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I. Mata Acara Praktikum : Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktikum lapangan yang dilakukan di wilayah pesisir Indramayu merupakan 

rangkaian kegiatan belajar mengajar mahasiswa yang dilakukan di lapangan. 

Praktikum ini dibebankan dengan 1 SKS. Pada praktikum ini melibatkan mata kuliah 

pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. 

Dalam mengelola suatu pesisir daerah dapat dilakukan dengan terjun langsung ke 

lokasi yang akan dikelola. Pengelolaan pesisir secara terpadu adalah  suatu 

pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekositem, 

sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (integrated) 

guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan . Dalam konteks 

ini , keterpaduan mengandung tiga dimensi: sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan 

ekologis. 

Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyarakatkan bahwa di dalam 

pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan 

interdisplin ilmu yang melibatkan bidang ilmu : ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, 

hokum, dan lainnya yang relevan. Ini wajar karena wilayah pesisir pada dasarnya 

terdiri atas system sosial yang terjalin secara kompleks dan dinamis. 

Seperti yang diuraikan diatas maka perlu mahasiswa berperan aktif untuk 

mengetahui pengelolaan sumber daya pesisir laut secara terpadu guna menambah 

wawasan dalam ilmu pengaplikasian lapangan khusususnya masyarakat setempat dan 

umumnya pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan wilayah terpadu ini. 
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1.2 Tujuan Praktikum Lapang   

Tujuan dilaksanakanya praktikum lapangan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu di 

kawasan pesisir Indramayu oleh pemerintah setempat. 

2. Untuk mengetahui potensi-potensi sumber daya alam di Indramayu yang 

dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan  

3. Untuk mengetahui  pendapat masyarakat mengenai potensi wisata indramayu  

1.3 Manfaat Praktikum Lapang 

Mahasiswa mendapatkan informasi mengenai pengolaan, pembangunan dan 

kondisi wilayah pesisir yang berada di Kabupaten Indramayu dan mahasiswa dapat 

memberikan informasi mengenai system pengolahan yang didapat di Kabupaten 

Indramayu kepada rekan-rekan sesama mahasiswa dan juga masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kabupaten Indramayu 

Kabupaten Indramayu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, 

Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Cirebon 

di tenggara, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten 

Subang di barat. 

Kabupaten Indramayu terdiri atas 31 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 

313desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Indramayu, yang berada di 

pesisir Laut Jawa. 

Indramayu dilintasi jalur pantura, yakni salah satu jalur terpadat di Pulau Jawa, 

terutama pada musim mudik. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas utara 

Pulau Jawa, dengan stasiun terbesar di Jatibarang. 

Penduduk Indramayu di wilayah pesisir pada umumnya menggunakan Bahasa 

Indramayu Mirip Dialek Cirebon pada kehidupan sehari-hari, dan mereka 

menyebutnya dialek Dermayon. Sedangkan di bagian selatan, menggunakan Bahasa 

Sunda. 

Dengan luas wilayah 2.040,11 Km2, Kabupaten Indramayu merupakan sebuah 

wilayah administratif yang luas. Agar pembangunan dapat dirasakan secara merata 

maka diperlukan aparat pemerintahan yang membuat perencanaan dan melaksanakan 

pembangunan. Selain aparat pemerintahan, peran aktif masyarakat adalah roda 

penggerak pembangunan. Dengan kinerja aparat pemerintahan yang baik diharapkan 

pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.  

Wilayah pesisir Indramayu Jawa Barat dengan panjang garis pantai lebih kurang 

114 km merupakan salah satu daerah pantai utara Jawa Barat yang sangat strategis 

dan berkembang dalam aktivitasnya sebagai daerah penyangga kawasan industri yang 

mempunyai sumberdaya alam dan jalur infrastruktur transportasi  utama Cirebon ke 
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Jakarta. Wilayah ini sebagai kawasan pantai dengan panorama indah dan menarik 

serta sumber biota laut yang melimpah mempunyai kegiatan ekonomi yang cukup 

tinggi.   

Kegiatan pemanfaatan lahan untuk pertambakan dengan cara pembabatan hutan 

lindung, seperti mangrove, telah memacu abrasi pantai makin intensif terutama 

hampir di sepanjang pantai perbatasan Jawa Tengah –Jawa Barat sampai daerah 

pantai Krawang. Pembukaan hutan lindung ini mengakibatkan kondisi pantai menjadi 

tidak stabil terhadap arus pantai. Kondisi ini tentunya akan merubah aliran arus pantai 

dan arus ini akan mengikis wilayah yang kurang stabil.   Sedimentasi yang 

membentuk tanah timbul mengakibatkan kepemilikan tanah yang tidak legal. 

Sebaliknya, kerusakan wilayah pantai akibat abrasi pada daerah-daerah yang kurang 

stabil terhadap erosi  air laut, menyebabkan lahan menjadi kritis sehingga merusak 

infrastruktur jalan (Pemda Kabupaten Indramayu, 1995). Proses erosi pantai (abrasi) 

di daerah Indramayu berlangsung cukup kuat, sehingga garis pantai telah mundur 

jauh dari garis pantai lama dan sudah mendekati jalan raya Indramayu – Jakarta, yang 

pada saat ini bersisa jarak hanya kurang lebih 100 meter dari tepi laut. Garis pantai 

pada umumnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan 

alam seperti adanya aktivitas gelombang, angin, pasang surut dan arus serta 

sedimentasi daerah delta sungai. Perubahan garis pantai juga terjadi akibat gangguan 

ekosistim pantai seperti pembuatan tanggul dan kanal serta bangunan-bangunan yang 

ada di sekitar pantai. Hutan bakau sebagai penyangga pantai banyak dirubah 

fungsinya untuk dijadikan sebagai daerah pertambakan, hunian, industri dan daerah 

reklamasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan garis pantai. Daratan dan 

sedimen pesisir pada dasarnya dinamis bergerak menurut dimensi ruang dan waktu. 

Gelombang pecah, arus pasang surut, sungai, tumbuhan pesisir dan aktivitas manusia 

merupakan faktor yang menimbulkan perubahan dinamika pantai untuk membentuk 

suatu keseimbangan pantai yang baru. Tidak setiap kawasan pesisir dapat merespon  

seluruh proses perubahan, tergantung pada beberapa faktor seperti jenis sedimen, 

morfologi dan kondisi geologi pantainya. 

Gejala perubahan garis pantai perlu mendapat perhatian mengingat berdampak 

besar terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. untuk mengetahui kemungkinan 

pemanfaatan lahan wilayah pesisir Indramayu secara optimal. Proses Geologi yang  
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sedang berlangsung Proses-proses geologi yang sedang berlangsung dapat ditafsirkan 

dari peta geologi kuarter (Rimbaman, dkk, 2002 dan Suparan, dkk, 2000) antara lain : 

 Proses pembentukan endapan dataran banjir yang menutupi sebagian besar 

wilayah bagian utara. 

 Proses pelamparan daratan ke arah laut, diperlihatkan oleh terjadinya 

endapan laut muda dan endapan dataran banjir di atas endapan laut, 

membentuk delta Sungai Cimanuk. 

 Proses abrasi di daerah pantai Eretan, yang diperlihatkan oleh bentuk garis 

pantai dan endapan yang relatif tua, yang tidak tertutupi endapan dataran 

banjir. 

Apabila dilihat dari letak geografisnya Kabupaten Indramayu terletak pada 107° 

52 ° - 108° 36 ° Bujur Timur dan 6° 15 ° - 6° 40 ° Lintang Selatan. Sedangkan 

berdasarkan topografinya sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai 

dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0 – 2 %. Keadaan ini berpengaruh terhadap 

drainase, bila curah hujan cukup tinggi, maka di daerah-daerah tertentu akan terjadi 

genangan air. Kabupaten Indramayu terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan memiliki 

10 kecamatan dengan 35 desa yang berbatasan langsung dengan laut dengan panjang 

garis pantai 114,1 Km. 

Letak Kabupaten Indramayu yang membentang sepanjang pesisir pantai utara 

P.Jawa membuat suhu udara di kabupaten ini cukup tinggi yaitu berkisar antara 18  

Celcius- 28 ° Celcius. Sementara rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2006 adalah 

sebesar 61,06 mm. Adapun curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Kertasemaya 

kurang lebih sebesar 70 mm dengan jumlah hari hujan tercatat 2491hari, sedang 

curah hujan terendah terjadi di Kecamatan Pasekan kurang lebih sebesar 55 mm 

dengan jumlah hari hujan tercatat 683 hari. 

 

 2.2. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 

: 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan 
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Kabupaten Indramayu bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu 

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perikanan dan  kelautan. 

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintah daerah dibidang perikanan dan kelautan, berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud 

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perikanan dan kelautan; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

perikanan dan kelautan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan dan kelautan ; 

d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatatusahaan ; 

e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD ; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Unsur organisasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari : 

a. Kepala ; 

b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian ; 

c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala seksi, Kepala UPTD dan Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 

Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri Dari :  

a. Kepala. 

b. Sekretariat, membawahkan : 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

 Sub Bagian Keuangan ; 

 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. 

 

c. Bidang Perikanan, membawahkan : 
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 Seksi Bina Usaha ; 

 Seksi Bina Produksi ; 

 Seksi Sumber Hayati. 

 

d. Bidang Kelautan, membawahkan : 

 Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan ; 

 Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan ; 

 Seksi Pengelolaan Kekayaan Laut. 

 

e. Bidang Sarana / Prasarana dan Teknologi, membawahkan : 

 Seksi Pengembangan Sarana / Prasarana Perikanan dan Kelautan ; 

 Seksi Pengembangan Teknologi ; 

 Seksi Bina Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan. 

 

f. UPTD 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bidang Tugas Unsur – unsur Organisasi : 

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah 

dibidang perikanan dan kelautan. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan dibidang perikanan dan kelautan ; 

b. Penyelenggaraan pelayanan teknis operasional dibidang perikanan dan 

kelautan ; 

c. Penyelenggaraan perijinan dan pelayanan umum dan tugas pembantuan 

dibidang perikanan dan kelautan ; 

d. Penyelenggaraan pembinaan administrasi ketatausahaan ; 

e. Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan UPTD ; 

f. Penyelenggaraan komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerja sama dibidang 

perikanan dan kelautan ; 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.  

3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. 
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4. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas – tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan 

yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan 

umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan. 

Bidang usaha yang ada dalam Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Indramayu diantaranya adalah Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan dan 

Kelautan, Bidang Pengembangan Teknologi Perikanan dan Kelautan, dan Bidang 

Bina Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan. Sampai saat ini dalam tahap rencana 

pengembangan adalah dalam bidang pariwisata dan budidaya laut dan payau, untuk 

bidang pariwisata telah dikembangkan diantaranya KKLD Pulau Biawak, Mangrove 

Center Pantai Karangsong dan Rest Area Pantai Eretan. Dalam bidang budidaya laut 

sekarang ini telah dikembangkan usaha budidaya rumput laut jenis (Euchema cottoni 

sp), ikan kerapu, kerang hijau, dan kerang hijau darah dengan system vance culture. 

Sedangkan dalam budidaya air payau dikembangkan usaha budidaya kerang darah 

dan rumput laut dengan jenis (Gracilaria sp). 

 

2.3 Pantai Karangsong Kabupaten Indramayu 

Desa Karangsong, Pabean Udik dan Brondong pada awalnya berasal dari satu 

desa, yaitu Desa Pabean Udik. Pada mulanya Pabean Udik masih merupakan wilayah 

luas yang minim penduduk dan belum berkembang. Pada akhir tahun 1950-an 

masuklah pendatang dari Losari (Brebes) dan Rambatan Wetan (Kabupaten 

Indramayu) ke wilayah ini. Mereka mulai membagi-bagi lahan dan membuka usaha 

tambak. Seiring dengan semakin lajunya perkembangan desa, maka pada tahun 1983 

Desa Pabean Udik dipecah dari satu desa menjadi tiga desa, yaitu Desa Karangsong, 

Brondong dan Pabean Udik. Pendatang dari Losari (Brebes) tersebar di wilayah Desa 

Karangsong dan Pabean Udik, sedangkan pendatang dari Rambatan Wetan di wilayah 

Desa Brondong.  

Penamaan Desa Karangsong adalah gambaran situasi pada saat awal 

perkembangan desa. Karang artinya hamparan tanah dan Song diambil dari kata 

kosong. Dengan kata lain Karangsong awalnya adalah hamparan tanah yang masih 
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kosong. Namun sejak kedatangan penduduk dari Losari, kegiatan pertambakan telah 

mewarnai pesatnya perkembangan desa. Pada akhir tahun 60- an dan awal 70-an 

pertambakan menjadi jenis usaha dominan di Karangsong dan kedua desa 

tetangganya yaitu Pabean Udik dan Brondong.  

Di sebelah Timur Desa Karangsong terdapat Desa Singajaya. Meskipun 

bertetangga sangat dekat, desa ini memiliki karakteristik dan latar belakang sejarah 

yang agak berbeda. Singajaya merupakan pecahan dari Desa Singaraja, sebuah desa 

yang terletak di sebelah Timur Singajaya. Berbeda dengan ketiga desa diatas, Singajaya 

lebih memiliki karakter sebagai desa agraris ketimbang desa pesisir. Areal persawahan 

dan kebun merupakan areal yang dominan di wilayah ini. Disamping itu wilayah 

pantainya yang berpasir kurang mendukung adanya pertambakan. Namun ketika 

tambak udang mulai marak pada tahun 1990-an, Singajaya merupakan salah satu 

wilayah yang juga menjadi sasaran pembangunan tambak baru, terutama di daerah 

yang paling dekat dengan aliran sungai atau di daerah persawahan.  

Desa Karangsong terletak di tengah-tengah antara Desa Singajaya dan Pabean 

Udik. Karangsong memiliki luas wilayah terkecil diantara 3 desa tetangganya, yaitu 

512.93 ha. Desa Brondong merupakan desa terluas, yaitu 1.187,32 ha, Pabean Udik 

624.93 ha dan Singajaya 977,77 ha (Bappeda Indramayu, 1999). Rata-rata antara 

35%-60% dari luas total di masing-masing desa merupakan wilayah pertambakan. 

Sisanya merupakan perumahan, kebun dan sedikit luasan persawahan. Khusus untuk 

Singajaya, tetua desa menyebutkan bahwa pada awalnya luas areal persawahan 

pernah mendominasi total luas desa. Namun data monografi desa tahun 1999 

menunjukkan bahwa luas persawahan tinggal 232 ha, lebih kecil dari luas tambak 

yang sudah mencapai 260 ha. Pengamatan di lapangan tahun 2000 menunjukkan 

bahwa luas tambak yang ada sudah mencapai 377 ha.  
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2. 4 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Kabupaten Indramayu 

Secara sejarah, pada awalnya tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong didirikan 

oleh kelompok nelayan Kelurahan Paoman, kelompok nelayan Desa Pabean udik dan 

kelompok nelayan Desa Karangsong pada tanggal 18 agustus 1918 dengan nama 

kongsi “Saya Sumitra”. Pada perkembangannya organisasi ini mengalami perubahan 

bentuk maupun nama organisasi yang pada akhirnya ditetapkanlah menjadi Koperasi 

Perikanan Laut (KPL) “Mina Sumitra”, dimana TPI menjadi salah satu unit usaha 

yang dikelola oleh KPL Mina Sumitra. Semula pengelolaan TPI Mina Sumitra 

berlokasi di Desa Brondong Kec. Pasekan. Sejalan dengan perkembangan jumlah dan 

kapasitas daya tampung armada nelayan yang semakin besar, pada tahun 2004 lokasi 

TPI dialihkan ke Desa Karangsong 

Dikatakan, TPI Karangsong dikelola untuk menampung produksi hasil laut 

meliputi nelayan di wilayah Kec. Indramayu, Sindang dan Pasekan yang memiliki 

potensi sebanyak 4.003 nelayan yang terdiri dari 646 juragan/pemilik perahu dan 

3.357 buruh nelayan serta mengelola 77 kapal motor, 628 motor tempel. 

 

Gambar 1. TPI Karangsong 

(Sumber: urbanesia.com) 

 

Selain itu, keluar masuk kapal dari mulut muara ke TPI, relatif dekat sehingga bisa 

ditempuh dalam waktu singkat. Karenanya, nelayan yang datang atau merapat di TPI 

itu tidak hanya dari Indramayu saja. Tapi, ada juga nelayan dari Jakarta dan Jawa 
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Tengah. Semua aktivitas itu alhasil menjadikan TPI tersebut memiliki omset 

terbanyak di Indramayu. Dalam satu hari ikan yang didaratkan di Tempat Pelelangan 

Ikan Karangsong Kabupaten Indramayu kurang lebih 30 ton berbagai jenis ikan, 

seperti ikan tongkol lurih, ikan tongkol jabrik, tenggiri, kakap, lemang.  

Pada Desember 2009 besaran omset mencapai Rp. 11,9 miliar atau menampung 

ikan sekitar 1.406 ton. Kalau dirata-ratakan, hasil tangkapan per hari mencapai 45 

ton. Pada Januari 2010, telah tercapai omset  sebanyak sekitar Rp. 15 hingga Rp. 16 

miliar.Ada juga kategori kapal yang singgah di TPI itu. Pertama yang masuk 

klasifikasi besar (30 GT=gross tonase) ke atas bisa memasok omset antara Rp. 50 - 

Rp.80 juta. Kapal berukuran sedang antara 15 GT - 20 GT, mampu menyetor ikan 

senilai Rp. 20 - Rp. 40 Juta rupiah. Kapal nelayan yang berukuran relatif kecil 0 - 5 

GT, hanya mampu memasok senilai Rp. 500 Ribu hingga Rp.3juta. 

 

 

Gambar 2. Hasil Tangkapan di TPI Karangsong 

(Sumber : ANTARA/Dedhez anggara/ss/nz/10) 

Dasar pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan adalah Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat No. 5/2005 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Retribusi Pasar 

Grosir dan Pertokoan. Sedangkan dalam pengelolaan TPI oleh KPL Mina Sumitra 

yang menjadi dasar pelaksanaan adalah surat ijin perpanjangan pelelangan ikan dari 

Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 503/178/usaha, tanggal 03 Juni 2005. 

Mekanisme kegiatan pelelangan di TPI menganut mekanisme pasar yang berlaku, 

dimana penawar tertinggi adalah pembeli. Dan yang telah dikembangkan adalah 
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sistem pembelian secara kontan dimana calon pembeli menyimpan modal sebagai 

jaminan pembelian, dan kuota pembelian ikan yang dilelang disesuaikan dengan 

jaminan yang telah disimpan.  

Dalam peningkatan permodalan usaha, telah dikembangkan unit simpan pinjam 

KPL Mina Sumitra, baik untuk permodalan operasi penangkapan ikan di laut maupun 

permodalan bagi bakul/pedagang.Ditegaskan, KPL Mina Sumitra sangat menjaga 

kebersihan. Karena kebersihan, keamanan dan ketertiban dalam pengelolaan sebuah 

TPI merupakan syarat utama keberhasilan pelayanan TPI Karangsong. Dalam 

menunjang keamanan, pengelolaan TPI telah dilakukan secara internal dan kerjasama 

dengan aparat penegak hukum yakni Polsek, Koramil, Syahbandar dan pemerintah 

desa. 

 

2.5 Ekosistem Mangrove Pantai Karangsong  

Ekosistem hutan mangrove memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting bagi 

seluruh ekosistem pesisir yang mempunyai satu kesatuan dan ketergantungan baik 

satu dengan yang lainnya. Pengertian mangrove sendiri adalah tumbuhan pesisir yang 

memiliki banyak fungsi, dari beberapa fungsi tersebut meliputi fungsi ekonomi, 

ekologi, konservasi, pariwisata, sumber daya serta jasa, dan lain – lain, fungsi 

mangrove sebagai tempat memijah, membesarkan anak, mengasuh dan mencari 

makan bagi ikan, sebagai penahan gelombang tsunami, pencegah abrasi pantai dan 

masuknya air laut ke darat, dan fungsinya sebagai penyetabil wilayah pesisir adalah 

beberapa fungsi yang paling umum tersebut. (Priyono, A.). 

Secara umum ekosistem mangrove cukup tahan terhadap berbagai gangguan dan 

tekanan lingkungan. Namun tidak mengaganggu keberadaan sumberdaya tersebut 

sangat peka terhadap pengendapan atau sedimentasi, tinggi rata – rata permukaan air, 

pencucian serta tumpahan minyak. Keadaan ini mengakibatkan penurunan kadar 

oksigen dngan cepat untuk kebutuhan respirasi, dan menyebabkan kematian 

tumbuhan mangrove. Pemanfaatan sumberdya hutan mangrove secara ideal 
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seharusnya memperhatikan kebutuhan masyarakat, namun tidak mengganggu 

keberadaan sumbrdaya tersebut. Yang menjadi pertimbangan paling mendasar untuk 

dilakukan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat umum, disamping 

pertimbagan ekologis dalam pemanfaatan ekosistem mangrove. 

Dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove untuk kesejahteraan masyarakat 

sekaligus dapat menjaga kelestariannya perlu dikembangkan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat pesisir yang langsung terkait dalam pemanfaatan dan pengelolaan 

ekosistem mangrove. 

Dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove untuk kesejahteraan masyarakat yang 

sekaligus dapatmenjaga kelestariannya perlu dikembangkan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, khususnya masayarakat pesisir yang langsung terkait dalam pemanfaatan 

dan pengelolaan ekosistem mangrove. 

Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Indramayu terutama kawasan pesisir 

Desa Karangsong telah banyak mengalami penurunan luas, serta luasan mangrove 

yang tersisa telah mengalami kerusakan yang cukup tinggi. Rusaknya ekosistem 

mangrove ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adanya abrasi, swedimentasi, 

konversi lahan dan perbedaan persepsi antar masyarakat dengan kelompok pengelola 

ekosistem mangrove. Sebagai contoh khusus untuk Kabupaten Indramayu, kerusakan 

mangrove disebabkan oleh pengubahan / konversi lahan menjadi peruntukan lainnya 

seperti pertambakan, pertanian, perumahan, serta karena abrasi. Kabupaten 

Indramayu merupakan daerah pantai dengan garis pantai sepanjang 114 Km, 

merupakan lalu lintas kegiatan perekonomian melalui jalur pantura dengan panjang 

jalan Negara 110,7 Km.  

Kondisi saat ini kawasan pantura indramayu mengalami tingkat abrasi, intrusi dan 

sedimentasi yang cukup tinggi. Dengan areal pantai yang terkena abrasi seluas 

2.153,12 ha tersebar di tujuh kecamatan dan dua puluh delapan Desa. Rata – rata 

tingkat abrasi di Pantura Indramyu antara 2 m – 5 m/tahun, dan proses sedimentasi 

pada muara sungai sangat cepat. Sedangkan intrusi air laut ke darat sejauh 17 Km. 
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Sedimentasi yang terjadi di Indramayu saah satunya berakibat pada terjadinya 

pendangkalan muara – muara sungai di wilayah pesisir dan perairan. Berdasarkan 

kondisi dan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pendekatan kegiatan yang 

mampu mengakomodasikan segenap kepentingan para pihak yang terkait dengan 

pengelolaan wilyah pesisir, dan tetap mengutamakan keberlanjutan fungsi ekologis 

dan lingkungan. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya rehabilitasi ekosistem 

mangrove khususnya di Desa Karangsong Indramayu yang nantinya akan dijadiakn 

sentra kawasan pariwisata sebagai mangrove center di Kabupaten Indramayu. 

Area mangrove yang terdapat di Kabupaten Indramayu relatif sedikit, 

pengelolaannya dikelola oleh Dinas Perhutani Kabupaten Indramyu. Daerah yang 

relatif banyak mangrovenya dalah daerah pesisir Kecamatn Losarang, kandanghaur 

dan Sindang salah satunyayaitu Desa Karangsong yang termasuk dalam Kecamatan 

Sindang, di Desa karangsong ini mangrovenya sudah sedikit habis karena berbagai 

macam ulah manusia maupun alam.   

 

                  Gambar 3. Proses rehabilitasi mangrove di Desa Karangsong. 

 

                  Gambar 4. Mangrove jenis Avicenia mendominasi di Pantai Karangsong. 
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Desa Karangsong merupakan desa dengan tipologi desa pesisir atau pantai dengan 

wilayah yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Sebagai desa pantai atau pesisir 

letaknya berada di dataran rendah dengan ketinggian 0,5 meter samapai 1,0 meter 

diatas permukaan laut, dengan curah hujan rata – rata 2000 mm / tahun, dan bersuhu 

udara rata – rata 27° C. Desa Karangsong memiliki luas ± 391,45 Hektar dengan 

penggunaan lahan seperti pada table berikut : 

Tabel 1.  Penggunaan lahan Desa Karangsong Kec. Indramayu 

No Penggunaan Luas (Ha) 

1 Sertifikat hak milik 158,18 

2 Tanah Kas Desa  

  Tanah bengkok 16,66 

  Tanah titisara 1,84 

3 Jalan 0,03 

4 Empang / Pertambakan 204,07 

5 Pemukiman / Perumahan 7,87 

6 Perkantoran 0,02 

7 Perkuburan 0,03 

8 Sawah irigasi tadah hujan 2,75 

JUMLAH = 391,45 

(Sumber Data  :  Dinas Perikanan Kabupaten Indramayu 2009) 

Pemanfaatan sumberdaya hutan mangrove secara ideal seharusnya 

mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kelestarian ekosistem hutan tersebut. 

Dalam upaya tersebut, Perum Perhutani telah memperkenalkan suatu pola 

pemanfaatan yang di sebut silvofishery atau tambak tumpangsari. Tambak 

tumpangsari merupakan suatu pola agroforestry yang digunakan dalam pelaksanaan 

program perhutanan sosial di kawasan hutan mangrove yang berpenduduk padat. Pola 

ini merupakan kombinasi antara tambak/empang dengan tanaman bakau. Pola ini 

dianggap paling cocok untuk pemanfaatan hutan mangrove saat ini, karena 

diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat di tingkatkan, sedangkan hutan mangrove 

masih tetap dijaga kelestariannya.  

Pola ini mulai dikembangkan sejak tahun 1986 dimana pada saat itu baru 

merupakan uji coba percontohan, sejak tahun 1988 pola ini dikembangkan secara 
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massal, yang dikuti pula dengan terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) Payau 

sebagi mitra Perum Perhutani dalam mengelola hutan payau.  

Pola kemitraan dituangkan dalam bentuk kerjasama penanaman, pemeliharaan, 

perlindungan/ pengamanan serta pemanfaatan lahan hutan payau Perum Perhutani 

dengan Pesanggem/mitra KTH payau dengan batas waktu tertentu (perjanjian 

kerjasama di buat dalam jangka waktu 1 tahun) , dengan pemakaian lahan yang 

digarap 80% tanaman dan 20% untuk budidaya ikan.  

Pariwisata seyogyanya dipertimbangkan sebagai suatu potensi pemanfaatan 

mangrove yang tidak merusak, baik pemanfaatan mangrove secara langsung maupun 

tidak langsung, sebagai suatu sumber pendapatan tambahan yang potensial bagi 

penduduk daerah mangrove.  

Ada beberapa pilihan untuk mengenbangkan wisata alam di kawasan mangrove, 

sebagai contoh di dalam kawasan hutan lindung (hutan mangrove) yang di kelola oleh 

KPH Indramayu BKPH Indramayu dapat dikembangkan wisata alam mangrove 

mungkin berguna bila dikembangkan untuk menyediakan atraksi sederhana, misalnya 

pembuatan jembatan gantung diantara pohon mangrove untuk mengamatinya. Hal 

semacam ini juga dapat digunakan untuk rekreasi wisatawan lokal dan untuk 

dijadikan tempat pendidikan konservasi lokal. Dalam kondisi yang khusus, 

pelaksanaan wisata alam yang bersifat komersial dapat secara langsung tergantung 

pada mangrove pendidikan lingkungan dan pelatihan. Areal lain yang bisa 

dikembangkan untuk dijadikan wisata alam mangrove yaitu muara Karangsong.  

Selain itu juga objek wisata hutan mangrove juga bisa dijadikan sebagai areal 

penyuluhan. 

Mangrove trail salah satu daya tarik pengunjung di Mangrove Information Center 

(MIC-JICA) di Bali bisa dikembangkan di Kabupaten Indramayu, Ide ini memberi 

cakupan yang lebih luas terhadap potensi wisata dalam pengelolaan mangrove, 

sumberdaya-sumberdaya wisata lainnya dapat juga digunakan untuk menarik 

wisatawan, adapun secara ekonomi kegiatan wisata alam ini dapat memberikan 

peluang menciptakan pendapatan untuk masyarakat lokal dapat berbentuk pelayanan 

angkutan, pemanduan, penjajaan makanan dan jasa akomodasi.  
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2.6 Pantai Tirtamaya 

Pantai Tirtamaya di Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat, Indramayu termasuk 

salah satu obyek wisata yang relatif lebih dikenal masyarakat luas, dibandingkan 

obyek wisata pantai lainnya yang ada di Indramayu. Obyek Wisata Tirtamaya ini 

sejak dulu sudah dikelola oleh Pemkab Indramayu melalui Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan dan Pariwisata. 

Hanya saja dalam perjalanannya, obyek wisata Tirtamaya yang letaknya sekitar 

15 km arah Timur Kota Indramayu yang bersebelahan dengan Pantai Glayem ini 

nampaknya kurang beruntung. Hal itu disebabkan karena Tirtamaya sejak dekade 90-

an terkena bencana alam abrasi atau pengikisan pantai akibat ombak laut. 

Sebagian besar lahan yang menjadi bagian dari obyek wisata Tirtamaya itu, 

sekarang ini sudah berubah bentuk menjadi laut. Sejumlah fasilitas wisata berantakan. 

Puluhan pohon peneduh pun satu persatu bertumbangan karena akarnya tergerus 

ombak laut. 

Pemkab Indramayu telah berupaya membenahi serta menyelamatkan obyek 

wisata Tirtamaya yang di dalamnya terdapat situs perahu kuno peninggalan pra 

sejarah serta makam Ki Buyut Tuban. 

Ki Buyut Tuban dikenal seorang kesatria dari daerah Tuban Jawa Timur yang 

jenazahnya terdampar dan dikuburkan di dekat Pantai Tirtamaya. Untuk mengatasi 

ancaman abrasi, Pemkab Indramayu mendirikan sejumlah bangunan pemecah ombak 

(break water) yang sengaja dibuat menjorok ke laut. 

 

 

                  Gambar 5. Musium perahu yang tidak terawat. 



18 
 

 

                  Gambar 6. Artefak perahu kuno. 

Break water dibuat untuk maksud melemahkan arus ombak laut, agar deburan 

ombak itu tidak langsung menggerus pantai. Dampaknya sudah mulai nampak. 

Tingkat abrasi pantai walaupun sedikit sudah mulai berkurang. 

Disamping Break Water kini telah dibuat pula penahan gelombang berbentuk 

gundukan pasir yang dikemas dalam karung yang dipasang disisi pantai hal ini 

dimaksudkan agar abrasi tidak terlalu menggerus pantai, berikut merupakan gambar 

gundukan pasir : 

 

  

                  Gambar 7. Penahan ombak (Breakwater) di Pantai Tirtamaya. 

Menurut warga sekitar abrasi ini terjadi salah satunya akibat dari pembangunan 

proyek UP VI Balongan PT. Pertamina, pada saat pembangunan proyek ini pada 

tahun 80-an untuk pondasi dasar menggunakan batuan koral dan pasir dari Pulau 
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Gosong yang dikeruk kemudian disedot dan dijadikan pondasi dasar pada proyek 

tersebut.  

 

                  Gambar 8. Abrasi yang semakin tinggi di Pantai Tirtamaya. 

 

 

                  Gambar 9. Gambar citra satelit Pulau Gosong. 
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Dalam citra foto satelit pulau gosong berbentuk atoll atau cincin hal ini 

diakibatkan oleh proses pengerukan tersebut, konon menurut nelayan sesepuh sekitar 

pulau gosong pada saat sebelum dikeruk untuk proyek tersebut luasnya lebih luas 

daripada Pulau Biawak yang kini Pulau Biawak menjadi KKLD. 

Minimnya fasilitas di tempat Wisata Pantai Tirtamaya ini adalah salah satu 

kendala untuk memajukan tempat wisata ini pembangunan serta penataan yang 

kurang baik juga salah satu menjadi pendukung menurunnya pengunjung disamping 

dari bencana abrasi.  

 

Gambar 10. Fasilitas kamar ganti dan bilas. 

 

 

Gambar 11. Fasilitas peribadatan yang kurang memadai. 
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Dalam konsep pembangunan berkelanjutan  pada umumnya mempunyai sasaran 

memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengurangi manfaat bagi generasi 

mendatang. Charles Birch dalam Erari K,Ph (1999) membandingkan dunia sekarang  

ibarat kapal titanic  dengan gunung es yang terlihat  sebanyak 5 pucuk  yang 

merupakan ancaman bagi kehidupan manusia antara lain : 1) ledakan penduduk, 2) 

krisis pangan  3) terkurasnya sumberdaya alam diperbaharui 4) pengrusakan 

lingkungan hidup dan  5) perang.  Selanjutnya disebutkan bahwa suatu tuntutan  akan 

perlunya masyarakat yang berkelanjutan , dan panggilan kemanusiaan untuk 

bertindak  sedemikian rupa agar kehidupan manusia  dan mahluk hidup lainnya 

menikmati hidup berkelanjutan di tengah keterbatasan dunia. Hal ini menunjukkan 

walaupun dunia yang  diibaratkan   tersebut maka peranan masyarakat untuk 

memelihara lingkungan demi kehidupan masa mendatang. Dengan demikian bahwa 

pariwisata berkelanjutan harus bertitik tolak dari kepentingan dan partisipatif  

masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan wisatawan/pengunjung   sehingga 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kata lain bahwa  pengelolaan 

sumberdaya wisata bahari dilakukan sedemikian rupa  sehingga kebutuhan ekonomi, 

social dan estetika  dapat terpenuhi  dengan  memelihara  integritas cultural, proses 

ekologi yang esensial,  keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. 

Agar supaya wisata bahari dapat berkelanjutan maka produk pariwisata bahari 

yang ditampilkan  harus harmonis dengan lingkungan  local spesifik.  Dengan 

demikian masyarakat  akan peduli terhadap sumberdaya wisata  karena memberikan 

manfaat  sehingga masyarakat merasakan  kegiatan wisata sebagai suatu kesatuan  

dalam kehidupannya. Cernea ( 1991)  dalam  Lindberg K and D E, Hawkins (1995) 

mengemukakan bahwa partisipasi local memberikan banyak peluang secara efektif 

dalam kegiatan pembangunan dimana hal ini berarti bahwa memberi wewenang atau 

kekuasaan pada masyarakat sebagai pemeran social dan bukan subjek pasif  untuk 

mengelola sumberdaya membuat keputusan  dan melakukan control  terhadap 

kegiatan – kegiatan yang mempengaruh kehidupan sesuai dengan kemampuan 

mereka. Adanya kegiatan wisata bahari haruslah menjamin  kelestarian 

lingkungannya terutama yang terkait dengan sumberdaya hayati renewable maupun 

non renewable  sehingga dapatmenjamin  peningkatan kesejahteraan masyarakat di 

kawasan tersebut khususnya di wilayah Pantai Tirtamaya ini.   Wilayah pesisir di   
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Indramayu sangat potensial untuk di manfaatkan untuk kegiatan wisata Bahari  baik 

secara langsung  maupun tidak langsung. Pengembangan wisata bahari di dasarkan 

kepada kondisi lokal spesifik  dengan melibatkan masyarakat sekitarnya  akan 

berkelanjutan. Perencanaan dan Pengembangan wisata bahari  harus dilakukan secara 

terpadu  sesuai dengan kondisi lokal spesifik,  ekologis, bentang alam, adat dan 

budaya yang merupakan komponen ciptaan Allah untuk dapat dikelola, dimanfaatkan 

sebaik mungkin  demi kemuliaan Pencipta dan kehidupan manusia di dunia. 

2.7 Integrated Coastal Zone Management (ICZM) 

2.7.1 Pengertian Integrated Coastal Zone Management (ICZM) 

Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (2004) dalam Dahuri 

(1996), pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (Integrated Coastal Zone 

Management) merupakan cabang ilmu baru bukan saja di Indonesia, namun juga 

ditingkat dunia. Dahuri mengatakan bahwa pengelolaan zona pantai terpadu (ICZM) 

adalah sebuah proses untuk pengelolaan pantai menggunakan pendekatan terpadu, 

mengenai semua aspek dari zona pantai, termasuk batas geografis dan politik, dalam 

usaha untuk mencapai pengelolaan sumberdaya yang keberlanjutan. 

Konsep ini mulai diperkenalkan pada tahun 1992 selama KTT Bumi Rio de 

Janeiro. Kebijakan tentang ICZM diatur dalam persidangan dari puncak dalam 

Agenda 21, Bab 17. Komisi Eropa mendefinisikan ICZM sebagai berikut: ICZM 

adalah dinamis, multidisiplin dan proses berulang-ulang untuk mempromosikan 

pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir. ICZM  meliputi perencanaan (dalam arti 

luas), pengambilan keputusan, pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan. ICZM 

menggunakan partisipasi dan kerjasama dari semua stakeholder untuk menilai tujuan-

tujuan masyarakat dalam suatu wilayah pesisir, dan untuk mengambil tindakan 

terhadap tujuan-tujuan pertemuan ini. ICZM mencari, selama jangka panjang, untuk 

keseimbangan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan tujuan rekreasi, semua dalam 

batas-batas yang ditentukan oleh dinamika alam. 

Adapun konteks keterpaduan yang dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 27 Tahun 

2007 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan : 
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a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah  

b. antar- Pemerintah Daerah 

c. antar sektor 

d. antara Pemerintah, dunia Usaha, dan Masyarakat 

e. antara ekosistem darat dan ekosistem laut 

f. antara ilmu Pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen. Pengelolaan sumberdaya 

pesisir secara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan (sustainability) dalam 

pemanfaatan sumberdaya pesisir. 

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang tidak memenuhi kaidah-kaidah 

pembangunan yang berkelanjutan secara signifikan mempengaruhi ekosistemnya. 

Pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk tujuan pembangunan nasional akan dapat 

berhasil jika dikelola secara terpadu (Integrated Coastal Zone Management, ICZM). 

Apabila perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan tidak dilakukan 

secara terpadu, maka dikhawatirkan sumberdaya tersebut akan rusak bahkan punah, 

sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk menopang keseimbangan pembangunan 

nasional dalam mewujudkan bangsa yang maju, adil dan makmur. Pengelolaan 

sumberdaya pesisir secara terpadu adalah suatu proses untuk mewujudkan 

pembangunan kawasan pesisir secara optimal dan berkelanjutan (Dahuri, et al, 1996). 

 

2.7.2 Tujuan ICZM 

Tujuan ICZM adalah mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara 

berkelanjutan maka keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir 

dan laut mencakup empat aspek, yaitu:  

(a) Keterpaduan wilayah/ekologis 

(b) Keterpaduan sector 

(c) Keterpaduan disiplin ilmu 

(d) Keterpaduan stakeholder.  
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Dengan kata lain, penetapan komposisi dan laju/tingkat kegiatan pembangunan 

pesisir yang optimal akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan 

oleh segenap stakeholders secara adil dan berkelanjutan (Cicin-Sain and Knect, 

1998). 

Tujuan akhir dari ICZM bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 

jangka pendek, melainkan juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat 

dinikmati secara adil dan proporsional oleh segenap pihak yang terlibat 

(stakeholders), dan memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir, 

sehingga pembangunan dapat berlangsung secara lestari. Dalam rangka mencapai 

tujuan tersebut maka unsur essensial dari ICZM adalah keterpaduan dan koordinasi. 

Setiap kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir harus 

berdasarkan kepada: (1) pemahaman yang baik tentang proses-proses alamiah 

(ekohidrologis) yang berlangsung di kawasan pesisir yang sedang dikelola; (2) 

kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat; dan (3) kebutuhan saat ini 

dan yang akan datang terhadap barang dan (produk) serta jasa lingkungan pesisir 

(Bengen, 2004). 

Di dalam proses pengelolaan dilakukan identifikasi dan analisis mengenai 

berbagai isu pengelolaan atau pemanfaatan yang ada maupun yang diperkirakan akan 

muncul dan kemudian menyusun serta melaksanakan kebijakan dan program aksi 

untuk mengatasi isu yang berkembang. Proses pengelolaan kawasan pesisir secara 

terpadu dan berkelanjutan ini minimum memiliki empat tahapan utama yaitu: (1) 

Penataan dan Perencanaan, (2) Formulasi, (3) Implementasi, dan (4) Evaluasi. Pada 

tahap perencanaan dilakukan pengumpulan dan analisis data guna mengidentifikasi 

kendala dan permasalahan, potensi dan peluang pembangunan dan tantangan. Atas 

dasar ini, kemudian ditetapkan tujuan dan target pengelolaan atau pemanfaatan dan 

kebijakan serta strategi dan pemilihan struktur implementasi untuk mencapai tujuan 

tersebut (Cicin-Sain and Knect, 1998). 
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Menurut Bengen (2004), Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu 

pada dasarnya merupakan suatu proses yang bersifat siklikal. Dengan demikian 

terlihat bahwa pendekatan keterpaduan pengelolaan/pemanfaatan kawasan pesisir dan 

laut menjadi sangat penting, sehingga diharapkan dapat terwujud one plan and one 

manegement serta tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan 

secara keseluruhan. 

Keterpaduan secara sektoral di wilayah pesisir berarti diperlukan adanya suatu 

koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi 

(horizontal integration); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, 

kecamatan, kabupaten, propinsi sampai pemerintah pusat (vertikal integration). 

Sedangkan keterpaduan sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa dalam 

pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar inter disiplin ilmu, 

yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan 

lainnya yang relevan. Hal ini wajar dilakukan mengingat wilayah pesisir pada 

dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan 

dinamis (Bengen, 2004). 

2.7.3  Pemanfaatan Wilayah Pesisir untuk Perikanan Budidaya 

Kawasan pesisir merupakan potensi lahan untuk usaha perikanan budidaya, baik 

budidaya perikanan berbasis di lahan darat (land-based aquaculture) maupun 

budidaya perikanan berbasis di perairan laut (marine-based aquaculture).  

Jenis budidaya di lahan darat, terutama diwakili oleh pertambakan yang sangat 

umum dipakai sebagai tempat membesarkan ikan bandeng (Chanos chanos) dan 

udang misalnya (Penaeus monodon). 

Jenis komoditi lain yang juga dibudidayakan di pertambakan adalah kepiting 

bakau, ikan belanak dan kakap putih. Potensi lahan untuk marine-based aquaculture. 

di kawasan laut Deli Serdang diperkirakan cukup besar. Jenis komoditi yang dapat 

diusahakan dalam jenis budidaya ini antara lain ikan kerapu, ikan kakap putih, 

teripang serta kerang-kerangan (Bengen, 2004). 
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Wilayah pesisir selain memiliki potensi sumberdaya yang besar, juga memiliki 

kompleksitas yang cukup tinggi. Kompleksitas yang dimaksud adalah: 

1. Penentuan wilayah pesisir baik kearah darat maupun kearah laut sangat bervariasi 

tergantung karakteristik lokal kawasan tersebut. 

2. Adanya keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antar ekosistem di dalam 

kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas. 

3. Sumberdaya wilayah pesisir memiliki berbagai jenis sumberdaya dan jasa 

lingkungan, sehingga menghadirkan berbagai penggunaan/pemanfaatan 

sumberdaya pesisir yang dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan antar 

sektor pembangunan. 

4. Secara sosial ekonomi, wilayah pesisir biasa dihuni oleh lebih dari satu kelompok 

masyarakat yang memiliki preferensi yang berbeda. 

5. Adanya sifat common property dari sumberdaya pesisir yang dapat mengakibatkan 

ancaman terhadap sumberdaya tersebut 

6. Sistem sosial budaya masyarakat pesisir memiliki ketergantungan terhadap 

fenomena alam. 

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007, menyatakan 

bahwa: Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil dilaksanakan dengan 

tujuan: 

a. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya 

Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau kecil serta sistem ekologisnya secara 

berkelanjutan. 

b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong 

inisiatif masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

agar tercapai keadilan, kesimbangan, dan keberlanjutan 



27 
 

d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta 

masyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, 

pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam 

memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alami secara 

berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 5 UU No. 27 Tahun 2007). 

2.7.4 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat 

Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut Community Based 

Management (CBM) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya 

alam, misalnya Perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan 

masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Selain itu, masyarakat lokal juga 

memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaannya 

(religion). Dengan kemampuan transfer antar generasi yang baik, maka CBM dalam 

prakteknya tercakup dalam sebuah sistem tradisional, di mana akan sangat berbeda 

dengan pendekatan pengelolaan lain di luar daerahnya (Nikijuluw, 1994 dalam 

Bengen, 2004). 

Pengelolaan Berbasis Masyarakat (CBM) adalah sebagai .suatu strategi untuk 

mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan 

kebijakan mengenai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan di suatu 

daerah terletak/berada di tangan masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya dikatakan 

bahwa dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung  

jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, di mana 

masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasi nya serta 

masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya (Carter, 1996 

dalam Bengen, 2004). 
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BAB III 

METODELOGI 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat  

Praktikum dilakukan pada tanggal 10-11 Desember 2010, kegiatan dilakukan di 

daerah Indramayu tempat-tempat yang dikunjungi antara lain: 

1. Diskanla Indramayu 

2. Pantai Karangsong Indramayu 

3. Pantai Tirtamaya Indramayu 

 

3.2 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan pada praktikum kali ini adalah metode wawancara.  

Wawancara adalah proses penggalian informasi melalui tanya jawab antara 

pewawancara dengan narasumber. Tujuan dari wawancara adalah mendapatkan 

informasi dari narasumber atau informan untuk keperluan proses pengambilan 

maupun evaluasi kebijakan publik. Fungsi dari data yang diperoleh melalui 

wawancara adalah mendapatkan gambaran dari permasalahan tertentu yang dialami 

narasumber. 

Keutamaan metode wawancara adalah dapat menyajikan informasi yang beragam, 

dan kadang tidak terduga sebelumnya, dapat memberikan gambaran mengenai respon 

maupun sikap masyarakat terhadap kebijakan publik, dan mampu menjaring aspirasi 

yang beragam dari masyarakat untuk analisis kebijakan publik. 

Kelemahan dari metode wawancara adalah informasi yang didapatkan cenderung 

subyektif (benar menurut narasumber atau informan) selain itu, hasil wawancara 

hanya dapat menggambarkan kecenderungan informan atau narasumber, tetapi tidak 

untuk generalisasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil 

4.1.1 Kuisioner DISKANLA 

Berdasarkan kuesioner yang telah kami kumpulkan setelah melakukan wawancara 

dengan pejabat dan staf dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu, 

Provinsi Jawa Barat, berikut hasilnya :  

1. Apa yang diketahui tentang ICM (Integrated Coastal 

Management)/pengelolaan sumber daya pesisir terpadu di Indramayu? 

Jawaban :  

Wilayah pesisir Indramayu Jawa Barat dengan panjang garis pantai lebih 

kurang 114 km merupakan salah satu daerah pantai utara Jawa Barat yang 

sangat strategis dan berkembang dalam aktivitasnya sebagai daerah 

penyangga kawasan industri yang mempunyai sumberdaya alam dan jalur 

infrastruktur transportasi  utama Cirebon ke Jakarta. Wilayah ini sebagai 

kawasan pantai dengan panorama indah dan menarik serta sumber biota laut 

yang melimpah mempunyai kegiatan ekonomi yang cukup tinggi.  Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu saat ini sedang berupaya untuk 

meningkatkan produksi di bidang perikanan tangkap,perikanan budidaya.  

Beberapa program dinas perikanan dan kelautan kabupaten indramayu: 

 Menjadikan/meningkatkan tingkat produksi untuk peningkatan pendapatan 

sampai optimal: motivasi untuk pemecahan masalah peningkatan produksi 

perikanan untuk meningkatkan income per-kapita masyarakat luas 
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 Penataan pesisir dan pulau-pulau kecil: (1) pesisisr mempunyai nilai estetis 

yang berpotensi untuk wisata bahari dan wisata lainnya. (2) pulau kecil 

mempunyai fungsi ekonomi, perlindungan dan pendidikan 

2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang SOC (State of Coast) di Indramayu? 

Sejak kapan dinas kelautan perikanan ini berdiri/beroperasi? Punya berapa 

divisi/sub bidang? 

Jawaban :  

Dinas Perikanan dan Kelautan berdiri sejak tahun 1973, mempunyai tiga sub 

bagian yaitu bagian bidang kelautan, bidang perikanan, bidang sarana dan 

prasarana.  

 

3. Berapa luasan panjang garis pantai di Indramayu? Luasan daratan Indramayu? 

Jumlah pulau? Dan luasan kawasan mangrove? Luasan kawasan padang 

lamun? Luasan kawasan terumbu karang? Luasan pantai? Luasan kawasan 

rehabilitasi/reklamasi? Luasan kawasan estuarine/mudflat/muara? Luasan 

kawasan hijau perkotaan?  

Jawaban :  

 Luas total Wilayah    : 204.011Ha/2000,29 km
2
  

 Luas panjang garis pantai Indramayu  : 114,1 km
2
 

 Luas daratan Indramayu                : 68.703 km
2
 

 Jumlah pulau     : 3 (Cendikia, Gosong, 

dan Biawak) 

 Luas potensi perikanan laut    : 525 Ha di Pulau Gosong 

dan 1.500 Ha di Pulau Biawak. 

 Luas kawasan Mangrove                          : 17.654,4 ha 

 Luas kawasan padang lamun   : - 

 Luas kawasan terumbu karang   : 500 ha 

 luas kawasan rehabilitasi/reklamasi  : - 
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 luas kawasan estuarine/midflat/muara  : - 

 luasan kawasan hijau perkotaan                        : - 

 

4. Frekuensi inspeksi untuk mengawasi ke lapangan, berapa kali dalam 

sebulan/setahun? Pengawasan pada kawasan mangrove, kawasan padang 

lamun, kawasan terumbu karang, kawasan pesisir yang terkena dampak 

(abrasi/erosi, tercemar, illegal fishing)? 

Jawaban :  

Dalam pengawasan kawasan tersebut masih kurang efektif tetapi setiap 3 

bulan sekali kita adakan pengawasan di daerah pesisir indramayu dan pulau 

biawak. 

5. Apakah ada peraturan untuk musim penangkapan sumberdaya ikan dan non 

ikan di perairan Indramayu? Apa ada denda bagi yang melanggar? Apakah 

terjadi illegal fishing? Apakah ada rencana pengelolaan habitat dan 

pelaksanaannya? 

Jawaban : 

Tidak ada, penangkapan dapat dilakukan setiap saat menurut situasi dan 

kondisi perairan indramayu. Tidak ada. Ilegal fishing : penangkapan yang 

dilakukan oleh asing/dari negara luar. Terdapat beberapa program konservasi 

seperti rehabilitasi kawasan hutan mangrove dan pengembangan hutan 

mangrove dan hutan pantai. Pelaksanaan program melibatkan element 

masyarakat (POKJA,dll). Dalam hal SDA ikan dilakukan program-program 

budidaya untuk menjaga kelestarian biota ikan tersebut.  

6. Apa yang diharapkan dari keberadaan fieldtrip mahasiswa UNPAD di 

Indramayu? Apakah sudah ada nota kesepahaman dengan FPIK UNPAD 
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untuk kerjasama program dengan Pemda Indramayu, khususnya dengan DKP 

Indramayu? Apakah ke depan MoU ini dapat dilakukan? 

Jawaban :  

Harapan kami sebagai warga Indramayu kepada mahasiswa FPIK UNPAD, 

kami berharap para mahasiwa dapat melihat kondisi pesisir Indramayu seperti 

apa, dan berharap agar mahasiswa FPIK UNPAD dapat mengembangkan 

wilayah ini dengan ilmu yang telah didapat. Untuk kerjasama sendiri, kami 

dari DKP sangat welcome kepada siapapun yang ingin megajak kerjasama, 

toh ini semua demi kelancaran antara kedua pihak. Anda sebagai mahasiswa 

dapat memanfaatkan wilayah ini dengan baik dan kami juga tentunya 

mendapat hal yang positif dari kerjasama yang kita jalin. Untuk kapan 

pastinya MoU ini dilaksanakan, kami (orang DKP) sedang membicarakan ini 

semua dengan pihak dosen yang terkait. Semoga saja tahun depan dapat 

terlaksana. 

7. Mana yang lebih penting, kelestarian hasil laut, peningkatan kehidupan 

masyarakat sekitar, peningkatan pendapatan daerah,pembangunan, atau 

promosi wisata Indramayu? Apakah ada data tentang pengelolaan pencemaran 

dan penerapannya, adakah alokasi dana untuk pengelolaan pencemaran dan 

limbah Indramayu ini? 

Jawaban :  

Setelah mengkaji jawaban dari salah seorang pegawai di Dinas Kelautan 

Perikanan kabupaten Indramayu untuk pertanyaan pertama saya fikir 

peningkatan kehidupan masyarakat yang di nomer satukan itu karena potensi-

potensi usaha dikelola oleh warga Indramayu sendiri sebab untuk daerah 

pesisir di Kabupaten Indramayu tersebut belum ada pengusaha yang 

mengelola pariwisata di semua pesisir pantai Indramayu. Hasilnya pendapatan 

masyarakat kabupaten Indramayu mengalami peningkatan sekitar 17% dari 

peningkatan produksi setiap tahunnya sebesar 15%. Untuk pertanyaan nomer 
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2, setelah meninjau jawaban dari salah seorang pegawai Dinas Kelautan dan 

Perikanan Indramayu data pengelolaan pencemaran limabah hanya terdapat 

data tentang pengelolaan limbah minyak yang terbuang di kawasan laut 

Indramayu. Untuk pelaksanaanya Dinas ini melaksanakan penetralan minyak 

selama 3 bulan. 

8. Siapa yang terlibat dalam penentuan rencana strategis pengelolaan pesisir 

terpadu di Indramayu, dan bagaimana cara koordinasinya? Apakah 

ketersediaan rencana tanggap darurat bencana alam, dan apakah ada alokasi 

dana untuk penanganan bencana alam? 

Jawaban :  

Dalam perencanaan pengelolaan pesisir terpadu di kabupaten indramayu 

peran serta dinas-dinas terkait sangat, contohnya DISKANLA, Dinas 

Pekerjaan Umum, DPLH, BAPPEDA dan unsure lainnya dalam pemerintahan 

daerah yang mendukung rencana strategis tersebut. Dalam koordinasinya 

dinas – dinas terkait sejalan dengan aturan pemerintah daerah yang tersusun 

dalam PERDA agar tidak terjadinya tumpang tindih antar kebijakan. Ada, 

untuk tanggap darurat bencana alam tersendiri ada bagiannya setiap 

kecamatan telah dibentuk tim Satlak tanggap bencana alam namun untuk 

fasilitas perlu ditingkatkan kembali, mengenai alokasi dana pemerintah 

kabupaten indramayu telah mencanangkan dana tersebut. 

9. Apa peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam meningkatkan 

kelestarian sumber daya alam di Indramayu dengan membuat program SOC 

(State of Coast)/penyusunsan status pesisir? Dan pegawai di Indramayu 

diikutkan dalam training program ICM (Integrated Coastal Management)? 

Apakah ada anggaran daerah untuk ICM? 

Jawaban :  

Peran pemerintah pusat dan pemda: 
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- Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pesisir 

- Pengadaan patroli disetiap pulau, bekerjasama  dengan masyarakat yang 

disebut tim penwas 

- Memfasilitasi alat tangkap ramah lingkungan  kepada para nelayan 

- Melakukan rehabilitasi mangrove dan penyebaran benih ikan dan udang-

udangan  sesuai dengan jangka skala yang sudah dijadwalkan 

Mengenai ICM Masih dalam tahap perencanaan sehingga mengenai anggaran 

terhadap pegawai belum diketahui. 

10. Bagaimana cara berkomunikasi dengan nelayan, pengusaha yang bergerak di 

pesisir dan mensosialisasikan suatu program atau informasi? Apakah ada 

struktur organisasi Pemda dalam koordinasi di pesisir? 

Jawaban :  

Dalam hal berkomunikasi dengan nelayan, hal yang biasa DKP Indramayu 

lakukan adalah dengan mengundang mereka untuk mengikuti sosialisasi suatu 

program atau penyuluhan. Atau terkadang para pejabat DKP Indramayu turun 

ke lapangan untuk mengecek situasi dan kondisi yang ada dilapangan. 

Sementara untuk koordinasi dengan PEMDA, DKP Indramayu hanya sebatas 

berkoordinasi dalam hal program kerja atau hal lainnya, namun tidak 

termasuk ke dalam struktur organisasi DKP Indramayu. 
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4.1.2 TPI Karangsong 

Hasil laut yang sangat komersial di TPI Karagsong adalah ikan tenggiri, tongkol, 

kakap merah, bawal, cucut. 

 Ikan Tenggiri 

 

Gambar 12. Ikan Tenggiri  

Sumber : dokumentasi pribadi 

 

Klasifikasi ikan tenggiri 

Kingdom: Animalia 

Phylum: Chordata 

Class: Osteichthyes 

Subclass: Actinopterygii 

Order: Perciformes 

Superorder: Acanthopterygii 

Family: Scombridae 

Genus: Scomberomorus 

Harga Rp 30.000-35.000,- / kg 

 

 

 

 

http://zipcodezoo.com/key/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/key/Chordata_Phylum.asp
http://zipcodezoo.com/key/Actinopterygii_Subclass.asp
http://zipcodezoo.com/key/Perciformes_Order.asp
http://zipcodezoo.com/key/Acanthopterygii_Superorder.asp
http://zipcodezoo.com/key/Scombridae_Family.asp
http://zipcodezoo.com/key/Scomberomorus_Genus.asp
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 Ikan Tongkol 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Ikan Tongkol 

Sumber : http://www.antarafoto.com 

Klasifikasi ikan tongkol 

Kingdom: Animalia 

Phylum: Chordata 

Class: Osteichthyes  

Subclass: Actinopterygii  

Order: Perciformes   

Suborder: Scombroidei 

Family: Scombridae  

Genus: Euthynnus 

Harga Rp 10.000-15.000,- / kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antarafoto.com/
http://zipcodezoo.com/key/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/key/Chordata_Phylum.asp
http://zipcodezoo.com/key/Osteichthyes_Class.asp
http://zipcodezoo.com/key/Actinopterygii_Subclass.asp
http://zipcodezoo.com/key/Perciformes_Order.asp
http://zipcodezoo.com/key/Scombroidei_Suborder.asp
http://zipcodezoo.com/key/Scombridae_Family.asp
http://zipcodezoo.com/key/Euthynnus_Genus.asp
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 Ikan Kakap Merah  

 

Gambar 14. Ikan Kakap Merah 

Sumber : martyastiadi.wordpress.com 

 

 

Klasifikasi ikan kakap merah 

Kingdom: Animalia 

Phylum: Chordata 

Class: Actinopterygii 

Subclass: Actinopterygii  

Order: Perciformes 

Suborder: Percoidei 

Family: Lutjanidae 

 Genus: Lutjanus 

Harga Rp 25.000-40.000,- / kg 

 

 

 

 

 

 

http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Chordata_Phylum.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Actinopterygii_Class.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Actinopterygii_Subclass.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Perciformes_Order.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Percoidei_Suborder.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Lutjanus_Genus.asp
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 Ikan Bawal 

 

Gambar 15. Ikan Bawal 

(Sumber : http://rovexfish.blogspot.com) 

Klasifikasi ikan bawal 

Kingdom: Animalia  

Phylum: Chordata  

Class: Actinopterygii  

Subclass: Actinopterygii 

Order: Perciformes 

Suborder: Stromateoidei 

Family: Stromateidae 

Genus: Pampus 

Harga Rp 35.000,- / kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rovexfish.blogspot.com/
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Chordata_Phylum.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Actinopterygii_Class.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Actinopterygii_Subclass.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Perciformes_Order.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Stromateoidei_Suborder.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Stromateidae_Family.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Animalia/Pampus_Genus.asp
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 Ikan Cucut 

 

Gambar 16. Ikan cucut 

(Sumber : dokumentsi pribadi) 

Klasifikasi ikan cucut 

Kingdom: Animalia 

Phylum: Chordata 

Class: Osteichthyes 

Subclass: Actinopterygii 

Order: Beloniformes  

Family: Belonidae 

Genus: Tylosurus 

Harga Rp 10.000-15.000,- / kg 

 

Musim hasil laut yang maksimum pada saat musim timuran, yaitu bulan Oktober, 

November dan Februari. Sedangkan pada bulan Desember dan Januari kurang 

maksimal karena cuaca buruk. Akibatnya, nelayan menjadi sulit melaut dan hasil 

tangkapan ikan pun menurun. Hal tersebut menyebabkan harga ikan melonjak naik. 

Tak hanya mengalami kenaikan, sejumlah jenis ikan juga mengalami kekosongan 

pasokan. 

http://zipcodezoo.com/key/Animalia_Kingdom.asp
http://zipcodezoo.com/key/Chordata_Phylum.asp
http://zipcodezoo.com/key/Osteichthyes_Class.asp
http://zipcodezoo.com/key/Actinopterygii_Subclass.asp
http://zipcodezoo.com/key/Beloniformes_Order.asp
http://zipcodezoo.com/key/Belonidae_Family.asp
http://zipcodezoo.com/key/Tylosurus_Genus.asp
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„‟Hasil tangkapan ikan di tiap kapal rata-rata turun 20 persen,‟‟ terang Ketua 

Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra, Ono Surono, Selasa (7/12). Dalam 

kondisi normal, kapal berukuran antara 30–40 GT biasa mendapatkan hasil tangkapan 

rata-rata senilai Rp 150 juta. Namun saat ini, hasil tangkapan setiap kapal rata-rata 

hanya sebesar Rp 120 juta. Hal tersebut ikut berdampak pada volume lelang ikan di 

TPI Karangsong. Dalam kondisi normal, jumlah ikan yang dilelang rata-rata 

mencapai 60 ton per hari, dengan nilai sekitar Rp 500 juta. Namun pada kegiatan 

lelang Senin (6/12) lalu, nilainya hanya sekitar Rp 300 juta. Menurut Ono, penurunan 

itu disebabkan cuaca yang buruk di tengah laut cuaca buruk seperti hujan deras, 

mendung tebal serta hembusan angin laut yang kencang bahkan rob. Akibatnya, 

aktifitas penangkapan ikan oleh nelayan menjadi terbatas. Pasalnya, nelayan harus 

sering berlindung di pulau-pulau kecil jika cuaca buruk datang. Sementara itu, tak 

hanya dialami kapal-kapal besar, kesulitan mencari ikan yang lebih parah justru 

dialami para nelayan tradisional. Kecilnya ukuran perahu dan mesin perahu, 

menyebabkan aktifitas nelayan tradisional lebih terbatas lagi (Anonim, 2010). 

Hasil tangkapan langsung di lelang di TPI kemudian dipasarkan ke sekitar 

Indramayu,  Jakarta dan Bandung (Pasar Andir, Pasar Caringin dan Pasar Ciroyom). 

Hasil laut ini tidak hanya didapatkan dari perairan Indramayu, tetapi juga dari 

perairan Kalimantan, Natuna, Kepulauan Sugi, Tembilang, Bangka, dll. 

Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pedagang selama ini belum sejahtera. 

Para pedagang ini merasa cukup dengan berjualan. Kebanyakan dari keluarga mereka 

bekerja juga sebagai nelayan dan pedagang yang bekerja di TPI, tetapi ada juga yang 

bekerja sebagai pegawai pemerintah daerah dan di koperasi. 

Para pedagang dan nelayan yang berada di TPI Karangsong mengaku tidak 

pernah mendengar tentang pengelolaan pesisir terpadu dari Pemda. Mereka hanya 

diberikan informasi dan saran mengenai program untuk tidak menggunakan alat 

tangkap yang tidak ramah lingkungan dan mendapatkan program ganti rugi akibat 
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tumpahan minyak yang mengenai mangrove tetapi hanya untuk nelayan kecil dan 

dana tersebut baru cair setelah 2 tahun kejadian. 

Menurut para pedagang dan nelayan sampai saat ini jarang sekali dilakukan 

bersih-bersih pesisir atau TPI, hanya sekitar 2 sampai 3 kali saja. 

Harapan pedagang dan nelayan untuk pengelolaan TPI dan pengelolaan pesisir 

agar lebih maju adalah peningkatan sarana dan prasarana yang lebih baik, 

terwujudnya lingkungan yang bersih, harga ikan yang stabil sehingga nelayan tidak 

merugi, dan didirikannya pabrik pengolahan ikan agar hasil tangkapan dapat secara 

langsung diolah. 

 

Koresponden 

1. Nanang (22), Pedagang 

2. Dina (35), Nelayan 

3. Turiah (56), Pedagang 

4. Aben (50), Pedagang 

5. Jepri (27), Pedagang 

 

Data mengenai perkembangan tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong, 

Indramayu,  didapatkan setelah melakukan wawancara dengan salah satu staf unit di 

TPI Karangsong yaitu Pak Tarlim. 

Pak tarlim bekerja sejak tahun 2003 hingga sekarang. Sudah selama 7 tahun 

bekerja di TPI Karangsong. Beliau menjabat sebagai unit staff TPI Karangsong. TPI 

Karangsong berdiri sejak tahun 1991 yang masih beratapkan seng dan operasional 

didalamnya masih belum lancar dan hanya melelang sotong dan cumi saja. Setelah 

tahun 2002 operasional TPI Karangsong melelang banyak ikan dan kepiting. 

Sedangkan sotong dan cumi pindah ke TPI lainnya. Di TPI Karangsong biasanya 

melelang ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan kakap merah, ikan bawal, ikan pari dan 

bahkan ikan hiu. 
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Setiap hari TPI Karangsong mengadakan inspeksi di bagian administrasi, berat 

baku ikan dan nama ikan. Nelayan di sekitar Indramayu tidak ada yang melanggar 

karena telah di buat Peraturan daerah  dan staf TPI setiap hari mengawasi  di daerah 

pelelangan. Harapan dari beliau agar penanaman mangrove di pesisir Indramayu terus 

dilaksanakan dan dilestarikan agar tanah di sekitar pesisir tidak terkikis oleh air laut 

(abrasi) dan ekosistem kepiting bakau tetap hidup di sekitar pesisir. 

Peningkatan pendapatan daerah merupakan hal yang paling penting di daerah 

Indramayu karena adanya pemasukan dana ke Perda semakin banyak. Masyarakat 

mempunyai peran penting dalam pelelangan tetapi setiap nelayan harus memiliki 

jaminan. 

Peran pemerintah pusat dalam meningkatkan kelestarian kawasan di Karangsong 

melalui dinas ke luar desa. Cara  berkomunikasi antar Pemda dengan nelayan agar 

mensosialisasikan suatu informasi yaitu dengan melalui Koperasi Perikanan Laut 

yang ada di TPI Karangsong. 

Pemasaran ikan yang berada di TPI Karangsong yaitu dengan mengirim ke 

Bandung, Jakarta, Cirebon, Surabaya dan perusahaan yang menjalin hubungan 

dengan TPI Karangsong. Sirkulasi uang yang terjadi di TPI Karangsong sekitar 800 

juta per hari dan bisa mencapai 13-14 Miliar per bulan. Dan TPI ini ramai pada hari 

lebaran yang bisa mencapai puncak sirkulasi pelelangan mencapai 1 Miliar per hari.  

 

4.1.3 Kuisioner  wisatawan Pantai Tirtamaya 

Pertanyaan : 

1. Namanya siapa? Dari mana asalnya?Alasan ke karang song/pantai tirtamaya 

ini apa? Sudah berapa kali bapak/ibu ke lokasi ini? 

2. Bagaimana persepsi saudara tentang keberadaan dan lokasi lingkungan 

disekitar? Bagaimana saudara mengetahui disini ada lokasi wisata ?Apakah 

harga tiket (parkir, tiket masuk) yang dijual oleh pengelola itu mahal atau 

murah? 
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3. Apa saudara harapakan untuk kedepannya tentang lokai wisata ini (baik di 

karang song maupun pantai tirtamaya) ?Bagaimana saudara bisa menjaga 

keberadaan dan kelestarian kawasan ini? Apakah saudara telah ikut 

membuang sampah pada tempatnya, dan mematuhi semua peraturan yang ada 

disekitar kawasan ini? 

4. Apakah komoditas yang saudara sukai dai kawasan ini?keindahan pantainya, 

kawasan mangrove, lokasinya, kedekatan dari tempat tinggal ini?bagaimana 

mengenai fasilitas umum yang ada di kawasan ini, apakah sudah cukup 

memadai? 

5. Apakah saudara bila menemukan toko pedagang oleh-oleh/souvenir, saudara 

akan membeli oleh-olehnya? 

6. Apa yang ada harapkan dari kawasan ini untuk masa yang akan datang? 

Apakah pencemaran / keruksakan kawasan iini mengganggu saudara dalam 

menikmati kawasan ini? Apa yang saudara bisa bantu untuk mengatasi 

keruksakan ini? 

 

Jawaban : 

1. Ncus, 19
tahun

 : Karawang 

*Menurutnya pantai Karangsong : - “Jelek Banget di bandingkan pantai-

pantai lainnya seperti anyer dan Karang Bolong. Saya mengetahui pantai 

wisata tirtamaya dari temen sekampus. Jadi penasaran aja dating kesini, ini 

juga kali pertama saya berkunjung k pantai Tirtamaya ini. Fasilitasnya juga 

kurang memadai . Mungkin jika ada took souvenir saya pasti membeli barang 

souvenir asalkan tidak mahal “ Tandasnya 

*Harapan : - Area Pantai Wisata diperluas 

- Di bangun Breakwater 

- Fasilitas ditingkatkan 

- Rehabilitasi pantai agar menjadi lebih baik 
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2. Oji, 19
Tahun 

: Jakarta 

*Menurutnya pantai Karangsong : - Sangat tak terawatt di bandingkan pantai-

pantai lainnya , jauh seperti P. Seribu yang airnya jernih dan hamparan 

terumbu karang terlihat. Mengunjungi Pantai Tirtamaya ini untuk 

pertamakalinya,karena kebetulan lewat aja dan penasaran . Fasilitas 

pendukung pariwisatanya kurang seperti penyewaan perahu, took-toko 

souvenir. Mungkin jika kondisi lingkungan pantainya bagus ,banyak para 

stakeholder yang berminat untuk berinvestasi . Mengenai harga tiket juga 

cukup murah namun view yang didapat juga sebanding harga masuknya . 

hehehe” 

*Harapan : - Sampah-sampah di bersihkan 

       - Ada rehabilitasi untuk memperbaiki pantai TirtamayA 

3. Fredy, 19
tahun 

: Jambi 

Baru pertama kali k Pantai Tirtamaya, ingin mengetahui Pantai Tirtamaya. 

Menurutnya pantai nya sangat tidak terawat . airnya kotor. 

Harapannya , kedepannya Pantai Tirtamaya lebih diperbaharui mulai dari 

fasilitasnya sampai kondisi lingkungan area pantai. 

4. Mainly, 24
tahun 

: Medanut 

Sering ke tirtamaya, dikarenakan kebetulan mampir aja. Soalnya pantai 

Tirtamaya Good Lucking, Pasir pantainya Putih, 

Harapannya : Masuk Area Wisata Free 

5. Haryanti Pasaribu, 24
tahun 

: Medan 

Menurutnya pantai Tirtamaya sangat kurang terawatt. Lebih bagus Pantai 

Pangandaran. Dia mengatakan, pertamakalinya berkunjung k Tirtamaya. Yang 

saya sukai di pantai ini tiket masuknya murah, terus cocok buat lokasi seru-

seruan sama temen-temen. Harapannya agar Fasilitas nya lebih lengkap dan 
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kondisi lingkungan pantai lebih diperhatikan oleh pengelola wisata pantai 

Tirtamaya . 

6. Warti, 44
Tahun 

: Peedangang, Warga asli Tirtamaya 

Pada tahun 1985 kondisi Pantai Tirtamaya jauh sekali dengan kondisi yg 

sekarang. Dulu pantai Tirtamaya sangat bagus, banyak pengunjung dari luar 

kota bahkan artis-artis ibu kota sering sekali berwisata di Pantai 

Tirtamaya,istirahat menikmati pemandangan Tirtamaya yang masih bagus . 

hingga pedagang Arab Pun banyak yang singgah di pantai Tirtamaya sekedar 

ber Namun pada tahun 1999 Pantai Tirtamaya menjadi rusak diakibatkan 

Diurug saat akan di bangun Balongan, sehingga pengurugan tersebut 

mengakibatkan abrasi pantai hingga saat ini. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Potensi Pesisir Kabupaten Indramayu 

Kabupaten Indramayu memiliki panjang pantai yang mencapai 114 km, memiliki 

3 Pulau kecil yang berpotensi yaitu Pulau Biawak, Pulau Gosong dan Pulau 

Candikian. Pemerintah Kabupaten Indramayu aktif dalam membangun potensi-

potensi yang dimiliki Kabupaten Indramayu khususnya bidang perikanan dan ilmu 

kelautan yang ditangani instansi terkait yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan 

(DISKANLA) Kabupaten Indramayu. 

Hingga tahun 2009, Kabupaten Indramayu telah memiliki areal tambak (Air 

Payau) seluas 22.800 Ha, Kolam (Air Tawar) seluas 25.000 Ha, Mina Padi (Air 

Tawar) seluas 65.000 Ha dan Budidaya di Laut seluas 6.192 Ha. Kabupaten 

Indramayu juga memiliki nilai produksi potensial yang cukup besar diantaranya 

Produksi Hasil Tangkapan Potensial di Laut (MSY) mencapai 49.395 Ton, Produksi 

Potensial Budidaya di tambak sebesar 142.819 Ton, Produksi Potensial Budidaya di 

kolam sebesar 250.000 Ton dan Produksi Potensial Mina Padi sebesar 52.000 Ton. 

Potensi hasil perikanan dan laut yg sedang dikembangkan adalah budidaya rumput 
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laut Glacilaria sp dan Eucheuma cottonii dengan metode tambak untuk budidaya 

Glacilaria sp yang dimana Glacilaria sp dimasukkan bersamaan di kolam budidaya 

ikan bandeng, kemudian metode rakit apung untuk budidaya Eucheuma cottonii, hasil 

panen pertama dari budidaya Glacilaria sp menghasilkan sekitar 5 ton, sedangkan 

untuk budidaya Eucheuma cottonii tidak berhasil dalam panen pertamanya 

dikarenakan faktor ombak yg mengakibatkan rakit apung tersebut rusak. 

4.2.2 Potensi Sumber Daya Manusia Indramayu 

Penduduk Kabupaten Indramayu pada tahun 2007 mencapai 1.717.793 jiwa, 

dengan kualitas Sumberdaya Manusia berdasarkan Indek Pembangunan Manusia 

(IPM) Kabupaten Indramayu tahun 2008 sebesar 68,64 ( angka sementara ) 

Sumberdaya Manusia yang berusaha di bidang perikanan dan kelautan tahun 2008 

tercatat 71.538 orang, yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil 

perikanan, dengan rata-rata tingkat pendidikan SD sebesar 64 %, SLTP sebesar 24 %, 

SLTA sebesar 11 % dan Perguruan Tinggi sebesar 1 %. 

Berikut adalah jumlah tenaga kerja yang bergerak di daerah pesisir/nelayan/industri 

produk perikanan di Indramayu: 
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Tabel 2. Data Pelaku Perikanan da Kelautan 

 

4.2.3 Tempat Pelelangan Ikan Karangsong Kabupaten Indramayu 

Dalam upaya untuk terus meningkatkan pembangunan sektor perikanan dan 

kelautan Kabupaten Indramayu membangun beberapa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

salah satunya TPI yang terletak di Desa Karangsong. TPI ini dikelola oleh sebuah 

koperasi yaitu Koperasi Mina Perikanan Laut Mina Sumitra. Status hak milik tanah 

yang digunakan TPI Karangsong adalah milik pemerintah namun untuk rumah 

penduduk yang berada dekat TPI Karangsong adalah status hak milik pribadi. Hingga 

saat ini TPI Karangsong masih dalam tahap pembangunan sehingga kondisinya 

terlihat sangat tidak rapih.  

 Fasilitas-fasilatas umum di TPI Karangsong 

1. Bangunan utama Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Pada bangunan utama ini terdapat beberapa fasilitas umum yang dapat 

digunakan dalam aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), seperti: 
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a) Kamar mandi sejumlah empat kamar, satu kamar mandi dalm 

kondisi rusak. 

b) Teras depan digunakan sebagai tempat lelang. 

c) Teras belakang digunakan sebagai pengemasan ikan kedalam 

peti ikan. 

d) Ruang pengurus harian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

e) Kamera dan CCTV 

2. Bangunan unit pendukung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Pada bangunan unit pendukung di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa 

Karangsong terdapat beberapa unit, diantaranya: 

a) Unit perbekalan kapal  

b) Unit spare part mesin kapal 

c) Unit Warung Serba Ada  (WASERBA) 

3. Tempat ibadah 

Fasilitas tempat ibadah di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa 

Karangsong yang ada adalah Masjid Nurul Hikmah yang lokasi nya di 

belakang bangujnan utama Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 

Dikarenakan mayoritas pemeluk agama warga di sekitar Tempat 

Pelelangan IKan (TPI) Desa Karangsong memeluk agama Islam. 

4. Pos Keamanan 

Fasilitas Pos Keamanan yang terdapat di Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) ada dua pos yng terletak di depan sisi kanan dan kiri bangunan 

utama Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 

5. Tempat Parkir 

Fasilitas tempat parkir Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibangun diatas 

lahan seluas 2.350 m
2
 namun karena lahan yang digunakan tidak 

cukup untuk menampung kendaraan yang masuk maka parkir 

kendaraan banyak dialihkan ke berbagai tempat yang masih kosong. 
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6. Air bersih 

Air bersih sangat dibutuhkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk 

membersihkan ikan dan perlengkapan peti ikan. Untuk itu Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) Desa Karangsong melakukan upaya dalam 

mencukupi ketersediaan air bersih Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

dengan menggunakan jasa PDAM dan membuat sumur bor di Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) tersebut. 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Karangsong pun membangun alat 

penyuling air sungai bekerjasama dengan Belanda dengan harapan 

kedepannya bias membantu dalam menyediakan air bersih di Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) Desa Karangsong. 

 Pengelolaan Limbah di TPI Karangsong 

Hingga saat ini di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum tersedia tempat 

khusus untuk pembuangan limbah. Biasanya limbah-limbah hasil dari 

kegiatan di TPI Karangsong akan dibuang ke sungai. Namun tidak semua 

limbah dibuang ke sungai karena masyarakat sekitar sebagian besar masih 

memanfaatkan limbah-limbah hasil dari kegiatan di TPI Karangsong untuk 

diolah kembali menjadi bahan baku pembuatan pakan ikan. 

 Kebersihan di TPI Karangsong 

Setiap hari kebersihan TPI terus dijaga oleh 3 orang pekerja yang khusus 

untuk membersihkan TPI Karangsong setiap harinya. TPI Karangsong selalu 

dibersihkan setelah kegiatan Pelelangan di TPI Karangsong berakhir sehingga 

kebersihan TPI Karangsong tetap terjaga setiap harinya. 

 Hasil Laut Komersial di TPI Karangsong 

Hasil laut yang menjadi komoditi utama di TPI Karangsong antara lain ikan 

Kakap Merah, Hiu, ikan Remang dan ikan Tongkol. Namun yang paling 

dominan adalah ikan tongkol. 
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Dari hasil wawancara terhadap pedagang dan nelayan didapat bahwa harga 

ikan melonjak naik, dan sedikit jenis ikan yang dijual maupun ditangkap, 

beberapa ikan dengan harga yang tinggi yang terdapat di Tempat Pelelangan 

Ikan Karangsong adalah ikan tenggiri, tongkol, kakap merah, bawal, cucut, 

dengan kisaran harga Rp 10.000 – Rp 55.000. Hal ini dikarenakan Para 

nelayan di pesisir pantai utara Kabupaten Indramayu memilih tidak melaut 

yang disebabkan adanya "musim barat" yang ditandai gelombang tinggi di 

sejumlah kawasan perairan yang menjadi daerah penangkapan ikan. Daerah 

tangkapan ikan nelayan asal Indramayu itu diantaranya wilayah perairan 

Kalimantan, Pulau Natuna, dan daerah Bangka - Belitung. Hal ini sesuai 

dengan beberapa penyebaran ikan hasil tangkapan yaitu Ikan Tongkol  

(Scomber Australasicus) tersebar di perairan Kalimantan, Sumatera, Pantai 

India, Filipina dan sebelah selatan Australia, sebelah barat Afrika Barat, 

Jepang, sebelah barat Hawai dan perairan pantai Pasific – Amerika, Tenggiri 

(Scomberomorus Lineolatus), berada pada habitatnya di seluruh perairan  

pantai, daerah penangkapannya di perairan pantai . Tenggiri tersebar di  

seluruh perairan Indonesia, Sumatera, Madura. Perairan Indo-Pasifik, Teluk 

Benggala,  Laut Cina Selatan dan India, sedangkan untuk Kakap Merah 

daerah penyebaran kakap merah hampir di seluruh Perairan Laut Jawa, mulai 

dari Perairan Bawean, Kepulauan Karimun Jawa, Selat Sunda, Selatan Jawa, 

Timur dan Barat Kalimantan, Perairan Sulawesi, Kepulauan Riau (Djamal dan 

Marzuki 1992). 

4.2.4 Pengelolaan kawasan Mangrove 

Tidak dipungkiri lagi bahwa peran dan kontribusi mangrove sangatlah penting 

untuk menunjang hasil perikanan dan kelautan. Pemerintah Kabupaten Indramayu 

bekerjasama dengan masyarakat Indramayu terus mengelola mangrove hingga saat 

ini. Bahkan telah terbentuk beberapa organisasi yang peduli terhadap kondisi 

mangrove di Indramayu salah satunya adalah Kelompok Pantai Lestari. Masyarakat 
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Indramayu sendiri telah sadar akan pentingnya keberadaan mangrove hal ini 

ditunjukkan dengan perilaku masyarakat yang tidak menebang mangrove 

sembarangan. Biasanya mereka hanya mengambil kayu dari pohon mangrove yang 

telah mati bahkan masyarakat Indramayu juga mempunyai inisiatif sendiri untuk 

menanam pohon mangrove. 

Berikut adalah peta sebaran mangrove di pesisir kab. Indramayu 

 

gambar 17. Peta sebaran mangrove di pesisir kab. Indramayu 

 

4.2.5 Koordinasi antara Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu dengan 

Masyarakat Pesisir Indramayu 

Keberhasilan dari suatu program di daerah bukan hanya karena kemampuan 

pejabat daerahnya namun juga karena masyarakatnya yang mau bersama-sama untuk 

membangun daerah tersebut. Karena itu diperlukan suatu koordinasi yang baik antara 

pejabat pemerintahan dan masyarakat agar program tersebut berjalan dengan baik. 

Hingga saat ini koordinasi antar Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu dengan 

masyarakat pesisir indramayu berjalan cukup baik. Dalam melakukan sosialisasi 
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program dari Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu selalu melibatkan tokoh-

tokoh masyarakat pesisir agar seterusnya program itu disampaikan pada masyarakat 

di pesisir Indramayu. Salah satu program yang mendapat apresiasi dari masyarakat 

adalah pelayanan pemberitahuan Daerah Penangkapan Ikan (DPI) melalui sms. 

Masyarakat hanya perlu mengirim sms mengenai dimana DPI kepada Dinas 

Perikanan dan Kelautan Indramayu. Maka masyarakat akan langsung menerima 

informasi DPI di sekitar perairan Indramayu. Dinas Perikanan dan Kelautan 

melaksakan program ini bekerjasama dengan Lembaga Antariksa Penerbangan 

Nasional dan BMKG. 

Dalam perencanaan pengelolaan pesisir terpadu di kabupaten indramayu peran 

serta dinas-dinas terkait sangat, contohnya DISKANLA, Dinas Pekerjaan Umum, 

DPLH, BAPPEDA dan unsure lainnya dalam pemerintahan daerah yang mendukung 

rencana strategis tersebut. Dalam koordinasinya dinas – dinas terkait sejalan dengan 

aturan pemerintah daerah yang tersusun dalam PERDA agar tidak terjadinya tumpang 

tindih antar kebijakan. Ada, untuk tanggap darurat bencana alam tersendiri ada 

bagiannya setiap kecamatan telah dibentuk tim Satlak tanggap bencana alam namun 

untuk fasilitas perlu ditingkatkan kembali, mengenai alokasi dana pemerintah 

kabupaten indramayu telah mencanangkan dana tersebut. 

Dalam hal SDA Indramayu, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama 

meningkatkan dan menjaga SDA dengan cara antara lain : mengadakan sosialisasi, 

pengadaan patroli, memfasilitasi alat tangkap ramah lingkungan, melakukan 

rehabilitasi mangrove, melakukan penebaran benih ikan dan merencanakan 

pengelolaan ICM. 

Dalam hal komunikasi pihak DKP dengan para Nelayan khususnya, selain 

mengundang para nelayan untuk mengikuti suatu program penyuluhan juga pihak 

DKP menggunakan metode pesan singkat (SMS). Metode ini digunakan dikarenakan 

hampir semua nelayan di Indramayu menggunakan handphone dalam kehidupan 
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sehari-harinya. Penggunaan metode ini dengan cara mengirimkan pesan singkat 

kesejumlah nelayan yang sudah dikoordinasikan terlebih dahulu untuk kemudian di 

kirimkan lagi ke nelayan lain sesuai alur koordinasinya. Isi pesan singkat ini berupa 

informasi kondisi cuaca seperti kecepatan angin, kecepatan arus, tinggi gelombang 

dan hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan kedua belah pihak. 

4.2.6 Kondisi Nelayan 

Kondisi nelayan di Indramayu  hingga saat ini masih belum sejahtera. Hal ini 

semakin diperparah dalam memenuhi kebutuhan hidup para nelayan dan pedagang di 

Indramayu yang sudah cukup hanya menangkap ikan dan berjualan. Padahal seperti 

yang diketahui hasil ikan tidak menentu tergantung cuaca. Kondisi nelayan sangat 

berbanding terbalik dengan kekayaan sumber daya alam negeri kita.Sangat ironis 

sekali dengan potensi yang begitu besar, saat ini masih banyak penduduk desa pantai 

yang memiliki taraf hidup tergolong rendah. Kemampuan nelayan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar minimal kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Bagi masyarakat 

nelayan, diantara beberapa kebutuhan pokok kehidupan, kebutuhan yang paling 

penting adalah pangan. 

Beberapa Faktor – Faktor yang mempengaruhi kemiskinan Nelayan  

a. Ketersediaan Sumber daya ikan 

Ketersedian sumber daya perikanan di Indramayu ini tidak dibarengi dengan 

Teknologi yang baik, dan modern.  

b. Keterbatasan Modal 

Nelayan dalam memproduksi ikan memerlukan input produksi atau faktor 

produksi. Adapun wujud dari input produksi berupa modal (Uang), alat 

tangkap dan peralatan melaut lainnya seperti kapal/perahu. Kebanyakan 

nelayan di Indonesia modal menjadi persoalan yang sangat serius hal ini 

dikarenakan nelayan memiliki keterbatasan modal. Nelayan masih 

mengandalkan modal dari juragan sehingga hasil produksinya tidak bisa 

dinikmati secara total oleh nelayan yang  bersangkutan. Belum lagi diperparah 



54 
 

oleh posisi nelayan yang 80% masih sebagai buruh tangkap sehingga 

menyebabkan hasil (pendapatan) nelayan menjadi rendah. 

c. Rendahnya Tingkat Kependidikan 

Satu aspek yang (juga) menjadi akar kemiskinan nelayan adalah rendahnya 

tingkat pendidikan.  Dengan demikian, keterbatasan tingkat pendidikan juga 

berdampak pada pemahaman proses penangkapan dan pemanfaatan hasil 

tangkapan. Banyak sekali nelayan yang mengambil jalan pintas untuk 

mendapatkan hasil produksi tangkapan seperti menggunakan bom 

ikan/dinamit, racun ikan atau putasium. Mereka (nelayan) tidak pernah 

memikirkan dampak di masa yang akan datang bahwa ikan yang di bom atau 

di putasium secara alamiah akan merusak ekosistem laut yang berakibat pada 

hilangnya bibit-bibit ikan. 

d. Lemahnya Lembaga Kelautan  

Keberadaan suatu kelembagaan sangat bermanfaat bagi nelayan agar dapat 

membantu pelaksanaan program pemerintah. Bentuk kelembagaan itu sendiri 

antara lain koperasi unit desa Mina bahari, Himpunan Nelayan Seluruh 

Indonesia (HSNI) dan beberapa kelompok nelayan lainnya. Namun pada 

kenyataannya, Selama ini keberadaan kelembagaan nelayan belum 

sepenuhnya berjalan secara baik dan belum mampu menjadi wakil dari 

nelayan. 

  

Dari hasil wawancara yang didapat para pedagang dan nelayan TPI Karangsong 

mengaku tidak pernah mendengar tentang pengelolaan pesisir terpadu dari pemda. 

Mereka hanya diberikan informasi mengenai program untuk tidak menggunakan alat 

tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan mendapatkan program ganti rugi akibat 

tumpahan minyak yang mengenai mangrove tetapi hanya untuk nelayan kecil dan 

dana tersebut baru cair setelah 2 tahun kejadian. Sangat disayangkan Pemerintah 

Daerah Indramayu kurang memperhatikan dan memberikan solusi yang tepat bagi 
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para nelayan/ pedagang di TPI Karangsong Indramayu, hal ini merupakan salah satu  

faktor taraf hidup nelayan / pedagang masih dalam angka yang sangat kecil. 

Pemberian bantuan modal merupakan langkah kongrit yang harus dilakukan oleh 

pemerintah diantaranya adalah bantuan unit penangkapan kepada nelayan yang 

merupakan langkah yang secara langsung akan dapat meningkatkan pendapatan 

nelayan. Dengan adanya bantuan unit penangkapan maka pendapatan nelayan tidak 

lagi tergantung pada bagi hasil yang diperoleh dari pemilik unit penangkapan, tapi 

langsung dari besarnya nilai penjualan hasil tangkapan yang diperolehnya (Marwoto 

2004). 

Harapan pedagang di TPI Karangsong Indramayu ialah perbaikan sarana, 

misalnya pengolahan limbah hasil perikanan lebih diatur kembali. Para pedagang di 

TPI Karangsong ini lebih menyukai kondisi TPI sebelum diperbaharui seperti 

sekarang, karena kondisi sekarang menyulitkan pedagang TPI Karangsong dalam 

melakukan aktivitas. 

 

 

Gambar 18. Keadaan TPI Karangsong 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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4.2.7 Kondisi Pantai Tirtamaya 

Pantai Tirtamaya di Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat, Indramayu termasuk 

salah satu obyek wisata yang relatif lebih dikenal masyarakat luas, dibandingkan 

obyek wisata pantai lainnya yang ada di Indramayu. Tetapi keadaan umum pantai 

Tirtamaya ini sudah sangat mengkhawatirkan dengan kondisi pantai yang sudah 

banyak tercemar baik akibat dari limbah manusia, wisata maupun dari kondisi alam 

yang lama kelamaan terjadinya abrasi pantai di Tirtamaya ini. Menurut warga sekitar 

abrasi ini terjadi salah satunya akibat dari pembangunan proyek UP VI Balongan PT. 

Pertamina, pada saat pembangunan proyek ini pada tahun 80-an untuk pondasi dasar 

menggunakan batuan koral dan pasir dari Pulau Gosong yang dikeruk kemudian 

disedot dan dijadikan pondasi dasar pada proyek tersebut. 

Pada tahun 1985 kondisi Pantai Tirtamaya jauh sekali dengan kondisi yg 

sekarang. Dulu pantai Tirtamaya sangat bagus, banyak pengunjung dari luar kota 

bahkan artis-artis ibu kota sering sekali berwisata di Pantai Tirtamaya,istirahat 

menikmati pemandangan Tirtamaya yang masih bagus . hingga pedagang Arab Pun 

banyak yang singgah di pantai Tirtamaya sekedar ber Namun pada tahun 1999 Pantai 

Tirtamaya menjadi rusak diakibatkan Diurug saat akan di bangun Balongan, sehingga 

pengurugan tersebut mengakibatkan abrasi pantai hingga saat ini. 

Minimnya fasilitas di tempat Wisata Pantai Tirtamaya ini adalah salah satu 

kendala untuk memajukan tempat wisata ini pembangunan serta penataan yang 

kurang baik juga salah satu menjadi pendukung menurunnya pengunjung disamping 

dari bencana abrasi.  

Adanya kegiatan wisata bahari haruslah menjamin  kelestarian lingkungannya 

terutama yang terkait dengan sumberdaya hayati renewable maupun non renewable  

sehingga dapatmenjamin  peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut 

khususnya di wilayah Pantai Tirtamaya ini.   Wilayah pesisir di   Indramayu sangat 

potensial untuk di manfaatkan untuk kegiatan wisata Bahari  baik secara langsung  
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maupun tidak langsung. Pengembangan wisata bahari di dasarkan kepada kondisi 

lokal spesifik  dengan melibatkan masyarakat sekitarnya  akan berkelanjutan. 

Perencanaan dan Pengembangan wisata bahari  harus dilakukan secara terpadu  

sesuai dengan kondisi lokal spesifik,  ekologis, bentang alam, adat dan budaya yang 

merupakan komponen ciptaan Allah untuk dapat dikelola, dimanfaatkan sebaik 

mungkin  demi kemuliaan Pencipta dan kehidupan manusia di dunia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Wilayah pesisir Indramayu merupakan salah satu daerah pantai utara Jawa 

Barat sebagai daerah penyangga kawasan industri yang mempunyai 

sumberdaya alam dan jalur infrastruktur transportasi.  

2. Wilayah pesisir Indramayu telah mendapatkan hasil dari pengelolaan pesisir 

yakni pendapatan daerah yang selalu meningkat akibat dari kegiatan 

penangkapan ikan yangh menjadi sektor unggulan dari pengelolaan wilyah 

pesisir terpadu. Indramayu memiliki garis pesisir yang panjang yakni dengan 

tempat pelelangan ikan sebangyak 14 buah. Serta telah mengidupi masyarakat 

pesisir dengan system perikanan rakyat dimana tidak ada keterkaitan 

perusahaan swasta dalam mengoperasikan kegiatan pengangkapan ikan.  

3. Hasil laut yang sangat komersial di TPI Karagsong adalah ikan tenggiri, 

tongkol, kakap merah, bawal, cucut. 

4. Para nelayan di pesisir pantai utara Kabupaten Indramayu mengalami 

kesulitan dalam mencari ikan pada bulan tertentu khususnya pada bulan 

Desember dikarenakan adanya "musim barat" yang ditandai gelombang tinggi 

di sejumlah kawasan perairan yang menyebabkan para nelayan tidak berani 

melaut. Hal ini berdampak pada para pedagang di TPI Karangsong karena, 

pasokan ikan sedikit yang dijual, dan secara berkelanjutan berdampak pula 

dengan konsumen yang ingin membeli ikan dikarenakan harga ikan yang 

melambung tinggi. 

5. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah Indramayu dalam 

memperhatikan dan memberikan solusi yang tepat bagi para nelayan / 

pegangan di TPI Karangsong, Indramayu sehingga berdampak langsung pada 

hasil tangkapan yang didapat dan harga yang dijual. 
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6. Peran pemerintah untuk menanggulangi segala permasalahan di wilayah 

pesisir Indramayu seperti mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pesisir, 

pengadaan patroli disetiap pulau, bekerjasama  dengan masyarakat yang 

disebut tim penwas,  memfasilitasi alat tangkap ramah lingkungan  kepada 

para nelayan serta melakukan rehabilitasi mangrove dan penyebaran benih 

ikan dan udang-udangan  sesuai dengan jangka skala yang sudah dijadwalkan. 

Untuk mengatasi masalah abrasi yang terjadi, pemerintah secara bertahap 

melakukan pembangunan alat pemecah ombak serta penghijauan hutan 

mangrove di sekitar pantai yang terkena abrasi tersebut. 

7. Dalam mengatasi masalah wilayah pesisir diperlukan juga pendekatan 

terhadap masyarakat dimana sangat penting untuk mengontrol perkembangan 

pantai/pesisir. Perlunya itegritas dari intansi pemerintah Indramayu lainnya 

agar pengelolaan pesisir ini menjadi keterpaduan yang bisa dikelola oleh 

pejabat setempat dan menjadi primadona masyarakat Indramayu. 

 

5.2 Saran 

1. Untuk memperbaiki segala masalah yang dialami oleh masyarakat sekitar 

wilayah pesisir Indramayu, harus diperhatikan juga tentang keadaan fasilitas 

yang ada di sekitar wilayah pesisir tersebut. Hal ini penting juga untuk 

kemajuan pendapatan masyarakat, seperti perbaikan daerah tempat 

penangkapan ikan.  

2. Para pedagang dan nelayan TPI Karangsong seharusnya mendengar tentang 

pengelolaan pesisir terpadu dari pemda. Pemda dalam hal ini juga harus terus 

menerus memberikan solusi-solusi yang tepat dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup para pedagang dan nelayan. Modal diperlukan mutlak dalam 

rangka berjalannya kegiatan yang dilakukan oleh para nelayan dan pedagang 

ikan. Perbaikan sarana, misalnya pengolahan limbah hasil perikanan lebih 

diatur kembali dan harus dilakukannya koreksi terhadap kondisi TPI sekarang 
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karena para pedagang di TPI Karangsong lebih menyukai kondisi TPI 

sebelum diperbaharui karena kondisi sekarang menyulitkan pedagang TPI 

Karangsong dalam melakukan aktivitas 

3. Sebaiknya praktikum lapang ini tidak dilakukan dalam waktu yang sedikit, 

namun perlu juga dilakukan monitoring agar mahasiswa bisa memantau hasil 

dari pengelolaan wilayah pesisir Indramayu yang dilakukan oleh pemerintah 

setempat. 
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LAMPIRAN 

 

1. Laporan Bioekologi Kuantitatif 

Analisis Vegetasi Mangrove di Pantai Karangsong Indramayu Dengan 

Menggunakan Metode Transek 

 

A. Stasiun Pertama 

 Pengukuran dimulai dari 1 meter dari bibir pantai 

 Luas transek 10 x 10 m = 100 m
2
 

 Analisis vegetasi mangrove 

a. Jumlah individu 

- Ploting I : 203 avicenia dengan diameter (d) 2 meter 

- Ploting II : 229 avicenia dengan diameter (d) 1.5 meter 

- Ploting III : 213 avicenia dengan diameter (d) 2.5 meter 

b. Kerapatan (K) 

- KI = nI / L. transek = 203 / 100 = 2.03 individu / m
2
 

- KII = nII / L. transek = 229 / 100 = 2.29 individu / m
2
 

- KIII  = nIII / L. transek = 213 / 100 = 2.13 individu / m
2
 

c. Kerapatan relative 

KRI =  KI / (KI+KII+KIII) = 2.03 / (2.03+2.29+2.13) = 31 % 

KRII = KII / (KI+KII+KIII) = 2.29 / (2.03+2.29+2.13) = 35 % 

KRIII = KIII / (KI+KII+KIII) = 2.13 / (2.03+2.29+2.13) = 33 % 

 

d. Frekuensi (F) 

FI =  

   =  = 0,31 

FII=  

    =  = 0,35 

FIII=  

    =  = 0,33 
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e. Frekuensi relative (FR) 

FRI  =  x 100 % 

      =  x 100 % 

      =  x 100 % = 31% 

FRII  =  x 100 %      

       =   x 100 % 

       =  x 100 % = 35% 

FRIII  =  x 100 % 

        =   x 100 % 

       =  x 100 % = 33% 

 

f. Dominansi (D) 

DI  =  

      =   

      =  

      =  

      =  = 176 m 

DII =  

      =   

      =  

      =  

      =  = 176 m 
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DIII =  

      =   

      =  

      =  

      =  = 490 m 

 

g. Dominasi relative (DR) 

DRI  =  x 100 % 

       =  x 100 % 

       =  x 100 %  

       = 0,32 x 100% = 32% 

DRII  =  x 100 % 

       =  x 100 % 

       =  x 100 %  

       = 0,17 x 100% = 17% 

DRIII  =  x 100 % 

       = x 100 % 

       =  x 100 %  

       = 0,5 x 100% = 50% 

 

h. Indeks nilai penting (INP) 

INPI = KRI+FRI+DKI 

        = 31%+31%+32% 

        = 96% 

INPII = KRII+FRII+DKII 
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        = 35%+35%+17% 

        = 87% 

INPI = KRIi+FRII+DKII 

        = 33%+33%+50% 

        = 116% 

B. STASIUN KEDUA 

 Pengukuran (analisis) dimulai 120 meter dari bibir pantai 

  Luas transek 10 m x 10 m (100m
2
) 

 Analisis vegetasi mangrove 

I. Avicennia 

a. Jumlah individu (n) 

Ploting I = 11 Avicennia dengan diameter ( d ) = 1,5 meter 

Ploting II = 137 Avicennia dengan diameter ( d ) = 2,0meter 

Ploting III = 28 Avicennia dengan diameter ( d ) = 0,5 meter 

 

b. Kerapatan (K) 

KI = individu / m
2   

 

KII = individu / m
2  

KIII = individu / m
2  

 

c. Kerapatan relatif (KR) 

KRI  =  x 100 % 

       =  x 100 % 

       =  x 100 % 

       = 0,06 x 100 % = 6% 

KRII =  x 100 % 

       =  x 100 % 

       =  x 100 % 

       = 0,77 x 100 % = 77% 
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KRIII  =  x 100 % 

       =  x 100 % 

       =  x 100 % 

       = 0,15 x 100 % = 15% 

 

d. Frekuensi (F) 

FI =  

   =  = 0,06 

FI =  

   =  = 0,77 

 

FI =  

   =  = 0,15 

 

e. Frekuensi relative (FR) 

FRI  =  x 100 % 

       =  x 100 % 

       =  x 100 % = 6% 

FRII  =  x 100 %      

       =   x 100 % 

       =  x 100 % = 78% 

FRIII  =  x 100 % 

       =   x 100 % 
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       =  x 100 % = 15% 

 

 

f.  Dominansi (D) 

DI  =  

      =   

      =  

      =  

      =  = 176 m 

DII =  

      =   

      =  

      =  

      =  = 314 m 

DIII =  

      =   

      =  

      =  

      =  490 m 

 

g. Dominasi relative (DR) 

DRI  =  x 100 % 

       =  x 100 % 

       =  x 100 %  
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       = 0,34 x 100% = 34% 

DRII  =  x 100 % 

       =  x 100 % 

       =  x 100 %  

       = 0,61 x 100% = 61% 

DRIII  =  x 100 % 

       = x 100 % 

       =  x 100 %  

       = 0,03 x 100% = 3% 

h. Indeks nilai penting (INP) 

INPI = KRI+FRI+DKI 

        = 6%+6%+34% 

        = 46% 

INPII = KRII+FRII+DKII 

        = 77%+78%+61% 

        = 216% 

INPIII = KRIi+FRII+DKII 

        = 15%+15%+3% 

        = 33% 

        II. Rhizopora 

a. JumlahIndividu (n) 

Ploting I = 45Rhizoporadengan diameter (d) 1,5m 

Ploting II = 71 Rhizoporadengan diameter (d) 2m 

Ploting III = 142 Rhizoporadengan diameter (d) 0,5m 

 

b. Kerapatan 

K1=  

K2=  
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K3=  

c. KerapatanRelatif 

KR1 = x 100% =  

KR2 = x 100% =  

KR3 = x 100% =  

 

d. Frekuensi (F) 

F1=  

F2=  

F3=  

 

e. FrekuensiRelatif (FR) 

FR1 = x 100% =  

FR2 = x 100% =  

FR3 = x 100% =  

 

f. Dominansi 

D1=  

D2=  

D3=  

 

g. DominansiRelatif 

DR1 = x 100% =  

DR2 = x 100% =  
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DR3 = x 100% =  

 

 

h. IndeksNilaiPenting (INP) 

INP1 = KR1 + FR1 + DR1 

  = 17% + 17% + 34% 

  = 68% 

 

INP2 = KR2 + FR2 + DR2 

  = 27% + 27% + 61% 

  = 115% 

 

INP3 = KR3 + FR3 + DR3 

  = 55% + 55% + 3% 

  = 113% 

 

C. Stasiun 3 

 Pengukuran (analisis) dimulai 35meter daribibirpantai. 

 Luastransek 10m x 10m= 100m² 

 AnalisisVegetasi : 

I. Avicenia 

a. JumlahIndividu (n) 

Ploting I = 107 aviceniadengan diameter (d) 0,5m 

Ploting II = - 

Ploting III = - 

b. Kerapatan (k) 

k=  

c. Frekuensi (F) 

 F=  
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d. Dominansi (D) 

 D=  

        II. Rhizopora 

i. JumlahIndividu (n) 

Ploting I = 278Rhizoporadengan diameter (d) 0,5m 

Ploting II = 223 Rhizoporadengan diameter (d) 0,5m 

Ploting III = 237 Rhizoporadengan diameter (d) 0,5m 

 

j. Kerapatan 

K1=  

K2=  

K3=  

k. KerapatanRelatif 

KR1 = x 100% =  

KR2 = x 100% =  

KR3 = x 100% =  

 

l. Frekuensi (F) 

F1=  

F2=  

F3=  

 

m. FrekuensiRelatif (FR) 

FR1 = x 100% =  
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FR2 = x 100% =  

FR3 = x 100% =  

 

n. Dominansi 

D1=  

D2=  

D3=  

 

o. DominansiRelatif 

DR1 = x 100% =  

DR2 = x 100% =  

DR3 = x 100% =  

 

 

p. IndeksNilaiPenting (INP) 

INP1 = KR1 + FR1 + DR1 

  = 37% + 37% + 33% 

  = 107% 

 

INP2 = KR2 + FR2 + DR2 

  = 30% + 30% + 33% 

  = 93% 

 

INP3 = KR3 + FR3 + DR3 

  = 32% + 32% + 33% 

  = 97% 

 

 

 

 

 



74 
 

2. Foto-Foto Praktikum 

 

 



75 
 

 

KELUARGA BESAR MAHASISWA ILMU KELAUTAN 

UNIVERSITAS PADJADJARAN ANGKATAN 2008 

SAVE OUR OCEAN ! 


