulau Seribu 
Jenis Pemanfaatan 

Use Value Non use value 
Teknik Nilai 

Perikanan  Produktivitas US$  647,591.45 
Pariwisata  Surplus US$  9,580,915.41 
 Proteksi KKL CVM US$  78,751.03 

WTP US$ 15.42/cap/th 
 Option Value VNM US$ 33,295,274.64 

 

Nilai-nilai tersebut jika kita bandingkan dengan nilai-nilai yang 

diperoleh dari kawasan lain, masih berada dalam kisaran yang acceptable. 

Sebagaimana nilai ekonomi kawasan konservasi lain, nilai tertinggi memang 

biasanya diperoleh dari pariwisata, melalui diving fee maupun                         

entrance fee. Nilai pemanfaatan untuk perikanan berada diantara nilai 

biodiversity dan tourism. Namun demikian perlu dicatat bahwa perhitungan 

nilai non pemanfaatan berdasarkan teknik CVM harus dicermati karena 

sangat rentan terhadap bias, baik bias rancang bangun maupun bias jawaban                 

(warm Glows), sehingga harus disikapi secara hati-hati. Namun paling tidak 

ini dapat memberikan gambaran bagaimana persepsi masyarakat                    

dalam menilai suatu kawasan konservasi laut. 

 

7.3. Nilai Total KKL 

Nilai total Kawasan Konservasi Laut Pulau Seribu dapat dihitung 

dengan menjumlah kedua nilai di atas. Secara agregat nilai ekonomi KKL 

pulau seribu ini sekitar  US$ 43.60 juta atau Rp.414,2 milyar per tahun. Nilai 
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ini dapat juga diartikan sebagai nilai korbanan (opportunity cost) jika 

ekosistem KKL Pulau Seribu mengalami kerusakan. Kerugian ekonomi 

minimum yang harus ditanggung oleh masyarakat minimum adalah sebesar 

nilai ekonomi di atas.  Besaran nilai ini tentu saja masih mungkin “undervalue“ 

jika kita menghitung nilai lain (other value) dan “shock absorber” terhadap 

kerusakan anthropogenic lainnya. Jika kita lakukan proxy melalui benefit 

transfer dari nilai lain maka tentu saja nilai total tersebut   akan sangat 

menggelembung, namun demikian bisa juga tidak  berarti apa-apa karena 

sebagian ahli berpendapat bahwa nilai dari tempat lain sebenarnya tidak bisa 

ditransfer begitu saja.   
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Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil studi antara lain: 

1. Kawasan konservasi laut memiliki nilai strategis baik secara konservasi, 

sosial maupun ekonomi. Pemahaman terhadap fungsi ekonomi dan sosial 

kawasan konservasi laut selama ini masih kurang dipahami oleh para 

pemangku kepentingan. 

2. Pemahaman akan pentingnya nilai ekonomi suatu kawasan konservasi 

laut dapat membantu pengambil kebijakan dalam menentukan langkah-

langkah strategis pengelolaan kawasan konservasi sehingga dapat 

memenuhi kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. 

3. Kawasan konservasi laut kepulauan seribu, meski sudah lama dikenal 

sebagai kawasan konservasi, namun dalam implementasinya masih 

belum optimal karena masih tumpang tindihnya kewenangan dan 

pemanfaatan kawasan untuk kegiatan ekstraktif dan non ekstraktif tanpa 

memenuhi kaedah yang sudah ditetapkan sebagaimana mestinya.  

4. Dari hasil analisis DPSR diketahui bahwa kawasan KKL Kepulauan Seribu 

menghadapi pressure baik secara internal oleh penduduk di kawasan lain 

serta kegiatan pariwisata dan kegiatan lainnya (penambangan karang dan 

kegiatan destruktif lainnya) 
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5. Hasilnya studi komparatif juga menunjukkan adanya “mixed results” 

antara manfaat sosial ekonomi kawasan konservasi laut. Sebagian 

responden belum merasakan manfaat kawasan konservasi sebagai 

kawasan yang dapat memberikan nilai tambah pada produktifitas mereka. 

6. Hasil analisis CVM menunjukkan bahwa berbagai variabel sosio-

demografi sebagian tidak berpengaruh nyata terhadap keinginan 

membayar untuk konservasi. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya 

variabel-variabel lain yang secara inherent mempengaruhi keinginan 

membayar seperti kondisi permukiman, persepsi terhadap sumber daya 

alam dan variabel lainnya yang belum terdeteksi dalam model ini. 

7. Besarnya keinginan membayar masyarakat untuk mengkonversi KKL 

Kepulauan Seribu berkisar antara Rp. 10.000,00 sampai lebih dari Rp. 

100.000, 00 dengan nilai tengah sekitar US$ 15.42 atau Rp. 146.520,7,-

per kapita per tahun. Nilai ini merupakan nilai proxy untuk menghitung 

nilai non-use value dari ekosistem kawasan konservasi di Kepulauan 

Seribu. 

8. Nilai pilihan KKL Kepulauan Seribu atau nilai jika KKL ini tidak ada, 

dimana nelayan akan kehilangan produktivitasnya, adalah  sebesar               

US$ 33.3 juta  atau Rp. 316,31 Milyar per tahun. 

9. Hasil perhitungan kegiatan ekstraktif dan non-ekstraktif di KKL Kepulauan 

Seribu dapat diketahui bahwa nilai ekstraktif dari perikanan berkisar 

sekitar US$ 647.591 atau Rp.6,2 milyar per tahun, nilai non ekstraktif dari 
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pariwisata diperoleh sekitar US$ 9,6 juta atau Rp. 91,02 Milyar.  

Sementara penggunaan pasif (passive use value) berada dalam kisaran 

US$ 78751.03 atau Rp. 748,13 juta. 

10. Secara total nilai ekonomi sumber daya Kawasan Konservasi laut 

Kepulauan Seribu adalah US$ 43.60 juta atau Rp. 414,22 Milyar.  

 

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat disarankan antara lain meliputi : 

1. Perlunya secara intensif dilakukan sosialisasi mengenai fungsi sosial dan 

ekonomi kawasan konservasi kepulauan Seribu melalui berbagai media 

campaign sehingga dapat menjadi acuan masyarakat sekitar dalam 

melakukan kegiatan peikanan di Kawasan konservasi. 

2. Perlunya penyadaran akan pentingnya kawasan KKL sebagai kawasan 

yang dalam jangka panjang mampu memberikan dampak limpahan “spill 

over effect” sehingga dampak ini dapat dirasakan oleh para pengguna. 

Penyadaran ini dapat dilakukan melalui mentoring dan pelatihan kepada 

masyarakat sekitar akan pentingnya manfaat spill over dari KKL. 

3. Diperlukan mekanisme rent capture untuk “menangkap” nilai ekonomi 

yang potensial dari kawasan KKL baik melalui instrumen ekonomi seperti 

pajak masuk, user fee maupun instrumen pengendalian dan pengelolaan 

lain yang disepakati bersama antar masyarakat sekitar dengan 

pengelolaan kawasan konservasi. 
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4. Diperlukan mekanisme institusi untuk mengelola kawasan konservasi 

sehingga dapat mengakomodasi fungsi konservasi, namun masyarakat 

dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan tersebut. Institusi 

semacam “David Suzuki Foundation” mungkin kiranya perlu dipikirkan 

sehingga institusi pengelolaan lepas dari kepentingan ego sektoral 

mereka. 

5. Besaran keinginan membayar (willingness to pay) memang belum 

sepenuhnya mencerminkan persepsi yang utuh terhadap nilai ekonomi 

kawasan konservasi laut karena masih mungkin timbulnya bias sebagai 

konsekuensi dari kuesioner CVM. Oleh karenanya nilai tersebut hanya 

dapat dijadikan referensi relatif bagi nilai pasif dan bukan sebagai 

referensi absolut terhadap nilai ekonomi suatu kawasan konservasi. 

Mekanisme “familiarity” yakni mengenalkan masyarakat dengan opsi-opsi 

ekstrem jika ekosistem rusak memalui tayangan visual (billboard, pamflet 

dsb) dapat membantu meningkatkan bid terhadap WTP dari masyarakat. 

6. Kebijakan lain yang perlu diambil adalah “localized economic scale” yakni 

mengembangkan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam yang ada 

dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam yang 

diekstraktif. Dengan demikian, pengembangan lebih kepada kualitas 

daripada kualitas sehingga nilai keberadaan kawasan KKl akan bisa 

ditingkatkan. 
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7. Kebijakan no. 6 hanya akan efektif jika kemudian dibarengi pula dengan 

program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat sekitar melalui 

penguatan kapasitas ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge based 

economy) sehingga masyarakat bisa terlibat aktif dalam kegiatan non-

ekstraktif yang mampu meningkatkan pendapatan mereka.  
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Lampiran1. Kuesioner 
 

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN  
Valuasi Ekonomi Terumbu Karang di Perairan Kepulauan Seribu, Jakarta 

(RAHASIA) 
 
Contingent Valuation Method 
Untuk nelayan pemanfaat kawasan terumbu karang 
 
Pewawancara:...................................... 
Tanggal:............................................ 
Lama wawancara:................................ 
No. Responden:................................ 
 
Responden 
Nama :........................................... 
Umur :.............................................. 
Pekerjaan :........................................ 
Alamat :......................................... 
RT/RW :........................................ 
Kelurahan :.................................... 
Kecamatan :.................................... 
Kodya/Kabupaten:........................ 
 
Perlu diketahui bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia  dalam kondisi sangat baik 
6,2%, kondisi baik 23,72%, kondisi sedang 28,3% dan dalam kondisi rusak 41,78% 
berdasarkan laporan Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Departemen 
Kelautan dan Perikanan (2003). Tanya jawab ini di susun berkaitan dengan semakin 
rusaknya ekosistem terumbu karang. pandangan anda sangat diperlukan dalam rangka 
menyelamatkan ekosistem terumbu karang. Perlu diketahui, bahwa pertanyaan ini disusus 
berkaitan dengan tingkah laku dan pandangan anda. Tidak ada jawaban yang salah atau 
benar, dan wawancara ini adalah rahasia. 
 
BAGIAN I: Pandangan Umum tentang terumbu karang  
1. Peran alam dan lingkungan sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia. 

Menurut anda, seberapa penting adanya tujuan untuk melindungi  dan mencegah 
pengrusakan sumber daya alam, dalam hal ini adalah terumbu karang. 

 a. penting  b.biasa  c.tidak penting 
 
2. Mengapa keberadaan terumbu karang sangat penting bagi anda? (jawaban boleh lebih 

dari satu) 
a. Sebagai daerah penangkapan ikan 
b. Sebagai daerah untuk menambang karang 
c. Sebagai daerah wisata 
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d. Merupakan cadangan ekosistem yang menyediakan sumberdaya saat ini dan di 

masa datang 
e. Fungsinya sebagai pelindung bagi daerah disekitar pesisir sangat diperlukan 

untuk menjaga kestabilan alam 
f. Lain-lain, sebutkan................... 

 
BAGIAN II: Kegiatan Pemanfaatan Terumbu Karang 
1. Apa manfaat terumbu karang yang anda didapatkan selama ini? 

a. Diambil ikan karang untuk dipasarkan 
b. Menambang terumbu karang untuk akarium laut dan atau material bahan 

bangunan 
c. Penambang pasir 
d. Sebagai objek wisata  
e. Lain-lain, sebutkan.............. 
 

2. Dalam 12 bulan terakhir (termasuk anggota keluarga), bagaimana anda memanfaatkan 
terumbu karang? 

KEGIATAN Ya Tidak 
Menangkap ikan   
Mengambil karang   
Daerah wisata   
Lainya (sebutkan)   

 
3. Berapa jumlah produksi yang dapat anda hasilkan dari pemanfaatan ekosistem 

terumbu karang? 
 
4. Sudah berapa lama tinggal di daerah ini?........................ 
 
5. Bagaimana kondisi terumbu karang dulu dan sekarang? 
 a.masih sangat baik (masih lengkap struktur komoditas terumbu karang, mulai dari 

hard coral hingga soft coral serta spesies yang tinggal disana juga masih lengkap 
dan tidak ada bentuk kerusakan karang)  

 b.baik (ada kerusakan namun tidak banyak) 
 c.Cukup (jumlah kerusakan dengan yang masih dalam kondisi baik seimbang)  
 d.sangat buruk (kerusakan banyak ditemukan di areal) 
 
6. Bagaimana hasil produksi yang anda dapatkan dulu dan sekarang?  
 a. Semakin meningkat  b.stabil  c.Semakin menurun 

Perbandingan Jumlah produksi dahulu dengan sekarang  
 ..................kg/bulan (dulu) ..................kg/bulan (sekarang) 
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7. Bagaimana pendapatan yang diperoleh dahulu dengan sekarang tiap bulan dari 

pemanfaatan terumbu karang?  
a. semakin meningkat b.stabil  c.semakin menurun  
berapa pendapatan yang diperoleh tiap bulan dari pemanfaatan karang?  
Rp................../bulan (dulu) Rp................../bulan (sekarang) 
 
 
 

8. Menurut anda dampak apa yang timbul bila terumbu karang rusak? (boleh lebih dari 
satu) 
a. Hilangnya habitat ikan hidup 
b. Hilangnya daerah pelindung pantai 
c. Pendapatan nelayan berkurang 
d. Keindahan alam menjadi hilang 
e. Lain-lain (sebutkan)................. 

 
 
 
 Bagian III 
 
Gambar yang saya tunjukkan kepada anda adalah gambar dua kondisis terumbu karang 

yang berbeda. Gambar A menunjukkan terumbu karang yang masih baik dengan stok 

ikan yang banyak. Gambar B menunjukkan terumbu karang yang sudah rusak 

 

 
     Baik     Buruk 
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Jika pemerintah ingin memperbaiki kondisi terumbu karang yang rusak tererbut, maukah 

anda berkontribusi menyisakan sebagian pendapatan rumah tangga per bulan atau per 

tahun untuk program perbaikan tersebut. 

1. Ya 

2. Tidak, alasan____________________________________________(WTP 0) 

Jika ya beri 2 alternatif di bawah ini manakah yang anda pilih 

Alternatif 
Pembayaran/ 

tahun 

Kualitas 

lingkungan 
Atribut Pilih 

1 Rp. 50 ribu Buruk Ikan Sedikit  

2 Rp 75 ribu Baik Ikan banyak  

  

Jika anda pilih alternative 2 manakah diantara dua pilihan ini yang akan anda pilih 

Alternatif 
Pembayaran/ 

tahun 

Kualitas 

lingkungan 
Atribut Pilih 

3 Rp. 50 ribu Buruk Ikan Sedikit  

4 Rp 100 ribu Baik Ikan banyak  

Kalau pilihan kepada bapak diberikan secara bebeas berapakah bapak sanggup membayar 

untuk program di atas : 

Pembayaran/ tahun Pilih
Rp. 10 Ribu     
    
Rp. 20 Ribu     
    
Rp. 30 Ribu     
    
Rp. 50 Ribu     
    
Rp. 75 Ribu     
    
Rp. 100 Ribu     
    
> Rp. 100 Ribu     
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LEMBAR KUESIONER PENELITIAN  
Valuasi Ekonomi Mangrove di Perairan Kepulauan Seribu, Jakarta 

(RAHASIA) 
 
Contingent Valuation Method 
Untuk nelayan pemanfaat kawasan mangrove 
 
 
Pewawancara:...................................... 
Tanggal:............................................ 
Lama wawancara:................................ 
No. Responden:................................ 
 
Responden 
Nama :........................................... 
Umur :.............................................. 
Pekerjaan :........................................ 
Alamat :......................................... 
RT/RW :........................................ 
Kelurahan :.................................... 
Kecamatan :.................................... 
Kodya/Kabupaten:........................ 
 
Perlu diketahui bahwa kondisi mangrove di Indonesia sangat menghawatirkan, padahal 
daerah ini merupakan tempat ikan berpijah, mencari makan, berkembang biak. 
Sedangkan fungsi ekologisnya adalah menahan ombak, intrusi air laut, mencegah abrasi 
dll. Tanya jawab ini di susun berkaitan dengan semakin rusaknya ekosistem mangrove. 
pandangan anda sangat diperlukan dalam rangka menyelamatkan ekosistem mangrove. 
Perlu diketahui, bahwa pertanyaan ini disusun berkaitan dengan tingkah laku dan 
pandangan anda. Tidak ada jawaban yang salah atau benar, dan wawancara ini adalah 
rahasia. 
 
BAGIAN I: Pandangan Umum tentang mangrove  
1. Peran alam dan lingkungan sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia. 

Menurut anda, seberapa penting adanya tujuan untuk melindungi  dan mencegah 
pengrusakan sumber daya alam, dalam hal ini adalah mangrove. 

 a. penting  b.biasa  c.tidak penting 
 
2. Mengapa keberadaan mangrove sangat penting bagi anda? (jawaban boleh lebih dari 

satu) 
a. Sebagai daerah penangkapan ikan 
b. Sebagai daerah untuk mengambil kayu  
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c. Sebagai daerah wisata 
d. Merupakan cadangan ekosistem yang menyediakan sumberdaya saat ini dan di 

masa datang 
e. Fungsinya sebagai pelindung bagi daerah disekitar pesisir sangat diperlukan untuk 

menjaga kestabilan alam 
f. Lain-lain, sebutkan................... 

 
BAGIAN II: Kegiatan Pemanfaatan Mangrove 
 
3. Apa manfaat mangrove yang anda didapatkan selama ini? 

a. Diambil sumber daya perikanannya untuk dipasarkan 
b. Mengambil kayu bakar untuk kayu bakar dan lain-lain 
c. Mengambil burung atau ular yang ada di hutan bakau 
d. Sebagai objek wisata  
e. Lain-lain, sebutkan.............. 
 

4. Dalam 12 bulan terakhir (termasuk anggota keluarga), bagaimana anda 
memanfaatkan mangrove 

KEGIATAN Ya Tidak 
Menangkap ikan   
Mengambil kayu    
Daerah wisata   
Lainya (sebutkan)   

 
5. Berapa jumlah produksi yang dapat anda hasilkan dari pemanfaatan ekosistem 

mangrove? 
 
6. Sudah berapa lama tinggal di daerah ini?........................ 
 
 
7. Bagaimana kondisi mangrovedulu dan sekarang? 
 a.masih sangat baik (masih lengkap struktur komoditas mangrove, kerapatannya 

tinggi serta spesies yang tinggal disana juga masih lengkap dan tidak ada bentuk 
kerusakan)  

 b.baik (ada kerusakan namun tidak banyak) 
 c.Cukup (jumlah kerusakan dengan yang masih dalam kondisi baik seimbang)  
 d.sangat buruk (kerusakan banyak ditemukan di areal) 
 
8. Bagaimana hasil produksi yang anda dapatkan dulu dan sekarang?  
 a. Semakin meningkat  b.stabil  c.Semakin menurun 

Perbandingan Jumlah produksi dahulu dengan sekarang  
 ..................kg/bulan (dulu) ..................kg/bulan (sekarang) 
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9. Bagaimana pendapatan yang diperoleh dahulu dengan sekarang tiap bulan dari 
pemanfaatan mangrove?  
a. semakin meningkat b.stabil  c.semakin menurun  
berapa pendapatan yang diperoleh tiap bulan dari pemanfaatan mangrove?  
Rp................../bulan (dulu) Rp................../bulan (sekarang) 
 

10. Menurut anda dampak apa yang timbul bila mangrove rusak? (boleh lebih dari satu) 
f. Hilangnya habitat ikan hidup 
g. Hilangnya daerah pelindung pantai 
h. Pendapatan nelayan berkurang 
i. Keindahan alam menjadi hilang 
j. Lain-lain (sebutkan)................. 

 
 
 Bagian III 
 
Gambar yang saya tunjukkan kepada anda adalah gambar dua kondisis mangrove yang 
berbeda. Gambar A menunjukkan mangrove yang masih baik dengan stok ikan yang 
banyak. Gambar B menunjukkan mangrove yang sudah rusak 
 

 
     Baik     Buruk 

 
Jika pemerintah ingin memperbaiki kondisi mangrove yang rusak tererbut, maukah anda 
berkontribusi menyisakan sebagian pendapatan rumah tangga per bulan atau per tahun 
untuk program perbaikan tersebut. 
1. Ya 
2. Tidak, alasan____________________________________________(WTP 0) 
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Lampiran1 Lanjutan 
 
Jika ya beri 2 alternatif di bawah ini manakah yang anda pilih 

Alternatif Pembayaran/ 
tahun 

Kualitas 
lingkungan Atribut Pilih 

1 Rp. 50 ribu Buruk Ikan Sedikit  
2 Rp 75 ribu Baik Ikan banyak  

 Jika anda pilih alternative 2 manakah diantara dua pilihan ini yang akan anda pilih 

Alternatif Pembayaran/ 
tahun 

Kualitas 
lingkungan Atribut Pilih 

3 Rp. 50 ribu Buruk Ikan Sedikit  
4 Rp 100 ribu Baik Ikan banyak  

 
Kalau pilihan kepada bapak diberikan secara bebeas berapakah bapak sanggup membayar 
untuk program di atas : 
 
 

Pembayaran/ tahun Pilih
Rp. 10 Ribu     
    
Rp. 20 Ribu     
    
Rp. 30 Ribu     
    
Rp. 50 Ribu     
    
Rp. 75 Ribu     
    
Rp. 100 Ribu     
    
> Rp. 100 Ribu     
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Lampiran1 Lanjutan 
 

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN  
Valuasi Ekonomi Padang lamun di Perairan Kepulauan Seribu, Jakarta 

(RAHASIA) 
 
Contingent Valuation Method 
Untuk nelayan pemanfaat kawasan padang lamun 
 
Pewawancara:...................................... 
Tanggal:............................................ 
Lama wawancara:................................ 
No. Responden:................................ 
 
Responden 
Nama :........................................... 
Umur :.............................................. 
Pekerjaan :........................................ 
Alamat :......................................... 
RT/RW :........................................ 
Kelurahan :.................................... 
Kecamatan :.................................... 
Kodya/Kabupaten:........................ 
 
Perlu diketahui bahwa Ekosistem seagrass keadaanya sedang kritis terutama Indonesia, 
terdapat 75-90% yang rusak, banyak jenis sumber daya ikan yang berasosiasi dengan padang 
lamun saat ini mulai hilang contohnya dugong dan penyu. Tanya jawab ini di susun berkaitan 
dengan semakin rusaknya ekosistem padang lamun. pandangan anda sangat diperlukan 
dalam rangka menyelamatkan ekosistem padang lamun. Perlu diketahui, bahwa 
pertanyaan ini disusus berkaitan dengan tingkah laku dan pandangan anda. Tidak ada 
jawaban yang salah atau benar, dan wawancara ini adalah rahasia. 
 
BAGIAN I: Pandangan Umum tentang padang lamun  
1. Peran alam dan lingkungan sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia. 

Menurut anda, seberapa penting adanya tujuan untuk melindungi  dan mencegah 
pengrusakan sumber daya alam, dalam hal ini adalah padang lamun. 

 a. penting  b.biasa  c.tidak penting 
 
2. Mengapa keberadaan padang lamun sangat penting bagi anda? (jawaban boleh lebih 

dari satu) 
a. Sebagai daerah penangkapan ikan 
b. Sebagai daerah untuk bahan makanan 
c. Sebagai daerah wisata 
d. Merupakan cadangan ekosistem yang menyediakan sumberdaya saat ini dan di 

masa datang 
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Lampiran1 Lanjutan 
 

e. Fungsinya sebagai pelindung bagi daerah disekitar pesisir sangat diperlukan untuk 
menjaga kestabilan alam 

f. Lain-lain, sebutkan................... 
 
BAGIAN II: Kegiatan Pemanfaatan Padang lamun 
1. Apa manfaat padang lamun yang anda didapatkan selama ini? 

f. Diambil ikan untuk dipasarkan 
g. Mengambil padang lamun untuk bahan makanan, bahan bangunan, 
h. Penambang pasir 
i. Sebagai objek wisata  
j. Lain-lain, sebutkan.............. 
 

2. Dalam 12 bulan terakhir (termasuk anggota keluarga), bagaimana anda memanfaatkan 
padang lamun? 

KEGIATAN Ya Tidak 
Menangkap ikan   
Mengambil lamun   
Daerah wisata   
Lainya (sebutkan)   

 
3. Berapa jumlah produksi yang dapat anda hasilkan dari pemanfaatan ekosistem padang 

lamun? 
 
4. Sudah berapa lama tinggal di daerah ini?........................ 
 
 
5. Bagaimana kondisi padang lamun dulu dan sekarang? 
 a.masih sangat baik (Biota yang berasosiasi masih lengkap, coverage area masih 

tinggi)  
 b.baik (ada kerusakan namun tidak banyak) 
 c.Cukup (jumlah kerusakan dengan yang masih dalam kondisi baik seimbang)  
 d.sangat buruk (kerusakan banyak ditemukan di areal) 
 
6. Bagaimana hasil produksi yang anda dapatkan dulu dan sekarang?  
 a. Semakin meningkat  b.stabil  c.Semakin menurun 

Perbandingan Jumlah produksi dahulu dengan sekarang  
 ..................kg/bulan (dulu) ..................kg/bulan (sekarang) 
 

7. Bagaimana pendapatan yang diperoleh dahulu dengan sekarang tiap bulan dari 
pemanfaatan padang lamun?  
a. semakin meningkat b.stabil  c.semakin menurun  
berapa pendapatan yang diperoleh tiap bulan dari pemanfaatan karang?  
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Lampiran1 Lanjutan 
 

Rp................../bulan (dulu) Rp................../bulan (sekarang) 
 
 

8. Menurut anda dampak apa yang timbul bila padang lamun rusak? (boleh lebih dari 
satu) 

a. Hilangnya habitat ikan hidup 
b. Hilangnya daerah pelindung pantai 
c. Pendapatan nelayan berkurang 
d. Keindahan alam menjadi hilang 
e. Lain-lain (sebutkan)................. 

 
 
 
 
 Bagian III 
 
Gambar yang saya tunjukkan kepada anda adalah gambar dua kondisi padang lamun yang 

berbeda. Gambar A menunjukkan padang lamun yang masih baik dengan stok ikan yang 

banyak. Gambar B menunjukkan padang lamun yang sudah rusak 

 

 

 
 

 

Jika pemerintah ingin memperbaiki kondisi padang lamun yang rusak tererbut, maukah 

anda berkontribusi menyisakan sebagian pendapatan rumah tangga per bulan atau per 

tahun untuk program perbaikan tersebut. 
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Lampiran1 Lanjutan 
 

1. Ya 

2. Tidak, alasan____________________________________________(WTP 0) 

 

 

Jika ya beri 2 alternatif di bawah ini manakah yang anda pilih 

Alternatif 
Pembayaran/ 

tahun 

Kualitas 

lingkungan 
Atribut Pilih 

1 Rp. 50 ribu Buruk Ikan Sedikit  

2 Rp 75 ribu Baik Ikan banyak  

  

Jika anda pilih alternative 2 manakah diantara dua pilihan ini yang akan anda pilih 

Alternatif 
Pembayaran/ 

tahun 

Kualitas 

lingkungan 
Atribut Pilih 

3 Rp. 50 ribu Buruk Ikan Sedikit  

4 Rp 100 ribu Baik Ikan banyak  

 

Kalau pilihan kepada bapak diberikan secara bebeas berapakah bapak sanggup membayar 

untuk program di atas : 

 

 

Pembayaran/ tahun Pilih
Rp. 10 Ribu     
    
Rp. 20 Ribu     
    
Rp. 30 Ribu     
    
Rp. 50 Ribu     
    
Rp. 75 Ribu     
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Rp. 100 Ribu     
    
> Rp. 100 Ribu     
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Lampiran 2. Pandangan Umum Terhadap Sumber Daya 
 

Terumbu Karang Nelayan Non Nelayan 

I    
Seberapa penting adanya tujuan melindungi dan 
mencegah perusakan Sumber Daya     

a. Penting  52 13 
b. Biasa 18 0 

1 

c. Tidak Penting  6 0 
Mengapa keberadan sumberdaya tersebut sangat 
penting bagi anda     

a. Sebagai daerah penangkap ikan  74 8 
b. Sebagai daerah untuk diambil sumberdaya 
tersebut 7 1 

c. Sebagai daerah wisata 4 5 
d. Merupakan cadangan ekosistem yang 
menyediakan sumberdaya 6 6 
e. Fungsinya sebgai pelindung bagi daerah sekitar 
pesisir sangat diperlukan untuk menjaga 
kestabilan alam 37 4 

2 

f. Lain-lain Warisan, karang hias warisan, diving, 
spawning ground 

II       

1 
Apa Manfaat Terumbu Karang yang anda 
dapatkan selama ini?     

  a. Diambil karang untuk dipasarkan 68 3 

  
b. Menambang terumbu karang untuk akuarium 
laut dan atau material bahan bangunan  0 0 

  c. Penambang Pasir 0 0 
  d. Sebagai objek wisata 2 4 

  
e.lain-lain 

  

ikan hias, ikan 
konsumsi,diving, 

tranplantasi 

2 

Dalam 12 bulan terakhir (termasuk anggota 
keluarga) bagaimana anda memanfaatkan 
terumbu karang?     

  - menangkap ikan 54 1 
  - Mengambil karang 2 0 
  - Daerah wisata 0 3 

3 Berapa jumlah produksi yang dapat anda hasilkan 
dari pemanfaatan ekosistem terumbu karang? 

800-1000 kg (Ikan 
konsumsi),          

15 e (Ikan Hias)   
4 Sudah berapa lama tinggal disini? 18-65 tahun 28-60 Tahun 

5 Bagaimana Kondisi terumbu karang dulu dan 
sekarang?     
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Terumbu Karang Nelayan Non Nelayan 

  

a. Masih sangat baik (masih lengkap struktur 
Komoditas terumbu karang, mulai dari hard coral 
hingga soft coral serta spesies yang tinggal disana 
juga masih lengkap dan tidak ada bentuk 
kerusakan karang)     

  b Baik (ada kerusakan namun tidak banyak) 29 3 

  c. Cukup (jumlah kerusakan dengan yang masih 
dalam kondisi seimbang) 23   

  d. sangat buruk  24 10 

6 Bagaimana hasil produksi yang anda dapatkan 
dulu dan sekarang?     

  a. Semakin meningkat     
  b. Stabil     
  c. Semakin menurun 76 5 
  Perbandingan jumlah produksi dulu dan sekarang     
  dulu (kg/bulan) 2000-10000kg   
  sekarang (kg/bulan) 8000-5000 kg,    

7 

Bagaimana pendapatan yang diperoleh dahulu 
dengan sekarang tiap bulan dari pemanfaatan 
terumbu karang?     

  a. Semakin meningkat 0 0 
  b. Stabil 8 1 
  c. Semakin menurun 70 3 
  Perbandingan jumlah produksi dulu dan sekarang     

  
dulu (Rp/bulan) Rp.1.000.000 - 

Rp.7.000.000   

  
sekarang (Rp/bulan) Rp. 500.000  -        Rp. 

8.000.000   

8 
Menurut anda dampak apa yang timbul bila 
terumbu karang rusak     

  a. Hilangnya habitat ikan hidup 71 11 
  b. Hilangnya daerah pelindung pantai 2 6 
  c. Pendapatan nelayan berkurang 18 3 
  d. Keindahan alam menjadi hilang 4 6 
  e. lain-lain  Perairan Rusak daerah wisata hilang 
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  Mangrove Nelayan Non Nelayan 
Seberapa penting adanya tujuan melindungi dan 
mencegah perusakan Sumber Daya   

 
a. Penting  21 13 
b. Biasa 22 0 

1 

c. Tidak Penting  33 0 
Mengapa keberadan sumberdaya tersebut sangat 
penting bagi anda     

a. Sebagai daerah penangkap ikan  17 12 
b. Sebagai daerah untuk diambil sumberdaya 
tersebut 0 2 
c. Sebagai daerah wisata 0 0 
d. Merupakan cadangan ekosistem yang 
menyediakan sumberdaya 0 3 
e. Fungsinya sebgai pelindung bagi daerah sekitar 
pesisir sangat diperlukan untuk menjaga 
kestabilan alam 11 9 

2 

f. Lain-lain   spawning ground 
II       

1 
Apa Manfaat mangrove yang anda dapatkan 
selama ini?     

  a. Sebagai daerah penangkap ikan      
  b. mengambil kayu     
  c. sebagai daerah wisata     

  
d. cadangan ekosistem untuk sekarang dan masa 
depan     

  e.sebagai pelindung bagi daerah pesisir     

2 

Dalam 12 bulan terakhir (termasuk anggota 
keluarga) bagaimana anda memanfaatkan 
mangrove?     

  - menangkap ikan     
  - Mengambil kayu     
  - Daerah wisata     
  - lainnya     

3 
Berapa jumlah produksi yang dapat anda hasilkan 
dari pemanfaatan ekosistem mangrove?     

4 Sudah berapa lama tinggal disini? 18-65 tahun 28-60 Tahun 

5 
Bagaimana Kondisi mangrove dulu dan sekarang?

    

  

a. Masih sangat baik (masih lengkap struktur 
komoditas mangrove, kerapatannya tinggi serta 
spesies yang tinggal disana masih lengkap dan 
tidak ada bentuk kerusakan)    

  b Baik (ada kerusakan namun tidak banyak) 36 4 

  
c. Cukup (jumlah kerusakan dengan yang masih 
dalam kondisi seimbang) 7 6 

  d. sangat buruk  34 3 
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  Mangrove Nelayan Non Nelayan 

6 
Bagaimana hasil produksi yang anda dapatkan 
dulu dan sekarang?     

  a. Semakin meningkat     
  b. Stabil     
  c. Semakin menurun     
  Perbandingan jumlah produksi dulu dan sekarang     
  dulu (kg/bulan)     
  sekarang (kg/bulan)     

7 

Bagaimana pendapatan yang diperoleh dahulu 
dengan sekarang tiap bulan dari pemanfaatan 
mangrove?     

  a. Semakin meningkat     
  b. Stabil     
  c. Semakin menurun     
  Perbandingan jumlah produksi dulu dan sekarang     
  dulu (Rp/bulan)     
  dulu (Rp/bulan)     

8 
Menurut anda dampak apa yang timbul bila 
mangrove rusak     

  a. Hilangnya habitat ikan hidup 34 9 
  b. Hilangnya daerah pelindung pantai 33 8 
  c. Pendapatan nelayan berkurang 0 0 
  d. Keindahan alam menjadi hilang 0 0 
  e. lain-lain  0   
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  Padang Lamun Nelayan Non-Nelayan 
Seberapa penting adanya tujuan melindungi dan 
mencegah perusakan Sumber Daya     
a. Penting  28 11 
b. Biasa 27 2 

1 

c. Tidak Penting  21 0 
Mengapa keberadan sumberdaya tersebut sangat 
penting bagi anda     
a. Sebagai daerah penangkap ikan  38 4 
b. Sebagai daerah untuk diambil sumberdaya 
tersebut (bahan makanan) 0 2 
c. Sebagai daerah wisata 0 0 
d. Merupakan cadangan ekosistem yang 
menyediakan sumberdaya 0 0 
e. Fungsinya sebgai pelindung bagi daerah sekitar 
pesisir sangat diperlukan untuk menjaga 
kestabilan alam 2 1 

2 

f. Lain-lain makan bijinya bertelur ikan 
II       

1 
Apa Manfaat padang lamun yang anda dapatkan 
selama ini?     

  a. Diambil ikan untuk dipasarkan     

  
b. mengambil padang lamun untuk bahan 
makanan, bahan bangunan     

  c. Penambang Pasir     
  d. Sebagai objek wisata     
  e.lain-lain     

2 

Dalam 12 bulan terakhir (termasuk anggota 
keluarga) bagaimana anda memanfaatkan 
terumbu karang?     

  - menangkap ikan     
  - Mengambil karang     
  - Daerah wisata     

3 
Berapa jumlah produksi yang dapat anda hasilkan 
dari pemanfaatan ekosistem padang lamun?     

4 Sudah berapa lama tinggal disini? 18-65 tahun 28-60 Tahun 

5 
Bagaimana Kondisi padang lamun  dulu dan 
sekarang?     

  
a. Masih sangat baik (biota yang berasosiasi 
masih lengkap, coverage area masih tinggi) 14 4 

  b Baik (ada kerusakan namun tidak banyak) 11 6 

  
c. Cukup (jumlah kerusakan dengan yang masih 
dalam kondisi seimbang) 51 3 

  d. sangat buruk      

6 
Bagaimana hasil produksi yang anda dapatkan 
dulu dan sekarang?     

  a. Semakin meningkat     
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  Padang Lamun Nelayan Non-Nelayan 
  b. Stabil     
  c. Semakin menurun     
  Perbandingan jumlah produksi dulu dan sekarang     
  dulu (kg/bulan)     
  sekarang (kg/bulan)     

7 

Bagaimana pendapatan yang diperoleh dahulu 
dengan sekarang tiap bulan dari pemanfaatan 
padang lamun?     

  a. Semakin meningkat     
  b. Stabil     
  c. Semakin menurun     
  Perbandingan jumlah produksi dulu dan sekarang     
  dulu (Rp/bulan)     
  sekarang (Rp/bulan)     

8 
Menurut anda dampak apa yang timbul bilapadang 
lamun rusak     

  a. Hilangnya habitat ikan hidup 30 9 
  b. Hilangnya daerah pelindung pantai 16 7 
  c. Pendapatan nelayan berkurang 0 1 
  d. Keindahan alam menjadi hilang 0 0 
  e. lain-lain  0 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
Lampiran 3. Produktifitas Alat Tangkap 
Muroami        

 Tahun Produksi 
(ton) 

Nilai Produksi 
Rp.1000,-(2006) 

Jumlah alat 
tangkap Effort 

 1997 668.87 4,389,716.914 18 3204
 1998 208.35 1,367,365.997 18 3204
 1999 277.16 1,818,990.974 18 3204
 2000 176.44 1,157,937.891 27 4860
 2001 250.27 1,642,493.856 32 5760
 2002 511.49 3,356,851.888 10 1880
 2003 366.34 2,404,286.562 15 2700
 2004 224.36 1,472,485.603 15 2700
 2005 284.26 1,865,548.578 15 2700
 2006 319.80 2,098,823.261 15 2700
 
Pancing        

 
Tahun Produksi Nilai Produksi 

Rp.1000,-(2006) 
Jumlah alat 

tangkap Effort 

 1997 0.00 0.00  0
 1998 98.01 938,041.68 221 63648
 1999 113.41 1,085,453.37 299 86112
 2000 47.43 453,945.57 281 80928
 2001 222.53 2,129,774.61 355 102240
 2002 568.79 5,443,825.98 355 102240
 2003 1,008.64 9,653,542.74 490 141120
 2004 536.63 5,136,038.89 433 124704
 2005 216.61 2,073,111.67 433 124704
 2006 221.26 2,117,694.90 502 144576
 
 
 



   
 
 
Bubu        

 
Tahun Produksi Nilai Produksi 

Rp.1000,-(2006) 
Jumlah alat 

tangkap Effort 

 1997 195.94 1,326,442.26 607 174753
 1998 27.76 187,918.98 699 201241
 1999 80.62 545,762.27 603 173591
 2000 117.89 798,067.23 619 178210
 2001 163.53 1,107,013.63 630 181440
 2002 333.42 2,257,127.10 630 181440
 2003 229.04 1,550,502.42 848 244106
 2004 263.60 1,784,433.08 773 222657
 2005 186.84 1,264,789.65 753 216908
 2006 13.77 93,199.86 40 11520
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Lampiran 4. Tabulasi Data Responden  
Nelayan 

No Nama Alat Tangkap Wilayah 
Jumlah 

Tangkapan 
(kg) 

Pengalaman Income Pendidikan Umur Jarak 

1 Adi Sujatno Bubu 1 3,229.21 16 9,600,000 9 32 16 
2 Akhmad Irsyad Bubu 1 3,434.26 44 6,000,000 6 57 6 
3 Buhari Bubu 1 397.27 31 5,760,000 6 48 6 
4 Darwin Bubu 1 3,409.55 40 7,200,000 6 54 16 
5 Hanafi Bubu 1 1,337.55 41 7,200,000 6 59 8 
6 Jamaludin Bubu 1 2,702.26 17 8,640,000 9 30 16 
7 Jamiran Bubu 1 5,043.70 47 2,880,000 6 60 10 
8 M. Syirad Bubu 1 1,905.20 25 17,280,000 9 43 10 
9 Marjuki Bubu 1 1,815.66 33 9,000,000 6 46 17 

10 Muhaimin Bubu 1 2,575.26 19 12,000,000 6 32 6 
11 Mujahidi Bubu 1 4,991.64 24 12,000,000 6 38 8 
12 Nur din Bubu 1 3,434.26 30 9,600,000 9 45 6 
13 Perlan Bubu 1 2,595.69 17 14,400,000 9 35 6 
14 Ramli  Bubu 1 5,292.44 3 7,200,000 9 18 8 
15 Syahrudin Bubu 1 3,441.88 19 24,000,000 12 37 6 
16 Dedi Muroami 0 11,520.00 14 12,000,000 9 32 32 
17 Hasan Muroami 1 21,888.00 14 7,200,000 6 34 32 
18 Ishak Muroami 1 18,331.20 16 7,200,000 9 38 24 
19 Jamhari Muroami 1 48,096.00 20 12,000,000 6 43 24 
20 Khairudin Muroami 1 35,712.00 18 6,000,000 9 36 32 
21 Leo Muroami 1 21,600.00 24 9,600,000 6 40 32 
22 Marhali Muroami 1 22,176.00 15 12,000,000 6 25 6 
23 Marullah Muroami 1 38,339.47 10 9,600,000 9 23 32 
24 Mat Muroami 1 51,152.02 15 7,200,000 9 38 17 
25 Muhadi Muroami 0 7,056.00 13 12,000,000 9 30 32 
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No Nama Alat Tangkap Wilayah 
Jumlah 

Tangkapan 
(kg) 

Pengalaman Income Pendidikan Umur Jarak 

26 Mujahar Muroami 0 4,536.00 28 18,000,000 1 49 32 
27 Oni Muroami 1 5,628.72 18 14,400,000 6 45 32 
28 Saipul Muroami 1 18,000.00 17 12,000,000 9 32 17 
29 Suhandi Muroami 0 4,287.88 15 14,400,000 6 28 32 
30 Sutarno Muroami 0 4,024.80 9 12,000,000 6 38 32 
31 Tajeli Muroami 0 3,600.00 26 18,000,000 6 47 32 
32 Yusuf Muroami 1 31,680.00 23 12,000,000 6 40 24 
33 Abdul Khadir Pancing 1 2,700.27 45 12,000,000 6 60 16 
34 Abdul Murad Pancing 1 1,337.55 25 2,400,000 6 40 10 
35 Abdul Muthalib Pancing 1 2,825.10 10 36,000,000 12 29 6 
36 Abidin Pancing 1 3,409.55 20 3,600,000 9 39 8 
37 Agus Rakasiwi Pancing 1 1,905.20 14 12,000,000 12 30 10 
38 Ahmad husein Pancing 1 2,679.18 8 9,600,000 9 24 5 
39 Ahmad Kopek Pancing 1 2,847.26 4 8,640,000 9 20 10 
40 Akhmad Pancing 1 2,658.33 21 12,000,000 9 37 5 
41 Akhmad Pancing 1 5,533.03 5 8,640,000 9 20 6 
42 Akhmad Husaini Pancing 1 2,835.87 19 8,640,000 9 32 8 
43 Ali Imran Pancing 1 3,229.21 10 12,000,000 6 25 32 
44 Baroni Pancing 1 3,564.54 12 7,200,000 9 25 6 
45 David Pancing 1 3,468.98 7 10,800,000 12 24 6 
46 Dedi Irawan Pancing 1 2,480.71 23 8,640,000 9 40 10 
47 Eros Sanjaya Pancing 1 2,553.49 19 9,600,000 12 35 6 
48 Haerudin Pancing 1 3,647.09 16 8,640,000 6 30 10 
49 Hermanto Pancing 1 2,595.69 9 9,600,000 6 25 10 
50 Ilhamrudin Pancing 1 3,362.50 3 24,000,000 17 28 10 
51 Ishak Pancing 1 3,632.50 22 6,000,000 12 37 16 
52 Jamaludin Pancing 1 5,292.44 30 8,640,000 6 51 6 
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No Nama Alat Tangkap Wilayah 
Jumlah 

Tangkapan 
(kg) 

Pengalaman Income Pendidikan Umur Jarak 

53 Jayadi Pancing 1 3,441.88 18 2,880,000 6 35 8 
54 Juhari Pancing 1 5,206.40 49 3,600,000 6 65 8 
55 Kamaludin Pancing 1 2,500.25 23 7,200,000 6 36 6 
56 Kasin Pancing 1 3,385.92 25 8,640,000 6 42 5 
57 M. Bujuk Pancing 1 3,376.00 4 6,000,000 9 20 5 
58 M.Yusuf Idun Pancing 1 2,501.93 35 12,000,000 6 48 6 
59 Makmud Pancing 1 2,635.62 18 1,200,000 6 35 8 
60 Maliki Pancing 1 2,440.38 4 3,600,000 12 19 32 
61 Mualim Pancing 1 2,702.83 15 9,600,000 9 30 17 
62 Muhidin Pancing 1 397.27 18 10,800,000 12 33 32 
63 Nur yadi Pancing 1 3,431.79 9 24,000,000 6 25 10 
64 Ramli  Pancing 1 2,713.69 21 8,640,000 12 40 6 
65 Salam Pancing 1 3,354.11 24 3,600,000 6 42 6 
66 Samsuri Pancing 1 2,702.26 34 3,600,000 9 51 6 
67 Sarkawi Pancing 1 5,510.90 32 5,760,000 6 47 8 
68 Tomi Pancing 1 2,511.98 9 8,640,000 9 23 8 
69 Abdul Payang 0 10,080.00 20 18,000,000 6 39 32 
70 Adi Payang 0 7,200.00 15 12,000,000 9 31 24 
71 Hamdani Payang 0 3,600.00 18 9,600,000 6 45 32 
72 Hasim Payang 0 8,640.00 29 9,600,000 6 54 32 
73 Misan Payang 0 9,000.00 10 12,000,000 6 25 16 
74 Rajingur Payang 0 4,320.00 33 12,000,000 6 51 24 
75 Sanggo Payang 0 10,821.89 25 6,000,000 1 42 24 
76 Subur Payang 0 4,860.00 9 12,000,000 6 38 32 
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Lampiran 5. WTP Responden 
 
Nelayan 

No Nama WTP Pengalaman Income Pendidikan Umur Quality Jarak 
1 Sanggo 150,000 25 500,000 1 42 1 24
2 Marhali 10,000 15 600,000 6 25 2 32
3 Muhadi 85,000 13 800,000 9 30 1 17
4 Hasan 90,000 14 600,000 6 34 2 32
5 Leo 0 24 800,000 6 40 2 32
6 Mujahar 75,000 28 1,500,000 1 49 1 32
7 Dedi 10,000 14 1,000,000 9 32 2 24
8 Yusuf 20,000 23 1,000,000 6 40 2 24
9 Adi 10,000 15 1,000,000 9 31 2 24
10 Khairudin 50,000 18 500,000 9 36 2 32
11 Abdul 120,000 20 1,500,000 6 39 1 32
12 Rajingur 150,000 33 1,000,000 6 51 2 24
13 Hamdani 90,000 18 800,000 6 45 2 32
14 Marullah 30,000 10 800,000 9 23 2 17
15 Suhandi 30,000 15 1,200,000 6 28 2 32
16 Ishak 30,000 16 600,000 9 38 2 24
17 Sutarno 75,000 9 1,000,000 6 38 1 32
18 Hasim 30,000 29 800000 6 54 2 32
19 Sutarana 75,000 9 1,000,000 6 38 1 17
20 Misan 40,000 10 1,000,000 6 25 2 17
21 Saipul 20,000 17 1,000,000 9 32 2 17
22 Tajeli 20,000 26 1,500,000 6 47 2 24
23 Jamhari 20,000 20 1,000,000 6 43 2 24
24 Oni 0 18 1,200,000 6 45 2 32
25 Mat 20,000 15 600,000 9 38 2 32
26 Ali Imran 15,000 10 1,000,000 6 25 2 32
27 Muhidin 35,000 18 900,000 12 33 2 32
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28 Abdul Murad 3,000 25 200,000 6 40 2 10
29 Agus Rakasiwi 20,000 14 1,000,000 12 30 2 10
30 Adi Sujatno 10,000 16 800,000 9 32 2 16
31 Hermanto 10,000 9 800,000 6 25 2 10
32 Jamaludin 5,000 30 720,000 6 51 2 16
33 Samsuri 15,000 34 300,000 9 51 2 6
34 Abidin 35,000 20 300,000 9 39 2 8
35 Dedi Irawan 5,000 23 720,000 9 40 2 10
36 Buhari 15,000 31 480,000 6 48 2 6
37 Jayadi 15,000 18 240,000 6 35 2 8
38 Ahmad husein 20,000 8 800,000 9 24 2 5
39 Nur yadi 17,500 9 2,000,000 6 25 2 10
40 Eros Sanjaya 30,000 19 800,000 12 35 2 6
41 Juhari 23,000 49 300,000 6 65 2 8
42 Akhmad 32,000 21 1,000,000 9 37 2 5
43 Salam 23,000 24 300,000 6 42 2 6
44 Hanafi 8,000 41 600,000 6 59 2 8
45 Maliki 60,000 4 300,000 12 19 2 8
46 Kasin 13,000 25 720,000 6 42 2 5
47 Makmud 6,000 18 100,000 6 35 2 6
48 M. Bujuk 5,000 4 500,000 9 20 2 5
49 M. Syirad 25,000 25 1,440,000 9 43 2 10
50 Tomi 5,000 9 720,000 9 23 2 8
51 Ahmad Kopek 15,000 4 720,000 9 20 2 10
52 Haerudin 20,000 16 720,000 6 30 2 10
53 Perlan 30,000 17 1,200,000 9 35 2 6
54 Ramli  15,000 21 720,000 12 40 2 8
55 Akhmad 5,000 5 720,000 9 20 2 6
56 Ramli  20,000 3 600,000 9 18 2 6
57 Abdul Muthalib 54,000 10 3,000,000 12 29 1 6
58 Baroni 25,000 12 600,000 9 25 2 6
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59 Jamaludin 15,000 17 720,000 9 30 2 6
60 Kamaludin 45,000 23 600,000 6 36 2 6
61 Darwin 15,000 40 600,000 6 54 2 16
62 Mujahidi 30,000 24 1,000,000 6 38 2 8
63 David 25,000 7 900,000 12 24 2 6
64 Abdul Khadir 30,000 45 1,000,000 6 60 2 16
65 Ilhamrudin 55,000 3 2,000,000 17 28 2 10
66 Syahrudin 20,000 19 2,000,000 12 37 2 6
67 Muhammad Yusuf Idun 27,000 35 1,000,000 6 48 2 6
68 Marjuki 14,000 33 750,000 6 46 2 6
69 Akhmad Irsyad 45,000 44 500,000 6 57 2 6
70 Akhmad Husaini 44,000 19 720,000 9 32 2 8
71 Ishak 37,500 22 500,000 12 37 2 16
72 Mualim 27,000 15 800,000 9 30 2 16
73 Jamiran 25,000 47 240,000 6 60 2 10
74 Sarkawi 25,000 32 480,000 6 47 2 8
75 Muhaimin 22,000 19 1,000,000 6 32 2 6
76 Nur din 15,000 30 800,000 9 45 2 6
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Non Nelayan 

No Nama WTP Pengalaman Income Pendidikan Umur Quality Jarak 
                  
1 Untung 300,000 5 1,500,000 12 28 1 2
2 Tarbi 200,000 22 3,000,000 9 42 2 2
3 Bisri 150,000 4 3,000,000 12 31 1 2
4 Hakim 200,000 6 1,000,000 12 32 1 3
5 Simin 120,000 35 1,000,000 9 60 2 3
6 Syarif 110,000 32 750,000 5 56 1 3
7 Iswan 175,000 16 1,000,000 12 39 2 3
8 Kamid 70,000 32 1,000,000 5 56 2 3
9 Nelson 650,000 10 1,500,000 16 34 1 8
10 Veni 300,000 3 1,600,000 16 28 1 8
11 Mastuni 3,000,000 16 3,000,000 12 37 1 3
12 Sugiono 0 23 3,500,000 15 42 2 3
13 Nurdin 300,000 20 1,500,000 12 40 1 3
14 Eko 300,000 12 1,000,000 12 35 1 3
15 Idris 300,000 17 2,000,000 12 38 1 3
16 Alwani 300,000 17 1,500,000 9 40 1 3
17 Dedi 300,000 9 1,500,000 12 29 1 3
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Lampiran 6. Dokumentasi Selama Survey Ke Kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu 

                                   
                       Padang Lamun yang rusak                                                                              Pulau Kotok 

                                   
                Rehabilitasi Mangrove di Pulau Pramuka                                 Terumbu karang yang rusak (blooming bulu babi) 
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                      Aktivitas Penangkapan Ikan                                               Rehablitasi mangrove yang melibatkan warga  

                                
                     Wawancara dengan nelayan                                                    Nelayan yang sedang memperbaiki kapal 
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              Aktivitas non nelayan di pulau pramuka                                                     Diving di Pulau Sepa 
 

                          
          Panen hasil transplantasi karang untuk dijual                                              Karamba Jaring Apung 
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