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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang 

garis pantai lebih dari 81.000 km serta lebih dari 17.508 pulau dan luas laut sekitar 

3,1 juta km2 sehingga wilayah pesisir dan lautan Indonesia dikenal sebagai negara 

dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiversity) laut terbesar di dunia 

dengan memiliki ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang (coral reefs) 

dan padang lamun (sea grass beds) (Dahuri et al. 1996). 

Untuk ekosistem terumbu karang World Resource Institute (WRI) (2002) 

mengestimasi bahwa luas terumbu karang di Indonesia adalah sekitar 51.000 km2. 

Angka ini belum mencakup terumbu karang di wilayah terpencil yang belum 

dipetakan atau yang berada di perairan agak dalam (inland waters). Jika estimasi ini 

akurat maka 51%terumbu karang di Asia Tenggara atau 18% terumbu karang di 

dunia berada di perairan Indonesia. Untuk Luas ekosistem mangrove di Indonesia 

mencapai 75% dari total mangrove di Asia Tenggara, atau sekitar 27% dari luas 

mangrove di dunia.  Hutan Mangrove Indonesia diperkirakan sekitar 4,25 juta hektar 

atau 3,98% dari seluruh luas hutan Indonesia. Areal hutan mangrove yang luas 

terdapat di pesisir timur Sumatera, Kalimantan, serta selatan dan utara Papua. 

Sedangkan untuk ekosistem padang lamun Indonesia mempunyai padang lamun yang 

luas bahkan terluas di daerah tropika. Luas padang lamun yang terdapat di perairan 

Indonesia mencapai sekitar 30.000 km
2
  dan  terdiri dari 12 jenis lamun (Kiswara dan 

Winardi, 1994). 

Dari kekayaan dan keanekaragaman ekosistem laut yang dimiliki oleh 

Indonesia ini sangat rentan terjadinya degradasi dan kerusakan ekosistem laut 

tersebut. Bahkan dari waktu ke waktu ekosistem tersebut mengalami penurunan yang 

cukup mengkhawatirkan.  Penurunan ini banyak diakibatkan oleh perilaku manusia 

seperti pencemaran lingkungan laut, wisata, perubahan lahan dan sebagainya. Dalam 

hal ini tentunya diperlukan rehabilitasi ekosistem pesisir agar fungsi dan manfaat 

ekosistem pesisir ini dapat terjaga dan terlindungi. Fungsi dan manfaat dari ekosistem 

ini berguna untuk kehidupan manusia khususnya masyarakat nelayan, karena 

ekosistem pesisir itu sebagai daerah asuhan (nursery grounds), tempat mencari makan 

(feeding grounds), dan daerah pemijahan (spawning grounds) berbagai jenis ikan, 

udang, dan biota laut lainnya serta pereduksi CO2. Dengan ekosistem yang terjaga 

baik maka para nelayan akan memperoleh hasil ikan yang banyak.  
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Didasarkan pada fungsi dan manfaat ekosistem pesisir, diperlukan adanya 

perhatian khusus bagi perlindungan ekosistem pesisir ini. Salah satunya adalah 

dengan menggunakan teknologi yang ada dan sekarang sudah banyak digunakan 

yaitu teknologi penginderaan jauh dengan satelit. Informasi yang didapat bisa kita 

kaji tutupan lahan hutan mangrove di suatu kawasan pesisir. Pernginderaan jauh tidak 

lepas dari Sistem Informasi Geografis (SIG). Data-data spasial hasil penginderaan 

jauh berguna untuk analisis dalam SIG. Integrasi antara data spasial dan data atribut 

dalam suatu system terkomputerisasi yang berefrensi geografi merupakan keunggulan 

SIG, pengolahan data penginderaan jauh dengan memanfaatkan SIG diharapkan 

mampu menyajikan informasi yang tepat sehingga dapat digunakan untuk keperluan 

analisis dan manipulasi. Sistem Informasi Geografis terpadu yang akan digunakan 

untuk menginvetarisasi data spasial baik luasan atau pun perubahan ekosistem pesisir. 

Data-data spasial tersebut diinventarisasi secara terpadu agar data yang dimiliki lebih 

detail dan dapat memantau perubahan yang terjadi pada ekosistem pesisir tersebut. 

 

Tujuan 

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengkaji sejauh mana manfaat data 

spasial pada teknologi sistem informasi geografis terpadu dalam mengurangi dampak 

degradasi dan langkah awal rehabilitasi ekosistem pesisir (hutan mangrove, padang 

lamun, dan terumbu karang). 

 

Manfaat 

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa, pemerintah, 

Instansi terkait, dan dunia internasional mengenai pentingnya ekosistem pesisir (hutan 

mangrove, padang lamun, dan terumbu karang) agar selalu dapat terjaga dengan baik. 
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GAGASAN 

Kondisi Pemanfaatan SIG dan Ekosistem Pesisir di Indonesia   

Pada tanggal 5 April 2011 lalu DPR dan pemerintah sepakat mengesahkan 

RUU Informasi Geospasial. Undang-undang ini merupakan solusi dalam menjawab 

persoalan geospasial yang mulai marak sekarang ini. Dahulu, lanjutnya, informasi 

mengenai kebumian masih belum lengkap dan mutakhir. 

Pasal 1 angka 2 pada UU tersebut mendefinisikan geospasial atau ruang 

kebumian sebagai “aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu 

objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang 

dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu”. UU Informasi Geospasial dapat menjadi 

acuan kebijakan pemerintah ke depan. “Undang-undang ini akan menjadi landasan 

kebijakan nasional dalam menjamin informasi geospasial terkait sumber daya alam 

dan kebencanaan (Menristek, 2011). 

Geospasial berasal dari kata geo dan spasial, di mana geo berarti permukaan 

bumi dan spasial berarti keruangan. Jadi geospasial adalah ilmu merujuk pada data 

dan teknologi pengolahan yang terkait dengan posisi keruangannya di permukaan 

bumi, biasanya dalam bentuk konvensional yaitu peta. Seiring dengan kemajuan 

teknologi informasi, produk geospasial muncul dalam bentuk digital dan membuka 

bidang-bidang baru dari aplikasi teknologi geospasial itu sendiri, salah satunya 

bidang kelautan. Teknologi geospasial ini tak lepas dari system informasi geografis 

yang merupakan system berbasis komputer  yang di desain untuk mengumpulkan, 

mengelola, memanipulasi dan menampilkan informasi spasial (keruangan). 

Pemanfaatan sistem informasi geografis di Indonesia sendiri masih kurang 

optimal, salah satunya mengenai data informasi geografis kelautan dan khususnya 

mengenai ekosistem pesisir. Ekosistem Pesisir merupakan ekosistem alamiah yang 

produktif, unik dan mempunyai nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Peran 

ekosistem laut tergambarkan oleh kehadiran ekosistem lainnya seperti ekosistem hutan 

mangrove, padang lamun dan terumbu karang. 

Berdasarkan luasnya kawasan, hutan mangrove Indonesia merupakan hutan 

mangrove terluas di dunia. Luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 75% 

dari total mangrove di Asia Tenggara, atau sekitar 27% dari luas mangrove di dunia. 

Namun demikian, kondisi mangrove Indonesia baik secara kualitatif dan kuantitatif 

terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 1982, hutan mangrove di Indonesia 

tercatat seluas 4,25 juta ha sedangkan pada tahun 1993 menjadi 3,7 juta ha, dimana 

sekitar 1,3 juta ha sudah disewakan kepada 14 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 
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(Onrizal, 2002). Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan Kusmana (1995) 

diketahui bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1982 – 1993 (11 tahun), luas hutan 

mangrove turun sebesar 11,3 % (4,25 juta ha pada tahun 1982 menjadi 3,7 juta ha 

pada tahun 1993) atau 1 % per tahun. Data Wetlands International sebagaimana yang 

diungkapkan Drs. Pramudji, M.Sc. dalam orasi pengukuhan Profesor Risetnya 9 

Desember lalu, memperlihatkan bahwa luas hutan mangrove di Indonesia pada tahun 

2005 tinggal sekitar 1,5 juta ha. 

Ditjen RLPS, Departemen Kehutanan pada tahun 1999/2000 

menginformasikan bahwa potensi mangrove di Indonesia adalah 9,2 juta ha, dan 5,3 

juta ha di antaranya atau sekitar 57,6 % dari luas hutan mangrove di Indonesia dalam 

kondisi rusak, dimana sebagian besar, yakni sekitar 69,8 % atau 3,7 juta ha terdapat 

di luar kawasan hutan dan sisanya sekitar 30,2 % atau 1,6 juta ha terdapat di dalam 

kawasan hutan.  

Kondisi padang lamun tak kalah mengenaskan. Dari seluruh lautan Indonesia 

terdapat sekitar 75-90 persen lamun yang rusak, terutama di daerah pelabuhan.  

Menurut Ono, padang lamun sangat sensitif terhadap gangguan aktivitas manusia. 

Ekosistem ini akan cepat hancur dan mati begitu terkena limbah minyak, tertabrak 

oleh kapal yang melaut di luar jalur, juga bom untuk menangkap ikan. Dari sekian 

luas laut Indonesia, hanya padang lamun di wilayah timur saja seperti Maluku, 

Seram, Sangihe yang masih dalam kondisi baik. 

Sedangkan untuk ekosistem terumbu karang, laporan Reef at Risk (2002) 

menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan status terumbu karang 

yang paling terancam. Selama 50 tahun terakhir, proporsi penurunan kondisi terumbu 

karang Indonesia telah meningkat dari 10% menjadi 50%. Lebih lanjut, hasil survey 

P2O LIPI (2006) menyebutkan bahwa hanya 5,23% terumbu karang di Indonesia 

yang berada di dalam kondisi yang sangat baik. 

Laporan status terumbu karang dunia yang dikeluarkan Global Coral Reef 

Monitoring Network (GCRMN) menyebutkan bahwa dalam selama 2004 hingga 

2008 luasan area terumbu karang semakin menurun. Dalam periode 2004 hingga 

2008, 19% luasan terumbu karang dunia telah hilang, 15% terancam hilang 10-20 

tahun kedepan dan 20% luasan terancam hilang 20-40 tahun mendatang. Di Indonesia 

sendiri 34% berada dalam kondisi sangat buruk 42% agak baik sedang hanya 21% 

dalam kondisi sehat dan 3 % sangat sehat. 
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Gambar 1. Kondisi Terumbu Karang Di Indonesia 

(Anonim, 2008) 

 

Solusi Yang Pernah Diajukan 

Sumberdaya ekosistem pesisir dan laut menyimpan potensi yang sangat 

strategis dalam peningkatan pembangunan Indonesia.  Namun demikian, pemanfaatan 

sumberdaya tersebut belum menunjukkan adanya suatu keseriusan upaya yang 

optimal dan lestari. Banyaknya ekosistem yang berada didaerah pantai 

menggambarkan betapa tingginya daya dukung lingkungan pesisir dan laut  terhadap 

kehidupan masyarakat.  Peningkatan pertumbuhan masyarakat pesisir yang sangat 

signifikan mendorong upaya pemanfaatan sumberdaya pesisir begitu tinggi dan 

menyisakan degradasi yang mulai parah. 

Sangat disadari bahwa pembangunan pasti akan menjadikan lingkungan 

sebagai tumbal yang harus dikorbankan, Namun demikian juga harus disadari bahwa 

perlu kearifan yang lebih bijaksana untuk memberikan kompensasi pada lingkungan 

sebagai hasil kerja pembangunan yang terus meningkat.   

Pertanyaannya, siapakah yang harus membayar kompensasi tersebut. Apakah 

masyarakat, Pemerintah, atau swasta. Secara bijak dapat kita  katakan bahwa seluruh 

lapisan masyarakat, pemerintah dan swasta bertanggung jawab terhadap kerusakan 

lingkungan, tinggal bagaimana keterlibatan semua pihak untuk saling dukung dalam 

memberikan sumbangsih bagi kompensasi tersebut. 

Seberapa besar dan bagaimana wujud kompensasi tersebut , sangat tergantung 

pada kondisi rill yang terjadi termasuk kondisi topografi daerah masing-masing.  
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Spesifikasi tersebut dipengaruhi  oleh jenis ekosistem yang terdegradasi dan seberapa 

besar tekanan terhadap sumberdaya yang ada. Adanya perusakan lingkungan untuk 

reklamasi pantai yang menutupi ratusan hektar habitat lamun dan atau degradasi 

hutan mangrove, diharapkan adanya upaya transplantasi lamun pada beberapa lokasi 

yang menurut kajian ilmiah dapat dilakukan dan atau melakukan rehabilitasi dan 

konservasi hutan mangrove  pada lokasi yang berbeda. 

Peran masyarakat  sangat strategis dalam menjaga dan melestarikan 

sumberdaya pesisir dan laut. Wujud rill dari kepedulian masyarakat akan pentingnya 

menjaga lingkungan tidak tumbuh dengan sendirinya. Namun perlu upaya dari stake 

holder lain dalam menumbuhkan kesadaran tersebut. Sebagiam besar masyarakat 

pesisir telah terbiasa  dengan pemahaman bahwa ikan dilaut tidak akan habis. mereka 

menganggap bahwa laut menyimpan sumberdaya yang tidak akan pernah habis. 

Keterbatasan pemikiran semacan ini yang mendorong dilakukannya usaha-usaha 

exploitasi sumberdaya ikan dan hewan laut dengan alat yang tidak ramah lingkungan.  

Untuk mengubah pola pikir ini tidak, tidak cukup dengan hanya memberikan 

penyuluhan yang bersifat instant dan ataupun program pemberdayaan yang bersifat 

musiman.  

Dorongan yang terkuat dari adanya tindakan perusakan lingkungan adalah 

kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Masyarakat pesisir butuh peningkatan 

pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Untuk itu perlu 

pendekatan yang permanen sampai pada batas waktu dimana kesejahteraan 

masyarakat dapat di tingkatkan atau paling tidak adanya mata pencaharian alternative 

untuk membiayai kehidupan sehari-hari mereka tanpa harus merusak lingkungan. 

Indikator perubahan tersebut dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang beralih 

profesi dari menangkap ikan menjadi petani ikan atau membudidayakan ikan dan non 

ikan seperti rumput laut. 

Untuk pendekatan strategis yang dapat dilakukan untuk dapat memberikan 

perubahan pemahaman bagi masyarakat pesisir  adalah dengan pendekatan cultural 

yang benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat. Disamping itu juga untuk 

menumbuhkan rasa kecintaan yang lebih kuat dimasyarakat dibentuk lembaga-

lembaga tingkat desa yang diprakarsai oleh masyarakat itu sendiri yang bertujuan 

untuk menjaga Terumbu karang sebagai salah satu habitat sangat penting di daerah 

mereka.  

Kegiatan strategis yang dapat dikembangkan ditingkat desa dalam rangka 

perlindungan sumberdaya alam khususnya sumberdaya pesisir dan laut adalah 

pembentukan daerah perlindungan laut (DPL), yang ditunjang dengan pembuatan 

Peraturan desa (Perdes). Ini dapat   memberikan kepastian hukum tentang 
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pengelolaan sumberdaya alam khususnya pesisir dan laut bagi masyarakat desa.  

Penyusunan DPL dan Perdes dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat yang 

juga aturan tiap butir pelanggaran ditetapkan bersama dengan difasilitasi oleh 

motivator tingkat desa akan memberikan solusi terbaik pagi penjagaan sebagian 

kawasan pesisir. Disamping itu menumbuhkan potensi kearifan lokal dibeberapa 

daerah dapat menjawab keberlasungan pemanfaatan sumberdaya.  Masyarakat akan 

didorong untuk memanfaatkan sumberdaya secara arif dan bijaksana sehingga 

keberlangsungan sumberdaya pesisir dan laut dapat terus berlangsung. 

Dalam hal ini pencegahan dan cara rehabilitasi lebih pada ekosistem pesisir 

dan masyarakatnya. Di Indonesia juga masih banyak cara untuk pencegahannya 

namun lebih kearah yang spesifik langsung pada tiap ekosistemnya. Cara 

pengelolaannya pun sesuai ekosistemnya. Suatu hal yang terlupakan adalah 

penggunaan teknologi, Indonesia sendiri sudah cukup banyak yang memanfaatkan 

teknologi tetapi penggunaanya masih terbatas dan masih belum optimal. 

 

Solusi Yang Diajukan 

Sistem Informasi Geografis (SIG) diartikan sebagai sistem informasi berbasis 

yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memangggil kembali, mengolah, 

menganalisis dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospatial, untuk 

mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan 

lahan, sumber daya alam, lingkungan transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan 

umum lainnya. 

Tentunya untuk mendapatkan informasi yang utuh tersebut diperlukan satu 

metode yang tepat dan akurat.  Antara lain metode itu adalah pemetaan, yang bisa 

menggambarkan obyek-obyek di muka bumi ini ke dalam media yang lebih kecil 

sehingga lebih mudah dipahami.  Namun pemetaan saja belumlah cukup, data-data 

atau informasi lainnya pun (yang terkait) perlu digambarkan atau tersaji secara 

lokasional pula.  Sehingga peta dan data (database) nya perlu dihubungkan dengan 

alat yang tepat.  

Pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis pada ekosistem pesisir 

dapat digunakan untuk mengetahui luas kerapatan hutan mangrove, luas sebaran 

padang lamun dan terumbu karang. Apabila data informasi yang kita punya sekurang-

kuragnya dua tahun atau lebih kita dapat mengetahui perubahan luasan pada 

ekosistem tersebut. Selain itu juga masih banyak yang dapat kita olah pada data-data 

spasial tersebut seperti biomassa, jenis dan sebagainya. Hal ini tergantung data yang 
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pergunakan apakah berresolusi tinggi atau rendah. Semakin resolusinya tinggi 

semakin baik kualitas data yang kita peroleh. 

 

Gambar 2. Contoh Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis 

(Sumber : Firman, 2011) 

Dengan pengolahan data dalam system informasi geografis ini masih banyak 

hal yang dapat dilakukan, diolah dan di analisa salah satunya sebagai langkal awal 

untuk konservasi ekosistem pesisir. Dengan ketelitian dalam menganalisis dan 

menginterprestasikan suatu data informasi kita dapat mengetahui seberapa besar 

perubahan yang terjadi selama kurun waktu data yang kita peroleh, serta validasi 

kesalahan yang pada pengolahan dengan survey lapangan. 
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Gambar 3. Peta Perubahan Kerapatan Hutan Mangrove  

(Sumber : Firman, 2011) 

 

Pihak-Pihak Terkait Yang Bisa Mengimplementasikan Gagasan 

 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNPAD : dalam hal ini, pihak jurusan 

memberikan dukungan berupa bimbingan untuk tahapan awal pengembangan 

gagasan ini. Yang berupa bimbingan dalam teknologi informasi geografis dan 

ilmu penginderaan jauh. Secara teknis dukungan tersebut adalah pinjaman 

fasilitas labolatorium dan pendampingan oleh dosen yang kompeten dalam 

bidang penginderaan jauh dan pemetaan. 

 LAPAN, BPPT dan BAKOSURTANAL : Kami sadari bahwa yang kami 

ajukan dalam proposal ini adalah gagasan yang besar dan prospektif, untuknya 

kami merasa bahwa diperlukan dukungan pemerintah untuk pengembangan 

gagasan ini. Secara lebih kongkrit dukungan dari LAPAN, BPPT dan 

BAKOSURTANAL dapat berupa dukungan fasilitas penelitian, dukungan 

fasilitas data, ataupun dukungan berupa bimbingan. 
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 Kementerian Kelautan dan Perikanan, KP3K dan Balai Riset Observasi 

Kelautan untuk membantu memfasilitasi alat-alat survey pesisir dan pulau 

kecil. 

Langkah Strategis Yang Dilakukan 

 Langkah awal , studi literatur. 

Tahapan awal berupa studi literatur terhadap seluruh bahasan dan perangkat-

perangkat terkait gagasan ini. Secara lebih terperinci, tahapan awal adalah 

tahapan untuk mencari data-data citra mentah dalam kurun 2 tahun yang akan 

di olah. Mencoba menginterpretasikan awal dan memilih metode dan analisis 

yang cocok. 

 Tahapan kedua adalah Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data citra sesuai metode yang 

kita gunakan. Dengan bekerja sama pihak LAPAN, BPPT dan 

BAKOSURTANAL dan akademisi dari universitas untuk meneliti bagaimana 

hasil data olahannya, meminimalisir eror pada data. 

 Tahapan ketiga adalah Analisis dan pembuatan peta 

Hasil olahan data tadi kita analisis dan dibuat dalam peta agar informasi yang 

kita inginkan dapa tercapai. 

 Tahapan keempat adalah validasi data 

Merupakan kegiatan survey lapangan untuk mengetahui seberapa besar 

kesalahan pengolahan data yang dilakukan dan ketelitian pada data atau peta 

lebih valid. 

 Tahapan kelima adalah rehabilitasi dan konservais 

Dengan data yang sudah valid kita dapat merehabilitasi dan mengkonservasi 

daerah yang kita teliti dan ini harus dilakukan monitoring juga baik 

monitoring dari system informasi geografi maupun monitoring lapangan. 
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KESIMPULAN 

Gagasan yang diajukan adalah pemanfaatan teknologi sistem informasi 

geografis terpadu sebagai solusi inventarisasi data spasial dan langkah awal 

rehabilitasi. Dengan melihat langkah-langkah dalam pemanfaatan teknologi ini mulai 

dari studi literature, mengolah data, menganalisis data, hasil informasi yang di dapat 

berupa peta dan setelah itu diadakannya validasi data/ survey lapangan serta mulai 

merehabilitasi dan mengkonservasi segala kerusakan ekosistem pesisir. 

Secara garis besar pemanfaatan teknologi ini cukup efektif dan efisien serta 

kalau semua pihak-pihak yang terkait ini dapat membantu serta memperlancar adanya 

data yang dapat diolah, kita dapat menginventarisasi data-data ekosistem pesisir yang 

ada di Indonesia. Dengan gagasan ini kami yakin bisa terimplementasi jika kita 

sungguh-sungguh mengkajinya lebih jauh lagi. Semua itu tidak lepas dari kerjasama 

dengan pihak-pihak terkait yang bias membantu dalam pengembangn gagasan ini 

menjadi sebauh kenyataan. 
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