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Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yaha Maha Esa karena buku “Menuju KKL Berau:
Status Sumberdaya Pesisir dan Proses Pengembangan” dapat disusun.  Kami
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam

penyusunan buku ini.

Dengan terbentuknya KKL Berau melalui Peraturan Bupati Berau Tahun 2005 tentang
Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau, diperlukan berbagai langkah dan tindak lanjut agar
KKL tersebut dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kabupaten
Berau khususnya, dan Indonesia umumnya.   Pembentukan KKL ini merupakan langkah awal
dari sebuah proses panjang dalam pengelolaan KKL Berau.  Untuk itu diperlukan pemahaman
yang baik terhadap kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar
KKL, dan juga terhadap konsep dan prospek pengembangan KKL ke depan.

Dengan tersusunnya buku Menuju KKL Berau ini diharapkan:
• Melengkapi data-data dan informasi, termasuk potensi dan permasalahan pada KKL Berau.
• Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi dan permasalahan yang ada di KKL

Berau.
• Memberikan informasi tentang konsep dan ide-ide, serta pembelajaran dari proses

pengembangan KKL Berau.
• Meletakkan landasan pemikiran dalam rangka perencanaan dan pengelolaan KKL Berau.

Penyusunan buku Menuju KKL Berau ini merupakan salah satu upaya konkrit Program
Bersama Kelautan TNC-WWF-Mitra Pesisir dalam menindaklanjuti komitmen untuk bekerja
bersama dengan Pemerintah Kabupaten Berau dalam pengembangan KKL Berau. Diharapkan
buku ini dapat menjadi masukan dan bahan dalam pengelolaan KKL Berau, dan juga dalam
pengembangan KKL di daerah-daerah lain.

Menyadari akan kekurangan informasi yang disajikan, kami mengharapkan saran, kritik dan
masukan untuk penyempurnaan buku ini.  Kritik dan saran juga diperlukan sebagai bahan
untuk perencanaan dan pengelolaan KKL Berau.

Akhirnya, kami atas nama Program Bersama Kelautan TNC-WWF-Mitra Pesisir,
mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan partisipasi para pihak dan masyakarat
Berau khususnya, serta propinsi maupun nasional umumnya.

Tanjung Redeb, Juli 2005

a.n. Editor

Dr. Budy Wiryawan
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Sambutan Bupati Berau

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Kami menyambut baik terbitnya buku “Menuju KKL Berau:  Status Sumberdaya Pesisir dan
Proses Pengembangan” yang telah disusun oleh Program Bersama Kelautan TNC–WWF-
Mitra Pesisir.  Buku ini diharapkan dapat mendukung proses pembangunan daerah karena di
dalam buku ini menggambarkan potensi, kondisi dan permasalahan dalam KKL Berau.  Selain
itu, buku ini juga diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengetahui, mengenal, dan memanfaatkan potensi KKL Berau secara lestari dan
berkesinambungan, serta mendapatkan pembelajaran dari proses pengembangan KKL Berau.

Dengan adanya UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, maka peranan dan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan
wilayah pesisir dan laut di daerahnya semakin besar.  Bagi Kabupaten Berau, pembangunan
wilayah pesisir dan laut kabupaten ini kedepannya sangat strategis mengingat besarnya potensi
yang ada.  Sebagai langkah awal untuk menuju kearah tersebut adalah pembentukan Kawasan
Konservasi Laut (KKL) Berau melalui Peraturan Bupati Tahun 2005.  Oleh karena itu, buku ini
akan sangat berguna untuk perencanaan dan pengelolaan KKL Berau kedepannya.

Sehubungan dengan publikasi ini, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Program
Bersama Kelautan TNC-WWF-Mitra Pesisir.  Secara khusus kami juga mengucapkan terima
kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, LSM, kalangan akademisi
dalam dan luar negeri atas penyampaian data, informasi dan masukan yang konstruktif.

Akhirnya, penghargaan disampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Berau, dengan
harapan semoga buku ini dapat bermanfaat dan memacu kita semua untuk melaksanakan
pembangunan yang berkelanjutan demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Terima kasih.

Tanjung Redeb, Agustus 2005

Bupati Berau

Drs. H. Masdjuni
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Executive Summary

Introduct ionIntroduct ionIntroduct ionIntroduct ionIntroduct ion

The Berau Marine Conservation Area (Berau MCA) comprises the Dearawan Archipelago,
situated in East Kalimantan (Borneo) on the western side of Makassar Strait and at the nexus
of two Indonesian Seas; the Sulawesi (or Celebes) Sea and the Java Sea. The Nature Conser-
vancy (TNC) Expert Workshop on Delineating Coral Triangle indicated that the Berau
Archipelago lies within the functional seascape of Northeast Borneo, alongside ten other
functional seascapes comprising the Coral Triangle.  The marine waters of the Berau Archi-
pelago are strongly influenced by the Indonesian Throughflow (the major tropical oceanic
exchange current between the Pacific and Indian Oceans), as well as periodic deep-sea
upwellings from the Sulawesi Sea, and major river outflows from East Kalimantan.  The inter-
island passages between the major reef complexes and islands are governed by substantial
tidal and ocean exchange currents ranging from 2-4 knots.  This makes the KKL Berau a
diverse and dynamic marine environment with numerous riverine, coastal and oceanic
cetacean habitats in close proximity.  These habitats including river deltas, mangroves, shelf
and oceanic coral reefs, pelagic waters and seamounts, as well as migratory corridors of
ecoregional importance. The KKL Berau, and the larger Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion
shared by Indonesia, Malaysia and the Philippines, is widely considered by marine experts to
have exceptional marine bio-diversity and is of global conservation significance.

A collaborative joint program among government and non-government partners was initi-
ated in early 2004, and was formalized in May 2004 with the establishment of the Berau Joint
Marine Secretariat.  The Secretariat was established through a Memorandum of Understand-
ing among the District of Berau and TNC, the World Wildlife Fund (WWF), the Coastal
Resources Management Project II (CRMP II/Mitra Pesisir), Kehati, Bestari and Kalbu.  This
consortium shared administrative responsibilities, developed a joint work plan, and coordi-
nated marine conservation activities in Berau.  This included the development of a decree
signed by the Regent to identify the outer boundaries of a marine conservation area for the
Berau Archipelago.

This Book, ‘Towards a Marine Conservation Area (MCA) in Berau, East Kalimantan,’ presents
the results of field-based survey activities and desktop studies, including information on the
status of coastal and marine resources of the Berau MCA, and up-to-date information that
can be used in designing the zonation and management plans of the Berau MCA.  This Book
updates and expands the information contained in the Derawan Island Profile published by
TNC and District of Berau in 2004.  It is hoped that this Book will assist stakeholders in
understanding the status of coastal and marine resources within the Berau Archipelago, and
further support conservation efforts of the Berau Archipelago, in particular the establish-
ment of a marine conservation area for the Archipelago.
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Environmental ProfileEnvironmental ProfileEnvironmental ProfileEnvironmental ProfileEnvironmental Profile

Mangrove ForestsMangrove ForestsMangrove ForestsMangrove ForestsMangrove Forests
Mangrove areas in the Berau delta and Berau MCA are utilized by local communities, espe-
cially for fishing. During the last ten years, however, a vast majority of mangrove forests have
been converted to shrimp or fish ponds. Nypa frutican is the dominant vegetation that has
been converted to aquaculture ponds, although other mangrove species such as Bruguiera
spp, Rhizophora spp. and Sonneratia spp. have also been affected.   In 1997, for example,
mangrove forests covered approximately 53,500 hectares within the Berau delta, with
aquaculture ponds covering only 450 hectares; in 1999, mangrove forests shrank to only
49,000 hectares.  This equals a conversion rate over that period of 50 hectares per day. An
economic valuation study showed that the economic value of mangroves in Berau over a
ten-year period amounts to approximately US $1,350 per hectare/year, including direct and
indirect benefits.

Coral ReefsCoral ReefsCoral ReefsCoral ReefsCoral Reefs
The corals reef system of the Berau MCA forms an integral part of the Coral Triangle, and
consists of six main islands (Pasir Panjang, Derawan, Semama, Sangalaki, Kakaban and
Maratua), a unique delta-front patch reef complex, consisting of fringing reefs and three
atolls. Kakaban atoll is approximately 19 square kilometers, Maratua atoll stretches about
690 square kilometers, and Muaras reef is approximately 288 square kilometers.  Addition-
ally the north coast of the Sangkulirang Peninsular has a fringing reef stretching for 180
kilometers.

Coral manta tow surveys conducted in 2003 and 2005 indicated that average coral cover in
the northern part of the Berau MCA is 22.78%, with dead coral cover approximately
45.65%.  In the southern part of the Berau MCA, coral cover is 27.85%, while dead coral
cover 35.05%.  During those surveys, a total of 413 confirmed scleractinian hermatypic
coral species were recorded. An additional 61 possible other species will need confirmation
following consultation with reference collections. With the confirmation of the additional
species, a total of approximately 460 to 470 species recorded during this study alone will
put the Berau Archipelago  in second place after Raja Ampat, in terms of the highest hard
coral species diversity in Indonesia.  The highest species diversity was found on Muaras and
Malalungun Reefs. Panjang Reef as a whole, including patches and the reef complex to the
west of the island, had the greatest habitat diversity. Although only two stations were
sampled on it, Karang Besar reef complex possibly has a high diversity of reef habitat types.

Evidence of fish bombing was seen at all stations and several bombs were heard while diving.
However, in general, the impact of this activity to the overall reef health did not appear to be
significant. With the exception of a relatively narrow band of reef area that was affected,
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visual appearance remained good to high and species diversity remained very high. The
major threat to reefs in the Berau MCA are medium- to long-term impacts caused by the
Berau River.  Nearshore reefs in particular have obviously adapted to, and are thriving in, the
turbid waters of the River, with occasional influence of high sediment and possible fresh
water (reduced salinity) impact from the river discharge. However, any major change in the
Berau River flow regime (and this appears likely considering the land activities in the catch-
ment area over the last few years) could serious threaten nearshore reefs.

Reef FishesReef FishesReef FishesReef FishesReef Fishes
The manta tow surveys involved about 72 hours of scuba diving to a maximum depth of 51
meters. During the recent survey a total of 832 species in 272 genera and 71 families were
observed or collected. An additional 40 species, 16 genera, and 6 families were recorded
from Sanggalaki-Kakaban islands in 1994, bringing the overall species total of the area to 872.

A formula for predicting the total reef fish fauna based on the number of species in six key
indicator families indicates that at least 1,051 species can be expected to occur in the Berau
region. Gobies (Gobiidae), wrasses (Labridae), and damselfishes (Pomacentridae), and
wrasses (Labridae) are the dominant groups in the Berau region in both number of species
(116, 104, and 101 respectively) and number of individuals. Species numbers at visually
sampled sites during the Rapid Environmental Assessment (REA) survey ranged from 40 to
273, with an average of 187.4. 200 or more species per site is considered the benchmark
for an excellent fish count. This figure was achieved at 44 percent of the Berau sites.

The two richest sites (Baliktaba Reef and Derawan House Reef) are among the 10 all-time
best sites for fish diversity recorded by the author during a single scuba dive in the Indo-
west and central Pacific region. Although fish diversity was relatively high, there were obvi-
ous signs of overfishing.  Napoleon wrasse, which are a good indicator of fishing pressure,
were rare.  Only 6 individuals were observed during the entire REA.

The reefs of the central region, including Samama, Sangalaki, Kakaban, Maratua, Malalungan,
and Muaras, were the richest areas for reef fishes with an average of 206 species per site.
However, the highest species count (273) was recorded at Baliktaba Reef, the northernmost
point of the survey.  Individual reef or island areas with the highest concentration of fish
diversity and consequent high conservation potential include: Balikataba Reef (273 species),
Kakaban/Sanggalaki (average of 220 species per site), Derawan (217 species per site), Maratua
(211 species per site), and Muaras Reef (208 species per site).

Cetacean and MantaCetacean and MantaCetacean and MantaCetacean and MantaCetacean and Manta
Visual and acoustic surveys were conducted in 2003 to obtain base-line data on the distri-
bution, diversity and relative abundance of coastal and oceanic cetacean species in the Berau
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Archipelago, to conduct initial ecological studies and to assist with the effective management
for whales and dolphins and other large migratory marine life and the potential alternative
livelihood strategies and integration with any established or planned Berau MCA objectives.
During the 10-day survey period, a total of 8 cetacean species (including 2 whale species )
were identified in 27 sightings during 81.75 active visual survey hours (excluding time spend
‘off-effort’ while collecting data during sightings or time spend on training activities) over 10
field days. The survey distance covered an estimated 543.0 nautical miles. An estimated total
of 856 individual cetaceans were counted during the species sightings. All cetacean sightings
were odontocetes (toothed whales and dolphins – Suborder Odontoceti). Sightings included
coastal as well as oceanic cetacean species. No baleen whales (Suborder Mysticeti), nor any
beaked whale species (Fam.Ziphiidae), were observed. In additional surveys during 2004,
two additional cetacean species were observed, bringing the total number of cetacean
species observed in the Berau Archipelago to ten.

Non-cetacean sightings during the survey (surface observations only) included mantas and
billfish, green and hawksbill turtles. Of the latter 2 turtle species, it is noteworthy that
juveniles (estimated carapace diameter of 25-30 cm) were observed at anchorage at the
shallow Maratua lagoon. Although this observation must be interpreted with caution, it
seems possible that this area may be a local habitat preferred by juvenile green and hawksbill
turtles, whose ecology is poorly understood. At east Maratua (in the vicinity of the Maratua
canyon as mentioned above), 3 adult green turtles were engaged in active mating behaviour
at the surface.

SeagrassesSeagrassesSeagrassesSeagrassesSeagrasses
Seagrass meadows play an important role in coastal ecology.  They provide primary produc-
tion, supply nutrition for green turtles and other species, stabilize the nearshore seabed,
provide protection for marine biota, serve as nursery grounds for juvenile fish species, and
serve as a buffer for coastal lands.  It has been found that 85 species from 34 families of fish
are closely associated with seagrasses.  The seagrasses of the Berau Archipelago grow opti-
mally in fine-mud substrate, with a water depth not exceeding 10 meters, temperatures
around 28° ~ 30° C , salinity around 35 psu, and optimum current speeds of 0.5 m/s.   A
seagrass survey in July 2003 found 8 species of seagrasses within the Berau Archipelago:
Halodule  pinifolia, Cyamodocea rotundata, Syringodium isoetifolium, Enhalus acoroides,
Thalassia hemrichii, Halophila ovata dan Halophila ovalis.

Threats facing the seagrasses of the Berau MCA are generally similar to the larger threats
facing seagrass ecosystems throughout East Asia, which include coastal development, pollu-
tion, sedimentation or siltation.  The information obtained during the surveys in the Berau
Archipelago can be used to develop restoration programs for seagrasses within the Berau
MCA.
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Resource UsesResource UsesResource UsesResource UsesResource Uses
Fishing activities are the main livelihood for communities residing within the Berau MCA.
Maps of fishing grounds indicate that fishing activities occur directly within the coral reef and
mangrove ecosystems.

Research on behalf of the Berau Joint Marine Program conducted an inventory of different
types of fishing gear used within the MCA sites.  These included : a. Mini trawl, b. Jaring
gondrong (trammel net), c. Dogol (danish seine), d. Pancing (hand line), e. Rawai dasar
(bottom long line), f. Bagan tancap (stationary lift net), g. Bagan perahu (boat operated lift
net), h. Bekarang dan menanjuk (reef gleaning), i. Jaring/pukat (nets/seine), j. Jaring kepiting
(crab seine), k. Ambo kepiting (crab trap), l. Mendaring/suit (circular push net), m. Bubu
(bottom pot), n. Belat/Kelong/Togo (barrier, fence, weir), o. Menyelam (compressor hookah),
p. Penangkapan dengan bahan peledak (blasting).

Within the Derawan Subdistrict (kecamatan) located in the northern part of the Berau
MCA, in the last two years there has been a rapid growth of bagan nets (stationary lift nets
for harvesting anchovies) recorded by the District fisheries department. A recent count
indicated that there were 334 bagan nets in the waters between the Berau Delta and
Derawan Island.

Aquaculture for shrimp and milk fish (Chanos chanos) has been practiced in the coastal area
of Berau, with a significant number of shrimp ponds (tambak) in Batumbuk Village. The
productivity of shrimp ponds in the Berau Archipelago is relatively low, with only 100
kilograms/hectare being produced.

Tourism is increasing as the Derawan Archipelago becomes better known for its excellent
diving.  In 2003, there were about 1,000 to 1,300 foreign visitors to the region.  The main
islands for tourism are Sangalaki, Derawan, Maratua and Kakaban.  While infrastructure for
tourism is currently poor, the potential for increased economic benefits as a result of
tourism is very high.

Conservation IssuesConservation IssuesConservation IssuesConservation IssuesConservation Issues

In recent years, there has been growing research and political support to protect the
resources of the Berau Archipelgo.  Early efforts date to 1982, and accelerating in 1998,
with continuing research activities and workshops through the present.  Both the central
and regional governments have enacted a series of decrees to address conservation issues in
the Berau Archipelago.  Sangalaki Island is protected as a marine tourism park, and Semama
Island is protected as a nature reserve, both established through the Decree of Ministry of
Agriculture No. 604/Kpts/Um/1982.  Also, Berau District recently developed a new spatial
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plan, codified as a perda in 2004, that uses three types of zonation for coastal and marine
areas: conservation areas (kawasan lindung1), extractive zones, and non-extractive zones.  All
of the Berau islands are classified as conservation areas under the District’s spatial plan.  In
addition, there is a newly issued decree by the District head, District Decree No. 70/2003,
that establishes Kakaban Island as a regional marine conservation area (Kawasan Konservasi
Laut Daerah (KKLD)).  The District head has also issued two decrees on sea turtle conser-
vation.  In 2001, the District head issued a decree calling for monitoring and surveillance of
turtles, and in 2002, the District head issued a decree for protecting sea turtles and nesting
sites on Derawan and Sangalaki Islands, reversing a longstanding practice of turtle egg collec-
tion on those islands.

In addition to these laws and regulations, the national parliament enacted two major statutes
in 2004, Law No. 32/2004 revising the original law on regional government and providing for
authorities for regional governments to manage and conserve their marine jurisdictions, and
Law No. 31/2004 revising the original law on fisheries, and providing strong mandates for
conserving fisheries resources.

The concept of marine conservation has grown steadily in the consciousness of government
decision-makers and non-government stakeholders.  However, conservation efforts were
constrained by resource limitations and the large geographic area of concern.  In order to
coordinate conservation efforts among several NGOs, and to promote efficiencies of scale
by working together as a joint program, the Joint Secretariat was established through an
Memorandum of Understanding (MoU) among government and non-government institu-
tions.  The goal of the MoU is to promote partnerships among multiple stakeholders to
protect biodiversity, while also ensuring sustainable marine resource use for the benefit of
local communities. The specific objective was the establishment of a large, co-managed
Marine Conservation Area that includes extractive use zones, non-extractive use zones and
fully protected (no-take) zones. The MCA is intended to accommodate multiple stakehold-
ers and resource users.

In developing the concept for the MCA, the Joint Secretariat sponsored a series of work-
shops and meetings.  Relying on similar workshops held in previous years, the Secretariat
and stakeholders defined conservation priority areas, their threats and opportunities for
conservation and restoration.  Conservation priorities included protection of various
ecosystems, including coral reefs, mangroves, seagrasses, marine lakes.  Economic and special
sites were also identified such as spawning aggregation sites, Pea Bay Ecosystem in Maratua

1 Note that ‘kawasan lindung’ is more properly translated as ‘protected area’, but common usage provides for
‘conservation area.’  The distinction is that the terminology under spatial planning does not provide for
specific, defined protections, as compared with ‘protected areas’ under other laws.
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Island, and Muaras sandbank. In addition, particular species were also identified, including
reef fishes generally, turtles, mantas, cetaceans, hammerhead sharks, grouper and Napoleon
fishes, and Coconut crab.

TTTTTooooowarwarwarwarwards the Establishment of the Berau Marine Conserds the Establishment of the Berau Marine Conserds the Establishment of the Berau Marine Conserds the Establishment of the Berau Marine Conserds the Establishment of the Berau Marine Conservation Arvation Arvation Arvation Arvation Areaeaeaeaea

Based on the work of the Joint Secretariat, as well as the surveys and outreach efforts prior
to the formation of the Secretariat, in July 2005, the Head of Berau District endorsed the
concept of forming a large-scale, multi-use and multi-stakeholder MCA throughout the
marine waters of the district, stretching across the Berau Archipelago.  This concept was
memorialized in the form of a decree signed by the District Head, which is currently pend-
ing review by the regional parliament of Berau (Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Berau).

Vis ionVis ionVis ionVis ionVis ion
The vision of the MCA is to protect marine biodiversity and to sustain coastal livelihoods
in the Berau Archipelago.

StrategyStrategyStrategyStrategyStrategy
The overall strategy is to promote partnerships in order to improve the processes for
decision-making among stakeholders, in the establishment and management of the Berau
MCA.  Collaborative efforts and active participation from the community would be used in
determining including use-zone, limited use-zone and no-take zone.

ImplementationImplementationImplementationImplementationImplementation

The Partnership will coordinate in planning and management of Berau MCA to achieve the
following steps, as follows :

1. Design and Development of an MCA Management Plan (2004-2005)
The first step is the identification of a policy and legal framework to develop and establish
the MCA, and to clarify authorities and responsibilities for the various government agencies
and stakeholders in establishing and managing the MCA.  This has been accomplished by the
Joint Secretariat, although many issues remain in flux as the central government is currently
in the process of drafting a series of regulations to implement the recently enacted Law No.
31/2004 relating to Fisheries.  At the same time – and to be grandfathered in to the pre-
existing framework notwithstanding any future regulations — the District head has ap-
proved by decree the establishment of the MCA and identified its outer boundaries, includ-
ing a total marine and coastal area of 1.2 million hectares, including mangrove habitats along
the shoreline, small islands, and seaward from the shoreline to 4 nautical miles, which is the
limit of district maritime jurisdiction under Law No. 32/2004.  This area also tracks the
boundary of the District of Berau as provided in its Spatial Plan.
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2.  Education and Outreach (2004-2006)
The Joint Secretariat sponsored many activities to explain the concept of MCAs and MPAs
to government agencies, user groups and conservation organizations to gain support for the
establishment of a large Marine Protected Area in the coastal villages.   These activities
included workshops, consultations, seminars, meetings, cross-visits to other MCAs and
MPAs throughout Indonesia,   This approach will help to ensure that the collaborative, co-
managed and regionally-based Berau MCA is different from the old paradigm of centralized
National Parks.

3. Establishment of Management Authority (2005-2006)
Also essential is the formation of a management committee/authority  for the Berau MCA.
The management authority should include government agencies, representatives from user
groups and conservation organizations. Under the umbrella of the management authority,
different zones within the MCA may have different forms of management among govern-
ment agencies, user groups and conservation agencies.

4. Development of an MCA Zonation Plan (2006)
Once the MCA is formally declared and the management authority formally established, the
management authority can prepare a draft  Zonation Plan.  This Plan should be based on the
scientific findings of the Rapid Ecological Assessment and other surveys, and on public
consultations and stakeholder participation.  The Zonation Plan should consist of core
protected zones (no-take zones), buffer zones, and use zones.  The proposed core zone
would be selected based on scientific information in order to meet ecological benefits
without conflicting with other use zones.  Other zones would address local needs, and could
include locally managed zones.

5. Development of an MCA Management Plan (2006-2007)
Once the management authority is formed, it should also begin preparation of a management
plan that will address all aspects of administration and management of the MCA, including
general administration and decision-making, regulatory measures, outreach programs,
monitoring and evaluation, and budget and financing.

6. Financial Sustainability  (2008)
Once the MCA is functional, with a management structure, a zonation plan and a manage-
ment plan, the management authority can then explore ways to ensure that the MCA
becomes financially and economically sustainable.  This would require an increase the
diversity and reliability of funding sources to support the Berau MCA and conservation
programs within the MCA.
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BAB 1 Pendahuluan

1.1. Pentingnya KKL di Tingkat Nasional dan Lokal1.1. Pentingnya KKL di Tingkat Nasional dan Lokal1.1. Pentingnya KKL di Tingkat Nasional dan Lokal1.1. Pentingnya KKL di Tingkat Nasional dan Lokal1.1. Pentingnya KKL di Tingkat Nasional dan Lokal

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas laut lebih besar dari pada luas daratan.
Jumlah pulau di negara ini sebanyak 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km atau
18,4 % dari garis pantai dunia.  Wilayah laut Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa
terkenal memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya alam, baik sumberdaya alam yang
dapat pulih seperti perikanan, hutan mangrove, terumbu karang dan lainnya, maupun yang
tidak dapat pulih seperti bahan tambang.  Wilayah pesisir yang merupakan wilayah peralihan
antara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang
mengundang daya tarik berbagai pihak untuk memanfaatkannya.

Sumberdaya kelautan merupakan salah satu kekayaan alam yang banyak dimanfaatkan oleh
masyarakat.  Akan tetapi pemanfaatan sumberdaya tersebut sampai saat ini kurang
memperhatikan kelestariannya. Akibatnya terjadi penurunan fungsi, kualitas serta
keanekaragaman hayati yang ada.  Sebagai contoh adalah degradasi ekosistem terumbu karang
yang telah teridentifikasi sejak tahun 1990-an.   Dari hasil penelitian P3O-LIPI (1998)
diketahui bahwa kondisi terumbu karang Indonesia dalam kondisi sangat baik hanya 6,41 %,
kondisi baik 24,3 %, kondisi sedang 29,22 %, dan kondisi rusak 40,14 %.   Data ini
menunjukkan sebagian besar kondisi terumbu karang di Indonesia dalam keadaan rusak.
Kerusakan tersebut pada umumnya disebabkan oleh kegiatan perikanan destruktif, yaitu
penggunaan bahan peledak, racun sianida, penambangan karang, pembuangan jangkar perahu
dan sedimentasi.  Pelaku kerusakan tidak hanya dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional,

juga oleh nelayan-nelayan modern dan nelayan asing.

Dalam rangka mengatasi degradasi sumberdaya
kelautan di Indonesia, diperlukan suatu desain

pengelolaan yang komprehensif. Desain
pengelolaan ini diharapkan dapat menyatukan
beberapa kebijakan yang ada sehingga dapat
mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Desain pengelolaan tersebut adalah
menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki
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potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, gejala alam dan keunikan, serta
ekosistemnya menjadi Kawasan Konservasi Laut (KKL).  Desain pengelolaan seperti ini telah
banyak dikembangkan diberbagai negara.  Di Indonesia dikenal antara lain dalam bentuk:
Taman Nasional Laut, Taman Wisata Laut, Suaka Alam Laut dan Cagar Alam Laut, Taman
Wisata Laut, Zona Konservasi Laut/Daerah Perlindungan Laut, serta Suaka Perikanan.

Menurut IUCN (2003) KKL adalah perairan pasang surut, termasuk tumbuhan dan hewan
didalamnya, dan bukti peninggalan sejaran serta budaya, yang dilindungi secara hukum atau
cara lain yang efektif, untuk melindungi sebagian atau seluruh lingkungan di sekitarnya.  Kalau
dicermati, maka kawasan atau wilayah yang akan dikonservasi bisa berupa perairan atau
termasuk juga daratan di kawasan pesisir.  Kawasan tersebut nantinya harus disahkan dengan
aturan formal atau aturan lain seperti peraturan adat.   Melalui pembentukan KKL diharapkan
upaya perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma
nutfah dan ekosistemnya, serta pemanfaatan sumberdaya alam kelautan secara lestari dapat
terwujud.

Di beberapa tempat, KKL telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam melindungi
keanekaragaman sumberdaya hayati pesisir dan laut, serta pengelolaan pemanfaatan
sumberdaya secara berkelanjutan, seperti perikanan tangkap dan pariwisata. KKL berbeda
dari sistem pengelolaan perikanan tangkap yang ada saat ini, seperti pengaturan armada, alat
dan hasil tangkap.   KKL lebih memperhatikan ekosistem secara keseluruhan dibandingkan
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satu atau beberapa spesies yang bernilai ekonomis.   Salah satu fungsi KKL adalah sebagai
daerah perlindungan habitat dan spesies ikan. Dengan demikian KKL diharapkan dapat
berfungsi sebagai ’bank’ sumberdaya perikanan yang dapat mendukung peningkatan dan
keberlanjutan pendapatan masyarakat, khususnya nelayan.

Pengelolaan KKL bersifat lebih adaptif sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Karateristik ini terlihat melalui zonasi yang memungkinkan diterapkannya tingkat pemanfaatan
yang berbeda pada zona-zona yang berbeda.  Pada ‘zona larang ambil’ (no-take zone) masih
bias dimanfaatkan untuk kepentingan wisata.  Sementara di zona lainnya bisa saja dimanfaatkan
secara ekstraktif dengan penggunaan alat yang tidak merusak habitat ikan.

Namun demikian pada kenyataannya, pengelolaan sebagian besar KKL yang ada di Indonesia
kurang optimal.   Hal ini disebabkan oleh: (1) Orientasi pengelolaan KKL lebih terfokus pada
manajemen teresterial, (2) Pengelolaan bersifat sentralistik, serta belum melibatkan
pemerintah daerah dan masyarakat setempat, (3) Tumpang tindih pemanfaatan ruang dan
benturan kepentingan para pihak, dan (4) Banyaknya pelanggaran yang terjadi di KKL.

Pemerintah, melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), mencoba mengembangkan
suatu pendekatan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah
daerah untuk mengelola wilayah lautnya.  Untuk itu pemerintah telah menetapkan kawasan-
kawasan konservasi laut yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia.  Model pengelolaan
seperti ini diberi nama Kawasan Konservasi laut Daerah (KKLD).  Sampai saat ini telah
terbentuk KKLD di 9 kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Direktorat Konservasi dan Taman
Nasional Laut, DKP.

KKLD merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sumberdaya kelautan yang sedang
digalakkan secara nasional, selain kawasan konservasi nasional yang telah ada.  Sebagaimana
diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya untuk kawasan konservasi nasional, landasan hukum untuk KKLD diatur dalam
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Dalam pasal 18 UU ini dijelaskan
salah satu kewenangan daerah di wilayah laut adalah eksploitasi dan konservasi sumberdaya
alam di wilayahnya.

1.2. KKL Berau1.2. KKL Berau1.2. KKL Berau1.2. KKL Berau1.2. KKL Berau

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya pesisir dan
laut yang tinggi dan beragam di Indonesia.   Di wilayah laut kabupaten ini terdapat terumbu
karang yang luas dengan kondisi cukup baik.  Keragaman terumbu karang Berau tertinggi
kedua di Indoensia setelah Raja Ampat dan ke tiga di dunia.  Hutan mangrove ditemukan di
Delta Berau dan di sepanjang daerah pesisir.  Sejumlah pulau-pulau kecil dan ekosistem
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padang lamun juga terdapat di daerah ini.
Beberapa spesies yang dilindungi dapat
ditemukan seperti penyu, paus, lumba-
lumba, duyung dan beberapa spesies
lainnya.  Perairan Berau dikenal sebagai
wilayah yang memiliki habitat penyu hijau
terbesar di Indonesia. Selain itu, potensi
perikanan dan pariwisatanya masih baik.
Namun demikian, di kawasan pesisir dan
laut Berau juga terdapat berbagai
permasalahan seperti perusakan terumbu
karang, penurunan populasi penyu,
praktek penangkapan ikan yang tidak
ramah lingkungan, dan lain sebagainya.

Dengan potensi sumberdaya pesisir dan laut yang besar beserta permasalahannya,  wilayah
pesisir dan laut Kabupaten Berau perlu dikelola dengan baik dan tepat.  Hal ini guna menjaga
kelestarian dan berjalannya fungsi dari sumberdaya tersebut sehingga dapat mendukung
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan program pemerintah (DKP) yang tengah menggalakkan pembentukan KKL di
berbagai daerah, Kabupaten Berau menyambut baik upaya ini melalui pembentukan Kawasan
Konservasi Laut Kabupaten Berau (KKL Berau).  KKL Berau ditetapkan melalui Peraturan
Bupati Berau tahun 2005.  Batas KKL di wilayah laut ditetapkan sejauh 4 mil yang diukur dari
garis pangkal yang menghubungkan pulau-pulau terluar dalam wilayah Kabupaten Berau,
sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau yang ditetapkan melalui Peraturan
Daerah No. 3 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau.
Batas KKL ke arah darat ditetapkan sesuai dengan batas kawasan lindung hutan mangrove
berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2004 (Peta 1).  Luas KKL Berau sebesar
1.222.988 ha.  Secara umum tujuan pembentukan KKL Berau adalah untuk melindungi
keanekaragaman laut, serta menjamin pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pariwisata
bahari berkelanjutan di Kabupaten Berau.

Pembentukan KKL Berau ini diharapkan dapat menjadi model dalam mendesain pokok-pokok
pengelolaan konservasi laut yang berskala daerah, dan atau regional bahkan nasional karena
lintas wilayah administrasi otonomi. Untuk menghindari berbagai permasalahan yang
berkembang dalam pengelolaan KKLD, baik konflik vertikal (tumpang tindih perundang-
undangan) maupun horizontal (masalah pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya), maka
dibutuhkan suatu kajian yang mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan
yang telah berjalan, perencanaan dan desain pengelolaan yang baik, kelembagaan yang dapat
berjalan sesuai dengan kebutuhan, serta sistem pendanaan yang mandiri.

Terumbu karang di Pulau Semama
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1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.     TTTTTujuanujuanujuanujuanujuan

Tujuan dari penyusunan buku Menuju KKL Berau ini adalah:
1. Untuk memberikan gambaran tentang potensi dan kondisi biofisik dan sosekbud pada

KKL Berau, serta isu-isu dan permasalahannya.
2. Untuk memberikan gambaran tentang konsep dan ide-ide dalam pengembangan KKL

Berau.
3. Untuk memberikan informasi dasar dan masukan guna perencanaan dan pengelolaan KKL

Berau.
4. Sebagai bahan pembelajaran dalam pengembangan KKLD di tempat-tempat lain.

1.4. Proses1.4. Proses1.4. Proses1.4. Proses1.4. Proses

Buku ini dibagi kedalam 2 kategori utama, yaitu status sumberdaya pesisir dan laut, dan
proses pengembangan KKL.  Status sumberdaya pesisir dan laut terdiri dari Bab II sampai Bab
V, sedang proses pengembangan KKL terdiri dari Bab VI sampai Bab IX.

Proses penyusunan status sumberdaya pesisir dan laut dilakukan dalam 3 tahap.  Tahap
pertama, identifikasi data dan informasi yang ada pada buku Profil Kepulauan Derawan
(2003). Tahap kedua, identifikasi data dan informasi yang dibutuhkan pada buku Menuju KKL
Berau (2004).  Tahap ketiga, pengambilan data-data primer baik data biofisik, sosekbud,
hukum dan kebijakan yang dibutuhkan berdasarkan kajian tahap dua (2004 – 2005).

Proses penyusunan pengembangan KKL dilakukan dalam 2 tahap.  Tahap pertama,
penyusunan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama pengembangan KKL
Berau dari awal sampai terbentuknya KKL Berau, termasuk konsep dan ide-ide
pengembangan KKL (2004 – 2005).  Tahap kedua, penyusunan rekomendasi pengelolaan
KKL kedepannya.
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BAB 2 Administrasi dan Geografi

Kabupaten Berau merupakan salah satu dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Luas wilayahnya 3.426.070 ha dengan luas laut sekitar 1.222.988 ha.   Kabupaten ini
berbatasan dengan Kabupaten Bulungan di sebelah barat dan utara, Selat Makassar di

sebelah timur, dan Kabupaten Kutai Timur di sebelah selatan.

Secara administratif, Kabupaten Berau terdiri atas 13  kecamatan, yaitu Tanjung Redeb,
Gunung Tabur, Teluk Bayur, Segah, Kelay, Sambaliung, Derawan, Maratua, Tabalar, Biatan-
Lempake, Talisayan, Batu Putih dan Biduk-Biduk. Delapan kecamatan terakhir merupakan
kecamatan yang memiliki wilayah pesisir dan laut. Khusus Kecamatan Maratua merupakan
kecamatan yang terletak di laut. Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biatan Lempake
merupakan kecamatan yang baru dibentuk pada tahun 2005 (Peta 2).

KKL Berau terletak antara Karang Pulau Panjang, Tanjung Karangtigau dengan Karang Baliktaba
di utara, menghadap ke Selat Makasar ke arah timur dan Semenanjung Mangkalihat di sebelah
Selatan.  Secara geografis lokasinya berada pada koordinat 02o 49' 42.6"- 01o 2' 0.06" U;117o

59' 17.16"- 119o 2' 50.30" S.  Luas wilayah KKL  meliputi seluruh wilayah pesisir dan laut
termasuk kawasan mangrove, yaitu 1.222.988 ha, meliputi 7 kecamatan pesisir di atas, kecuali
Kecamatan Sambaliung.

Terdapat 2 (dua) sungai besar  yang mengalir ke dalam KKL, yaitu Sungai Berau dan Sungai
Tabalar.  Sungai Berau merupakan sungai utama yang mengalir jauh dari hulu Sungai Segah dan
Sungai Kelay, kemudian menyatu di Kota Tanjung Redeb menuju ke arah laut.  Sungai ini
merupakan salah satu jalur transportasi utama dari Kota Tanjung Redeb menuju ke wilayah
lain di luar Kabupaten Berau, termasuk ke pulau-pulau seperti Derawan, Sangalaki, Kakaban
dan Maratua.  Tingkat kekeruhan Sungai Berau sangat tinggi, sehingga pada bulan-bulan
tertentu sedimen dari sungai ini terlihat hampir sampai ke karang Pulau Derawan.

Untuk memudahkan pengelolaan, KKL
Berau diusulkan menjadi 3 kawasan
pengelolaan, yaitu bagian utara, tengah dan
selatan.  Kawasan pengelolaan bagian utara
meliputi wilayah laut, pulau-pulau kecil,
terumbu karang, padang lamun dan hutan
mangrove di Kecamatan Pulau Derawan dan
Maratua. Kawasan pengelolaan bagian tengah
meliputi wilayah laut dan hutan mangrove
Kecamatan Tabalar, Biatan Lempake dan
Talisayan.  Kawasan pengelolaan bagian
selatan meliputi wilayah laut, pulau-pulau
kecil, terumbu karang, lamun dan hutan
mangrove di Kecamatan Batu Putih dan
Biduk-biduk.
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3.1 Pulau-pulau K3.1 Pulau-pulau K3.1 Pulau-pulau K3.1 Pulau-pulau K3.1 Pulau-pulau Kecilecilecilecilecil

Meskipun belum ada kesepakatan tentang
definisi pulau kecil baik di tingkat nasional
maupun dunia, namun terdapat kesepakatan
umum yang dimaksud dengan pulau kecil.
Pulau kecil yaitu pulau yang berukuran kecil
yang secara ekologis terpisah dari pulau
induknya (mainland) dan memiliki batas yang
pasti, terisolasi dari habitat lain, sehingga
mempunyai sifat insular (Dahuri, 1997).

Batasan mengenai pulau kecil dan sangat kecil
adalah berdasarkan pada luas pulau. Batasan
luas pulaupun mengalami perubahan dari
waktu ke waktu.  Awalnya pulau kecil (small
island) didefinisikan sebagai pulau dengan
luas daratan kurang dari 10.000 km2. Dalam
perkembangan selanjutnya menjadi luas
kurang dari 5.000 km2 kemudin turun lagi
menjadi kurang dari 100 km2 atau pulau
dengan lebar kurang dari 3,0 km (Falkland,
1991).

Pulau-pulau kecil di Kabupaten Berau
sebanyak 39. Dalam KKL Berau terdapat 31
pulau yang tersebar dibagian utara dan
selatan KKL.  Selain itu juga terdapat
beberapa gosong dan atol.  Pulau-pulau
tersebut tersebar pada 4 kecamatan pesisir,
yaitu di Kecamatan Pulau Derawan dan
Maratua dibagian utara, dan di Kecamatan
Batu Putih dan Biduk-biduk dibagian selatan.
Dari 31 pulau tersebut yang berpenghuni hanya 4 pulau, yaitu Pulau Derawan, Maratua,
Kaniungan Besar dan Balikukup.  Luas masing-masing pulau ditunjukkan pada Tabel 1.

3.2 Sistem Lahan3.2 Sistem Lahan3.2 Sistem Lahan3.2 Sistem Lahan3.2 Sistem Lahan

Data tentang sistem lahan di KKL Berau belum lengkap.  Beberapa sistem lahan pulau yang
ada dapat dijelaskan sebagai berikut (BFMP, 2000) (Peta 3):
• Sistem lahan di Pulau Raburabu dan Pulau Panjang merupakan sistem lahan Kajapah (KJP)

yang merupakan dataran lumpur di daerah pasang surut nipah dan bakau.  Jenis tanah

BAB 3  Kondisi Biofisik

Tabel 1.  Nama dan Luas Pulau-pulau
Kecil dalam KKL Berau

Nama Pulau

Semut
Andongabu
Bakungan
Bulingisan
Derawan
Maratua
Nunukan
Panjang
Rabu-rabu
Sangalaki
Sangalan
Sepinang
Semama
Sidau
Tiaung
Pabahanan
Kakaban
Sambit
Blambangan
Mataha
Bilang-bilangan
Balikukup
Kaniungan Besar
Kaniungan Kecil
Manimbora
Lungsuran Naga
Guntung
Lalawan
Badak-badak
Tidung
Tempurung

Luas  (ha)

6,90
5,30
8,70
4,50

44,60
2.375,70

4,80
565,40

26,70
15,90

3,50
241,30

91,10
31,20

372,50
2,00

774,20
18,00
22,00
25,80
25,20
10,20
73,30
10,20

2,00
13.115,59
3.973,80
6.264,27
1.187,75

344,02
1.291,2

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sumber : Pengukuran dengan Citra Landsat, 2000.
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pada pulau ini merupakan sulfaquent.  Kemiringan pulau kurang dari 2 % dengan tipe
batuan yang merupakan endapan dari laut.

• Sistem lahan di Pulau Derawan, Semama, dan Sangalaki beserta beberapa pulau yang ada di
sekitar Pulau Maratua merupakan sistem lahan Putting (PTG) yang merupakan pantai
dengan kemiringan dibawah 2 % dengan tipe batuan yang berasal dari laut.

• Sistem lahan di Pulau Kakaban dan Maratua merupakan sistem Dataran Karst berbukit
kecil (GBJ) yaitu sistem lahan yang mempunyai bahan induk dari batu kapur dan
mempunyai jenis tanah dengan top soil yang sangat dangkal (<10 cm). Jenis tanah yang
terdapat pada system lahan ini adalah Litosol Eutrik atau Eutric Troporthents (USDA,
1976). Tanah ini mempunyai kejenuhan basa lebih dari 50 % dan reaksi tanah atau pH >
6.5

• Sistem lahan di Pulau Bakungan, Pulau Sambit dan Pulau Mataha merupakan sistem
Dataran Karst Campuran (KPP), yaitu sistem lahan yang mempunyai bahan induk batu
kapur dan bercampur dengan pasir lumpur akibat proses pasang surut.

• Sistem lahan di sepanjang pesisir selatan Berau dari Talisayan di dominasi dengan sistem
lahan KPR (Kapur), ada bagian pertemuan antara sistem KJP mangrove di Talisayan adalah
GBJ. Di kawasan pesisir Biduk-biduk dan pulau-pulau kecil di Biduk-biduk seperti Pulau
Buaya-buaya, sistem lahan KJP mangrove mendominasi. Namun demikian, semakin ke arah
pesisir selatan perbatasan dengan Kutai Timur sistem KPP dengan lereng 2-20 % dan
MPT dengan lereng 25-60 % campuran pasir-kerikil mendominasi kawasan.

Desa pesisir Tanjung Perepat dengan sistem lahan kapur
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Arus Lintas Indonesia (ARLINDO), Sumber: Gordon and Fine, 1996

3.3 Geomorfologi, Iklim, dan Oseanografi3.3 Geomorfologi, Iklim, dan Oseanografi3.3 Geomorfologi, Iklim, dan Oseanografi3.3 Geomorfologi, Iklim, dan Oseanografi3.3 Geomorfologi, Iklim, dan Oseanografi

Pulau Kalimantan terbentuk pada masa Miosen sekitar 30 juta tahun yang lalu, berasal dari
benua Eurasia yang besar, bergeser sehingga membentuk sebagian Jawa dan Kalimantan bagian
selatan. Pembentukan ini dilanjutkan pada pada masa Pliosen sekitar 12 juta tahun yang lalu
melalui gerakan-gerakan tektonik yang menyebabkan pulau Kalimantan terangkat ke atas
permukaan laut. Kemudian disusul pada masa Pleistosen sekitar 1 juta tahun yang lalu yang
menyebabkan pula pasang surut tidak menentu.  Pulau-pulau yang ada di KKL Berau
terbentuk akibat proses geologi sehingga di beberapa pulau terdapat batuan kapur di dataran
tinggi. Pembentukan Cekungan Tarakan (The Tarakan Basin) diduga didahului dengan
pembentukan Laut Sulawesi dengan pemisahan Sulawesi dari Kalimantan pada pertengahan
sampai akhir jaman Eosen (Hamilton, 1979).

Menuju ke arah timur laut dari sub-cekungan muara dihubungkan dengan zona patahan, yang
menyebabkan pengangkatan dasar karang muara tua dan membentuk Pulau Maratua. Data
seismik menunjukkan bahwa kehadiran sedimen masif karbonat setinggi 5.000 meter  dari
jaman Oligosen sampai sekarang dari proses vulkanik.

Pembukaan Laut Sulawesi telah diinterpretasikan bersamaan dengan episode tektonik dengan
pembukaan Laut Cina Selatan (Rangin, 1991). Pada Jaman Miosen-Pliosen pertengahan,
Cekungan Tarakan secara tektonik relatif stabil dengan sedimentasi dari delta-delta di muara
sungai, dan proses sedimentasi berlanjut terus. Posisi patahan geologi yang membujur dari
utara ke selatan merupakan bentuk yang umum di sub-basin Tarakan. Kecenderungan
orientasi patahan berubah
ke arah timur laut, sebelah
utara Pulau Bunyu.  Ada 3
(tiga) patahan geologi di
Cekungan Tarakan, yaitu
Patahan Semporna di bagian
utara antara Peninsula
Semporna dan Pulau
Sebatik. Patahan geologi
kedua adalah zona Patahan
Maratua membentuk zona
transpresional yang
kompleks dan membentuk
batasan antara Tarakan dan
Muara sub-basin.  Dan yang
ketiga adalah sepanjang
pantai utara Peninsula
Mangkalihat.
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Kondisi iklim di KKL Berau
terdiri atas musim hujan
dan musim kemarau.
Musim hujan berlangsung
pada bulan Oktober hingga
Mei dengan hari hujan rata-
rata 15 sampai 20 hari
perbulan dan curah hujan
terbesar terjadi pada akhir
atau awal musim hujan.
Musim kemarau
berlangsung pada bulan Juli
hingga September dengan
curah hujan terendah pada
bulan Juli.   Suhu udara
rata-rata berkisar antara
24,8 0C- 27,9 0C.  Suhu udara minimum berkisar antara 19 0C - 23,2 0C sedangkan suhu
udara maksimum berkisar antara 32 0C - 35,6 0C.  Suhu udara harian rata-rata tidak
menunjukkan fluktuasi yang signifikan antara siang dan malam hari.  Perbedaan suhu udara
maksimum dengan minimum berkisar antara 10 0C - 12 0C.

Kondisi iklim pada KKL Berau sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim di Samudra Pasifik.
Secara umum iklim akan dipengaruhi oleh musim barat dan musim timur. Faktor oseanografi
dipengaruhi pergerakan arus secara musiman dan Arus Lintas Indonesia (Arlindo) dari
Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia yang melewati Selat Makasar.

Penelitian tentang Arlindo telah dilakukan dengan menggunakan kapal Baruna Jaya I selama
musim timur pada bulan Agustus - September 1993 (South East Monsoon) dan musim barat
pada bulan Januari - Maret 1994 (North West Monsoon), dan expedisi Baruna Jaya IV bulan
November - Desember 1996 dan Februari 1998. Informasi yang didapat dari penelitian ini
digunakan untuk menginvestigasi komposisi dan percampuran massa air di perairan laut
Indonesia (Illahude dan Gordon, 1996). Arlindo yang membawa massa air dari Pasifik melalui
Sangihe Ridge (1350 m), yang terletak di Kepulauan Sangir Talaud 40 LU, 1260 BT  ke Selat
Makasar melewati Laut Sulawesi sebelah Timur KKL Berau terhambat oleh Dewakang Sill
sekitar kepulauan di Sulawesi Selatan dengan kedalaman 680 m. Perjalanan massa air yang
melalui Laut Sulawesi dan Selat Makasar diperkirakan sebesar 9.3 Sv (Sdev = 2,5 Sv), yang
hampir sama dengan massa air yang melewati rute lain di kawasan timur perairan Indonesia
(Gordon et al., 1999). Massa air dasar di Laut Sulawesi pada kedalaman 4.500 m  mempunyai
potensial temperatur 3,34 0C, salinitas 34,59 psu dengan kandungan oksigen 0,15 ml/l
(Gordon et al.,  2003).

Citra Landsat Kepulauan Derawan
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Arah angin secara umum di KKL Berau mengikuti musim yang ada di Indonesia, yaitu musim
barat (angin Utara) dan musim timur (angin Selatan).  Kecepatan angin yang paling rendah
terjadi pada bulan Oktober dan November yang mencapai 4,3 knot dengan arah rata-rata
3300. Kecepatan angin maksimum terjadi pada bulan Juli dan Agustus dengan arah 2700.
Suhu udara berkisar antara 22,3 0C sampai 32 0C.

Berdasarkan klasifikasi Koppen, KKL Berau termasuk tipe iklim alpha, sedangkan menurut
klasifikasi Schmidt dan Fergusson kawasan termasuk golongan iklim A, yaitu hujan berlangsung
sepanjang tahun dan jarang terjadi bulan kering.  Curah hujan harian di Kepulauan Derawan
berkisar antara 0,6 sampai 21,8 mm dengan jumlah hari hujan antara 4 sampai 28 hari.
Kondisi oseanografi di KKL Berau dipengaruhi oleh dinamika aliran Sungai Berau dan dinamika
laut lepas Selat Makasar.  Kisaran suhu permukaan air laut berkisar antara 29,5 0C  sampai
30,5 0C untuk kawasan yang berhadapan dengan Sungai Berau dan berkisar antara 29,5 0C
sampai  30 0C untuk kawasan yang berhadapan dengan laut lepas.  Kisaran suhu rata-rata
pada dasar perairan untuk kawasan yang berhadapan dengan Sungai Berau berkisar antara
27,5 0C sampai 29 0Cdengan kedalaman perairan 5-20 m dan untuk kawasan yang
berhadapan dengan laut lepas berkisar 21 0C sampai 28 0C dengan kedalaman 100-200 m
(Peta 4).

Salinitas pada kawasan yang berhadapan dengan Sungai Berau berkisar antara 32,5 sampai 33
ppt dan pada kawasan yang berdekatan dengan laut lepas mempunyai salinitas 33,5 ppt.
Salinitas pada kedalaman 100 meter untuk kawasan yang berhadapan dengan sungai Berau

Curah hujan rata-rata tahunan (Sumber:BMG)
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adalah 33,5 ppt dan pada kawasan yang berhadapan dengan laut lepas berkisar antara 34
sampai 34,5 ppt.

Kandungan oksigen terlarut (DO) di perairan KKL Berau tidak menunjukkan perbedaan yang
besar, baik di kawasan yang dipengaruhi sungai atau pun kawasan yang dipengaruhi laut lepas
yaitu berkisar antara 2,5 sampai 4,5 ml/l.   Kandungan nitrat di permukaan air laut rata-rata
sama dengan di kawasan yang dipengaruhi sungai atau pun kawasan yang dipengaruhi laut
lepas, yaitu berkisar antara 0,4 sampai 1,8 mg/l.  Kandungan nitrat pada kedalaman 100 meter
menunjukkan perbedaan antara kawasan yang dipengaruhi sungai dan yang dipengaruhi laut
lepas.  Kawasan yang dipengaruhi sungai kandungan nitratnya berkisar antara 0 sampai 1,2
mg/l sedangkan kawasan yang dipengaruhi laut lepas lebih dari 1,2 mg/l.    Kandungan fosfat
pada dasar perairan menunjukkan nilai yang berbeda pada dua kawasan yaitu 1,2 sampai 2,4
mg/l untuk kawasan yang dipengaruhi laut lepas dan 0 sampai 1,2 mg/l untuk kawasan yang
dipengaruhi oleh sungai.

3.4 Batuan dan Struktur Geologi3.4 Batuan dan Struktur Geologi3.4 Batuan dan Struktur Geologi3.4 Batuan dan Struktur Geologi3.4 Batuan dan Struktur Geologi

Struktur geologi dan batuan pembentuk beberapa pulau di KKL Berau (Peta5) sebagai
berikut:

Pulau Panjang:Pulau Panjang:Pulau Panjang:Pulau Panjang:Pulau Panjang:
Pulau Panjang merupakan pulau terumbu karang.  Di pulau ini telah terbentuk solum tanah
yang cukup tebal dengan ketebalan sekitar 2,5 meter dan sebagian telah mengalami pelapukan.
Hasil pelapukan ini merupakan sumber mineral untuk mendukung dan berkembangnya hutan
mangrove.  Pantai di sekeliling pulau ini adalah pantai mangrove dengan substrat karang mati.

Pulau DeraPulau DeraPulau DeraPulau DeraPulau Derawan:wan:wan:wan:wan:
Satuan morfologi Pulau Derawan adalah dataran pantai
dan bertopografi datar.  Pantai pasir memiliki kemiringan
lereng sekitar 70 - 110 dengan lebar 13,5 - 20 meter.
Material penyusun pantai didominasi pasir kasar yang
tersusun oleh fargmen-fragmen karang.

Pulau Semama:Pulau Semama:Pulau Semama:Pulau Semama:Pulau Semama:
Satuan morfologi Pulau Semama adalah dataran pantai
dengan topografi datar.  Pantai pasir memiliki kemiringan
lereng berkisar 50 - 100 dan lebar pantai 8,5 - 10 meter.
Material penyusun pantai adalah fragmen karang dengan
pasir sangat kasar sebagai ukuran butir yang dominan.
Pantai pasir di pulau ini berasosiasi dengan hutan mangrove yang tidak tebal.

Pulau Derawan
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Pulau Sangalaki:Pulau Sangalaki:Pulau Sangalaki:Pulau Sangalaki:Pulau Sangalaki:
Pulau Sangalaki memiliki satuan morfologi
dataran pantai yang datar.  Pulau ini
memiliki lagoon dangkal berdasar pasir dan
ditumbuhi oleh karang dan lamun.  Pantai
pasir memiliki lebar 12 - 15 meter dengan
kelerengan antara 60 - 110 dengan mate-
rial penyusun pantai berupa fragmen
karang dan dominan berukuran butir pasir
kasar.

Pulau Maratua:Pulau Maratua:Pulau Maratua:Pulau Maratua:Pulau Maratua:
Pulau Maratua memiliki dua satuan
morfologi, yaitu dataran pantai dan perbukitan rendah sampai tinggi.  Dataran pantai memiliki
topografi datar sampai bergelombang.  Daerah dataran yang bertopografi datar sebagian besar
merupakan daerah pemukiman, sedang daerah yang bergelombang serta perbukitan adalah
daerah hutan campuran.  Batuan penyusun daerah perbukitan adalah batu gamping terumbu
yang mengalami pengangkatan.  Dataran pantai tersusun oleh endapan pasir pantai yang
merupakan endapan alluvial.

Di Pulau Maratua terdapat dua tipe pantai, yaitu pantai berpasir dan pantai terjal (cliff).  Pantai
berpasir terbentuk karena pengendapan pasir di pantai oleh gelombang, sedangkan tipe pantai
terjal terbentuk oleh terumbu karang yang terangkat (Anon, 2002).

Pulau Sambit :Pulau Sambit :Pulau Sambit :Pulau Sambit :Pulau Sambit :
Satuan morfologi Pulau Sambit adalah dataran pantai dan bertopografi datar. Material
penyusun pantai terdiri dari patahan karang kecil dan pasir putih.

Pulau Balikukup:Pulau Balikukup:Pulau Balikukup:Pulau Balikukup:Pulau Balikukup:
Satuan morfologi pulau ini adalah dataran pantai yang datar, memiliki gosong yang luas dengan
dasar pasir ditumbuhi karang dan lamun.   Material penyusun terdiri dari fragmen karang
dengan pasir kasar dan halus.  Kelerengan antara 70 - 100 dengan lebar pantai 7 - 15 m.

3.5 Hidrogeologi dan Hidrologi3.5 Hidrogeologi dan Hidrologi3.5 Hidrogeologi dan Hidrologi3.5 Hidrogeologi dan Hidrologi3.5 Hidrogeologi dan Hidrologi

Air tawar merupakan salah satu sumberdaya yang langka di KKL Berau.  Di Pulau yang
berpenghuni seperti Derawan, Maratua, Kaniungan Besar dan Balikukup tidak seluruhnya
memiliki sumber air tawar.  Air tawar hanya dijumpai di Pulau Derawan dan Pulau Maratua
sebagai air tanah dangkal dengan kedalaman muka air tanah sekitar 1,8 meter - 2,3 meter.
Pulau Kaniungan Besar dan Balikukup hanya memiliki sumber air payau.  Sedangkan di wilayah
pesisir di daratan utama, sumber air yang dimiliki sebagian besar air payau.

Pulau Sangalaki
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Kualitas air tanah di Pulau Derawan dan Pulau Maratua (Kampung Teluk Harapan) relatif baik
dengan kuantitas relatif konstan, apabila penggunaannya tidak berlebihan.  Air tanah bebas
dapat dijumpai di pulau-pulau kecil oleh karena materi pembentuk pulau berupa hasil
rombakan terumbu karang yang bersifat porus dan lulus air (permeable).  Air hujan yang
jatuh akan meresap ke dalam pasir dan membebani air laut di bawahnya, sehingga terdesak ke
bawah.  Berat jenis air tawar yang lebih kecil dibandingkan berat jenis air asin, yaitu 1,000 :
1,025 menyebabkan air tawar berada di atas air asin.  Dengan demikian, apabila air tawar di
pulau tersebut memiliki ketinggian 1 meter di atas permukaan air laut, maka akan terbentuk
cekungan air tawar sedalam 40 meter di atas air asin pada pulau yang bersangkutan.
Penurunan muka air tanah akibat pengambilan yang berlebih akan menyebabkan kerucut air
asin sebanding dengan 40 kali penurunannya.  Peristiwa tersebut disebut sebagai intrusi air
laut ke dalam akuifer air tawar.

Di Pulau Maratua, potensi air tanah selain dibentuk oleh infiltrasi air hujan, juga memperoleh
imbuhan dari aliran permukaan yang berasal dari bukit gamping di sepanjang punggung pulau
tersebut.  Penggunaan air tanah secara terkendali dapat menjamin ketersediaan air tawar di
daerah tersebut.

Sifat akuifer di Pulau Derawan dan Maratua yang porus dan permeable mensyaratkan
kemungkinan pencemarannya oleh limbah domestik.  Penggunaan tangki septik untuk
penampungan limbah cair domestik di kedua pulau tersebut dianjurkan untuk direncanakan
pada jarak yang cukup jauh dari lokasi sumur air tawar pada posisi lebih hilir ke arah pantai
untuk menyesuaikan dengan arah aliran air tanah.

Berdasarkan contoh kualitas air tanah yang diambil dari sumur penduduk di Pulau Derawan
dan Maratua, diketahui bahwa sebagian parameter menunjukkan pelampauan konsentrasi di
atas baku mutu, terutama total coliform dan fecal coliform.  Hal tersebut mengindikasikan
pengaruh limbah cair domestik terhadap air
tawar dalam sumur penduduk.

3.6  Mangrove3.6  Mangrove3.6  Mangrove3.6  Mangrove3.6  Mangrove

Menurut Saenger et al. (1983) yang disebut
dengan sumberdaya mangrove adalah
semua jenis pohon, vegetasi termasuk
semak belukar yang tumbuh di habitat
mangrove, jenis biota yang berasosiasi,
serta proses yang berperan penting dalam
menjaga keberadaan ekosistem mangrove,
seperti erosi dan sedimentasi.

Mangrove di danau Kakaban
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Dalam ekosistem pesisir dan laut, hutan mangrove memiliki arti penting karena mempunyai
fungsi ekologis, sosial dan ekonomi. Secara ekologis mangrove berfungsi sebagai tempat
pemijahan ikan dan udang, pelindung pantai dari abrasi akibat arus dan gelombang dan
penyuplai nutrient bagi lingkungan. Secara sosial ekonomi, mangrove dimanfaatkan kayu untuk
rumah tangga dan industri, penyedia ikan bagi manusia. Secara estetika, hutan mangrove
mempunyai panorama yang indah dengan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga
patut untuk dijadikan kawasan konservasi dan ekowisata.

Di Indonesia terdapat sekitar 3,5 juta ha mangrove yang menempati daerah pasang surut.
Habitat mangrove terbaik terdapat di sepanjang pantai yang terlindung dengan gerakan ombak
yang minimal dan muara-muara sungai.  Mangrove yang ditemukan di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil KKL Berau sebanyak 26 jenis.

Hutan mangrove menyebar merata di KKL Berau mulai dari bagian utara di Tanjung Batu,
Delta Berau, sampai ke selatan di Biduk-biduk.  Selain itu hutan mangrove juga ditemukan
dibeberapa pulau, seperti Pulau Panjang, Rabu-rabu, Semama dan Maratua di bagian utara
KKL, dan di Pulau Buaya-buaya di bagian selatan KKL (Peta 6).

Secara keseluruhan luas mangrove di KKL Berau sebesar 80.277 ha, terdiri dari mangrove
sejati (bakau, api-api) 49.888 ha dan mangrove tidak sejati (nipah, nibung) 30.389 ha.  Nipah
khususnya mendominasi di sepanjang Sungai Berau, sedangkan bakau dan api-api di Delta
Berau dan di sepanjang pantai.

Hasil citra Landsat tahun 2000 menunjukkan luasan mangrove di Pulau Panjang adalah 417,38
ha dengan kondisi yang masih baik.  Selain hutan mangrove, di Pulau Panjang terdapat vegetasi
pantai seluas 148,04 dengan kondisi sedang.  Di Pulau Semama terdapat hutan mangrove
seluas 77,15 ha dengan kondisi cukup baik.  Di Pulau Maratua terdapat hutan mangrove
seluas 369 ha dengan kondisi baik, vegetasi pantai dengan kondisi sedang, hutan kapur dengan
seluas 2.065,72 ha dengan kondisi cukup baik dan kebun seluas 166,55 ha.

Di Pulau Derawan vegetasi yang ada hanya vegetasi pantai seperti kelapa dan tanaman lainnya
seluas 18,33 ha.  Di Pulau Sangalaki hanya terdapat vegetasi pantai seluas 10,62 ha dengan
kondisi cukup baik. Di Pulau Kakaban terdapat hutan kapur seluas 695 ha dengan kondisi
yang masih baik.  Di pulau-pulau lainnya seperti Pulau Sambit, Blambangan, Mataha, Bilang-
bilangan, Balikukup, Manimbora, Kaniungan Besar dan Kaniungan Kecil, vegetasi yang ada
hanya vegetasi pantai.

Hasil kajian valuasi ekonomi dan konservasi mangrove untuk jangka waktu 10 tahun,
menunjukkan bahwa nilai ekonomi hutan mangrove memberikan manfaat ekonomis sebagai
berikut (TNC, 2004):
• Manfaat langsung: US$ 295.78 /ha/th
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• Manfaat tidak langsung: US$ 726.26 /ha/th
• Manfaat Pilihan: US$ 15.00 /ha/th
• Manfaat Eksistensi US$ 358.46 /ha/th
• Manfaat Bersih US$ 1,395,50 /ha/th

3.7 Padang Lamun3.7 Padang Lamun3.7 Padang Lamun3.7 Padang Lamun3.7 Padang Lamun

Lamun (seagrass) adalah tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri
untuk hidup terbenam di dalam laut. Lamun hidup di perairan dangkal pada substrat pasir,
lumpur, puing lamun atau campuran ketiganya pada pulau utama dan rataan terumbu pulau
karang. Secara ekologis memiliki fungsi penting bagi wilayah pesisir, yaitu: (1) sumber utama
produktivitas primer, (2) sumber makanan bagi organisme, misalnya penyu, (3) menstabilkan
dasar yang lunak, (4) tempat berlindung organisme dari predator, (5) tempat pembesaran
beberapa spesies ikan,  (6) peredam arus, (7) tudung pelindung sinar panas matahari bagi
penghuninya.

Parameter lingkungan utama yang mempengaruhi pertumbuhan lamun adalah  kecerahan
dengan kedalaman kurang dari 10 meter, kisaran temperatur optimum 28 - 30 °C, salinitas
optimum 35 psu, substrat campuran lumpur dan fine mud, serta kecepatan arus optimal
sekitar 0,5 m/detik.

Padang lamun (seagrass-meadows) atau hamparan lamun ditemukan tersebar di seluruh KKL
Berau dengan kondisi yang berbeda, dengan rata-rata luas tutupan kurang dari 10 % sampai 80 %
(Peta 7).   Luas tutupan padang lamun yang rendah (<10 %) dapat dijumpai pada daerah-
daerah yang banyak mendapat gangguan, seperti terbuka pada surut terendah, sedangkan
yang mempunyai luas tutupan tinggi (20 % - 80 %) terdapat pada daerah yang selalu tergenang
dan terlindung.  Ekosistem padang lamun secara ekologi dan ekonomi sangat penting, namun
keberadaanya terancam oleh gangguan
dan kegiatan manusia. Sampai saat ini
upaya restorasi dan konservasi lamun
belum banyak dilakukan, padahal
keanekaragaman hayati wilayah pesisir
sangat tergantung pada stabilitas
ekosistem lamun.  Ikan yang terdapat
di ekosistem lamun di KKL Berau
terdapat 85 jenis dari 34 famili.

Survei pada Juli 2003 yang dilakukan
oleh Wawan Kiswara (P2O LIPI) dan
tim TNC, menemukan 8 spesies
lamun yang ada di KKL Berau yaitu : Panen rumput laut di Maratua
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Halodule univervis, H. pinifolia, Cyamodocea rotundata, Syringodium isoetifolium, Enhalus
acoroides, Thalassia hemprichii, Halophila ovata dan Halophila ovalis.

Penyabaran Padang Lamun di KKL Berau dapat ditemukan di sebagian besar Pulau-pulau Kecil
di Utara dan Selatan KKL (Peta 7). Padang lamun di Pulau Panjang dapat ditemukan di
sekeliling Pulau Panjang.  Spesies yang ditemukan sebanyak 7 spesies yaitu; Enhalus acoroidea,
Thalasia hemprichii, Halodule uninervis, Halophila ovalis, Cyamodocea rotundata,
Syringodium isoetifolium, dan Halodule pinifolia, dengan jenis yang dominan adalah Halodule
uninervis dan Halodule pinifolia. Penutupan padang lamun di Pulau Panjang berkisar antara 5
sampai 40 %.

Di Pulau Derawan terdapat 6 spesies lamun yang dapat di temukan di sekeliling pulau, yaitu;
Thalasia hemprichii, Halodule uninervis, Halophila ovalis, Cyamodocea rotundata,
Syringodium isoetifolium, dan Halodule pinifolia, dengan jenis dominan Thalasia hemprichii
dan Halophilaovalis.  Penutupan padang lamun di Pulau Derawan berkisar antara < 5 %
sampai 50 %.

Padang lamun di Pulau Semama dapat ditemukan di sekeliling pulau dengan penutupan
hampir rata sekitar 10 %.  Spesies yang dapat  ditemukan adalah Enhalus acroides, Thalasia
hemprichii, Cyamodocea rotundata, Syringodium isoetifolium, dan Halophila ovalis, dengan
spesies dominan Cyamodocea rotundata dan Halophila ovalis.

Padang Lamun di Pulau Sangalaki terdapat 5 spesies yang terdiri dari Thalasia hemprichii,
Cyamodocea rotundata, Halophila ovalis, Enhalus acroides, dan Halodule uninervis, dengan
spesies dominan Halophila ovalis.

Penutupan padang lamun di Pulau Sangalaki berkisar antara 10 sampai 20 %.  Sedangkan
padang lamun di Pulau Kakaban dapat ditemukan di sebelah barat pulau yang mempunyai
pantai relatif landai dengan penutupan hampir rata, sekitar 5 %.  Spesies yang di temukan
adalah Halophila ovalis dan Halodule uninervis.

Padang lamun di Pulau Maratua dapat ditemukan di Teluk Pea, Payung payung, Bohe Bukut,
dan Tanjung Bawa.  Penutupan padang lamun di Pulau Maratua berkisar antara 5 sampai 80 %.
Spesies yang ditemukan adalah Halodule univervis, H. pinifolia, Cyamodocea rotundata,
Syringodium isoetifolium, Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Halophila ovata dan
Halophila ovalis.

Padang lamun pada daerah selatan hanya ditemukan pada pulau Mataha, Bilangbilangan,
Belambangan, Balikukup, Manimbora, Buaya-buaya, Kaniungan Kecil dan Kaniungan Besar.
Sedangkan pada pulau Sambit tidak ditemukan habitat padang lamun.
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Padang lamun di pulau Belambangan dapat ditemukan di sebelah barat pulau dengan
penutupan berkisar antara 10 sampai 15 %. Spesies yang ditemukan adalah Halodule
univernis, Halophila ovata dan Halophila ovalis.

3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 TTTTTerumbu Karangerumbu Karangerumbu Karangerumbu Karangerumbu Karang

Terumbu karang merupakan ekosistem khas yang terdapat di daerah tropis.  Meskipun
terumbu karang ditemukan di seluruh perairan dunia, tetapi hanya di daerah tropis terumbu
karang dapat berkembang dengan baik.

Di dunia terdapat dua kelompok karang yaitu karang
hermatifik dan karang ahermatifik.  Perbedaan kedua
kelompok karang ini terletak pada kemampuan karang
hermatifik di dalam menghasilkan terumbu.
Kemampuan dalam menghasilkan terumbu ini
disebabkan oleh adanya sel-sel tumbuhan yang
bersimbiosis di dalam jaringan hermatifik.  Sel-sel
tumbuhan ini dinamakan zooxanthellae.  Karang
hermatifik hanya ditemukan di daerah tropis,
sedangkan karang ahermatifik tersebar di seluruh
dunia.

Ekosistem terumbu karang mempunyai produktivitas
organik yang tinggi.  Hal ini disebabkan oleh
kemampuan terumbu untuk menahan nutrient dalam sistem dan berperan sebagai kolam
untuk menampung segala masukan dari luar.   Keberadaan terumbu karang dengan berbagai
fungsinya sangat penting untuk dipertahankan.   Fungsi tersebut diantaranya mampu melindungi
pulau-pulau kecil dari terpaan ombak,  tempat beristirahat dan makan bagi penyu, serta tempat
berlindungnya ikan-ikan.

Terumbu karang di KKL Berau tersebar luas pada seluruh pulau dan gosong yang ada di
bagian utara dan selatan KKL.  Gosong-gosong yang ada di bagian utara KKL Berau adalah
Gosong Mangkalasa, Gosong Masimbung, Gosong Buliulin, Gosong Pinaka, Gosong Tababinga,
Gosong Lintang, Gosong Muaras dan Gosong Malalungun.   Sedangkan gosong yang ada di
bagian selatan adalah Gosong Besar/Sapitan, Gosong Dangalahan dan Gosong Paninsinan.

Tipe terumbu karang di KKL Berau terdiri dari karang tepi, karang penghalang dan atol.
Beberapa atol ada yang telah terbentuk menjadi pulau dan ada yang terbentuk menjadi danau
air asin. Atol yang ada di KKL Berau hanya ada dibagian utara yaitu Pulau Kakaban, Pulau
Maratua dan Gosong Muaras.  Luas atol Kakaban adalah 19 km2, Atol Maratua 690 km2, Atol
Muaras 288 km2.

Terumbu karang di Pulau Semama
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Sebaran gosong karang di Kawasan Konservasi Laut Berau (Reefbase.org-modifikasi)

Survei Manta Tow 2003 di daerah utara menunjukkan tutupan rata-rata terumbu karang di
Pulau Panjang adalah 24,25 % untuk karang keras dan 34,88 % untuk karang hidup.  Terumbu
karang di Pulau Derawan mempunyai tutupan rata-rata karang keras 17, 41 % dan tutupan
rata-rata karang hidup 27, 78 %.  Tutupan rata-rata karang keras di Pulau Semama 20,88 %
dan untuk karang hidup 41,62 %.  Tutupan karang rata-rata di Pulau Sangalaki adalah 26,75 %
untuk karang keras dan 42,50 % untuk karang hidup.  Terumbu karang di Pulau Kakaban
mempunyai tutupan rata-rata 27,12 % untuk karang keras dan 33,96 untuk karang hidup.  Di
Pulau Maratua tutupan rata-rata karang keras adalah 26,43 % dan tutupan karang hidup
adalah 37,09 %.

Survei Manta Tow 2005 di daerah selatan menunjukkan tutupan rata-rata terumbu karang di
Pulau Kaniungan Kecil adalah 8,64 % untuk karang keras dan 27,73 % untuk karang hidup.
Terumbu karang di Pulau Kaniungan Besar mempunyai tutupan rata-rata karang keras 56,03
% dan tutupan rata-rata karang hidup 30,0 %.  Tutupan rata-rata karang keras di Pulau Sambit
sebesar 46,80 % dan untuk karang hidup 40,0 %.  Tutupan karang rata-rata di Pulau
Belambangan adalah 34,62 % untuk karang hidup dan 24,62 % untuk karang keras.  Terumbu
karang di Pulau Mataha mempunyai tutupan rata-rata 35,91 % untuk karang keras dan 63,03
% untuk karang hidup.  Di Pulau Bilangbilangan tutupan rata-rata karang keras adalah 17,61 %
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dan tutupan karang hidup adalah
40,22 %. Terumbu karang di Karang
Besar Utara mempunyai tutupan
rata-rata 39,63 % untuk karang
keras dan 48,96 % untuk karang
hidup.  Di Karang Besar Selatan
termasuk Pulau Balikukup tutupan
rata-rata karang keras adalah 26,41
% dan tutupan karang hidup adalah
41,41 % (Peta 8).

Dari hasil 2 kali survei diketahui
bahwa rata-rata tutupan karang
hidup di daerah utara sebesar
22,78 %, sedangkan di daerah
selatan sebesar 27,85 %.   Sementara untuk tutupan karang mati diketahui untuk daerah
utara sebesar 45,65 %, sedangkan di selatan sebesar 35,05 %.

Survei tentang keanekaragaman dan status terumbu karang, khususnya karang keras
‘scleractenian hermatypic’, mulai dari utara Kepulauan Derawan di sekitar Baliktaba sampai
Teluk Sulaiman di selatan, diperoleh informasi sebagai berikut :
• Fokus kajian pada scleractenian hermatypic corals. Tetapi sebagai tambahan juga dicatat

keberadaan non-hermatypic scleractinian corals, non-scleractinian hard corals, soft corals
benthos  (seperti : sponges, ascidians, kima dan macro-algae).

• Kajian dilakukan terhadap status terumbu karang seperti estimasi tutupan karang,
kerusakan karang dan struktus fisik serta lingkungannya.

• Ditemukan 444 species karang keras dengan tambahan 63 spesies memerlukan kajian lanjut.
• Dengan jumlah 507 species, menunjukkan keanekaragaman hayati di KKL Berau  nomor 2

setelah Kepulauan Raja Ampat.
• Areal terumbu karang yang utama ;

- Pulau Panjang bagian barat (inlet dan channel)
- Karang Muaras, dengan diversitas tinggi, karang sehat dan nilai estetika.
- Karang Malalungun, diversity tinggi dengan struktur yang kompleks dengan berbagai

habitat.
- Karang Besar dengan habitat kaya.

• Kejadian pengeboman ikan masih terdengar selama survei. Walaupun kesehatan karang
masih baik di beberapa tempat, ditemukan dampak kerusakan akibat bom terhadap
karang.

• Ancaman yang signifikan untuk jangka menengah dan jangka panjang terhadap terumbu
karang berasal dari Sungai Berau. Terumbu karang tepi (near shore reef) sudah teradaptasi
oleh pengaruh daratan.

Tim survei
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Pada Oktober 2003, Naturalis Museum Leiden mengadakan survei terhadap karang jamur
(mushroom coral) di perairan Berau dan menemukan 40 spesies. Keanekaragaman karang
jamur paling tinggi ditemukan di lereng terumbu, terutama di Derawan dan Sangalaki. Jumlah
spesies sangat sedikit ditemukan di kawasan offshore dengan ekspose gelombang yang besar
dan curam. Hoeksema (2005) menyatakan bahwa perairan (KKL) Berau merupakan pusat
dari keanekaragaman hayati untuk karang jamur (Fungiidae).

Ekspedisi P2O LIPI dan Naturalis Museum Leiden Fase I tahun 2003, menemukan 52 genus
Octocorallia (karang lunak) dari hasil identifikasi bawah air dan pengambilan foto. Jumlah
genera karang lunak yang ditemukan di perairan Berau menunjukkan kesamaan dengan jumlah
di perairan Sulawesi, Bali dan Ambon. Di perairan dangkal kurang dari 15 m, dekat dengan
muara sungai Berau, banyak ditemukan Octocoral Gorgonian, tetapi karang ini jarang
ditemukan di kedalaman 30 m yang bening. Di perairan yang tingkat kekeruhannya tinggi,
ditemukan dominasi famili Ellisellidae dan Antipatharians yang cocok untuk tumbuh di
perairan dangkal.

Karang lunak Paraminabea aldersladei biasanya ditemukan di gua dan tergantung. Di perairan
Berau karang ini ditemukan di perairan yang keruh dan dangkal.  Spesies Sinularia yang
berbentuk daun juga sering ditemukan.  Dominasi Simularia brassica sangat nyata di perairan
dangkal dan jarang ditemukan di lokasi lain. Spesies Asterospicularia yang sebelumnya hanya

dilaporkan di Taiwan, Guam, Palau,
Papua New Guinea, Great Barrier
Reef dan Bali, ternyata sangat
sering ditemui di perairan pesisir
Berau. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa walaupun
batas-batas pusat keanekaragaman
hayati karang lunak Octocorallia
belum terdefinisi, tetapi jelas
perairan (KKL) Berau termasuk
kawasan paling kaya untuk jenis
Karang Lunak untuk Indo-Pacific
bagian barat (Ofwegen et al.,
2005).

3.9 Ikan Karang3.9 Ikan Karang3.9 Ikan Karang3.9 Ikan Karang3.9 Ikan Karang

Ikan karang merupakan ikan yang hidupnya berasosiasi dengan terumbu karang. Populasi ikan
karang di suatu daerah sangat tergantung pada kondisi terumbu karangnya, kadar salinitas
perairan, serta pola tingkah laku para pengguna dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.
Selain untuk dikonsumsi, beberapa jenis ikan karang juga banyak dimanfaatkan untuk ikan hias.

Karang Lunak Euphyllia anchora (Foto:G.Allard)
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Survei pada Oktober 2003
menemukan 832 spesies yang terbagi
dalam 272 genera dan 71 famili.
Sebagai tambahan terdapat 40 spesies,
16 genera dan 6 famili dari survei
1994 di Sangalaki-Kakaban, sehingga
total spesies 872 (Allen, 2003).

Beberapa informasi kunci dari hasil
kajian ikan karang sebagai berikut :
• Berdasarkan formula prediksi

dengan 6 kunci famili indikator,
diperkirakan KKL Berau
mempunyai sedikitnya 1.051
spesies.  .

• Gobies (Gobiidae), wrasses (Labridae), dan damselfishes (Pomacentridae) adalah jenis
yang dominan di KKL Berau (116, 104, dan 101).

• Jumlah spesies per lokasi selama kajian ditemukan antara 40 sampai 273, atau rata-rata
187,4 spesies. Atau sekitar 200 spesies selalu ditemukan dari 44 % lokasi selam.

• Kawasan terumbu karang yang mempunyai keanekaragaman ikan karang terbesar di KKL
Berau, yaitu Semama, Sangalaki, Kakaban, Maratua, Malalungun dan Muaras, dengan rata-
rata 206 spesies.

• Dua lokasi paling kaya adalah Karang Baliktaba (273 spesies) dan Derawan House Reef
(217 spesies).  Dua lokasi ini merupakan 10 besar di Indo-west Central Pacific.

• Telah terjadi kecenderungan penangkapan ikan berlebih (overfishing).  Hal ini diketahui
dari jumlah Napoleon wrasse yang ditemui hanya 6 individu selama surve. Ikan ini sebagai
ikan indikator terhadap tekanan penangkapan ikan.

3.10  Cetacean dan Manta Ra3.10  Cetacean dan Manta Ra3.10  Cetacean dan Manta Ra3.10  Cetacean dan Manta Ra3.10  Cetacean dan Manta Raysysysysys

Cetacean adalah nama kelompok bagi paus (whale) dan lumba-lumba (dolphin).  Perairan
KKL Berau, sebagai bagian dari Selat Makassar, merupakan koridor migrasi cetacean. Selain itu
cetacean juga banyak ditemukan menetap di kawasan ini.  Spesies yang mempunyai
kemampuan migrasi sangat jauh adalah Sperm Whale dewasa yang hidup di lintang tinggi dan
bermigrasi ke Indonesia lewat Selat Makassar untuk beranak di tempat yang hangat. Perairan
Pulau Maratua merupakan tempat migrasi (breeding migration) keluarga paus sperm.

Selain itu juga dimungkinkan bahwa perairan KKL Berau merupakan jalur lintasan cetacean
dari dan ke lautan Pasifik dan Hindia. Penemuan ini merekomendasikan diadakannya monitor-
ing secara reguler tentang keberadaan cetacean di kawasan ini, sehingga pola migrasi dan
tingkah laku cetacean ini dapat diketahui.

Ikan Badut/ Clown fish
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Survei pada Oktober
2003 dan April - Mei
2004 ditemukan lebih
dari 856 individu
cetacean, yang terdiri
dari 10 spesies,
termasuk 2 spesies
paus. Semua cetacean
yang ditemukan
termasuk odontocetes
(paus dan dolphin
bergigi - subordo
Odontoceti), termasuk
spesies laut lepas dan
pantai. Cetacean yang
dapat diidentifikasi

selama obervasi, berdasarkan ranking frekwensi dari sering sampai jarang terlihat sebagai
berikut  (nama umum dan nama latin) :
1. Spinner dolphin (Stenella longirostris)
2. Bottlenose dolphin (Tursiops truncatus)
3. Pan-tropical spotted dolphin (Stenella attenuata)
4. Short-finned pilot whale (Globicephala macrorhynchus)
5. Sperm whale (Physeter macrocephalus)
6. Melon-headed whale (Peponocephala electra)
7. Dwarf sperm whale (Kogia sima)
8. Indo-Pacific bottlenose dolphin (Tursiops aduncus)
9. Pesut (Orcaela brevirostris)
10. False Killer Whale (Pseudorca

crassidens)

Beberapa informasi tentang cetacean dari
hasil survei sebagai berikut :
• Sebagian besar individu ditemukan antara

1-2 mil dari pulau dengan kedalaman 200
m.  Perairan sebelah timur Maratua dan
timur Kakaban (Maratua ‘Canyon’ )
cukup luas dan dalam, namun demikian
hanya 1 mil sepanjang kanal Maratua
ditemukan sperm, melon-headed dan
pilot whale dan spinner dolphin. Hal ini
dimungkinkan karena adanya

Manta Ray di Pulau Sangalaki (Foto: Steven Fish)

12 m sperm whale di antara Pulau Kakaban dan Pulau Maratua
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karakteristik oseanografi yang khas di daerah tersebut, seperti arus permukaan yang kuat,
upwelling dan eddies (pusaran air).

• Keberadaan Lumba-lumba (spinner, spotted and bottlenose dolphins) cukup tinggi di
perairan sebelah timur dan barat Kakaban dan sebelah utara Maratua. Diindikasikan
perairan di sekitar Kakaban merupakan habitat untuk spinner, spotted dan bottlenose
dolphin.  Hasil dari observasi ini, sangat konsisten dengan pendapat masyarakat nelayan
yang diwawancarai.

• Perairan Maratua mempunyai habitat untuk makanan Paus (Sperm Whale).
• Dengan ditemukannya asosiasi antara cetacean sekitar pulau-pulau diatas,  sangat potensial

untuk wisata (whale watching tourism).

Data tentang manta rays belum banyak diketahui.  Belum ada survei yang dilakukan secara
reguler.  Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan lapangan, nelayan, pengelola
wisata dan turis, diketahui bahwa lokasi agregasi manta terbesar di sekitar Pulau Sangalaki.

Perairan Sangalaki memiliki kelimpahan biomasa zooplankton yang tertinggi dibandingkan
dengan kawasan lain di perairan KKL.  Agregasi manta di pulau ini dapat dihubungkan dengan
tingginya biomasa zooplankton tersebut.  Jumlah manta terbanyak biasanya ditemukan saat air
surut.  Pada saat tersebut merupakan waktu manta untuk makan plankton, dan manta banyak
ditemukan dipermukaan.

3.11 Penyu3.11 Penyu3.11 Penyu3.11 Penyu3.11 Penyu
KKL Berau merupakan tempat penyu hijau bersarang terbesar di Asia Tenggara. Populasi
penyu hijau (green turtle) yang bersarang lebih dari 5.000 penyu betina per tahun.  Selain itu

juga ditemukan penyu sisik (hawks-
bill turtle).   Besarnya populasi
penyu di perairan Berau
menyebabkan kabupaten ini
menjadikan penyu sebagai lambang
kebanggaan daerah.

Saat ini tempat peneluran penyu di
KKL Berau tinggal 6 pulau, dan
dalam 2 dekade ini telah terjadi
penyusutan tempat penetasan
karena sebelumnya terdapat 8
pulau tempat peneluran. Pulau-
pulau peneluran penyu adalah
Pulau Sangalaki, Derawan, Sambit,
Blambangan, Mataha dan Bilang-

Penyu Hijau di Pulau Sangalaki



PROFIL KAWASAN KONSERVASI LAUT KABUPATEN BERAU 33

bilangan.  Sangalaki merupakan tempat peneluran penyu tertinggi.  Dari ke-6 pulau-pulau
tersebut, setiap tahun dihasilkan 2 – 3 juta butir telur penyu.

Sejarah pemanfaatan penyu di Kabupaten Berau telah berlangsung sejak lama, mulai dari
jaman kerajaan sampai saat ini.  Pemerintah Daerah Berau memperoleh Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang cukup besar dari penjualan konsesi telur penyu pada 5 pulau, yaitu Pulau
Sambit, Blambangan, Balikukup, Mataha dan Bilang-bilangan.   Pada tahun 1997 PAD dari telur
penyu sebesar Rp 600 juta, tahun 1998 berjumlah Rp 400 juta, tahun 1999 sebesar Rp 900
juta, tahun 2000 sebesar Rp 1,05 milyar, dan tahun 2001 sebesar Rp 700 juta.  Karena
kekhawatiran akan kelestaraian penyu, maka sejak tahun 2001 ditetapkan agar 20 persen telur
penyu dari konsesi itu dikembalikan untuk ditetaskan dan tidak boleh dijual.  Sedang untuk
Pulau Derawan dan Sangalaki, sudah sejak tahun 2001 ditetapkan sebagai kawasan larang ambil
telur penyu (full protected) melalui Instruksi Bupati Berau No. 60/2346-Um/XII/2001.
Selain itu juga dibentuk Tim Monitoring dan Penelitian Penyu di Kawasan Kepulauan Derawan
melalui SK Bupati No. 35 Tahun 2001, serta Tim Pengawasan dan Pengamanan Konservasi
Pulau Sangalaki, Pulau Derawan dan sekitarnya melalui SK Bupati No. 36 Tahun 2002.   Di
Pulau Sangalaki dibangun stasiun monitoring penyu yang melibatkan pemerintah daerah
bersama beberapa LSM.

3.12 Ubur3.12 Ubur3.12 Ubur3.12 Ubur3.12 Ubur-ubur Endemik-ubur Endemik-ubur Endemik-ubur Endemik-ubur Endemik

Ubur-ubur yang ditemukan di danau laut Pulau Kakaban merupakan ubur-ubur endemik.
Danau yang terisolasi selama ribuan tahun ini hanya dihubungkan dengan saluran bawah air,

seperti gua dan  terowongan (channel).
Limpasan air karena pengaruh pasang
surut sangat kecil. Karena kondisi yang
terisolasi tersebut, maka banyak terdapat
flora dan fauna endemik hidup dalam
danau.

Kolom air danau dipenuhi dengan ubur-
ubur yang tidak menyengat, yang terdiri
dari 4 genera yang berbeda, yaitu :
Mastigias, Cassiopeia, Aurelia dan
Tripedalia. Taxa lain yang terdapat
melimpah di danau Kakaban, yaitu: Alga
(Halimeda dan Caulerpa), Anthozoa
Asteroidea, Tunicata, Porifera dan
Molluska.

Ubur-ubur di Danau Kakaban
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Karakteristik unik dari Danau Kakaban adalah karena hewan herbivora bertulang belakang
ditemukan sangat sedikit, hanya herbivora makro-invertebrata. Oleh karena isolasi geografis
dari danau tersebut, maka fauna dan flora sangat berbeda dengan perairan laut di luar Pulau
Kakaban tersebut. Kondisi yang unik tersebut adalah pergerakan  plankton, partikel organik
terlarut, sedimen dan nutrien oleh arus yang sangat terbatas.  Dengan kata lain, transport
material, seperti detritus dari sumber terrestrial dan hutan (mangrove) di Pulau Kakaban
hanya karena hujan.  Akibatnya fauna yang terdapat di danau laut tersebut telah beradaptasi
secara khusus dalam menerima sumber karbon mereka. Sebagai contoh adalah sea anemone
yang merupakan pemangsa satu-satunya ubur-ubur yang terdapat di Danau Kakaban.

3.13  Biota Laut Lainnya3.13  Biota Laut Lainnya3.13  Biota Laut Lainnya3.13  Biota Laut Lainnya3.13  Biota Laut Lainnya

Decapoda. Decapoda. Decapoda. Decapoda. Decapoda. Udang Pontoniine (Decapoda, Caridea, Palaemonidae) terdiri dari 450 spesies,
sekitar 350 spesies telah tercatat di Indo-Pacific. Kebanyakan udang jenis ini hidup berasosiasi
dengan organisme lain. Di KKL Berau ditemukan lebih dari 90 spesies udang pontoniine.
Berikut adalah perbandingan jumlah spesies udang pontoniine yang tercatat dalam literature,
yaitu: Cebu (1999: 87 spesies), Sulawesi (1994: 80 spesies), Ambon (1996: 90 spesies) dan
Bali (90 spesies), sedang di Seychelles hanya ditemukan 57 spesies. Beberapa genera yang
belum terdeskripsi diliteratur telah ditemukan di perairan Berau, seperti: Urocaridella,
Climeniperaeus, Conchodytes, Periclimenaeus, Periclimenes, Pontonides (Fransen dalam
Hoeksema, 2004).

Tempat  Kakaban  Maratua Selatan  Maratua Utara

 Jumlah spesies  29  20  12

 Kakaban spesies  29  5 - 6  4

Maratua Selatan sp.  5 - 6  20  7

Maratua Utara sp.  4  7  12

Halimeda  Dominan  Absen  Beberapa

Caulerpa  Sub-dominan  Dominan  Sub-dominan

TTTTTabel 2.abel 2.abel 2.abel 2.abel 2. J J J J Jumlah Spesies Udang umlah Spesies Udang umlah Spesies Udang umlah Spesies Udang umlah Spesies Udang PPPPPontoniine ontoniine ontoniine ontoniine ontoniine di Kakaban dan Maratuadi Kakaban dan Maratuadi Kakaban dan Maratuadi Kakaban dan Maratuadi Kakaban dan Maratua

Alga.Alga.Alga.Alga.Alga.      Secara keseluruhan ditemukan 233 jenis macroalga di KKL Berau. Temuan ini hampir
sama dengan jumlah taxa yang ditemukan di Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan.
Ekspedisi awal P2O LIPI dan Naturalis Museum pada 2003 menemukan beberapa alga
dominan, seperti Calcareous alga  (Halimeda, Galaxaura) berada di atas turf-forming alga kecil
(Jania) dan di atas turf-forming algae yang kaku (Gelidiopsis) (Reine dalam Hoeksema, 2004).
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Plankton.Plankton.Plankton.Plankton.Plankton.           Keanekaragaman zooplankton di KKL Berau dapat diklasifikasikan kedalam 4
kelompok, yaitu : a. laut, b. pesisir dekat dengan terumbu karang, c. dekat delta Berau, dan d.
Danau Kakaban dan Maratua.   Perairan Pulau Sangalaki menunjukkan kelimpahan biomasa
zooplankton yang tertinggi dibanding dengan kawasan lain di perairan Berau. Aggregasi Manta
Rays di kepulauan Sangalaki dapat dihubungkan dengan tingginya biomasa zooplankton di
perairan ini. Biomasa zooplankton juga menunjukkan cukup tinggi di perairan estuari Sungai
Berau. Tingginya biomasa zooplankton dikarenakan kelimpahan yang signifikan dari Chaetog-
naths, Siphonopores dan Copepoda. Biomasa zooplankton sangat kurang di perairan laut
lepas, sebelah timur Pulau Maratua.  Zooplankton danau Kakaban dan Maratua yang terdiri
dari copepoda, larva gastropoda dan bivalvia, berbeda dengan komunitas plankton dari
perairan laut sekitarnya.  Jika ubur-ubur dianggap sebagai zooplankton, maka sejumlah besar
medusa ubur-ubur jenis Mastigias dan Aurelia ditemukan sangat banyak di kedua danau dan
tidak ditemukan di laut.

Secara umum Chaetognatha dan Copepoda merupakan zooplankton dominan di KKL Berau,
di luar danau Kakaban dan Maratua.  Siphonopora, Appendicularia, Gastropoda (Pteropoda)
dan Ostracoda ditemukan di seluruh kawasan dengan jumlah cukup banyak. Sedang zoop-
lankton yang ditemukan jarang adalah: Polychaeta, larva ikan, hydromedusa, thaliacea,
amphipoda, larva bivalvia dan crustacean (Cawelaar dalam Hoeksema, 2004).

Gastropoda. Gastropoda. Gastropoda. Gastropoda. Gastropoda. Famili Conidae merupakan group predator yang dapat beradaptasi dari daerah
intertidal sampai kedalaman 500 m. Kebanyakan spesies famili Conidae memangsa cacing,
moluska lain dan ikan. Karena warna dan penampakannya yang sangat eksotis, jenis
gastropoda ini  menarik para kolektor untuk diperdagangkan dan juga para ahli biologi laut
untuk diteliti. Selain itu ahli biologi molekuler dan ahli pharmakologi juga tertarik untuk
meneliti zat racun (venom) yang terdapat dalam gastropoda conidae.  Ekspedisi Naturalis
Mueseum pada 2003 telah menginventarisasi 45 spesies dari famili Conidae.   Yang menarik
adalah ditemukannya Conus traillii yang biasanya hanya ditemukan di Filipina. Penemuan
Conus sponsalis juga merupakan hal yang menarik karena penyebarannya selama ini hanya
diketahui di New Caledonia (Moolenbeek dalam Hoeksema, 2004).

Strombus dan Lambis adalah genera gastropoda herbivora yang sangat dekat berasosiasi
dengan terumbu karang. Distribusi famili Strombidae sangat erat sekali dengan distribusi
terumbu karang, walaupun ada beberapa spesies yang lebih erat dengan ekosistem mangrove
dan padang lamun. Selama ini diketahui ada 55 spesies Strombus dengan 45 spesies
diantaranya hidup di Indo-Pasifik.  Lambis ditemukan 12 spesies di Indo-Pasifik.  Pada
Ekspedisi Naturalis Museum tahun 2003 telah menemukan 13 spesies Strombus (3
diantaranya endemik) dan 4 spesies Lambis di KKL Berau.  Diperkirakan sekitar 28 spesies
Strombus ditemukan di perairan Kalimantan Timur.  Diversitas spesies Strombus tertinggi
terdapat di kawasan luar karang penghalang  (Balik Taba-Panjang, Derawan dan Samana).
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Foraminifera. Foraminifera. Foraminifera. Foraminifera. Foraminifera.  Bentik Foraminifera umumnya besar dan merupakan organisma unicellular
dan bersimbiosis dengan zooxanthella. Penelitian di Spermonde, Sulawesi Selatan,
menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara terumbu karang dan jenis foraminifera yang
besar (Renema & Troelstra 2001).  Bentik Foraminifera tergantung kepada faktor-faktor
lingkungan seperti kandungan larutan tersuspensi, nutrient dan faktor musim.  Foraminifera
akan tumbuh dengan baik di perairan yang dalam dan kena sinar matahari, sedang di perairan
yang eutrophik (banyak nutrient) pertumbuhan Foraminifera kurang optimal (Hallock 1987).
Di KKL Berau ditemukan sekitar 33 spesies Foraminifera besar. Beberapa genera, seperti
Peneroplis, Soritidae dan Calcarinidae, merupakan genera yang kemungkinan mempunyai
spesies yang lebih banyak. Di rataan terumbu Maratua, Kakaban dan Baliktaba ditemukan
jenis-jenis foraminifera yang berukuran besar. Turf alga (Jania dan Gelidiopsis) merupakan
substrat yang stabil untuk ditempati foraminifera. Substrat lain, seperti pasir karbonat, juga
merupakan habitat yang bagus untuk Dendritina spp dan Operculinella cumingii.  Di daerah
lepas pantai didominasi oleh foraminifera Operculina complanata, Planostegina
heterosteginoide, dan lebih ke arah laut lepas ditemukan Cycloclypeus carpenteri.

3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 The Coral The Coral The Coral The Coral The Coral TTTTTriangle riangle riangle riangle riangle dan dan dan dan dan Sulu-SulaSulu-SulaSulu-SulaSulu-SulaSulu-Sulawwwwwesi Marine Ecoresi Marine Ecoresi Marine Ecoresi Marine Ecoresi Marine Ecoregionegionegionegionegion

Dengan jumlah terumbu karang sebanyak 507 spesies, KKL Berau termasuk kedalam ‘The Coral
Triangle’.  Berdasarkan informasi ilmiah yang tersedia, the coral triangle didefinisikan sebagai pusat
keanekaragaman hayati dunia dengan dicirikan lebih dari 500 spesies terumbu karang dan ikan
karang, serta biota lainnya.   Tingginya keanekaragaman terumbu karang di KKL Berau berkaitan
erat dengan kondisi oseanografi regional dan heterogenitas habitat, terutama habitat yang luas dan

The Coral Triangle (Green and Mous, 2003)
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terpengaruh massa air dari sungai Berau dan massa air dari laut lepas, yang membentuk gradien
komunitas terumbu karang. Rata-rata keanekaragaman di suatu tempat di KKL Berau adalah 164
spesies, sehingga kawasan ini merupakan yang terkaya spesies karanya dibanding dengan Sangihe-
Talaud, Kepulauan Banda, Kimbe Bay (Laut Solomon) maupun Bagian Utara Great Barrier Reef,
Australia. Baru-baru ini ditemukan bahwa secara total Laut Solomon memiliki keaneka ragaman
hayati sedikit di atas KKL Berau, tetapi masih di bawah Kepulauan Raja Ampat.

Keanekaragaman hayati terumbu karang di KKL Berau dan Bunaken-Sangir Talaud memiliki
kesamaan dalam hal komposisi spesies dan struktur (kelimpahan relatif-zonasi), komunitas
dan fauna yang terdapat di dalamnya, juga kesamaan daya resistensi dan kelentingan (resil-
ience) terhadap gangguan.

Veron (1995) membagi pusat keanekaragaman hayati laut menjadi dua bagian biografi yaitu
‘Indonesia-Philippine, dan Southwestern Pacific’.  Dari hasil Workshop Delineasi Coral
Triangle di SEACMPA Bali 2003, para ahli kelautan menggambarkan batas-batas ‘functional
seascape’ sebagai bagian dari Coral Triangle pusat keanekaragaman hayati laut dan bagian dari
Kawasan Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME).

KKL Berau juga
termasuk dalam
Norteast-Borneo
Seascape, dengan
beberapa kriteria yang
digunakan adalah:
tingginya diversitas
spesies terumbu karang,
ikan, foraminifera,
stomatopoda dan biota
lain. Oseanografi,
geomorfologi,
bathimetri, fluktuasi
permukaan laut, tipe
habitat dan pengaruh air
sungai, juga merupakan
kriteria yang digunakan
dalam menentukan
perbedaan ‘seascape’.
Seascape ini yang
digunakan  dalam
pengembangan KKL di
Kabupaten Berau.

Sulu-Selawesi Marine Ecoregion, Sumber: WWF, 2002
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4.1 Sejarah4.1 Sejarah4.1 Sejarah4.1 Sejarah4.1 Sejarah

Berdasarkan catatan sejarah, peran kawasan perairan dalam perubahan Kabupaten Berau telah
dimulai sejak abad ke 13.  Perairan daerah ini menjadi pintu masuk bagi para pendatang dari
Makassar, Filipina Selatan, Cina, India, bahkan Eropa. Mereka ini memiliki peran besar dalam
perubahan sosial dalam kurun waktu lebih dari tujuh abad. Beberapa dari mereka bertujuan
untuk berdagang dan menyebarkan agama,  dan bahkan ada yang menetap dan turun
menurun sampai sekarang. Seiring dengan berlalunya waktu, para pendatang kemudian
menyatu, menjadi bagian dan ikut mempengaruhi perkembangan sejarah Kabupaten Berau.

Pada jaman pemerintahan Sultan
Akhmad Maulana, wilayah laut
Kerajaan Berau dibawah
tanggungjawab 2 orang panglima
perang (Penggawa) yang berasal
dari Kerajaan Solok. Penggawa
Zitokke bertanggungjawab mulai
dari Luaban sampai dengan
Tanjung Mangkalihat, termasuk
Pulau Manimbora, Balikukup,
Kaniungan Besar, Kaniungan
Kecil, Bilang-bilangan dan
Mataha. Penggawa Zitaba
bertanggungjawab untuk
Lungsuran Naga, Betumbuk,
Karang Muaras, Pulau Panjang,
Derawan, Sangalaki, Derawan,

Samama, Maratua, Bakangan, Blambangan dan Sambit. Keturunan mereka ini menyebar di
Kampung Pulau Derawan, Payung-payung, Bohe Silian, Teluk Alulu dan Teluk Harapan. Hingga
kini keturunan mereka tetap mengingat sejarah kampung halaman dan tradisi suku bangsa
Bajau Moro yang menggantungkan hidup dari laut. Di wilayah pesisir pengaruh Islam sangat
kuat bersamaan dengan semakin banyaknya orang Bugis dari Sulawesi, Solok dari Filipina dan
orang-orang dari Brunei (Muktaman dkk., 2003).

4.2 K4.2 K4.2 K4.2 K4.2 Kependudukanependudukanependudukanependudukanependudukan

Perkampungan dan pemukiman masyarakat nelayan di dalam dan sekitar KKL Berau tersebar
di 25 Kampung pada 8 Kecamatan.  Jumlah KK dan penduduk dari seluruh perkampungan
nelayan  sekitar 5.464 KK dan 23.239 jiwa.   Penduduk terbanyak di Tanjung Batu sebanyak
2.188 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi di Pulau Derawan dan Payung-payung masing-
masing 99 dan 83 orang per km2 (Tabel 3).

BAB 4 Kondisi Sosial Ekonomi

Tempat tambat kapal nelayan di Talisayan
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TTTTTabel 3.abel 3.abel 3.abel 3.abel 3. Nama K Nama K Nama K Nama K Nama Kecamatan,ecamatan,ecamatan,ecamatan,ecamatan, Kampung dan J Kampung dan J Kampung dan J Kampung dan J Kampung dan Jumlah Pumlah Pumlah Pumlah Pumlah Penduduk di KKL Berau.enduduk di KKL Berau.enduduk di KKL Berau.enduduk di KKL Berau.enduduk di KKL Berau.
No. Kecamatan Kampung Jumlah KK Jumlah Jiwa 

1 Pulau Derawan Pulau Derawan 371 1.370 

  Tanjung Batu 547 2.188 

  Kasai 472 1.960 

  Teluk Semanting 80 458 

  Pegat Batumbuk 131 450 

2 Pulau Maratua Payung payung 118 538 

  Bohe Silian 182 682 

  Teluk Harapan 162 707 

  Teluk Alulu 126 558 

3 Sambaliung Mantaritip 225 910 

4 Tabalar Tabalar Muara 87 370 

  Tubaan 193 965 

  Radak Buyung buyung  300 1.513 

5 Biatan Lempake Pisang pisangan 160 640 

   Karang Bajau 158 467 

   Biatan Muara 57 435 

6 Talisayan Talisayan 356 1.523 

7 Batu Putih Batu Putih 444 1.445 

   Balikukup 127 910 

8 Biduk biduk Teluk Sumbang 158 527 

  Pantai Harapan 156 686 

  Tanjung Perepat 175 987 

  Biduk biduk 208 1.229 

  Giring giring 200 955 

   Teluk Sulaeman 388 1.243 

 Sumber : Hasil survei Program Bersama Kelautan, 2005

Sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir pada umumnya, mata pencaharian utama sebagian
besar penduduk adalah nelayan dan petambak.  Kondisi kampung yang terletak dekat pantai
dan ditunjang dengan keberadaan sumberdaya perikanan yang masih relatif baik, menjadikan
masyarakat menggantungkan nasibnya di laut.  Di beberapa kampung, bertani merupakan
mata pencaharian sampingan penduduk.

Perkampungan nelayan dalam KKL Berau dapat dibagi kedalam 3 kategori, yaitu:
perkampungan pesisir, perkampungan pulau kecil dan perkampungan muara. Sesuai dengan
pola pergerakan masyarakat nelayan yang dinamis, perkampungan nelayan di daerah ini dalam
lima tahun mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini disebabkan
antara lain oleh migrasi yang tinggi, arus informasi dan komunikasi yang terbuka, serta akses
transportasi yang relatif semakin mudah.

Penduduk yang mendiami perkampungan nelayan umumnya masyarakat suku Bajau, Sulu,
Bugis, Jawa, Mandar, Makassar, Buton, Madura, Manado, Timor, Banjar, Berau dan Lombok.
Walaupun terdapat keragaman suku, namun kehidupan sosial di seluruh pemukiman secara
umum berlangsung baik. Penduduk sesama suku dan penduduk antar suku hidup berdam-
pingan tanpa terjadi konflik sosial.  Pembauran dari suku yang ada dapat dilihat dari terjadinya
perkawinan antar suku, kebiasaan sehari-hari dan penggunaan bahasa. Dalam pergaulan sehari-
hari masyarakat menggunakan campuran bahasa Indonesia, Bajau, Bugis dan Berau.
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Penduduk sebagian besar (90%) merupakan penganut agama Islam. Peran agama Islam dalam
kehidupan masyarakat nelayan sangat besar, bahkan keinginan masyarakat untuk bisa
melaksanakan ibadah haji merupakan faktor penting bagi kehidupan bermasyarakat.

Pengembangan pendidikan dasar merupakan sektor yang sangat penting di daerah ini.
Pemerintah Kabupaten Berau telah membangun sekolah tingkat dasar serta kelengkapannya
di seluruh kampung.   Namun beberapa perkampungan nelayan yang terletak di muara sungai
belum memilki fasilitas pendidikan sejenis. Tingkat kepesertaan anak usia sekolah tingkat dasar
yang mengikuti jenjang pendidikan cukup tinggi. Namun tidak terlalu banyak yang dapat
melanjutkan ke tingkat selanjutnya meski di beberapa ibukota kecamatan telah tersedia
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Sebagian besar bangunan rumah penduduk berbentuk panggung yang terbuat dari bahan kayu
dan hanya beberapa yang merupakan bangunan semi permanen.  Sumber air minum dan atau
air tawar bagi masyarakat didapatkan dari sumur galian, air hujan, sumber mata air, air sungai
dan suplai dari PAM setempat.

4.3 Sarana Sosial4.3 Sarana Sosial4.3 Sarana Sosial4.3 Sarana Sosial4.3 Sarana Sosial

Sarana kesehatan berupa puskesmas atau puskesmas pembantu serta petugas kesehatan telah
tersedia hampir di seluruh kampung, kecuali perkampungan nelayan di muara sungai.

Untuk keperluan ibadah agama, seluruh perkampungan nelayan memilki sarana peribadatan
seperti mesjid, surau dan langgar yang cukup memadai. Rumah ibadah tersebut selain
digunakan sebagai tempat aktivitas keagamaan, juga dikembangkan sebagai sarana pendidikan
dan kepemudaan.

Fasilitas perdagangan umum seperti pasar
belum berkembang dengan baik di
perkampungan nelayan. Sehingga untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat,
pengusaha setempat mengembangkan usaha
perdagangan berupa toko dan kios yang
menjual bahan kebutuhan sehari-hari.
Kebutuhan listrik penduduk yang dipasok
oleh PLN belum menyentuh seluruh
perkampungan nelayan, sehingga
kebanyakan masyarakat menggunakan alat

pembangkit  listrik pribadi (genset). Pada beberapa kampung yang kebutuhan listriknya telah
dipasok oleh PLN, listrik hanya dinyalakan antara 6-16 jam setiap hari. Perkampungan nelayan
di daerah ini dilayani oleh angkutan darat, sungai dan laut sebagai sarana utama. Transportasi

Sarana toko/perdagangan di Pulau Derawan
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regular ke Tanjung Redeb belum menyentuh
seluruh perkampungan nelayan. Sehingga jika
masyarakat di beberapa perkampungan
nelayan hendak melakukan perjalanan ke
Tanjung Redeb harus menggunakan angkutan
non-reguler.

Hampir setiap kecamatan memiliki Petugas
Penyuluh Perikanan Lapangan yang bertugas
sebagai penyuluh, pembina dan pengawas
kegiatan perikanan masyarakat. Tidak seluruh
perkampungan nelayan memiliki dermaga
permanen untuk penambatan dan berlabuh
kapal.  Sampai saat ini belum tersedia sarana pendaratan dan pelelangan ikan.

4.4 K4.4 K4.4 K4.4 K4.4 Kelembagaan dan Pelembagaan dan Pelembagaan dan Pelembagaan dan Pelembagaan dan Pengambilan Kengambilan Kengambilan Kengambilan Kengambilan Keputusaneputusaneputusaneputusaneputusan

Lembaga-lembaga formal yang terdapat di perkampungan nelayan adalah Lembaga
Pemerintahan Kampung (Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, dan Ketua
RT), Badan Perwakilan Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK dan Karang
Taruna. Selain itu juga terdapat kelompok arisan, pengajian dan selawatan. Beberapa pengurus
organisasi massa dan partai politik juga telah berdiri di sebagian besar perkampungan nelayan.

Mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku di sebagian besar perkampungan nelayan
adalah dengan terlebih dahulu menyelesaikannya melalui Ketua RT untuk selanjutnya
diselesaikan oleh Kepala Kampung. Namun jika hal tersebut belum dapat diselesaikan, maka
keputusan akan diserahkan kepada instansi terkait lainnya. Pemilik modal, tokoh agama dan
tokoh adat memiliki kedudukan yang dihormati dalam masyarakat. Beberapa tokoh muda yang
berpendidikan juga menempati posisi yang penting di masyarakat

4.5  Pengetahuan dan Aturan Lokal4.5  Pengetahuan dan Aturan Lokal4.5  Pengetahuan dan Aturan Lokal4.5  Pengetahuan dan Aturan Lokal4.5  Pengetahuan dan Aturan Lokal

Kemampuan dan pengetahuan nelayan dalam mengelola atau memanfaatkan sumberdaya
perikanan dan kelautan relatif maju. Hal ini selain karena kemajuan dan keinginan nelayan
kampung tersebut juga informasi tambahan dari pihak dari luar kampung  seperti  NTB, Jawa,
Sulawesi dan sekitar Kalimantan bahkan Malaysia,

Pengetahuan yang dimiliki oleh kaum laki-laki diantaranya menangkap ikan dengan pancing,
bubu, bekarang dan menanjuk, pukat, mendaring, mini trawl, tambak, mendari, kompresor
dan jaring. Sedangkan kaum perempuan antara lain memiliki pengetahuan untuk memasak,
mendaring, tambak dan bekarang.

Sarana angkutan anak sekolah
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Dalam pemanfaatan sumberdaya alam, khususnya di laut, tidak dikenal hukum atau aturan
adat. Beberapa perkampungan yang dahulu memiliki aturan dan kesepakatan dalam
pengelolaan perikanan, saat ini sudah tidak ada lagi.

4.6 P4.6 P4.6 P4.6 P4.6 Perikanan erikanan erikanan erikanan erikanan TTTTTangkaangkaangkaangkaangkappppp

Kegiatan perikanan tangkap merupakan kegiatan utama bagi penduduk
yang menetap di pesisir, muara sungai dan pulau kecil dalam KKL Berau.
Umumnya nelayan menjual hasil tangkapan  kepada pengumpul dan
kemudian langsung dikirim ke Malaysia, Surabaya dan beberapa kota luar
propinsi dan kabupaten.

Lokasi dan area penangkapan sumberdaya kelautan yang dimanfaatkan oleh
nelayan dalam KKL Berau dapat dibagi kedalam 3 kategori, yaitu area pesisir
dan muara sungai, paparan terumbu karang dan laut dalam. Area
penangkapan pada terumbu karang ditentukan berdasarkan atas
penilaian keadaan terumbu karang di suatu lokasi.   Lokasi yang dipilih
terutama adalah lokasi memiliki terumbu karang yang cukup luas dan
bagus, serta merupakan tempat perlindungan dan bertelur ikan
atau udang. Selain itu nelayan juga menyatakan bahwa di lokasi-
lokasi tersebut relatif terlindung dari pengaruh angin terutama
saat musim utara, serta kondisi perairannya cenderung jernih
(Peta 10).

Nelayan dalam melakukan penangkapan sumberdaya kelautan berlangsung selama 12 bulan
setiap tahunnya. Aktivitas di laut bagi masyarakat sangat tergantung kepada kondisi musim
dan angin. Berdasarkan kondisi alam dan kelimpahan sumberdaya kelautan, waktu yang paling
menguntungkan yakni saat musim angin utara (September hingga Maret tahun berikutnya).
Hasil penangkapan yang paling tinggi yakni pada bulan Maret dan September setiap tahunnya.
Umumnya waktu kegiatan penangkapan dilakukan pagi hari mulai pukul 05.00 - 17.00 Wite
dan sore hari mulai pukul 18.00 - 05.00 Wite.

Bentuk-bentuk kegiatan dan alat tangkap dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dalam KKL
secara rinci adalah sebagai berikut :

a.a.a.a.a. Mini  Mini  Mini  Mini  Mini tratratratratrawlwlwlwlwl
Kegiatan penangkapan dengan trawl sangat banyak jumlahnya dilakukan oleh nelayan di
sepanjang pesisir selatan perairan KKL.  Jenis jaring yang digunakan adalah jaring yang ditarik,
terdiri dari kantong berbentuk kerucut, tertutup ke arah ujung oleh kantong dan melebar ke
arah depan dengan adanya sayap. Alat ini ditarik oleh satu kapal dan dipakai di dasar air.
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Kegiatan penangkapan dilakukan
sepanjang tahun.  Produk yang
ditangkap adalah udang dan ikan
campuran.  Harga udang bervariasi
antara Rp 10.000 - Rp 125.000/kg
sesuai dengan ukuran, jenis dan
kualitasnya.  Sedangkan harga ikan
campuran (gulama, otek, dll) berkisar
antara Rp 1.000 - Rp 8.000/kg.
Penjualan udang terutama ditujukan
kepada perusahaan pembekuan PT. Mina
Nusa Ikatama di Pisang-pisangan dan
memenuhi pasar lokal.  Ikan campuran
setelah diolah juga dijual ke pasar lokal.

Hasil tangkapan tiap nelayan untuk satu hari penangkapan berkisar 1 - 15 kg. Kegiatan ini
dioperasikan oleh kaum laki-laki dengan tenaga kerja beranggotakan 1 - 2 orang. Dalam kurun
waktu 10 tahun terakhir, hampir semua nelayan pengguna mini trawl mengeluh dengan semakin
kurangnya hasil tangkapan yang mereka peroleh. Sebagai perbandingan hasil tangkapan udang
dalam jangka waktu yang sama didapatkan hasil 28 - 40 kg.

b. Jaring gondrong b. Jaring gondrong b. Jaring gondrong b. Jaring gondrong b. Jaring gondrong (trammel net)(trammel net)(trammel net)(trammel net)(trammel net)
Jaring gondrong merupakan jaring yang terdiri dari tiga lapis baik menetap atau hanyut yang
ditarik menurut arus/kapal atau ditarik salah satu sisinya. Lapisan jaring tersebut akan
menyebabkan ikan tersangkut pada jaring.

Produk utama yang ditangkap dengan alat ini adalah udang dengan harga jual bervariasi Rp 8.000
- Rp 95.000/kg menurut ukuran dan jenis. Penjualan udang terutama ditujukan kepada
perusahaan pembekuan PT. Mina Nusa Ikatama di Pisang-pisangan dan memenuhi pasar lokal.

Hasil tangkapan tiap nelayan dengan alat ini dalam satu hari berkisar 1 - 5 kg. Kegiatan
penangkapan dilakukan oleh kaum laki-laki dengan anggota 1 - 2 orang. Sepuluh tahun yang lalu
hasil tangkapan udang dengan jaring gondrong setiap harinya berkisar 10 - 50 kg.

c. Dogol c. Dogol c. Dogol c. Dogol c. Dogol (danish seine)(danish seine)(danish seine)(danish seine)(danish seine)
Kegiatan ini dilakukan dari sebuah perahu bermotor dan ditarik dengan mengepung suatu daerah
perairan. Alat tangkap dogol terdiri dari jaring yang panjang dengan kantong menggunakan alat
untuk menyeret dan menjaring ikan atau udang.

Hasil tangkapan tiap nelayan dengan alat ini dalam satu hari berkisar 1 - 30 kg. Kegiatan
penangkapan dilakukan oleh kaum laki-laki dengan anggota 1 - 2 orang. Sepuluh tahun yang lalu

Alat tangkap trawl dari luar Berau
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hasil tangkapan dengan dogol setiap
harinya tidak kurang dari 30 kg.

d. Pancing d. Pancing d. Pancing d. Pancing d. Pancing (hand line)(hand line)(hand line)(hand line)(hand line)
Pancing merupakan jenis alat tangkap
paling banyak digunakan dengan teknik
dan jenis yang berbeda.  Sasaran utama
menangkap dengan alat ini adalah ikan
hidup seperti  seperti napoleon, kerapu
dan sunu. Harga penjualan kedua jenis
ikan ini cukup tinggi dengan permintaan
cukup besar. Sejak tahun 1987
penangkapan jenis ikan hidup sangat tinggi
seiring dengan harga dan permintaan yang
menguntungkan. Saat ini harga per kilogram berkisar antara Rp 25.000 - Rp 130.000.
Penampung di tingkat lokal sebagian besar memasarkan hasil penjualannya dalam bentuk
hidup untuk pasaran ekspor dengan negara tujuan Malaysia, Hongkong dan beberapa kota di
luar propinsi. Jenis ikan karang lain atau yang tidak termasuk dalam klasifikasi ikan hidup dijual
dengan harga berkisar Rp 2.500 - Rp 10.000 per kg.  Beberapa nelayan juga menangkap jenis
ikan segar seperti tenggiri, tongkol dan tuna.

Selain jenis ikan komoditas di atas, beberapa kelompok nelayan melakukan kegiatan pancing
ikan hiu. Penangkapan ikan hiu dianggap cukup menguntungkan karena harga satu kilogram
sirip berkisar Rp 80.000 - Rp 150.000 tergantung ukuran dan jenisnya. Penjualan produk ini
terutama ditujukan ke Surabaya dan Tarakan.

Hasil tangkapan ikan hidup tiap nelayan per hari berkisar 1 - 3 kg, ikan karang lainnya 5 - 10 kg
serta ikan tongkol dan sejenisnya 10 - 30 kg.  Untuk hasil tangkapan ikan hiu paling tidak 1
ekor setiap minggunya.  Apabila dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, hasil tangkapan ikan
hidup berkisar 20 kg, ikan karang lainnya 50 kg serta ikan tongkol   dan sejenisnya 50 kg.  Ikan
hiu sepuluh tahun yang lalu setiap nelayan dapat memancing lebih dari 1 ekor setiap
minggunya. Kegiatan memancing dilakukan oleh kaum laki-laki dengan anggota 1 orang.

eeeee..... Ra Ra Ra Ra Rawai dasarwai dasarwai dasarwai dasarwai dasar (bottom long line) (bottom long line) (bottom long line) (bottom long line) (bottom long line)
Teknik penangkapan dengan rawai dasar ditempatkan pada atau dekat dasar perairan. Alat ini
terdiri dari tali utama yang cukup panjang, serta tali cabang dengan jarak tertentu atau
berdekatan.

Produk yang ditangkap dengan menggunakan rawai dasar terutama adalah jenis ikan hiu dan
ikan kerapu. Kegiatan penangkapan dilakukan oleh kaum laki-laki dengan anggota 1 - 2 orang.

Nelayan perempuan sedang memancing
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f. Bagan tancap f. Bagan tancap f. Bagan tancap f. Bagan tancap f. Bagan tancap (stationary lift net)(stationary lift net)(stationary lift net)(stationary lift net)(stationary lift net)
Pengoperasian bagan tancap mulai berkembang
sejak awal tahun 2000.  Saat ini bagan tancap
telah menjadi kegiatan yang cukup besar,
terutama di bagian utara perairan Berau. Alat
yang digunakan adalah jaring dengan
menggunakan lampu yang dioperasikan
menetap sepanjang pantai.

Jenis ikan yang ditangkap sebagian besar
merupakan ikan teri dengan harga jual per
kilogram berkisar Rp 6.000 - Rp 15.000.
Penjualan produk ini dipasarkan ke luar daerah.

Hasil tangkapan ikan teri dalam setiap bagan
tancap setiap harinya berkisar 5 - 100 kg.
Namun jika dibandingkan 5 tahun yang lalu hasil
tangkapan ikan teri tiap bagan jauh menurun.
Pada masa tersebut setiap bagan paling tidak
mampu menangkap ikan teri minimal 100 kg
setiap harinya. Kegiatan ini dilakukan oleh kaum
laki-laki dengan anggota 1 - 2 orang.

g. Bagan perahug. Bagan perahug. Bagan perahug. Bagan perahug. Bagan perahu (boat operated lift net) (boat operated lift net) (boat operated lift net) (boat operated lift net) (boat operated lift net)
Penggunaan alat tangkap bagan perahu terbatas
pada beberapa nelayan di daerah selatan perairan KKL. Kegiatan penangkapan menggunakan
lampu yang dioperasikan oleh satu perahu.   Ikan yang ditangkap adalah jenis pelagis kecil.
Kegiatan ini dilakukan oleh kaum laki-laki dengan anggota 7 orang.

h. Bekarang dan menanjuk h. Bekarang dan menanjuk h. Bekarang dan menanjuk h. Bekarang dan menanjuk h. Bekarang dan menanjuk (reef gleaning)(reef gleaning)(reef gleaning)(reef gleaning)(reef gleaning)
Bekarang dan menanjuk adalah kegiatan mengumpulkan hasil-hasil laut pada saat air surut
dengan berjalan di atas paparan terumbu karang. Alat bantu yang digunakan umumnya berupa
alat mirip ganco untuk membalikkan karang dan mengambil produk yang diinginkan. Pada
malam hari digunakan alat penerang berupa lampu gas (petromaks).

Jenis biota laut yang diambil adalah teripang, mata tujuh, japing-japing, kima, serta jenis
moluska lainnya. Harga jual teripang setiap kilogram berkisar antara Rp 40.000 - Rp 350.000,
mata tujuh Rp 80.000, kima Rp 15.000 dan jenis lainnya berkisar Rp 5.000 -  Rp 15.000.
Kegiatan bekarang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Penjualan produk
dipasarkan ke luar daerah.

Bagan tancap di Kepulauan Derawan

Bagan perahu di Biduk-biduk
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Hasil tangkapan teripang tiap nelayan saat ini setiap harinya berkisar 0.5 - 1 kg, dan mata tujuh
hanya 3 - 5 kg. Keadaan ini jauh menurun dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Saat itu
setiap harinya dapat ditangkap 10 kg teripang dan 10 - 15 kg mata tujuh.

i. Jaring/pukat i. Jaring/pukat i. Jaring/pukat i. Jaring/pukat i. Jaring/pukat (nets/seine)(nets/seine)(nets/seine)(nets/seine)(nets/seine)
Jaring merupakan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan,  terutama
jenis ikan karang.  Jaring digunakan pada perairan yang berkedalaman 1 - 10 meter. Sesuai
dengan jenis dan penggunaannya, jaring atau pukat terdiri dari beberapa jenis, seperti jaring
insang (gill nett), pukat pantai (beach seine) dan pukat tasik (purse seine).

Jenis ikan yang ditangkap dengan menggunakan jaring/pukat terutama ikan putih, belanak,
baronang dan sejenisnya. Pemasaran jenis-jenis ikan tersebut dilakukan di tingkat lokal dengan
harga bervariasi antar Rp 2.000 0- Rp 6.000 per kilogram.  Kegiatan menjaring dilakukan oleh
laki-laki ini dengan jumlah 2 - 3 orang.

Hasil tangkapan ikan tiap nelayan setiap harinya hanya berkisar 20 kilogram.  Hasil ini  jauh
menurun dibandingkan 10 tahun lalu yang mencapai 50 sampai 100 kilogram. Kondisi ini
semakin dipersulit dengan semakin jauhnya area penangkapan dan semakin lamanya waktu
kegiatan penangkapan.

j. Jaring kepiting j. Jaring kepiting j. Jaring kepiting j. Jaring kepiting j. Jaring kepiting (crab seine)(crab seine)(crab seine)(crab seine)(crab seine)
Perbedaaan jaring kepiting dengan jenis pukat pantai lainnya adalah jenis jaring yang digunakan
sedikit halus. Dalam pengoperasiannya menggunakan perahu motor.  Produk perikanan yang
ditangkap adalah jenis rajungan dengan harga penjualan berkisar Rp 7.000/kg. Kegiatan
penangkapan dilakukan oleh kaum laki-laki dengan anggota 1 orang.

k. Ambo kepiting k. Ambo kepiting k. Ambo kepiting k. Ambo kepiting k. Ambo kepiting (crab trap)(crab trap)(crab trap)(crab trap)(crab trap)
Teknik penangkapan ini menggunakan jenis pukat, tetapi merupakan teknik perangkap yang
dilakukan dengan menggunakan umpan. Kegiatan penangkapan dilakukan oleh kaum laki-laki
dengan anggota 1 orang.  Produk perikanan yang ditangkap adalah jenis kepiting bakau.

l. Mendaring/suit l. Mendaring/suit l. Mendaring/suit l. Mendaring/suit l. Mendaring/suit (circular push net)(circular push net)(circular push net)(circular push net)(circular push net)
Mendaring/siut adalah teknik penangkapan dengan menggunakan jaring halus udang yang
dilakukan di mulut sungai pada saat air laut mulai turun.  Jenis udang yang ditangkap adalah
udang halus (udang papay).  Udang ini selanjutnya diolah menjadi bahan baku pembuatan
terasi.  Di tingkat lokal untuk satu kilogram terasi olahan dijual dengan harga Rp 2.500 - Rp
3.500 per kilogram. Kegiatan penangkapan dilakukan oleh kaum laki-laki dengan anggota
sebanyak 2 - 3 orang,  sedangkan perempuan bekerja untuk mengolah terasi.

Saat ini hasil tangkapan udang papay setiap nelayan setiap harinya berkisar antara 20 - 50 kg.
Kondisi ini jauh menurun dibandingkan 10 tahun lalu yang mencapai 100 - 200 kg setiap
nelayan tiap harinya.
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m. Bubum. Bubum. Bubum. Bubum. Bubu (bottom pot) (bottom pot) (bottom pot) (bottom pot) (bottom pot)
Usaha penangkapan menggunakan
bubu dioperasikan pada daerah-
daerah sekitar terumbu karang dengan
membuat kamuflase di sekitar lokasi
penangkapan. Sasaran utamanya adalah
menangkap ikan karang.  Pengangkatan
bubu dilakukan setiap 2 hari.
Penangkapan ikan menggunakan bubu
sebagai alat tangkap dilakukan oleh
kaum laki-laki.

n.n.n.n.n. Belat/K Belat/K Belat/K Belat/K Belat/Kelong/Telong/Telong/Telong/Telong/Togogogogogooooo (bar (bar (bar (bar (barrierrierrierrierrier,,,,,
   fence, weir)   fence, weir)   fence, weir)   fence, weir)   fence, weir)
Penangkapan ikan dengan teknik belat/
kelong merupakan jenis  perangkap ikan berbahan kayu dan atau jaring yang ditempatkan pada
bagian pesisir. Ikan hasill tangkapan berupa ikan demersal yang diambil saat air surut.
Sedangkan togo biasanya digunakan di bagian tepi sepanjang sungai hingga ke muara sungai.
Togo dioperasikan saat air pasang dan diambil hasilnya saat air tenang. Terdapat dua jenis togo
yaitu untuk menangkap udang dan menangkap ikan. Seluruh kegiatan penangkapan dengan
teknik ini dilakukan oleh kaum-laki-laki.

Bahan perangkap yang digunakan berupa patok kayu dan jaring. Hasil penangkapan belak dan
kelong dilakukan saat air surut.   Kegiatan ini merupakan teknik penangkapan dengan metode.
Jenis produk yang ditangkap merupakan ikan  campuran

o. Menyelam o. Menyelam o. Menyelam o. Menyelam o. Menyelam (compressor(compressor(compressor(compressor(compressor
   hookah)   hookah)   hookah)   hookah)   hookah)
Beberapa nelayan juga melakukan
penangkapan dengan teknik
menyelam dengan menggunakan alat
bantu kompressor hookah. Teknik
penangkapan ini menggunakan
perahu motor yang dilengkapi
dengan kompresor (hookah) serta
selang yang panjangnya mencapai
200 - 300 meter.

Produk yang ditangkap  umumnya
jenis lobster, ikan kerapu/sunu, lola
mutiara, dan lain-lain. Dari

Menangkap ikan dengan cara menyelam (compressor
hookah)

Alat tangkap Bubu
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penangkapan lobster memberikan pendapatn yang cukup besar. Saat ini untuk satu kilogram
lobster dengan ukuran dan jenis tertentu dijual dengan harga berkisar antara Rp 70.000 - Rp
150.000.  Saat melakukan penyelaman, para penyelam juga mengambil teripang, ikan kerapu
dan sunu, serta jenis lainnya.

Kegiatan ini kebanyakan dilakukan oleh kaum laki-laki yang memiliki kemampuan menyelam
yang baik. Beberapa pihak dalam kegiatan ini juga menggunakan obat bius.

p. Penangkapan dengan bahan peledak p. Penangkapan dengan bahan peledak p. Penangkapan dengan bahan peledak p. Penangkapan dengan bahan peledak p. Penangkapan dengan bahan peledak (blasting)(blasting)(blasting)(blasting)(blasting)
Beberapa pihak masih menggunakan alat peledak untuk menangkap ikan.  Untuk data kongkrit
dan jumlah serta aktifitas penggunaan alat ini tidak tersedia dengan baik. Namun berdasarkan
informasi dari masyarakat dan petugas PPL Perikanan, diketahui masih ada beberapa
kelompok yang menggunakan teknik penangkapan ini.

4.7  P4.7  P4.7  P4.7  P4.7  Perikanan Budidaerikanan Budidaerikanan Budidaerikanan Budidaerikanan Budidayayayayaya

Kegiatan perikanan budidaya pada beberapa kampung di wilayah pesisir KKL terdiri dari
perikanan tambak dan keramba jaring apung/tancap. Perikanan tambak merupakan kegiatan
yang paling dominan. Budidaya tambak yang dikembangkan masih secara tradisional dengan
pola monokultur udang dan polikultur udang-bandeng. Budidaya keramba jaring apung/tancap
diusahakan dengan pola monokultur kerapu dan teripang.  Produksi rata-rata tambak kurang

Tabel 4. Jenis Budidaya, Luas Rata-rata Kepemilikan dan Panen Menurut Kampung Tahun 2005
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dari 100 kg.  Rata-rata kepemilikan tambak terluas terdapat di Kampung Batumbuk sebesar
10 ha per orang (Tabel 4).

Kepemilikan tambak diperoleh dengan beberapa cara, yaitu:
a. Meminta ijin garapan, baru membuka lahan

Calon penggarap meminta ijin kepada kepala kampung sebelum membuka/ menggarap
lokasi.  Jika lokasi yang diinginkan belum ada pemiliknya, maka penggarap meminta kepala
kampung untuk dibuatkan ijin dengan membayar uang untuk biaya administrasi
pengurusan surat.

b. Membuka lahan terlebih dahulu, baru meminta ijin garapan
Cara ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar lokasi tambak dengan
alasan kepemilikan terhadap lahan lebih kuat walaupun tidak memiliki kelengakapan ijin.
Dalam tradisi masyarakat Kalimantan pada umumnya yang tidak mengenal tradisi tulisan,
maka kepemilikan atas lahan diakui oleh pembuka/ penggarap lahan yang pertama.  Akan
tetapi sistem ini dapat menimbulkan masalah karena sementara penggarap pertama
menyelesaikan tambaknya, ada orang yang mengurus ijin garapan di lokasi yang sama.

c. Meminta ijin garapan, tetapi tidak membuka lahan
Sistem ini dilakukan dengan 2 alasan.  Pertama, tidak mempunyai modal sehingga lahan
masih belum bisa digarap.   Pemilik pada umumnya memiliki kapling lahan yang tidak luas,
biasanya berasal dari kalangan masyarakat biasa yang tidak kuat secara ekonomi.  Modal
terus dikumpulkan untuk pembuatan tambak.  Kedua, memiliki ijin garapan karena
memang dipersiapkan untuk dijual kepada investor yang mempunyai akses terhadap
proses perijinan.  Biasanya pemilik mempunyai lahan yang luas dan mereka berasal dari
kalangan berada atau tokoh masyarakat.

d. Membeli lahan kaplingan yang telah memiliki ijin garapan Para pemodal atau pendatang
yang hendak membuka usaha tambak, namun tidak mungkin lagi mendapatkan lahan yang
masih kosong (tidak ada pemiliknya), maka para pemodal tersebut terpaksa mencari
alternatif dengan membeli lahan dari pemilik kaplingan yang lahannya belum digarap.   Cara
ini dianggap lebih mudah karena tidak perlu lagi menyelesaikan proses perijinan.   Untuk
pembelian lahan per kapling yang masih berhutan (belum digarap) seharga Rp 4 - 5 juta,
sedangkan lahan yang sudah ada bekas rintisan atau sudah ada tanggulnya harganya lebih
tinggi.

e. Kerjasama penggarapan tambak
Sistem ini merupakan kerjasama antara pemilik lahan kaplingan dengan penggarap atau
pemilik modal.  Ada 3 tipe kerjasama, yaitu:  Pertama, jika ada tambak yang beberapa kali
gagal panen (misalnya karena tanggul jebol) dan pemilik tidak mempunyai modal untuk
memperbaikinya, maka pemilik menyerahkan pengelolaan tambak tersebut kepada
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penggarap dengan biaya perbaikan tambak menjadi tanggung jawab penggarap.  Sebagai
kompensasinya, penggarap berhak atas hasil panen selama 1 tahun.  Setelah setahun
pengelolaan tambak dikembalikan kepada pemilik.  Kedua, jika pemilik mempunyai lahan
kaplingan seluas 9 ha dan pemilik bekerjasama dengan penggarap untuk membuka lahan
tersebut. Tahap pertama dibuka lahan seluas 3 ha dengan biaya keseluruhan menjadi
tanggung jawab pemilik lahan. Setelah selesai dan menghasilkan, maka penggarap
berkewajiban menyelesaikan tambak seluas 6 ha dengan biaya menjadi tanggung jawab dari
pemilik. Ketiga, pemilikan lahan dengan luas kaplingan 20 ha menawarkan kerjasama
dengan investor.  Investor dengan menggunakan excavator membuka lahan sampai selesai.
Tambak yang telah selesai dibuka tersebut kemudian dibagi antara pemilik dan investor
sesuai kesepakatan bersama, biasanya 1 bagian untuk pemilik dan 4 bagian untuk investor.

Hasil produksi tambak selain dipasarkan untuk kebutuhan lokal, juga di ekspor.   Lembaga-
lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran hasil perikanan budidaya (tambak), yaitu
petambak, pedagang pengumpul, eksportir, pengecer dan pengolah.  Saluran pemasaran hasil
tambak sebagai berikut:
a. Petambak menjual hasil budidayanya kepada pengumpul yang ada di Tanjung Redeb.

Selanjutnya pengumpul menyalurkan ke eksportir untuk dipasarkan ke pasar ekspor,
seperti Hongkong, Jepang dan Singapura.  Saluran pemasaran ini terjadi pada pemasaran
udang windu yang berukuran besar dengan harga sekitar Rp 85.000/kg.

b. Petambak menjualnya kepada pengumpul dan selanjutnya pengumpul menjualnya kepada
pengecer dan pengolah.  Pengecer menjual kepada konsumen, sedangkan pengolah akan
mengolahnya menjadi ikan olahan seperti terasi dan ebi. Saluran pemasaran ini terjadi pada
pemasaran udang windu kecil dan bandeng.  Harga udang kecil Rp 9.000/kg dan harga
bandeng Rp 7.000/kg.

Kegiatan pembesaran ikan kerapu dilakukan dengan menggunakan keramba tancap, sedangkan
untuk pembesaran teripang dengan menggunakan tambak terbuka. Kegiatan ini dilakukan
dengan mengambil benih dari alam untuk selanjutnya dibesarkan sampai dengan ukuran
ekonomis.

Pemasaran ikan kerapu hidup dilakukan ke Hongkong melalui kapal yang datang ke sekitar
pulau-pulau yang mengembangkan keramba kerapu, sedangkan pemasaran kerapu mati
dilakukan secara langsung ke Tawau.  Pemuatan kerapu hidup ke kapal dilakukan sebulan sekali
dengan jumlah diatas 1 ton untuk tiap penampung.   Pemasaran teripang dilakukan oleh
nelayan ke penampung, kemudian penampung menjual ke Tawau dan Surabaya.
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Pulau Sambit

4.8 Wisata Bahari4.8 Wisata Bahari4.8 Wisata Bahari4.8 Wisata Bahari4.8 Wisata Bahari

KKL Berau memiliki daya tarik alam
yang unik dan khas. Bentuk kegiatan
wisata yang berkembang adalah
wisata bahari dengan kegiatan
menyelam, snorkeling, memancing,
melihat penyu bertelur dan rekreasi
pantai. Kegiatan lain yang berpotensi
untuk dikembangkan adalah
menyaksikan atraksi paus dan lumba-
lumba.

Lokasi dan obyek wisata yang sering
dikunjungi wisatawan terutama pulau-

pulau di daerah utara dan perairan sekitarnya.  Gambaran tentang lokasi dan obyek wisata
tersebut sebagai berikut (Peta 11):
a. Pulau Derawan

Pulau ini merupakan tempat peneluran penyu hijau.  Jumlah penyu yang mendarat per
malam saat sekarang hanya 2-3 ekor penyu.  Selain penyu, yang menarik wisatawan
(penyelam) terhadap pulau ini adalah perairannya karena ditemukan beberapa biota yang
unik, seperti:  flamboyant cuttlefish, squat lobsters, ghostpipe fish, bluering octopus,
nudibranchs, seahorses, ribbon eels dan scorpionfishes. Pulau ini telah ditetapkan sebagai
kawasan konservasi untuk penyu dengan SK Bupati No.36/2002.

b. Pulau Semama
Perairan pulau ini merupakan favorit untuk tempat penyelaman karena adanya terumbu
karang yang sehat dan adanya pigmy seahorse, serta banyaknya nudibrach. Pulau seluas
220 ha ini sudah sejak tahun 1982 telah ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Margasatwa
oleh Menteri Pertanian. Hutan di Pulau Semama merupakan persinggahan burung-burung
laut yang bermigrasi.

c. Pulau Sangalaki
Pulau Sangalaki dikenal sebagai tempat aggregasi manta rays yang datang untuk memangsa
zooplankton. Manta rays beraggregasi kebanyakan di permukaan air. Lokasi-lokasi
penyelaman di Sangalaki umumnya dangkal dengan tingkat kecerahan yang bagus, tetapi
kecerahan berkurang pada musim hujan (November sampai Maret). Sangalaki tidak
memiliki dinding (walls), tetapi dikelilingi oleh laguna dangkal dan terumbu karang dari
kedalaman 4m sampai 24 m, ada beberapa lokasi penyelaman sampai 40 m.  Pulau ini
merupakan tempat peneluran penyu hijau terbesar di Asia Tenggara. Pada malam hari
penyu betina mendarat dan menggali pasir dan bertelur di sarangnya. Sekitar 20 ekor
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penyu betina bertelur di Sangalaki  per malamnya.  Pulau seluas 180 ha  ini merupakan
Kawasan Konservasi dengan SK Menteri Pertanian tahun 1982 dan ditetapkan sebagai
Taman Wisata Laut.

d. Pulau Maratua
Sekeliling pulau ini terdapat beberapa ‘drop-offs’ dengan pemandangan yang sangat
menarik bagi penyelam, seperti: hiu pelagis, tuna, pari elang, gerombolan barracuda,
trevally dan mackerel.

e. Pulau Kakaban
Pulau ini terkenal karena memiliki danau laut terbesar di dunia dan terdapat ribuan ubur-
ubur endemik (jellyfish lake) yang tidak menyengat.  Air danau mempunyai temperatur
yang cukup hangat dengan dasar perairan alga hijau Halimeda. Hewan-hewan air yang
hidup di danau Kakaban adalah: timun laut (sea cucumber), ikan gobies, anemone,
tunikata, crustacean, nudibranch, kerang (hijau dan ungu) serta ular.

Pada bagian luar pulau, salah satu sisinya terdapat ‘drop-offs’ yang langsung turun sampai 180
meter dengan arus yang kuat dan upwelling.  Tempat ini banyak dikunjungi penyelam karena
ditemukan kumpulan ikan barakuda (barracuda schooling).  Pulau Kakaban ditetapkan sebagai
Kawasan Konservasi Laut Daerah berdasarkan SK. Bupati No.70 Tahun 2004.

Selain pulau-pulau dan perairan di daerah utara, terdapat beberapa potensi lokasi dan obyek
wisata untuk dikembangkan di daerah selatan, seperti Pulau Bilang-bilangan, Kaniungan Kecil
dan Teluk Sumbang.  Permasalahannya adalah belum tersedianya sarana dan prasarana seperti
penginapan/resort, serta akses yang cukup jauh dan mahal.

Wisatawan mancanegara dalam melakukan kunjungan umumnya memanfaatkan jasa resort.
Resort terdapat di Pulau Derawan, Pulau Sangalaki, Pulau Pabahanan dan Maratua, dan setiap
resort mempunyai pangsa pasar yang berbeda.   Selain resort-resort
tersebut, juga terdapat penginapan lokal
(homestays) di Pulau Derawan.  Saat ini
terdapat 5 usaha homestays di Pulau
Derawan, dan homestays ini
umumnya menempel di
rumah induk.  Adanya
homestays ini dirasakan
sangat menguntungkan
karena dapat menampung
wisatawan domestik
maupun manca negara yang
tidak diorganisir oleh dive resort.



PROFIL KAWASAN KONSERVASI LAUT KABUPATEN BERAU56

Untuk mencapai lokasi dan obyek wisata di KKL Berau, terlebih dahulu singgah di Kota
Tanjung Redeb atau Kota Tarakan melalui penerbangan dari Balikpapan.  Alternatif lain ke
Tanjung Redeb melalui jalan darat dari Samarinda.  Selanjutnya dari ke dua kota ini dapat
dilakukan beberapa cara untuk mencapai lokasi dan obyek wisata, yaitu:
a. Melalui Tanjung Redeb dan langsung menyewa speed boat menuju Pulau Derawan dan

menginap di Pulau ini. Biaya speed berkisar Rp Rp 600.000 untuk 2 jam perjalanan, jika
bermalam ongkos speed boat menjadi Rp 650.000 - Rp 750.000 untuk pergi dan pulang.
Dari Derawan menuju Sangalaki, Maratua atau Kakaban dapat menggunakan kapal kayu
milik nelayan.

b. Melalui Tanjung Redeb ke Pulau Derawan, Sangalaki atau Maratua dengan menggunakan
speed boat yang disediakan operator wisata.  Biayanya termasuk dalam paket wisata
mereka.  Untuk wisatawan domestik cara ini dirasakan sangat mahal

c. Melalui Tanjung Redeb ke Tanjung Batu lewat jalan darat, selanjutnya ke Pulau Derawan
menyewa speed boat selama 20 menit dengan biaya Rp 200.000.

d. Melalui Tarakan menuju Tanjung Batu dengan speed reguler (dua hari satu kali).  Dari
Tanjung Batu selanjutnya ke Pulau Derawan, Sangalaki atau Maratua.

Saat yang nyaman untuk melakukan kunjungan wisata terutama pada saat musim ombak
teduh, yaitu pada bulan Oktober sampai Nopember.  Sedangkan pada saat musim ombak
besar atau pada saat musim angin selatan dan utara, yaitu bulan Juni sampai September, cukup
beresiko.
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Tekanan terhadap sumberdaya pesisir dan laut di berbagai wilayah di Indonesia
cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal yang sama juga terjadi di KKL Berau.
KKL Berau sangat kaya dengan keanekaragaman hayati pesisir dan laut seperti terumbu

karang, padang lamun, mangrove dan satwa-satwa dilindungi.  Kondisi ekosistem tersebut
sangat rentan terhadap perubahan lingkungan sekitarnya. Saat ini, tekanan ekologis terhadap
sumberdaya di KKL Berau terjadi selain karena pengrusakan langsung, tetapi juga akibat dari
kerusakan di bagian hulu sungai atau DAS Berau (Peta 12).

5.1 P5.1 P5.1 P5.1 P5.1 Perikanan erikanan erikanan erikanan erikanan TTTTTangkaangkaangkaangkaangkappppp

Tekanan di wilayah perairan terjadi terutama akibat kegiatan IUU (Illegal, Unreported, Un-
regulated) Fishing dan perikanan tangkap yang merusak (destructive fishing). Kegiatan IUU
Fishing merupakan kegiatan perikanan yang illegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan
aturan.  Bentuk kegiatan IUU Fishing yang terjadi berupa kapal nelayan yang masuk dari luar
Kabupaten Berau tanpa lapor Dinas Perikanan Kabupaten Berau, tanpa ijin atau kedua-
duanya.  Bentuk lain IUU Fishing berupa penyimpangan penggunaan alat tangkap yang tertera
dalam ijin.   Perikanan tangkap yang merusakan berupa bekarang (reef gleaning), penggunaan
racun dan alat peledak, serta pengoperasian trawl.  Kegiatan ini terutama menyebabkan
rusaknya ekosisten terumbu karang dan penurunan sumberdaya ikan.

Kegiatan IUU sering ditemukan di dalam wilayah KKL, terutama di wilayah laut dangkal di
depan Kampung Talisayan, Tanjung Prepat, Karang Besar dan Karang Malalungun.  Bentuk
penyalahgunaan ijin penangkapan tersebut seperti penangkapan ikan dengan menggunakan
alat tangkap trawl, sementara ijin yang diberikan adalah alat tangkap gill net, rawai dan dogol.
Penyalahangunaan ini terutama dilakukan oleh nelayan dari luar Berau, seperti Tarakan,
Nunukan dan Bulungan.

Ancaman lain terhadap
sumberdaya laut di KKL adalah
tingginya frekuensi kegiatan
penangkapan oleh nelayan luar,
terutama dari Madura, Donggala,
Mamuju, Pati, Sumatera Utara.
Kegiatan nelayan dari kedua daerah
ini terutama mengumpulkan ikan,
teripang, cumi, kima (giant clam)
dan lobster.   Wilayah penangkapan
nelayan tersebut di sekitar Karang
Besar dan Kecamatan Batu Putih
dan sekitarnya serta Karang
Muaras.

BAB 5 Isu dan Permasalahan

Penggunaan purse-seine oleh nelayan dari luar Berau
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Untuk nelayan Madura, dalam setahun datang 2 kali dengan sekali kunjungan sekitar 2 bulan
kerja. Dengan demikian dalam 1 tahun mengambil sumberdaya laut dalam KKL selama 4 bulan
penuh tanpa istirahat.    Hasil penangkapan berupa teripang dan kima dibawa ke daerah asal
untuk dijual, sedangkan hasil lainnya dijual untuk biaya operasional.

Kegiatan bekarang dilakukan masyarakat terutama ibu-ibu untuk mengumpulkan hewan
karang terutama kima, teripang dan cumi.  Kegiatan ini dilakukan dengan berjalan di atas
terumbu karang pada saat surut terendah.  Kegiatan ini biasanya dilakukan di karang dan
gosong karang sekitar Pulau Semama, Maratua dan karang besar Balikukup.

Kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan beracun dan bahan peledak merupakan
kegiatan yang masih dilakukan di beberapa tempat dalam KKL.  Penggunaan bahan beracun
umumnya ditemukan di karang Pulau Panjang, Karang Pinaka, Karang Buliulin, antara Karang
Masimbung dan karang Pulau Derawan, antara karang Pulau Derawan dan karang Pulau
Panjang, serta Karang Muaras.  Penggunaan bahan peledak diketahui masih dilakukan dengan
ditemukannya beberapa lokasi hancuran karang bekas bahan peledak, seperti di Karang Besar
dekat Pulau Balikukup, dan di karang sekitar Pulau Sambit dan Blambangan.

Perubahan hasil tangkapan dan kondisi sumberdaya kelautan yang dirasakan oleh nelayan
terhadap beberapa sumberdaya perikanan dan kelautan sejak beberapa tahun terakhir terus
menurun. Persentase penurunan selama selama kurun waktu tersebut untuk beberapa jenis
sumberdaya kelautan sangat signifikan. Sebagai contoh untuk jenis  ikan kerapu/sunu yang
ditangkap dengan pancing menurun sebesar 90 %, hasil tangkapan teripang dan mata tujuh
dengan bekarang (reef gleaning) menurun 99.95 % dan 70 %. Hasil tangkapan udang dengan
menggunakan mini trawl dan togo masing-masing  menurun 63 % dan 70 % dibandingkan 5
tahun yang lalu.  Hasil tangkapan  udang kecil untuk bahan baku terasi dengan alat tangkap
jaring halus turun sebesar 60 % dibandingkan 10 tahun yang lalu.

Namun jika dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan penangkapan
rata-rata tiap nelayan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir cenderung meningkat. Untuk
memancing misalnya dengan jumlah anggota 1 - 2 orang saat ini dibutuhkan biaya  berkisar Rp
200.000 per hari, sedangkan 10 tahun yang lalu untuk usaha yang sama hanya dikeluarkan
biaya sejumlah Rp 50.000 per hari.

Nelayan merasakan dampak dari menurunnya hasil tangkapan akibat semakin banyaknya
masyarakat dari luar daerah yang menangkap ikan di perairan Kabupaten Berau.  Nelayan juga
mengeluhkan beroperasinya mini trawl dan pukat harimau dari luar daerah yang beraktifitas di
daerah penangkapan ikan nelayan tradisional.  Hal tersebut merupakan salah satu penyebab
menurunnya hasil tangkapan nelayan akhir-akhir ini.
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5.2 K5.2 K5.2 K5.2 K5.2 Kerusakan erusakan erusakan erusakan erusakan TTTTTerumbu Karangerumbu Karangerumbu Karangerumbu Karangerumbu Karang

Kerusakan terumbu karang umumnya terjadi oleh dua hal utama yaitu: secara alami dan akibat
campur tangan manusia. Kerusakan alami karang dapat disebabkan oleh perubahan cuaca
secara global, blooming bintang laut pemakan terumbu karang (CoTs), tsunami, gempa bumi,
siltasi dari darat dan buangan sampah plastik. Kerusakan yang diakibatkan oleh campur tangan
manusia seperti kegiatan pemboman dan peracunan saat menangkap ikan, gleaning atau
bekarang, wisatawan yang baru belajar menyelam dan berdiri di atas terumbu karang, jaring
trawl  yang ditarik dari pantai, pemasangan jaring dasar, pemasangan bubu pada daerah
terumbu karang dan menggunakan karang sebagai pemberat serta jangkar kapal nelayan.

Faktor utama penyebab kerusakan terumbu karang adalah penangkapan ikan dengan
menggunakan bahan peledak, pembongkaran karang (reef gleaning), pukat harimau dan bahan
beracun (potas) dengan alat bantu hookah kompresor.  Dampak dari ke empat kegiatan ini
mengakibatkan kehancuran dan kematian terumbu karang dalam skala luas dan kematian bibit
ikan.

Nelayan merasakan kurangnya pengawasan dan penjagaan di lapangan, terutama di lokasi yang
jauh dari jangkauan, sebagai salah satu penyebab kerusakan terumbu karang. Oleh karena itu
nelayan mengharapkan agar pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelaku kegiatan
perusakan harus benar-benar diterapkan. Nelayan menyarankan pemerintah untuk
menghapus penggunaan pukat harimau, dan perlindungan daerah berkembang biak bibit ikan
dan udang. Selain itu juga menindak tegas pihak-pihak yang melakukan kegiatan penggunaan
bahan peledak dan pengguna obat bius.

5.3 Degradasi Padang Lamun5.3 Degradasi Padang Lamun5.3 Degradasi Padang Lamun5.3 Degradasi Padang Lamun5.3 Degradasi Padang Lamun

Ancaman terhadap ekosistem lamun umumnya telah terjadi di negara-negara Asia Tenggara,
termasuk di KKL Berau.  Kondisi lamun di KKL Berau cenderung mengalami degradasi dari
tahun ke tahun.  Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh pembukaan hutan secara besar-
besaran dan kebakaran hutan yang menyebabkan peningkatan sedimentasi di Delta Muara
Berau.   Sedimentasi ini mengakibatkan perubahan pola arus secara umum di wilayah KKL,
terutama di daerah utara di pulau-pulau kecil.  Perubahan pola arus ini berdampak pada
peningkatan frakmentasi karang pada padang lamun di sekitar pulau-pulau, sehingga padang
lamun sulit untuk berkembang.

Faktor penting lainnya penyebab degradsi lamun akibat menurunnya secara drastis hewan
pemakan lamun seperti duyung (Dugong dugon). Berkurangnya hewan pemakan lamun ini
mengakibatkan lamun sulit beregenerasi.  Lamun-lamun muda tidak terangsang untuk tumbuh
dan padang lamun didominasi oleh yang tua.
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Peningkatan hunian di pesisir juga merupakan ancaman yang menyebabkan peningkatan
kandungan nutrien di perairan pesisir.   Peningkatan kandungan nutrien menyebabkan
munculnya kompetitor seperti alga dan ganggang yang mengambil ruang tumbuh lamun.

Pemulihan kembali ekosistem lamun yang telah rusak memerlukan waktu yang lama. Seperti
pengalaman dari Kiswara (pers.comm, 2003), bahwa keberhasilan restorasi lamun menuai
sedikit kesuksesan saja, salah satunya karena pemangsaan pada tahap semai oleh
makrobentos. Oleh karena itu, indikator peringatan dini tehadap kondisi ekosistem lamun
dan kajian status lamun sangat diperlukan dalam upaya konservasi dan pengelolaan
sumberdaya wilayah pesisir.

5.4 Penurunan Populasi  Penyu5.4 Penurunan Populasi  Penyu5.4 Penurunan Populasi  Penyu5.4 Penurunan Populasi  Penyu5.4 Penurunan Populasi  Penyu

KKL Berau menjadi salah satu lokasi prioritas bagi upaya konservasi penyu karena memiliki
populasi penyu hijau besar dengan hamparan habitat yang sangat luas. Dari tahun ke tahun
terjadi kecenderungan penurunan populasi penyu di wilayah ini.   Dalam 50 tahun terakhir
ditemukan penurunan secara tajam lebih dari 90 % penyu hijau.   Hal ini selain disebabkan
eksploitasi telurnya, juga penangkapan penyu.

Penangkapan penyu dalam skala besar terutama dilakukan oleh nelayan luar daerah, termasuk
nelayan dari luar negeri (Cina).  Pada tahun 2002 tertangkap sebuah kapal yang akan
membawa penyu sebanyak 236 ekor ke Bali.   Pada April-Mei 2005 tertangkap kapal Cina
yang menangkap penyu dengan gillnet raksasa di Karang Muaras.  Pada Juni 2005 terjadi
penangkapan penyu di sekitar Pulau Panjang.  Dalam skala kecil, penyu juga sering tertangkap
oleh jaring nelayan secara tidak sengaja.

Mengingat telah terjadinya
penurunan populasi penyu yang
signifikan di KKL Berau, maka ke
depan pengambilan telur penyu
seharusnya diatur secara ketat di
pulau-pulau konsesi dan
penangkapan penyu haruslah
dihentikan. Dalam jangka panjang,
pengambilan telur penyu dalam KKL
Berau haruslah dihentikan.  Untuk
itu perlu dicari alternatif sumber
pendapatan yang lebih besar bagi
daerah melalui pengelolaan KKL.

Penangkapan penyu dalam skala besar dilakukan oleh
nelayan luar daerah, termasuk nelayan asing
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5.5 Sampah5.5 Sampah5.5 Sampah5.5 Sampah5.5 Sampah

Tekanan lain yang dapat mempengaruhi
beberapa ekosistem di KKL Berau adalah
sampah, baik sampah rumah tangga dari
sekitar pulau-pulau yang berpenghuni
ataupun sampah yang berasal dari
daratan.  Sampah selain dapat merusak
beberapa ekosistem laut seperti lamun
dan terumbu karang.  Sampah-sampah,
terutama batangan kayu yang besar dan
terdampar disekitar pulau-pulau kecil,
menutup areal padang lamun yang
mengakibatkan lamun mati karena tidak
mendapat cahaya matahari.  Apabila

batangan kayu terdampar di areal terumbu karang pada saat surut, akan mengakibatkan
terumbu karang menjadi patah dan rusak.  Sampah juga dapat menurunkan nilai estetika
obyek wisata di KKL Berau.

5.6  K5.6  K5.6  K5.6  K5.6  Konononononvvvvversi Mangrersi Mangrersi Mangrersi Mangrersi Mangrooooovvvvveeeee

Dalam 10 tahun terakhir, mangrove di Berau telah banyak dikonversi menjadi tambak udang
dan ikan dengan laju pembukaan lahan yang cepat.   Sebagai gambaran, luasan hutan mangrove
di Indonesia telah mengalami penurunan dari 5.209.453,16 ha pada sekitar tahun 1982
menjadi sekitar 2.500.000 ha pada tahun 1990, yang berarti luas penutupan menurun sampai
50%.  Di Kabupaten Berau, situasi luasan mangrove di Kabupaten Berau pada tahun 1997
adalah 53.500 ha, dengan kegiatan budidaya tambak seluas 450 ha. Sedang situasi pada tahun
1999 luasan mangrove berkurang menjadi 49.000 ha, dengan konversi menjadi tambak seluas
4.950 ha. Estimasi laju degradasi hutan mangrove sebesar 50 ha per hari (BFMP, 2002),
perubahan hutan mangrove di Kabupaten Berau (gambar 3).

Dampak yang terjadi akibat hilangnya hutan mangrove sangat luas, baik yang bersifat biologis
(dampak terhadap ekosistem), ekonomis maupun dampak fisik yang berakibat langsung
kepada kondisi lahan pantai.  Melihat hal tersebut, maka kerusakan hutan mangrove harus
segera diperbaiki dengan upaya pengelolaan yang benar agar kerusakan sumberdaya alam
pesisir dapat diminimalkan.

5.7  K5.7  K5.7  K5.7  K5.7  Kerusakan Derusakan Derusakan Derusakan Derusakan DASASASASAS

Di dalam DAS Berau terdapat 2 sungai besar Kelay dan Segah.  Kedua sungai tersebut
menyatu menjadi Sungai Berau dan bermuara di Kawasan Delta Berau. Yang unik, adalah letak

Kegiatan bersih pantai di Pulau Derawan
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hulu sungai dan hilirnya masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Berau. Oleh karenanya,
model pengelolaan sumberdaya air berbasis DAS terpadu (Integrated Watershed Manage-
ment) sangat mungkin untuk dikembangkan di Berau.

Keprihatinan dari Bank Dunia, Thomas E Walton (2003) tentang kerusakan DAS terjadi mulai
dari hulu sungai yang kian buruk di berbagai daerah, menimbulkan dampak negatif mulai dari
banjir, pendangkalan sungai, pencemaran air, gangguan kesehatan, dan memperburuk kondisi
ekonomi masyarakat sekitar DAS. Saat ini Indonesia adalah salah satu negara yang rendah
dalam pengelolaan sanitasi dan limbah di Asia.  Konsekuensinya adalah rendahnya kualitas
hidup, khususnya pada wanita dan anak-anak. Keprihatinan tersebut tidak terkecuali terjadi di
DAS Berau, karena degradasi DAS terjadi di hulu Sungai Kelay dan Segah.

Luas DAS Kabupaten Berau adalah 2.189.205,64 ha, terdiri dari 60 sub-DAS, yang terbagi
menjadi Daerah Tangkapan Air bagian Hulu (upper catchment area), Sempadan Sungai 500 m
(mid-stream buffer zone) dan Kawasan Delta termasuk hutan mangrove, rawa air tawar dan
wilayah pesisir.

Di dalam DAS sebagai suatu sistem hidrologi akan dijumpai jasad hidup, lingkungan fisik dan
kimia berinteraksi secara dinamik dan didalamnya terjadi keseimbangan dinamik antara energi
dan material yang masuk dengan energi dan material yang keluar.  Air dan sedimen yang
keluar dari DAS serta air melalui sungai-sungai adalah keluaran DAS. Peningkatan buangan
sedimen ke dalam ekosistem perairan pesisir akibat semakin tingginya laju erosi tanah yang
disebabkan oleh kegiatan pengusahaan hutan, pertanian dan pembangunan sarana dan
prasarana, telah mempengaruhi kualitas 2 sungai besar di kabupaten berau dan pada akhirnya
mempengaruhi kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.

The Nature Conservancy, telah mengidentifikasikan kondisi dua sub-Das utama, yaitu sub-
Das Sungai Kelay dan sub-DAS Sungai Segah. Sungai Kelay mempunyai 2 Daerah Tangkapan
bagian hulu yang kondisinya sangat kontradiktif, yaitu 1 dalam kondisi sangat bagus dan 1
sangat jelek, karena penebangan hutan dan kebakaran. Sungai Kelai mempunyai kondisi daerah
penyangga sempadan sungai memprihatinkan (antara buruk-sangat buruk). Sedang DAS Segah
mempunyai 4 Daerah Tangkapan bagian hulu yang kondisinya antara Baik sampai Buruk,
namun demikian mempunyai sempadan sungai sebagai daerah penyangga yang Sangat Bagus
(The Conservancy, 2002). Kondisi DAS Berau terlihat dalam citra Landsat 2002.

Citra SeaWifs pada bulan April dan Mei 2001, yaitu pada saat debit air sungai minimum,
menunjukkan bahwa batas sediment (sediment plume) telah mendekati sekitar 20 km, atau
setengah jalan menuju Kepulauan Derawan dengan kisaran  40-150 mg/liter.

Dampak negatif sedimentasi terhadap biota perairan secara garis besar melalui beberapa
mekanisme : Pertama, bahan sedimen menutupi tubuh biota laut, terutama yang hidup di
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dasar perairan (benthic organism) seperti hewan karang, lamun, dan rumput laut atau
menyelimuti system pernafasannya (insang).  Akibatnya, biota-biota tersebut akan susah
bernafas dan akhirnya mati lemas (asphyxia);  Kedua, sedimentasi menyebabkan peningkatan
kekeruhan air, dimana kekeruhan akan menghalangi penetrasi cahaya yang masuk ke dalam air
dan mengganggu organisma yang ada.  Efek ini lebih berpengaruh pada komunitas dasar dalam
kisaran kedalaman yang memungkinkan bagi komunitas tersebut untuk hidup, contohnya
lamun (seagrass) yang akan terganggu pertumbuhannya jika kekurangan cahaya (Dennis,
1987).

Sedimen yang berasal dari lahan pertanian dan pengikisan tanah dapat pula mengandung
nitrogen dan fosfat yang tinggi.  Hal ini dapat menimbulkan masalah eutrofikasi atau
penyuburan perairan yang berlebihan.

Secara umum ancaman terhadap DAS antara lain karena :
1. Erosi tanah dan kerusakan tanah oleh hasil industri dan limbah industri dan sedimennya

masuk ke dalam sungai pada saat hujan.
2. Menurunnya kualitas air akibat masuknya bahan-bahan industri, limbah industri  dan

limbah kota ke dalam sungai (DAS).
3. Pendangkalan sungai akibat sedimen, unsur hara dan bahan organik.

Segenap ancaman-ancaman terhadap DAS Berau, jika tidak dapat diminimasi, secara ekonomi
akan  menurunkan nilai ekonomi dari sumberdaya air di DAS ini. Kajian tentang nilai ekonomi
air oleh The Conservancy di kedua Sungai Kelay dan Segah, menunjukkan bahwa nilai
ekonomi Sungai kedua sungai tersebut  Rp 48,2 Milyar per tahun, dengan perincian Rp 432
juta, untuk konsumsi air, dan Rp 26,5 Milyar tanaman pertanian, serta 21,3 Milyar untuk nilai

Gambar Pengaruh Sedimentasi sungai Berau.

TSM 28 April 2001TSM 28 April 2001TSM 28 April 2001TSM 28 April 2001TSM 28 April 2001 TSM 03 Mei 2001TSM 03 Mei 2001TSM 03 Mei 2001TSM 03 Mei 2001TSM 03 Mei 2001
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ternak dan sumber protein lain.  Nilai valuasi ini belum termasuk jasa lingkungan untuk
transportasi batu bara dsb. Nilai tersebut sangat penting mengingat sumberdaya air dari
kedua sungai tersebut dibutuhkan oleh lebih dari 21.000 rumah tangga untuk memenuhi
kebutuhan setiap hari untuk minum, mandi dan memasak (Deschamp, 2002).

5.8  Pengelolaan Pariwisata5.8  Pengelolaan Pariwisata5.8  Pengelolaan Pariwisata5.8  Pengelolaan Pariwisata5.8  Pengelolaan Pariwisata

Dinas Pariwisata Berau pada tahun 2003 melaporkan bahwa kedatangan wisatawan ke Berau,
baik domestik maupun manca negara, masing-masing 20.000 dan 2.600 orang per tahun.
Untuk kunjungan wisatawan domestik, hanya sebagian kecil yang benar-benar untuk
kunjungan wisata, kebanyakan dari mereka melaksanakan kunjungan bisnis, seperti perkayuan,
perdagangan, pertambangan batu bara, konsultan, staf LSM dan staf Kiani Kertas. Kunjungan

wisatawan manca negara pada
umumnya telah diorganisir oleh
dive resorts.  Estimasi kunjungan
wisatawan asing yang benar-benar
untuk kegiatan wisata adalah sekitar
1.000 - 1.300 wisatawan.

Walaupun tidak dapat disimpulkan,
dari data diatas terdapat indikasi
adanya stagnasi kunjungan atau
pertumbuhan yang lambat terhadap
industri wisata bahari di Berau.
Salah satu alasan adalah belum
adanya infrastruktur yang memadai
untuk kegiatan wisata tersebut.

Kurangnya fasilitas transportasi yang murah dan nyaman, baik melalui jalan darat, laut dan
udara, menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan wisata bahari di Berau. Selain itu,
kontribusi kunjungan wisatawan dirasakan belum memberikan manfaat ekonomi yang optimal
bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal.   Walaupun data-data belum lengkap, namun
jika dibandingkan dengan daerah lain yang telah mengembangkan wisata bahari, seperti
Bunaken dan Komodo, tampak bahwa kontribusi dari sektor wisata bahari terhadap
pendapatan asli daerah (PAD) dan masyarakat lokal masih rendah.

Pengembangan obyek wisata bahari sampai saat ini lebih diprioritaskan di pulau-pulau dan
perairan sekitarnya di wilayah utara, seperti Pulau Derawan, Sangalaki, Maratua dan Kakaban.
Namun, bukan berarti pulau-pulau dan perairan di wilayah selatan tidak mempunyai potensi
wisata bahari.   Terumbu karang di Kaniungan dan Teluk Sulaiman di Tanjung Mangkalihat
sangat bagus untuk wisata selam karena mempunyai diversitas karang yang tinggi dan
berasosiasi dengan mangrove.  Permasalahannya akses untuk menjangkau wilayah ini masih
minim dan biaya transportasinya mahal.
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6.1 Apakah KKL?6.1 Apakah KKL?6.1 Apakah KKL?6.1 Apakah KKL?6.1 Apakah KKL?

KKL secara individual maupun jaringan dapat merupakan alat utama untuk konservasi
keanekaragaman hayati laut. Walaupun pengetahuan tentang KKL pada akhir-akhir ini
meningkat, tetapi aplikasi praktis dari teori-teori KKL untuk kawasan yang besar (ratusan
sampai ribuan kilometer) hampir belum ada. Beberapa teori merekomendasikan bahwa zona
inti dalam KKL seharusnya melindungi lebih dari 20 % habitat untuk mendukung perikanan
(Sala et al, 2002).  Namun kesepakatan seberapa besar habitat harus dilindungi untuk menjaga
keanekaragaman hayati laut atau dalam rangka menjamin koneksitas ekologi antara KKL belum
ada.  Salah satu contoh KKL yang dibentuk untuk menjamin koneksitas ekologi antara kawasan
adalah KKL Gulf of California.  KKL ini ditetapkan sebagai Jaringan KKL yang meliputi 10
perbedaan habitat sepanjang 1.000 km. Sebagai titik awal dibuat tujuan perlindungan, yaitu 20
% perlindungan setiap perwakilan habitat dan 100 % perlindungan habitat langka dan kawasan
dengan diversitas paling tinggi. Untuk memaksimumkan tujuan perlindungan dan perikanan,
maka perlindungan terhadap daerah asuhan dan larva ikan ditetapkan sebagai zona larang
ambil. Sebelumnya hanya ada satu kawasan larang ambil, yakni sekitar 0.2% di kawasan pesisir
di Cabo Pulmo Marine National Park.

Istilah KKL diusulkan oleh Komisi Nasional Konservasi Laut (Komnaskolaut) sebagai
terjemahan resmi dari Marine Protected Area (MPA). Dengan mengadopsi definisi dari IUCN
dengan modifikasi, KKL didefinisikan sebagai berikut:

Konsep Kawasan Konservasi Laut

Gosong Pasir Senggalau di Kepulauan Derawan

BAB 6
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KATEGORI Ia:
Cagar Alam: kegiatan utama yang dibolehkan: ilmu pengetahuan
... Penelitian ilmiah dan/atau monitoring perubahan lingkungan.
KATEGORI Ib:
Suaka Margasatwa: tujuan utama melindungi margasatwa
... Dilindungi & dikelola untuk mempertahankan kondisi alam aslinya.

KATEGORI II:
Taman Nasional: Konservasi lingkungan (ekosistem) dan rekreasi
...melindungi kesatuan lingkungan
• Tidak termasuk eksploitasi & pemukiman
• Peluang: kegiatan ilmiah, spiritual, pendidikan, rekreasi dan kunjungan

KATEGORI III:
Monumen Alam: Kawasan - penampakan alam yang khas

KATEGORI IV:
Kawasan Pengelolaan Habitat/Spesies: Konservasi melalui pengaturan /
manajemen

KATEGORI V:
Kawasan Landscape/bentang laut: dikelola - Konservasi pemandangan alam dan
rekreasi

KATEGORI VI:
Kawasan Pengelolaan Sumberdaya: tujuan utama pengelolaan untuk
pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan & lestari.
Sistem alam asli: dikelola untuk menjamin konservasi jangka panjang
sumberdaya alam, agar memberikan aliran sumberdaya & jasa secara
berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat.

IUCN membagi  KKL menjadi beberapa kategori, yang dapat disetarakan dengan
jenis-jenis KKL di Indonesia, yaitu :

Sumber: IUCN, 1994
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“KKL adalah perairan pasang surut termasuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk
tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial-
budaya di bawahnya, yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif, baik dengan
melindungi seluruh atau sebagian wilayah tersebut”.

Dalam Rencana Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Konservasi Sumberdaya Ikan
disebutkan beberapa jenis KKL, yaitu :
1. Taman Nasional Perairan; adalah kawasan pelestarian alam perairan yang mempunyai

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian,
pengkajian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang perikanan, wisata bahari, dan
rekreasi.

2. Suaka Alam Perairan; adalah kawasan dengan ciri khas tertentu di perairan yang
mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian keanekaragaman ikan dan
ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan

3. Taman Wisata Perairan; adalah kawasan perairan dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan
bagi kepentingan wisata bahari dan rekreasi.

4. Suaka Perikanan; adalah adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun
laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis
sumberdaya ikan tertentu, yang berfungsi sebagi daerah perlindungan.

5. Daerah Perlindungan Laut; adalah kawasan konservasi laut daerah yang dikelola oleh
masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan desa untuk kepentingan
konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya.

6.2 K6.2 K6.2 K6.2 K6.2 Konsep KKL Berauonsep KKL Berauonsep KKL Berauonsep KKL Berauonsep KKL Berau

KKL Berau selain mencakup perairan laut dan pulau-pulau kecil, juga mencakup lintas habitat
pesisir.  Hal ini untuk menjamin perlindungan terhadap diversitas maksimum dengan
beberapa zona inti di kawasan antara pesisir dan laut lepas. Hasil Kajian Ekologi (REA--rapid
ecological assessment) menunjukkan bahwa kawasan yang mempunyai potensi sebagai
kawasan prioritas konservasi dengan tingkat keterwakilan terumbu karang yang tinggi,
tersebar di kawasan laut Berau.  Beberapa cluster potensi kawasan konservasi tersebut
terdapat di pesisir bagian utara sekitar Pulau Panjang, di pusat mid-shelf offshore, sekitar
Sangalaki-Kakaban dan Maratua. Lebih jauh ke pesisir selatan terdapat karang Malalungun,
Muaras, Karang Besar dan di sebelah selatan Kaniungan Besar.

Zonasi pada KKL Berau mencakup kawasan yang dilindungi penuh (no-take zones), terutama
kawasan yang sangat penting untuk peningkatan stok ikan, seperti kawasan pemijahan dan
proses-proses ekologi yang lain. Zonasi KKL juga melingkupi kawasan pemanfaatan ekstraktif
dan kawasan pemanfaatan terbatas. Zonasi-zonasi itu semua ditujukan untuk perlindungan
keanekaragaman hayati dengan menjamin pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan
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untuk kesejahteraan masyarakat pengguna lokal.  Kawasan prioritas yang secara ekologi
diusulkan untuk zona konservasi dan perlindungan habitat, yaitu: kawasan dengan
keanekaragaman yang unik di Kakaban-Sangalaki, konservasi jenis ikan dan karang dengan
diversitas tinggi, regenerasi alamiah, keterwakilan dalam struktur komunitas, tempat
peneluran penyu dan tempat ruaya mamalia laut.

Lokasi-lokasi zona tersebut diharapkan dapat membangun ketahanan (resilience) terhadap
gangguan ekosistem, baik di tingkat lokal maupun regional, termasuk ketahanan terhadap
fenomena ‘pemanasan global’. Kawasan terumbu karang di Laut Sulawesi, terutama di Berau,
menunjukkan ketahanan terhadap dampak ‘pemutihan’ (bleaching) dibandingkan dengan
terumbu karang di  Kepulauan Sangir-Talaud.  Selain itu secara nyata juga menunjukkan
adanya ketahanan yang cukup tinggi terhadap pemanasan global.

Kendala dalam pengembangan dan pengelolaan suatu KKL biasanya terkait dengan masalah
operasional, pengamatan (surveillance), penegakan hukum, kelembagaan dan pendanaan
berkelanjutan untuk pengelolaan konservasi.  Berkaitan dengan masalah pendanaan, salah satu
sumber pemasukan untuk pengelolaan KKL melalui tarif masuk (user fee) dari usaha
ekowisata di KKL.  Model seperti ini telah dikembangkan di Taman Nasional Bunaken.
Sedangkan sumber pendanaan yang lain berasal dari kegiatan perikanan seperti yang
diharapkan dari UU No.31/2004.

Program peningkatan kepedulian dan pendidikan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan.
Program ini difokuskan pada ekologi dan konservasi dari mangrove, terumbu karang, biota
endemik, target ikan karang, hiu, penyu, manta, dan mamalia laut.

Strategi-strategi pengelolaan konservasi dalam rangka mendukung pengelolaan KKL perlu
dikembangkan. Strategi tersebut termasuk penguatan kemitraan dalam pengelolaan KKL,
melanjutkan upaya-upaya implementasi pendekatan konservasi darat-laut (Ridges to Reefs),
pengembangan KKL skala besar dan jaringan KKL skala kecil di tingkat masyarakat kampung/
desa, dan juga termasuk upaya-upaya pengurangan ancaman terhadap sumberdaya pesisir.

Sebagai indikator sukses dalam pengelolaan KKL adalah terbentuk dan kuatnya kerangka
pengelolaan KKL, kelembagaan pengelolaan yang mandiri, peningkatan kesadaran masyarakat
untuk pengelolaan dan konservasi, partisipasi  aktif  para pemangku kepentingan dalam
monitoring untuk mempertahankan dan memelihara nilai-nilai keanekaragaman hayati laut,
serta dirasakannya manfaat KKL dalam menunjang pembangunan daerah dan kesejahteraan
masyarakat setempat.
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6.3 KKL yang bukan 6.3 KKL yang bukan 6.3 KKL yang bukan 6.3 KKL yang bukan 6.3 KKL yang bukan TTTTTaman Nasional Lautaman Nasional Lautaman Nasional Lautaman Nasional Lautaman Nasional Laut

KKL Berau dengan luas 1.2 juta ha dibentuk dengan kewenangan pengelolaan ditangan
Pemerintah Kabupaten Berau.  Bentuk KKL seperti ini tidak seperti KKL dalam skala luas
yang telah banyak dibentuk di Indonesia, yaitu Taman Nasional Laut, yang kewenangan
pengelolaannya berada ditangan pemerintah pusat (Departemen Kehutanan).  Adanya
kewenangan pengelolaan KKL ditangan pemerintah daerah diharapkan berbagai permasalahan
yang terjadi dilapangan dan upaya-upaya penanganannya dapat dilakukan oleh pemerintah
daerah lebih cepat dan intensif.  Pada kenyataannya berbagai bentuk pelanggaran dalam
pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut serta inisiatif penanganannya oleh Pemerintah
Kabupaten Berau sudah terjadi selama ini.   Selain itu manfaat dari inisiatif pengelolaan yang
telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten diharapkan dapat dirasakan dan dinikmati
terutama oleh pemerintah kabupaten (Pendapatan Asli Daerah) dan masyarakat setempat,
sehingga menjadi insentif dalam  mengelola KKL.  Kedepan, KKL Berau diharapkan dapat
dikembangkan menjadi jaringan kawasan konservasi baik di tingkat nasional dan regional,
seperti yang dicanangkan oleh IUCN World Commission for Protected Area di Asia
Tenggara.

6.4 P6.4 P6.4 P6.4 P6.4 Pendekatan Kendekatan Kendekatan Kendekatan Kendekatan Kolaboratif dan olaboratif dan olaboratif dan olaboratif dan olaboratif dan TTTTTerpaduerpaduerpaduerpaduerpadu

Bekerja secara koalisi sebagai satu tim dalam pengembangan dan pengelolaan KKL Berau
merupakan hal yang paling tepat dibandingkan bekerja secara sendiri-sendiri tiap lembaga. Hal
ini mengingat keterbatasan sumberdaya masing-masing lembaga dalam mengelola wilayah yang
luas. Untuk itu dibentuk suatu forum yang disebut Sekretariat Bersama Kelautan (Sekber)
Berau.  Forum ini berfungsi sebagai tempat koordinasi antar Lembaga Non-Pemerintah dan
Pemerintah Kabupaten Berau. Saat ini anggota Sekber Berau dari Lembaga Non-Pemerintah

ada 6, yaitu Bestari, Kalbu, TNC,
Mitra Pesisir, WWF dan Kehati.
Selanjutnya dibentuk Tim Pengarah
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan
Laut Kabupaten Berau yang
diformalkan melalui SK Bupati.  Tim
ini beranggotakan perwakilan dari
lembaga pemerintah dan non-
pemerintah.  Selain itu, tiga lembaga
yaitu TNC, WWF dan Mitra Pesisir
bekerja bersama dalam pelaksanaan
kegiatan mereka dengan memadukan
sumberdaya dan program mereka
melalui Program Bersama Kelautan.

Lokakarya penyusunan program pengembangan KKL
Berau bersama para pihak (stakeholder)
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Pendekatan ‘Dari Pegunungan Sampai Terumbu Karang’ adalah pendekatan yang memadukan
pengelolaan lingkungan darat dan laut. Mengingat pembangunan di wilayah darat (hulu) telah
dirasakannya pengaruhnya terhadap kawasan pesisir dan laut, maka perlu dikembangkan
komitmen untuk bekerjasama antara mitra kerja yang bekerja di kawasan hulu dengan di hilir.
Saat ini telah terbentuk Tim Pengarah Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Kabupaten
Berau, kedepannya juga perlu dibentuk Tim Pengarah Pengelolaan Sumberdaya untuk daerah
hulu atau hutan atau daratan dalam skala kabupaten.  Dengan demikian diharapkan dapat
terjadi kerjasama antara kedua tim pengarah untuk memadukan perencanaan dan pengelolaan
sumberdaya alam dengan pendekatan terpadu dari pegunungan sampai ke wilayah laut.

Kerjasama pengelolaan KKL Berau seharusnya sampai kepada tingkat masyarakat setempat,
baik melalui kelembagaan masyarakat formal maupun informal, serta individu.  Untuk
mendukung pengelolaan di tingkat kabupaten, kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait di
tingkat propinsi dan nasional telah dan perlu dikembangkan lebih intensif guna mendukung
pengelolaan KKL.

6.5KKL Berbasis Ilmiah6.5KKL Berbasis Ilmiah6.5KKL Berbasis Ilmiah6.5KKL Berbasis Ilmiah6.5KKL Berbasis Ilmiah

Perubahan iklim global menuntun kita untuk memilih, merancang dan mengelola KKL,
sehingga menjadi KKL yang tangguh dan dapat bertahan untuk mengemban fungsinya sebagai
perlindungan keanekaragaman hayati laut dan menjamin perikanan berkelanjutan. Perubahan
iklim global, seperti El Niño tahun 1997-1998, telah menyebabkan pemutihan karang massal
(coral bleaching) dan kematian di beberapa kawasan terumbu karang di dunia. Oleh
karenanya, aksi-aksi pengelolaan selain melindungi terumbu karang terhadap kerusakan jangka
pendek, juga harus dapat mengantisipasi dampak jangka panjang. Berkaitan dengan hal
tersebut, Salm (2004) mengusulkan untuk merespon dengan dua cara, yaitu:
1. Mengenali dan melindungi komunitas spesifik yang cocok dengan kondisi untuk menjamin

dampak kematian terumbu karang yang sangat kecil karena bleaching dan badai
(komunitas resisten).

2. Meningkatkan daya pulih dengan menjamin kondisi yang optimal untuk penyebaran larva
biota dan rekruitmen. Usaha-usaha pengrusakan karang, seperti perikanan yang merusak,
penjangkaran dan pengrusakan oleh wisatawan, sedimentasi, serta polusi, perlu
dihilangkan.

Kedua cara pendekatan pengelolaan di atas berkaitan erat dengan dua konsep dalam
perancangan dan pengelolaan KKL, yaitu Konsep Resistensi dan Konsep Resilience (tangguh).
Membangun daya tahan terumbu karang berdasar pola-pola resisten dan resilience dalam
strategi pengelolaan KKL merupakan konsep yang baru. Daya tahan, belum pernah secara
eksplisit didefinisikan dalam kriteria seleksi KKL.  Sedang resilience dan pengelolaan yang
efektif merupakan kunci dari daya tahan terumbu karang terhadap ancaman dan kerusakan.
Dari pengalaman El Nino 1998 ditemukan bahwa beberapa kawasan terumbu karang atau
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koloni terumbu karang masih bertahan/hidup, dan beberapa koloni menunjukkan pulih
kembali setelah satu tahun.

Jika resilience didefinisikan sebagai kemampuan komunitas untuk kembali kepada keadaan
semula setelah terjadinya peristiwa katastropi, maka ada empat persyaratan penting dalam
merancang KKL (Salm et al, 2002), yaitu:
1. KKL dan Jaringan KKL mempunyai kemampuan untuk pulih kembali, seperti menjamin

sumber larva atau anakan ikan, setelah terjadinya katastropi. Perlindungan secara efektif
terumbu karang yang tahan terhadap bleaching dan badai, serta tempat pemijahan ikan
merupakan suatu contoh yang baik sebagai sumber benih karang dan ikan.

2. KKL atau beberapa cluster KKL diupayakan cukup luas untuk upaya pembaharuan
komunitas biota.

3. Terdapatnya konektivitas antar terumbu karang di dalam KKL atau antara KKL untuk
menjamin larva dan anakan biota dapat berpindah karena arus laut dari sumbernya.
Kawasan dengan konektivitas yang baik dapat menjamin pembaharuan komunitas dengan
sendirinya, mempunyai daya tahan kolektif dan tangguh secara ekologi.

4. Diperlukan adanya pengelolaan KKL yang efektif  agar segala macam bentuk ancaman
dapat dikontrol dan kondisi yang nyaman untuk rekrutmen dan pemulihan biota dapat
terjadi.

6.6 Seleksi KKL6.6 Seleksi KKL6.6 Seleksi KKL6.6 Seleksi KKL6.6 Seleksi KKL

Ada 3 prinsip dalam seleksi KKL, yaitu:Ada 3 prinsip dalam seleksi KKL, yaitu:Ada 3 prinsip dalam seleksi KKL, yaitu:Ada 3 prinsip dalam seleksi KKL, yaitu:Ada 3 prinsip dalam seleksi KKL, yaitu:
• Prinsip Pertama: Prinsip Pertama: Prinsip Pertama: Prinsip Pertama: Prinsip Pertama: Prospek ketahanan dari komunitas terumbu karang dalam menghadapi

kejadian perubahan cuaca dan iklim, seperti resistensi terhadap bleaching, haruslah
dipertimbangkan secara serius dalam pemilikan lokasi dan merancang KKL. Oleh
karenanya perlu dilakukan identifikasi komunitas terumbu karang yang mempunyai
probabilitas tinggi  untuk tahan terhadap perubahan iklim.  Dengan demikian diperlukan
suatu kawasan yang cukup luas yang meliputi berbagai tipe terumbu karang dan habitat.

• Prinsip KPrinsip KPrinsip KPrinsip KPrinsip Kedua:edua:edua:edua:edua:     Adanya replikasi KKL sesuai dengan arus yang membawa larva biota
(koridor konektivitas) akan meningkatkan secara nyata peluang ketahanan untuk berbagai
komunitas terumbu karang.  Ancaman terhadap terumbu karang sulit untuk diprediksi
besarannya, bahkan waktu akan datangnya bencana global tidak dapat diprediksi. Replikasi
dan konektivitas KKL di antara mereka akan menolong komunitas terumbu karang untuk
mereduksi dampak, membantu dalam pemulihan, serta meningkatkan prospek ketahanan
biodiversitas pada kondisi saat ini. Dengan demikian, replikasi dan konektivitas antara
terumbu karang perlu diaplikasikan dalam pemilihan lokasi KKL.

••••• Prinsip KPrinsip KPrinsip KPrinsip KPrinsip Ketiga:etiga:etiga:etiga:etiga: KKL dipilih untuk mewakil kawasan terumbu karang yang penting dengan
mengikutsertakan habitat-habitat yang secara fungsi saling berhubungan seperti dasar
perairan, padang lamun, mangrove, kawasan pesisir dan hutan dataran rendah. Dengan
melindungi dan mengelola habitat terumbu karang berikut berbagai macam habitat pesisir
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lainnya, ketahanan komunitas
terhadap fenomena pemutihan
karang karena perubahan iklim
(bleaching) akan meningkat. Hal
ini sekaligus juga akan
meningkatkan daya pemulihan
karang di suatu kawasan yang
terancam. Tujuan prinsip ini
adalah untuk mengidentifikasi
dan melindungi berbagai
morfologi dan komposisi spesies
serta kondisi lingkungan yang
berhubungan langsung melalui
proses-proses fisik dan ekologi.

Secara sistematik  Salm et al. (2002) telah memberikan contoh bagaimana langkah-langkah
untuk menggali informasi secara sederhana dan murah dalam proses pemilihan KKL. Langkah-
langkah seleksi KKL meliputi koleksi data, analisis, dan sintesis data yang akan digunakan untuk
penentuan kandidat lokasi.

Dalam proses seleksi KKL Berau, opsi pengambilan data yang telah dilakukan yaitu:
1. Identifikasi kawasan yang mempunyai tutupan terumbu karang yang tinggi. Pengkajian

ekologi (rapid ecological assessment) terumbu karang telah dilaksanakan untuk
menginventarisasi kekayaan jenis, tutupan karang dan formasi komunitas karang, serta
mengidentifikasi komunitas karang yang mempunyai daya tahan terhadap ancaman dan
bleaching. Prioritas kawasan terumbu karang yang telah diidentifikasi dalam kajian tersebut
untuk kawasan prioritas konservasi terumbu karang adalah: (a) inlet dan channel Pulau
Panjang; diversitasnya tinggi, sehat dan memiliki nilai estetika, (b) Karang Malalungun dan
Karang Besar; keragaman jenis dan struktur habitat yang komplek, serta (c) terumbu
karang tepi di Pulau Derawan, Semama, Sangalaki dan Kakaban.

2. Analisis oseanografi kawasan KKL.  Analisis meliputi kondisi temperatur permukaaan laut,
arus laut, pengarus salinitas dari estuaria dan lokasi upwelling.  Analisis dilaksanakan
dengan menggunakan data-data sekunder dari penelitian P2O LIPI, atlas laut dan sumber-
sumber lain. Penggunaan data-data sekunder disarankan sejauh terdapat kekurangan
sumberdaya dan waktu serta biaya (Salm et al, 2000).

3. Mengadakan konsultasi dengan para peneliti dan masyarakat perikanan dengan
mencocokkan dari atlas laut, almanak nautik dan laporan penelitian oseanografi untuk
memprediksi ruaya ikan hubungannya dengan arus laut. Survei jenis dan prediksi
pergerakan mamalia laut di perairan Berau secara khusus dilaksanakan dengan pengamatan
langsung dan metode akustik pada bulan Oktober 2003.

Pulau Derawan
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4. Data pendukung perlu diadakan verifikasi dengan literatur, survei lapangan, interview dan
sumber-sumber lain untuk mengidentifikasi nilai-nilai penting kawasan konservasi laut
(seperti habitat jenis langka, daerah pemijahan dan asuhan ikan, tingkat pemanfaatan,
ancaman, data oseanografi yang berhubungan, administrasi, dan lokasi usulan KKL).

Diketahui bahwa kawasan-kawasan terumbu karang yang mempunyai ketahanan terhadap
bleaching akibat perubahan iklim menjadi prioritas untuk dilindungi. Namun demikian, harus
dipertimbangkan pula faktor-faktor sosial ekonomi, seperti kepentingan publik, peluang
ekonomi dan politik. Faktor sosial-ekonomi dan budaya pada masa lalu masih belum
merupakan kriteria dalam penentuan KKL. Contoh kriteria yang dapat digunakan untuk
pemilihan lokasi KKL sebagai berikut:

• Kriteria Sosial: Penerimaan sosial, kesehatan masyarakat, rekreasi, budaya,
estetika, konflik kepentingan, keamanan, keterjangkauan kawasan, pendidikan,
kesadartahuan masyarakat, dan kecocokan.

• Kriteria Ekonomi: Nilai penting spesies, nilai penting perikanan, sifat-sifat ancaman,
keuntungan ekonomi dan pariwisata.

• Kriteria Ekologi: Keanekaragaman hayati, kealamiahan, ketergantungan,
keterwakilan, keunikan, integritas, produktivitas, ketersediaan, dan kawasan
pemijahan ikan.

• Kriteria Regional: Urgensi Regional dan daerah.

• Kriteria Fragmatik: Kepentingan, ukuran, tingkat ancaman, efektivitas, peluang,
ketersediaan, daya pulih, dan penegakan hukum  (Salm et al, 2000).

Contoh Kriteria Pemilihan KKLContoh Kriteria Pemilihan KKLContoh Kriteria Pemilihan KKLContoh Kriteria Pemilihan KKLContoh Kriteria Pemilihan KKL

6.7 Perancangan KKL6.7 Perancangan KKL6.7 Perancangan KKL6.7 Perancangan KKL6.7 Perancangan KKL
Perencanaan Konservasi Kawasan (Site Conservation Planning) telah dilaksanakan untuk
merumuskan strategi penanggulangan ancaman dan untuk mengantisipasi potensi stres yang
berhubungan dengan sumber-sumber ancaman (seperti: sedimentasi dari daratan dan akibat
konversi lahan dan hutan di Daerah Aliran Sungai Berau). Secara umum dapat dijelaskan
bahwa perencanaan konservasi kawasan berisi tentang: ‘target’, stres atau ancaman dan
sumber ancaman, serta indikasi strategi pengelolaan suatu kawasan. Ancaman global yang
tidak dapat diakomodasi oleh strategi pengelolaan kawasan akan ditempatkan ke dalam
strategi mitigasi.

Proses mitigasi dapat ditindaklanjuti dengan mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan
dalam perencanaan dan pengelolaan KKL dengan mengeliminasi ancaman. Akan tetapi,
diperlukan dimensi ekstra perencanaan konservasi untuk menghadapi ancaman yang akan
datang.  Upaya ini dimulai melalui identifikasi kawasan yang tahan terhadap gangguan (bleach-
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ing) dengan tingkatan proteksi tinggi
(kawasan perlindungan utama),
seperti habitat kritis lokasi
pemijahan ikan, pulau sarang
burung, pantai peneluran penyu,
tempat asuhan ikan-ikan kecil, dan
sebagainya. Dengan mengurangi
ancaman-ancaman di kawasan coral
bleaching, dapat disediakan kondisi
yang cocok untuk rekrutmen larva
dan pemulihan komunitas terumbu
karang.

6.8 Penentuan Prioritas6.8 Penentuan Prioritas6.8 Penentuan Prioritas6.8 Penentuan Prioritas6.8 Penentuan Prioritas
      Ka      Ka      Ka      Ka      Kawasan Kwasan Kwasan Kwasan Kwasan Konseronseronseronseronservasivasivasivasivasi

Kawasan konservasi prioritas telah
diusulkan melalui lokakarya para ahli
kelautan dari TNC, WWF,
Departemen Kelautan dan Perikanan, P2O LIPI dan Leiden Museum pada bulan Oktober
2003. Hasil yang diperoleh dari lokakarya tersebut adalah: (1) Peta prioritas konservasi di
perairan Derawan; (2) Kawasan spesial yang diindikasikan berdasar hasil kajian ekologi (rapid
ecological assessment); (3) Status biodiversity terkini, identifikasi prioritas penelitian yang
menunjang pembentukan Kawasan Konservasi Laut.

Sesi-sesi lokakarya menekankan kepada diskusi status ekosistem utama di perairan Berau,
yaitu mangrove, estuaria, terumbu karang, padang lamun dan laut lepas.  Para ahli kelautan
bertukar pendapat tentang perencanaan kawasan konservasi yang berbasiskan kepada
ekosistem dengan masukan dari tim lapangan yang telah mendapatkan informasi dari
masyarakat.  Proses dalam memetakan prioritas konservasi didesain sesuai dengan konsep
pengembangan Kawasan Konservasi Laut di dalam ‘seascape’ North East Borneo yang
berkaitan dengan konektivitas ekologi.

Diagram berikut menunjukkan tahapan-tahapan kegiatan yang berhubungan dengan
penentuan kawasan prioritas konservasi, yaitu : pra-lokakarya, lokakarya dan paska-lokakarya.

Hasil yang direkomendasikan selama lokakarya didasarkan pada format Perencanaan
Konservasi sesuai dengan model TNC, yaitu 5 S Model (System, Stresses, Sources of
Stresses, Strategies, Success):
• Systems:  target konservasi di suatu kawasan, proses-proses alamiah yang ada, yang akan

menjadi basis perencanaan konservasi.

Nelayan dengan hasil tangkapannya
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• Stresses:  tipe-tipe degradasi dan ancaman terhadap sstem yang ada.
• Sources: sumber-sumber ancaman.
• Strategies: tipe-tipe aktivitas konservasi yang akan dicanangkan untuk menghilangkan

ancaman.
• Success: ukuran-ukuran kesehatan biodiversitas dan penanggulangan ancaman di suatu

tempat.

Berikut adalah target-target konservasi yang direkomendasikan dari lokakarya tersebut, yaitu :
 1. Ekosistem Terumbu Karang (Coral Reef Ecosystem)
 2. Hutan Bakau (Mangroves)
 3. Padang Lamun (Seagrasses)
 4. Ekosistem Danau Laut Kakaban & Maratua (Marine Lakes Ecosystem)
 5. Kawasan Pemijahan Ikan (Spawning Aggregation Sites)
 6. Ekosistem Teluk Pea di Maratua (Pea Bay Ecosystem in Maratua Island)
 7. Karang Muaras (Muaras Sandbank)

Diagram PDiagram PDiagram PDiagram PDiagram Pendekatan Pendekatan Pendekatan Pendekatan Pendekatan Penentuan Kaenentuan Kaenentuan Kaenentuan Kaenentuan Kawasan Prioritas Kwasan Prioritas Kwasan Prioritas Kwasan Prioritas Kwasan Prioritas Konseronseronseronseronservasi.vasi.vasi.vasi.vasi.
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 8. Ikan Karang (Reef Fishes)
 9. Penyu (Turtles)
10. Pari Manta (Manta Ray)
11. Mamalia Laut (Cetacean)
12. Hiu Martil (Hammerhead shark)
13. Kerapu dan Napoleon (Grouper and Napoleon Fishes)
14. Kepiting Kelapa (Coconut Crab/Birgus latro)

Lokakarya para ahli tersebut akan digunakan sebagai arahan dan tujuan stakeholder untuk
pengembangan KKL Berau. Kemitraan dalam pengembangan KKL sangat diperlukan karena
pemahaman dan pengetahuan tentang target-target konservasi masih belum memadai, sedang
masing-masing  pemangku kepentingan mempunyai keterbatasan untuk bekerja di kawasan
yang cukup luas ini. Beberapa usulan program yang didapatkan dari lokakarya tersebut adalah:
batas kawasan secara geografis, kegiatan-kegiatan aksi konservasi dan monitoring, mekanisme
kolaborasi antar lembaga, pengembangan ekonomi masyarakat dan pembentukan komite
pengelolaan KKL.



PROFIL KAWASAN KONSERVASI LAUT KABUPATEN BERAU 79

7.1 Sejarah Proses7.1 Sejarah Proses7.1 Sejarah Proses7.1 Sejarah Proses7.1 Sejarah Proses

Inisiatif pengelolaan wilayah pesisir dan laut Kabupaten Berau telah dimulai sejak 1998.
Inisiatif ini terus berkembang dari tahun ke tahun dan melibatkan banyak pihak.  Pada tahun
2002 dimulai inisiatif pengembangan KKL Berau dengan dilakukannya kajian ekologi
sumberdaya pesisir dan laut

Para pihak, baik yang berasal dari
daerah, nasional, maupun internasional,
menaruh banyak perhatian terhadap
kawasan ini dengan berbagai latar
belakang dan kepentingannya.  Pihak
pemerintah dan lembaga non-
pemerintah secara sendiri-sendiri
maupun bekerjasama  telah banyak
melakukan kegiatan dalam upaya
memperbaiki dan meningkatkan
kualitas lingkungan dan ekonomi
masyarakat.  Namun pendekatan
kegiatan tersebut masih bersifat
sektoral dan belum ada kerangka
formal dalam pengelolaan sumberdaya
ini.

Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga, baik pemerintah
maupun lembaga non-pemerintah, yang mempunyai komitmen dalam membangun kawasan
ini.  Terlebih, dalam pengelolaan kawasan diperlukan peran aktif seluruh komponen
masyarakat, pemerintah, dan swasta.  Dengan adanya kerjasama yang baik dan pelibatan
segenap para pihak secara intensif, program dan kegiatan yang dilakukan akan memberikan
manfaat yang lebih optimal.

Secara sekilas, proses-proses yang telah dijalankan dan berhubungan dengan pengembangan
KKL Berau dapat dijelaskan sebagai berikut:
• Inisiasi awal rencana program di Kepulauan Derawan (studi awal, serangkaian lokakarya

awal), Pemkab, Kehati, dan Bikal, Juli 1998 - Februari 2000.

Proses Pembentukan Kawasan
Konservasi Laut

Rangkaian kegiatan sosialisasi KKL di 5 kampung
nelayan di Kecamatan Derawan

BAB 7
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• Lokakarya rencana pengelolaan bersama Kehati, Pemda, WWF, dan Kalbu di Balikpapan
menghasilkan inisiatif Komite dan implementasi program untuk Kepulauan Derawan,
tahun 2000.

• Lokakarya pengelolaan Penyu Kerjasama Pemkab, WWF, Kehati, Bestari, dan Kalbu, April
2001.

• Pelatihan konservasi oleh masyarakat Kepulauan Derawan, April 2001.
• Sarasehan ekowisata bahari berbasis Penyu Laut di P. Derawan yang dihadiri Menteri

Pariwisata dan Kebudayaan RI,  tahun 2002.
• Rapat konsultasi Pengelolaan Penyu Kab. Berau, Jakarta, November 2001
• Rapat penyusunan Konsep Pengelolaan Penyu Kabupaten Berau, Jakarta, Juli 2002.
• Tri - National Workshop WWF & Pemkab di Sangalaki dan Tanjung Redeb, tahun 2002.
• RTRW Pesisir dan Laut Kabupaten Berau.
• Workshop Pengelolaan Bersama oleh TNC di P. Sangalaki tahun 2002. Peserta workshop

memberi mandat kepada kelompok kerja yang di sebut tim 16.
• Studi Banding Masyarakat ke P. Komodo, Bunaken, Minahasa dan Makasar, yang di Fasilitasi

Bestari, Kehati, dan WWF, Agustus 2002.
• Lokakarya kampung dan antar kampung mengenai Pengelolaan P. Kakaban, tahun 2002.
• Pertemuan Informal Pemkab, BKSDA, dengan Pihak III ( Kehati, WWF, TF) tentang

Pengelolaan Pos Monitoring dan Riset Penyu P. Sangalaki, 2003.
• Rapat Kerja DKP Pusat dengan Pemkab, DPRD Berau, Jakarta, 12 Desember 2002.
• Rapat  Kerja   pembentukan kelompok kerja pengembangan wisata bahari berbasis atraksi

Penyu Laut, Februari 2003
• Pertemuan Perencanaan Program bersama Masyarakat Maratua - Derawan, Bestari,

Kalbu, dan Kehati tahun 2003 - 2005, September 2003.
• Lokakarya Multipihak tentang rencana penetapan P. Kakaban dan sekitarnya sebagai

Kawasan Konservasi Laut Daerah, Oktober 2003.
• MoU antara Pemkab dan LSM yang tergabung dalam Sekber Kelautan (Kalbu, Bestari,

Kehati, WWF, TNC, Mitra Pesisir) tentang Pengelolaan Pesisir dan Laut di Kabupaten
Berau, tahun 2004.

• Evaluasi 1 tahun Pos Monitoring dan Riset Penyu P. Sangalaki, tahun 2004.
• Workshop Inisiasi Pengembangan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau, kerjasama

PemKab Berau dengan Sekber Kelautan, Tarakan 2004.
• Workshop Pengawasan dan Pengamanan Penyu Kabupaten Berau, Samarinda, Oktober

2004.
• Workshop Pengembangan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau, kerjasama Pro-

gram Bersama TNC/WWF/CRMP II dengan Pemerintah Kabuapten Berau.  Balikpapan,
26 - 28 April 2005.

• Presentasi konsep KKL Berau terhadap Bupati, Wakil Bupati, perwakilan DPRD dan
kepala-kepala dinas terkait, Juni 2005.

• Presentasi konsep KKL Berau terhadap Komisi II DPRD, Juli 2005.
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Dari hasil kegiatan di atas, dihasilkan beberapa dokumen penting, yaitu:
• Rencana Aksi Pengelolaan Penyu (hasil Lokakarya Penyu, Workshop Tri-Nasional Penyu,

SOP Pengelolaan Pos Monitoring Penyu Sangalaki).
• Draft Kelembagaan Badan/Komite Pengelolaan Pesisir dan Laut  Kabupaten Berau yang

dibuat oleh Tim Inisiator (tim 16).
• Draft Perda Tentang Pengelolaan Penyu di Kabupaten Berau tahun 2002.
• Program kerja pengembangan KKL Berau dalam jangka waktu 5 tahun.
• Draf Peraturan Bupati tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau

Kebijakan yang mendukung  inisiatif  pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan di
Kabupaten Berau:
• SK Bupati No. 69 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Penyu dan Telurnya dalam Kabupaten

Berau.
• SK Bupati No. 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Penelitian

Penyu di Kawasan Kepulauan Derawan.
• SK Bupati No. 44 Tahun 2001  tentang Penunjukan Pihak III dalam Upaya Pelestarian

Penyu di Kabupaten Berau.
• Intruksi Bupati No. 660/2346-UM/XII/tahun 2001 tentang Pengelolaan Penyu dan

Telurnya di P. Sangalaki dan Derawan untuk Tidak Dimanfaatkan Secara Langsung baik
Penyu maupun Telurnya.

• SK Bupati No. 36 Tahun 2002, kemudian direvisi dengan SK Bupati No 179 Tahun 2003
tentang Tim Pengawasan dan Pengamanan Penyu  di Kabupaten Berau.

• SK Bupati No. 02 Tahun 2002 tentang Penunjukan CV Derawan Penyu Lestari Sebagai
Pengelola P. Telur Penyu di Kabupaten Berau Selain  P. Sangalaki dan Derawan.

• SK Bupati No. 70 Tahun 2004 tentang Penetapan P. Kakaban sebagai Kawasan Konservasi
Laut Daerah (KKLD).

• SK Bupati No. 225  Tahun 2004 tentang Tim Pengarah Pengelolaan Sumber daya Pesisir
dan Laut Kabupaten Berau

• Peraturan Bupati tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau tahun 2005.

7.2 Inisiasi K7.2 Inisiasi K7.2 Inisiasi K7.2 Inisiasi K7.2 Inisiasi Kelembagaanelembagaanelembagaanelembagaanelembagaan

a. TIM 16a. TIM 16a. TIM 16a. TIM 16a. TIM 16
Tim 16 merupakan tim kecil multipihak yang dibentuk sebagai salah satu hasil lokakarya
perencanaan bersama pembentukan wadah pengelolaan pesisir dan laut Berau pada bulan Maret
2002 di Pulau Sangalaki.  Keanggotaan Tim 16 terdiri dari unsur-unsur Dinas Perikanan dan
Kelautan, Bappeda, Bapelda, KSDA, WWF, Kehati, Bestari, Kalbu, TNC, AL, Sangalaki Dive Lodge
dan perwakilan masyarakat dari 5 kampung di Pulau Derawan dan Maratua.   Tim 16 ini bersifat
informal dengan tugas utama mempersiapkan sebuah lembaga pengelola sumberdaya pesisir dan
laut di Kabupaten Berau.  Tim 16 telah melakukan serangkaian pertemuan dan kegiatan dalam
rangka menginisiasi terbentuk Komite Pengelolaan Pesisir dan Laut.
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bbbbb..... K K K K Komite Pomite Pomite Pomite Pomite Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pesisir dan Laut Berauesisir dan Laut Berauesisir dan Laut Berauesisir dan Laut Berauesisir dan Laut Berau
Ide membangun Komite Pengelolaan Pesisir dan Laut  muncul pada saat diadakannya
lokakarya perencanaan ketiga yang diadakan di Balikpapan pada tanggal 30 Juni - 4 Juli 2000.
Lokakarya ini diselenggarakan atas kerjasama Yayasan Kehati, WWF Indonesia dan Pemerintah
Kabupaten Berau. Salah satu agenda lokakarya adalah mengembangkan satuan tugas (task
force) untuk pengelolaan kawasan Kepulauan Derawan.

Konsep Komite meliputi:
• Media koordinasi multi pihak.
• Media pertukaran informasi.
• Pembahasan kebijakan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
• Memberikan masukan kepada instansi terkait dan stakeholder lain yang terlibat dalam

pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
• Mempromosikan model pengelolaan secara co-management.
• Penggalangan dana.

Komite/badan pengelola kawasan ini bersifat koordinatif dan non-operasional, yang
merupakan wadah peran serta aktif komponen masyarakat di luar pemerintah daerah, serta
bertugas untuk memberi masukan kepada dinas-dinas operasional pemerintah daerah.

Tujuan dan fungsi Komite adalah:
• Adanya suatu bentuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Berau yang

partisipatif, demokratis, dan berkeadilan secara terpadu dan berkelanjutan.
• Sebagai wadah komunikasi dan koordinasi multipihak (Pemda, swasta, masyarakat, LSM,

akademisi) untuk mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu
(dan berkelanjutan) sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat
dan kelestarian sumberdaya alam (di Kabupaten Berau).

Tugas dan wewenang Komite Pengarah adalah memberikan arahan untuk:
• Penetapan kebijakan dan peraturan perundangan.
• Perencanaan program jangka pendek,menengah,dan panjang.
• Pelaksanaan pengelolaan penyu dan sumberdaya kelautan lainnya.
• Pengawasan dan pengamanan penyu dan sumberdaya alam lainnya.

Tugas dan wewenang Komite Eksekutif:
• Menetapkan susunan dan personil tenaga kesekretariatan.
• Merencanakan dan melaksanakan program jangka pendek, menengah, dan panjang.
• Melakukan pengkajian penataan kawasan yang berhubungan dengan habitat penyu dan

sumberdaya kelautan lainnya.
• Pengembangan pemanfaatan tidak langsung non-ekstraktif (wisata, pemberdayaan

masyarakat).
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• Pengembangan penelitian dan pendidikan/training.
• Pengembangan informasi dan komunikasi (peningkatan kesadaran masyarakat).
• Pemetaan pengelolaan (zonasi,plotting aktifitas)
• Pengembangan mekanisme pendanaan.
• Pelaporan, monitoring, dan evaluasi

Sumber Pendanaan Komite:
• APBN
• APBD (retribusi dari wisatawan, pajak lingkungan).
• Lembaga donor yang tidak mengikat (swasta,LSM, dll.).
• Hasil usaha POKJA dana lestari.

Ide pembentukan Komite Pengelolaan Pesisir dan Laut Berau yang disusun oleh Tim 16 tidak
berjalan.  Hal ini disebabkan pembentukan komite tidak mendapat persetujuan formal dari
Bupati.  Alasan utamanya adalah adanya kekhawatiran komite ini akan membebani anggaran
daerah dan dianggap menjadi institusi baru dalam Pemerintahan Kabupaten Berau.

c.  Pengembangan Visi Bersama Pembentukan KKL Berauc.  Pengembangan Visi Bersama Pembentukan KKL Berauc.  Pengembangan Visi Bersama Pembentukan KKL Berauc.  Pengembangan Visi Bersama Pembentukan KKL Berauc.  Pengembangan Visi Bersama Pembentukan KKL Berau

Inisiasi baru kerja kolaboratif dimulai pada akhir 2003 dengan melibatkan enam lembaga, yaitu:
Yayasan Kalbu, Yayasan Bestari, Yayasan Kehati, WWF, TNC dan Mitra Pesisir.  Proses ini
dimulai dengan penyusunan rencana kerja bersama dan penyusunan draf kesepakatan
bersama pada  Desember 2003.  Empat lembaga, yakni TNC, WWF, Mitra Pesisir dan
Yayasan Kehati bersama-sama melakukan sinkronisasi program antar-lembaga.  Kemudian
diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama (MoU) pengembangan KKL
Berau antara empat lembaga tersebut pada tanggal 8 Januari.  Dalam MoU tersebut disepakati
untuk membangun suatu kemitraan sebagai upaya mendukung inisiatif pengembangan pro-
gram pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Berau.  Hal ini dilakukan dalam
kerangka meningkatkan manfaat dari pengelolaan wilayah pesisir dan laut bagi masyarakat di
Kabupaten Berau.  Tujuan program kemitraan ini adalah terwujudnya KKL Berau yang dikelola
secara mandiri dan lestari, dapat melindungi keanekaragaman hayati, menjamin perikanan dan
wisata berkelanjutan, serta sebagai pusat perhatian dunia untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Ruang lingkup Program Kemitraan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut di Kabupaten Berau,
meliputi:
a. Menyusun desain dan mengembangkan kebijakan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan

laut (KKL) di Berau.
b. Menyusun Rencana Pengelolaan, termasuk pemetaan kawasan KKL dan kawasan kelola

masyarakat.
c. Membangun Komite Bersama Pengelolaan Pesisir dan Laut, dengan melibatkan masyarakat

yang terkait langsung dengan sumberdaya laut.
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d. Melakukan pendidikan dan penyebarluasan informasi terkait dengan  pengelolaan wilayah
pesisir dan laut.

e. Melakukan upaya pelestarian dan mendukung pemanfaatan berkelanjutan yang
memberikan peningkatan pendapatan masyarakat.

Adapun strategi yang dikembangkan yaitu kerjasama kemitraan untuk mencapai terbentuknya
area perlindungan yang luas, termasuk di dalamnya kawasan pemanfaatan, kawasan
pemanfaatan terbatas, serta kawasan lindung, yang dikelola secara co-management dengan
pelibatan aktif masyarakat yang terkait langsung dengan area tersebut.

Inisiasi kerjasama dituangkan dalam “Kerangka Kerja Kolaborasi” 5 (lima) tahun.  Dalam
pelaksanaannya, kerangka kerja kolaborasi ini tetap menghormati inisiatif yang telah
dikembangkan sebelumnya oleh masing-masing lembaga, baik yang terkait dengan pemerintah,
pemerintah daerah, mitra lokal, maupun masyarakat, sehingga mendukung terjadinya
efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan program, serta tidak terjadi penegasan peran yang
sudah dijalin sebelumnya.

Tindak lanjut dalam kerangka kerja kolaborasi ini adalah membangun kerjasama membentuk
Sekretariat Bersama (Sekber) Kelautan Berau.  Dalam Sekber, selain empat lembaga yang
terlibat dalam kesepakatan awal, juga terlibat 2 (dua) lembaga lokal yaitu Yayasan Berau Lestari
(Bestari) dan Yayasan Konservasi Alam Lingkungan dan Kebudayaan (Kalbu).  Sekretariat
Bersama mempunyai sebuah kantor bersama sebagai wadah komunikasi dan konsultasi
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Enam lembaga ini selanjutnya menandatangani piagam kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten
Berau dalam menjalin kerjasama membangun dan mengimplementasikan program perencanaan

dan pengelolaan Kawasan
Konservasi Laut Kabupaten Berau.
Penandatanganan piagam
kesepakatan dihadiri oleh Wakil
Gubernur Kalimantan Timur dan
Menteri Kelautan dan Perikanan
Kabinet Gotong Royong.  Dalam
kesempatan yang sama, dilakukan
pencanangan nasional program
pengembangan Kawasan
Konservasi Laut Daerah (KKLD),
dan deklarasi Pulau Kakaban
sebagai Kawasan Konservasi Laut
Daerah Kabupaten Berau melalui
Surat Keputusan Bupati Berau No.
70 Tahun 2004.

Penandatangan piagam kesepakatan bersama tentang
perencanaan dan pengelolaan  KKL Berau
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Sebagai tindak lanjut dari ditandatanganinya piagam kesepakatan, maka disusun dan
ditandatangani sebuah Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding - MoU) antara
Sekretariat Bersama Kelautan Berau dengan Pemerintah Kabupaten Berau tentang
Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Kabupaten Berau. Maksud dari
kerjasama antara para pihak berdasarkan Nota Kesepakatan ini adalah agar terjadi sinergi,
efisiensi dan efektivitas dalam alokasi sumberdaya manusia dan pendanaan, termasuk
pemikiran, pengetahuan, dan jaringan untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan KKL di
Kabupaten Berau dalam 5 tahun mendatang (2004 - 2009).  Sedangkan tujuan kerjasama
antara para pihak adalah untuk menyusun suatu perencanaan dan kerjasama pengelolaan KKL
Kabupaten Berau, serta meningkatkan manfaat pengelolaan KKL yang berkelanjutan bagi
masyarakat di Kabupaten Berau.

Ruang lingkup kerjasama sesuai yang tercantum dalam nota kesepakatan tersebut meliputi tiga
hal, yaitu:
1. Mempersiapkan perencanaan dan pengelolaan KKL di Kabupaten Berau:

a. Penyusunan rancangan dan pengembangan kebijakan KKL.
b. Penyusunan rencana pengelolaan secara kolaboratif dan zonasi KKL, termasuk

kawasan kelola berbasis masyarakat.
c. Pengembangan kelembagaan pengelolaan KKL.
d. Penyusunan dan penyebarluasan sistem informasi dan transparansi informasi

untuk pengelolaan KKL.
e. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan

sumberdaya laut secara berkelanjutan.
f. Pengelolaan berkelanjutan dari KKL yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Mempersiapkan strategi yang dikembangkan melalui kerjasama kemitraan untuk mencapai
adanya KKL yang dikelola secara kolaboratif dan meningkatkan peran aktif masyarakat di
sekitarnya.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan KKL.

Penyusunan visi bersama dalam rangka pengembangan KKL Berau dilakukan pada saat
“Lokakarya Inisiasi Pengembangan Kawasan Konservasi Laut Berau”.  Visi tersebut ialah
“Terwujudnya Kawasan Konservasi Laut Berau yang dikelola secara mandiri dan lestari, yang
dapat melindungi keanekaragaman hayati, menjamin perikanan dan wisata berkelanjutan, serta
sebagai pusat perhatian dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”  Visi ini
disepakati berdasarkan berbagai harapan peserta lokakarya, yang meliputi:
1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya laut.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Terwujudnya suatu KKL Berau yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat.
5. Pengelolaan sumberdaya laut yang berkelanjutan.
6. Terwujudnya database kelautan yang akurat dan terpercaya yang dapat diakses oleh semua

pihak.
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  7. Memperbaiki ekosistem terumbu karang.
  8. Tercapainya KKL Berau yang berkelanjutan dan lestari.
  9. Berau menjadi daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman.
10. Adanya KKL Berau yang dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
11. Adanya KKL Berau yang berbasis masyarakat.
12. Dengan adanya KKL Berau, lingkungan laut Kepulauan Berau dan sekitarnya terjaga.
13. Meningkatnya kapasitas penguasaan/peran serta masyarakat.
14. Sudah tidak ada lagi konsesi penyu.
15. KKL Berau yang dapat menarik perhatian dunia.
16. KKL Berau yang dapat meningkatkan kesadartahuan masyarakat.
17. Berau menjadi tujuan semua orang untuk melihat penyu.

Sedangkan beberapa kata kunci dalam pengembangan KKL Berau adalah: masyarakat, KKL
Berau, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelestarian keanekaragaman hayati,
berkelanjutan, tujuan wisata, pusat perhatian dunia, akses para pihak.

Seiring dengan peningkatan komitmen Pemerintah Daerah, maka pada bulan September 2004
dikeluarkan SK Bupati Berau No. 225 Tahun 2004 tentang Pengukuhan Tim Pengarah
Pengelolaan Pesisir dan Laut Kabupaten Berau.  Beberapa tugas Tim Pengarah sesuai tertuang
dalam SK tersebut meliputi:
1. Memfasilitasi penyempurnaan dan mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah

mengenai Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
Kabupaten Berau;

2. Memfasilitasi pembentukan Dewan/Komite Bersama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut
Daerah;

3. Sebagai tempat/wadah komunikasi, konsultasi, dan kordinasi dalam pengelolaan pesisir dan
laut terpadu;

4. Memberikan laporan hasil kegiatan Tim Pengarah kepada Bupati Berau.

Sedangkan susunan personil Tim Pengarah meliputi:
I.  Pengarah : 1.  Bupati Berau

2.  Wakil Bupati Berau
3.  Sekretaris Daerah Kab. Berau

II. Tim Pelaksana :
Ketua : Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Berau
Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kab. Berau
Sekretaris : Kepala Subdin Sumberdaya DPK Kab. Berau
Anggota : 1.  Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Berau

2.  Bappeda Kabupaten Berau
3.  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Berau
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4.  Bapelda Kabupaten Berau
5.  KSDA Kabupaten Berau
6.  Dinas Kehutanan Kabupaten Berau
7.  Sekber Kelautan Kabupaten Berau (Bestari, Kalbu, TNC, WWF,

Mitra Pesisir, dan Kehati)

7.3 P7.3 P7.3 P7.3 P7.3 Peningkatan Keningkatan Keningkatan Keningkatan Keningkatan Kesadaran dan Kaesadaran dan Kaesadaran dan Kaesadaran dan Kaesadaran dan Kapasitaspasitaspasitaspasitaspasitas

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peningkatan kapasitas
masyarakat dan lembaga ialah:
- Pendampingan masyarakat Pulau Maratua oleh LSM Bestari.
- Pendampingan kelompok di Pulau Derawan oleh LSM Bestari.
- Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dan KKL untuk pengambil kebijakan (TNC,

2003).
- Pelatihan KKL untuk staff pemerintah (TNC- WWF-Mitra Pesisir, 2004).
- Pelatihan KKL untuk masyarakat pesisir (TNC-WWF-Mitra Pesisir, 2005).
- Pelatihan kerajinan ukiran kayu/resin (WWF, 2005).
- Studi banding ke Komodo (TNC-WWF-Mitra Pesisir, 2005).
- Pelatihan Resources Use Monitoring (TNC-WWF-Mitra Pesisir, 2005), dan lain-lain.

7.4 P7.4 P7.4 P7.4 P7.4 Penentuan Batas enentuan Batas enentuan Batas enentuan Batas enentuan Batas TTTTTerluar KKL dan Draf Perluar KKL dan Draf Perluar KKL dan Draf Perluar KKL dan Draf Perluar KKL dan Draf Peraturan Bupati eraturan Bupati eraturan Bupati eraturan Bupati eraturan Bupati TTTTTentang KKLentang KKLentang KKLentang KKLentang KKL

Setelah prioritas target konservasi
diidentifikasi, maka tahap selanjutnya adalah
penentuan batas terluar KKL yang secara
ekologis dan administratif dapat disepakati
oleh stakeholder, baik ditingkat kabupaten,
propinsi dan nasional.  Batas terluar ini
selanjutnya akan menjadi dasar dalam
penyusunan zonasi KKL dan perencanaan
selanjutnya.  Batas terluar KKL merupakan
titik-titik posisi geografis yang
menghubungkan batas terluar KKL, baik
batas ke arah laut maupun ke arah darat.
Penataan batas dalam rangka realisasi
legalitas status kawasan diperlukan untuk
menegaskan batas defenitif di lapangan serta
memperoleh status hukum yang jelas dan
pasti.  Hal ini akan menunjang kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (pembinaan dan
pengawasan) KKL (Ditjen P3K-DKP, 2004).

Pelatihan perencanaan KKL
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Dalam penentuan batas terluar KKL dan landasan hukumnya, diadakan suatu lokakarya pada
April 2005 di Balikpapan yang melibatkan stakeholder dari kabupaten, propinsi maupun
nasional (DKP).  Kesepakatan yang diperoleh dari lokakarya tersebut adalah:
1. Batas KKL ke arah laut mengikuti Perda Kabupaten Berau No. 3 Tahun 2004 tentang

RTRW.
2. Batas KKL ke arah darat mengikuti batasan kawasan lindung hutan mangrove sejati (tidak

termasuk nipah) berdasarkan Perda Kabupaten Berau No. 3 Tahun 2004 tentang RTRW.
3. Landasan hukum yang sesuai untuk penetapan KKL Berau melalui Peraturan Bupati Berau.

Disepakatinya batas terluar KKL Berau sesuai dengan Perda Kabupaten Berau No. 3 Tahun
2004 tentang RTRW agar tidak terjadi kerancuan dalam kewenangan pengelolaan laut antara
Kabupaten Berau dengan Propinsi Kaltim.   Selain itu RTRW Kabupaten Berau selaras dengan
RTRW Kaltim yang telah formal.  Walaupun saat ini RTRW Kaltim sedang direvisi, dan apabila
terjadi perubahan, maka batas terluar dan kewenangan pengelolaan KKL Berau dapat
didiskusikan dengan pemerintah Propinsi Kaltim. Batas ekologis dipertimbangkan dengan
tujuan agar tekanan ekologis, baik dari dalam maupun luar kawasan, masih mampu ditolerir.

7.5  Formalisasi KKL7.5  Formalisasi KKL7.5  Formalisasi KKL7.5  Formalisasi KKL7.5  Formalisasi KKL

Mendapatkan persetujuan formal pembentukan KKL Berau dilakukan dengan serangkaian
kegiatan dan pendekatan kepada penentu kebijakan.  Kegiatan diawali dengan audiensi informal
dengan bupati menjelaskan hasil-hasil lokakarya Balikpapan dan tindak lanjutnya, yaitu berupa
draf Peraturan Bupati tentang KKL Berau.  Dari audiensi ini disetujui diadakannya dengar
pendapat mengenai pembentukan KKL Berau dihadapan Bupati dan pejabat lainnya, termasuk
anggota DPRD.

Secara Formal kegiatan Dengar Pendapat dilakukan melalui Undangan Bupati Berau dengan
peserta dari Kepala-kepala Dinas dan lembaga non sektoral, lembaga non pemerintah serta
DPRD Berau. Tim Pengarah Pesisir dan Laut Berau memaparkan kondisi dan potensi kelautan
Berau, konsep KKL Berau, dan manfaat KKL bagi pembangunan daerah dan masyarakat
setempat.  Sebagai tindak lanjut dari dengar pendapat ini adalah disampaikannya surat Bupati
kepada DPRD tentang permohonan dukungan terhadap Peraturan Bupati tentang KKL Berau.
Untuk mendapat dukungan dari DPRD, maka dilakukan audiensi dan dengar pendapat dengan
Komisi II DPRD yang membidangi masalah perikanan dan kelautan.  Dalam dengar pendapat
tersebut dibahas tentang kondisi dan potensi kelautan Berau, konsep KKL Berau, dan manfaat
KKL bagi pembangunan daerah dan masyarakat setempat.   Selanjutnya DPRD mengadakan
rapat paripurna untuk disahkannya Peraturan Bupati tentang KKL Berau dengan
mengeluarkan surat dukungan DPRD.  Setelah mendapat surat dukungan dari DPRD, maka
Bupati menandatangani Peraturan Bupati tentang KKL Berau.
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8.1 P8.1 P8.1 P8.1 P8.1 Pentingnentingnentingnentingnentingnya ya ya ya ya Aspek Hukum dan KAspek Hukum dan KAspek Hukum dan KAspek Hukum dan KAspek Hukum dan Kelembagaanelembagaanelembagaanelembagaanelembagaan

Aspek hukum dan kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir
dan laut diwujudkan dalam bentuk interaksi hukum dan kelembagaan. Masing-masing
pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan, baik lembaga
pemerintah, lembaga swasta, maupun lembaga masyarakat, memperoleh mandat hukum dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan satu, dua, atau beberapa
komponen kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Oleh karena itu, dapat dipahami
bahwa masing-masing komponen kegiatan pengelolaan merupakan interaksi hukum dan
kelembagaan.

Masing-masing peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan
laut memiliki tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman dalam rangka
melaksanakan strategi agar tujuan tercapai. Dengan demikian, interaksi hukum yang terjadi
antara beberapa peraturan perundang-undangan tersebut harus menghasilkan keterpaduan
tujuan, keterpaduan strategi untuk mencapai tujuan, dan keterpaduan pedoman untuk
melaksanakan strategi. Keterpaduan hukum tersebut akan memudahkan terwujudnya
keterpaduan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Adalah sulit untuk

memadukan lembaga-lembaga
pemangku kepentingan apabila hukum
yang menjadi landasan kegiatan
mereka sulit untuk dipadukan.

Karena interaksi hukum dan
kelembagaan terjadi di setiap
komponen kegiatan pengelolaan, dan
juga antar komponen kegiatan di
dalam pengelolaaan, maka keterpaduan
tersebut hendaknya dapat diupayakan
untuk terwujud di setiap lini dan
tingkatan interaksi hukum dan
kelembagaan. Upaya untuk
memadukan peraturan perundang-

Aspek Hukum dan Kebijakan
KKL Berau

Pencurian Penyu di Karang Muaras oleh nelayan Cina.

BAB 8
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undangan pengelolaan, atau paling tidak untuk menyelaraskan dan menyerasikannya, dapat
dilakukan melalui penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional; dengan
memperhatikan kepentingan-kepentingan masing-masing lembaga dan arahan utama untuk
mengembangkan fungsi lindung dari KKL. Apabila keterpaduan hukum dapat diwujudkan,
maka masalah keterpaduan dalam aplikasinya juga harus selalu diupayakan oleh lembaga
pengelola KKL.

8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 Analisis Hukum dan KAnalisis Hukum dan KAnalisis Hukum dan KAnalisis Hukum dan KAnalisis Hukum dan Kebijakanebijakanebijakanebijakanebijakan

Analisis Hukum di Tingkat NasionalAnalisis Hukum di Tingkat NasionalAnalisis Hukum di Tingkat NasionalAnalisis Hukum di Tingkat NasionalAnalisis Hukum di Tingkat Nasional
Undang-undang yang langsung berkaitan dengan upaya pendirian suatu kawasan adalah:
a. UUD 1945;
b. UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut;
c. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya;
d. UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
e. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, identifikasi singkat tersebut juga menunjukkan beberapa undang-undang yang
berkaitan langsung dengan kegiatan pengelolaan sebagai isi dari kawasan lindung yang dinamai
KKL tersebut, yaitu:
a. UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
b. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
d. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan

Kawasan Pelestarian Alam (mulai berlaku 19 Agustus 1998);
f. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 604/Kpts/Um/8/1982 tentang Penunjukan Areal

Hutan Pulau Semama beserta Perairannya Seluas 220 Ha yang Terletak di Berau,
Kalimantan Timur sebagai Suaka Marga Satwa dan Penunjukan Areal Hutan Pulau Sangalaki
beserta Perairannya Seluas 280 Ha yang Terletak di Daerah Tingkat II Berau, Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur sebagai Taman Laut (mulai berlaku tanggal 19 Agustus 1982).

Analisis Hukum di Tingkat DaerahAnalisis Hukum di Tingkat DaerahAnalisis Hukum di Tingkat DaerahAnalisis Hukum di Tingkat DaerahAnalisis Hukum di Tingkat Daerah
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sejak tahun 1982 hingga saat ini Pemerintah
Kabupaten Berau telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk
mengatur perlindungan sumberdaya alam pesisir dan laut di beberapa bagian wilayah dari
Kepulauan Berau. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:
a. Keputusan Bupati Berau Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Monitoring

dan Penelitian Penyu Kawasan Kepulauan Berau (mulai berlaku tanggal 24 Januari 2001);
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b. Keputusan Bupati Berau Nomor 44 Tahun 2001 tentang Penunjukan Pihak Ketiga dalam
Upaya Pelestarian Penyu di Kabupaten Berau (mulai berlaku 24 Januari 2001);

c. Instruksi Bupati Berau Nomor 60/2346-UM/XII/2001 tentang Pengelolaan Penyu dan
Telurnya di Kabupaten Berau (mulai berlaku tanggal 31 Desember 2001);

d. Keputusan Bupati Berau Nomor 02 Tahun 2002 tentang Penunjukan CV Derawan Penyu
Lestari Sebagai Pengelola Pulau Telur Penyu di Kabupaten Berau Tahun 2002 (mulai
berlaku 3 Januari 2002);

e. Keputusan Bupati Berau Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Pengawasan
dan Pengamanan Konservasi Pulau Sangalaki, Pulau Derawan, dan Sekitarnya (mulai
berlaku 5 Februari 2002).

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, amandemen UUD 1945 dan pengundangan UU
Nomor 32 Tahun 2004 membawa konsekuensi logis, yaitu bahwa peraturan perundang-
undangan yang sudah ada harus diselaraskan dan diserasikan dengan perubahan hukum yang
telah terjadi.

8.3  Opsi-opsi K8.3  Opsi-opsi K8.3  Opsi-opsi K8.3  Opsi-opsi K8.3  Opsi-opsi Kebijakan KKL Berauebijakan KKL Berauebijakan KKL Berauebijakan KKL Berauebijakan KKL Berau

a.a.a.a.a. Nomenklatur Nomenklatur Nomenklatur Nomenklatur Nomenklatur

Penerapan nama Kawasan Konservasi Laut (KKL) sebagai terjemahan Marine Protected Area
(MPA) telah disepakati oleh KomnaskoLaut. Penerapan makna KKL bermakna sebagai
pelaksanaan manajemen sumberdaya hayati dan ekosistemnya dengan mengutamakan pada
kegiatan pengawetan alam dan pelestarian fungsi-fungsi penyangga kehidupan. Sedangkan
makna MPA lebih mengutamakan proteksi atau perlindungan dari pada pelestarian yang masih
memberi peluang untuk adanya kegiatan pemanfaatan yang tidak melampaui daya dukung
sumberdaya hayati dan daya tampung ekosistemnya.

Nomenklatur yang berkaitan dengan upaya pengembangan KKL yang diatur oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku antara lain:
a. UU No.5/1990; mengatur dua macam kawasan konservasi, yaitu Kawasan Suaka Alam

dengan titik berat pengawetan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, serta Kawasan
Pelestarian Alam dengan fokus perlindungan terhadap sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan, dimana pemanfaatan secara
terbatas, yaitu dibatasi dengan daya dukung dan daya tampung, masih diperbolehkan.

b. UU No. 24/1992; mengatur tentang kawasan budidaya sebagai kawasan pemanfaatan dan
kawasan lindung sebagai kawasan pelestarian alam. Kawasan lindung atau kawasan
pelestarian alam yang diatur dalam UU No. 24/1992 dapat diartikan sebagai kombinasi
dari kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam menurut UU No. 5/1990. Selain
itu, UU No. 24/1992 juga mengatur tentang tata cara pembentukan kawasan tertentu.
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Kawasan tertentu dapat dibentuk bila memiliki fungsi-fungsi kawasan tersebut mencakup
kepentingan nasional.

c. UU No. 31/2004; mengatur tentang Suaka Alam Perairan, Suaka Perikanan, Taman
Nasional Perairan, dan Taman Nasional Perikanan. Bila dikaitkan dengan UU No. 5/1990,
maka Suaka Alam Perairan dan Suaka Perikanan merupakan dua kawasan yang bertujuan
untuk melakukan pengawetan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan
Taman Nasional Perairan dan Taman Nasional Perikanan bertujuan untuk melakukan
pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam istilah KKL, konservasi dipahami sebagai perimbangan antara pemanfaatan dan daya
dukung sumberdaya hayati dan daya tampung ekosistemnya secara berkelanjutan.
Pemahaman konservasi seperti ini merupakan perubahan paradigma dari konservasi sebagai
kegiatan yang semata-mata bertujuan untuk melakukan proteksi atau perlindungan menjadi
kegiatan yang berupaya menyeimbangkan pemanfaatan dengan kemampuan daya dukung
sumberdaya hayati dan daya tampung
ekosistemnya.  Dengan demikian
pemanfaatan tersebut dapat dilakukan
secara berkelanjutan.

Kegiatan konservasi dapat menjamin
adanya pemanfaatan secara
berkelanjutan bila konservasi tersebut
dilakukan dengan menerapkan sistem
zonasi. Dalam KKL, zonasi dapat dibagi
menjadi beberapa zona seperti zona inti,
zona penyangga, dan zona pemanfaatan.
Penerapan KKL semacam ini
merupakan perpaduan dari prinsip-
prinsip konservasi yang dianut oleh
Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio,
Deklarasi Komisi Brundland dan
Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Konvensi Hukum Laut (KHL) PBB tahun 1982 mensyaratkan bahwa dalam pemanfaatan
sumberdaya alam hayati laut, negara pantai diwajibkan untuk melakukan konservasi dengan
menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.  Jumlah tangkapan tersebut dihitung
berdasarkan prosentase dari potensi biomass yang tersedia. Jumlah tangkapan yang
diperbolehkan biasanya berkisar antara 40% - 50% dari biomass. Sisa sumberdaya hayati yang
tidak dimanfaatkan diharapkan akan cukup untuk berkembang biak guna dimanfaatkan di masa
yang akan datang. Dalam kaitan ini, Deklarasi Stockholm dan Dekalarasi Rio menekankan
pentingnya konservasi sebagai pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup, yang kemudian

Pemeriksaan kapal Cina yang menangkap penyu di perairan
Berau, April 2005 (foto: Dok.Program Bersama Kelautan).
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dianut oleh UU No. 23/1997. Konservasi fungsi-fungsi lingkungan hidup tersebut, bila
dikaitkan dengan prinsip-prinsip konservasi yang terkandung di dalam KHL PBB 1982, maka
konservasi akan dipahami sebagai pelestarian fungsi lindung dan fungsi budidaya, sebagaimana
dianut di dalam UU No. 24/1992.

Penafsiran terhadap Deklarasi Komisi Brundland tentang Pembangunan Berkelanjutan
memberi pemahaman bahwa pengawetan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, serta
pelestarian sumberdaya penyangga kehidupan, akan mampu menjamin berlangsungnya
pemanfaatan sumberdaya hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan. Pemahaman
semacam ini kemudian diadopsi oleh UU No. 5/1990 dan UU No. 5/1994 beserta peraturan
pelaksanaannya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa KKL harus dikembangkan sebagai
perpaduan dari berbagai pemahaman tersebut di atas.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa konsep MPA lebih mengedepankan ketertutupan
dari pada keterbukaan sebagaimana dianut oleh konsep MMA. Oleh karena itu, konsep KKL
dikembangkan sebagai kombinasi dari konsep MPA dan konsep MMA, yaitu menerapkan
prinsip-prinsip konservasi yang setengah tertutup dan setengah terbuka, yang diwujudkan
dalam bentuk sistem zonasi, dimana ada upaya-upaya pengawetan dan pelestarian sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya.

bbbbb..... Batas K Batas K Batas K Batas K Batas Keeeeewwwwwenanganenanganenanganenanganenangan
1. Batas Maritim menurut KHL PBB 1982
Batas-batas maritim menurut KHL PBB 1982 diukur dari garis pangkal. Garis pangkal terdiri
dari garis pangkal normal (normal baselines), garis pangkal lurus (straight baselines), dan garis
pangkal kepulauan (archipelagic baselines). Garis pangkal normal adalah garis air surut
terendah yang terdapat di sepanjang pantai atau yang mengelilingi suatu pulau. Garis pangkal
lurus adalah garis lurus yang diterapkan pada pantai yang berlekuk-lekuk dan atau pantai yang
di hadapannya terdapat pulau-pulau, dengan ketentuan tidak boleh menyimpang dari arah
umum konfigurasi pantai dari daratan. Garis pangkal kepulauan adalah garis pangkal yang
diterapkan pada negara kepulauan seperti Indonesia, dengan menghubungkan titik-titik terluar
dari pulau-pulau terluar dari suatu negara kepulauan. Garis pangkal kepulauan merupakan
kombinasi antara garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. Sebagian dari garis pangkal
Kepulauan Indonesia berada di Kepulauan Derawan. Oleh karena itu, batas luar dari KKL yang
berhadapan dengan Laut Sulawesi seyogyanya mengikuti pengukuran laut territorial Indonesia
12 mil, yang diukur dari garis pangkal kepulauan di Kepulauan Derawan.

Penetapan batas maritim antara dua wilayah saling berhadapan ditentukan dengan
menerapkan prinsip median line atau garis tengah. Penetapan batas maritim antara dua
wilayah yang berdampingan ditentukan dengan menerapkan prinsip equisitance atau prinsip
sama jarak, yang dihitung dari ujung garis batas darat yang terdapat di pantai, dengan
menentukan titik-titik yang sama jaraknya menyusur pantai. Kedua prinsip penetapan batas
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tersebut hanya mempertimbangkan faktor-faktor fisik saja, dan tidak mempertimbangkan
masalah ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila faktor-faktor non-fisik juga
dipertimbangkan dalam penetapan batas, maka prinsip yang dipakai adalah eqitable principle.
Prinsip lainnya adalah prinsip natural prolongation, yang diterapkan untuk menetapkan batas
dasar laut dan landas kontinen. Penetapan batas antar-daerah sebagaimana dianut oleh UU
22/99 adalah prinsip garis tengah dan prinsip sama jarak.

2. Penetapan Batas Maritim Menurut UU No.32/2004
UU No. 32/2004 telah mencabut dan menggantikan UU No. 22/1999. Salah satu
pertimbangan dari pencabutan UU No. 22/1999 dan menggantinya dengan UU No. 32/2004
adalah karena pemberian kewenangan kepada daerah atas wilayah laut lebih banyak
mendatangkan masalah dari pada memberi manfaat. Batas-batas wilayah laut antar-daerah sulit
dilakukan dan akan memakan banyak waktu. Disamping itu, berbagai macam kepentingan
terlibat dalam penetepan batas wilayah laut tersebut. Oleh karena itu, UU No. 32/2004
diundangkan untuk
menggantikan UU No. 22/1999.
Namun demikian, UU No. 32/
2004 tersebut tidak secara
tegas mencabut kewenangan
daerah atas laut. Pasal 18 UU
No. 32/2004 telah memberikan
kembali kewenangan yang
dulunya diatur dalam Pasal 10
ayat (2) UU No. 22/1999
kepada daerah.
Sebagai konsekuensinya, batas-
batas wilayah laut yang harus
dikelola oleh daerah harus
segera ditetapkan.
Permasalahannya dalam kaitan
ini adalah bahwa UU No. 32/
2004 tidak menetapkan secara tegas dan jelas cara-cara penetapan batas wilayah laut.
Sementara itu, UU No, 22/1999 yang mengatur tentang tata cara penetapan batas wilayah
laut daerah sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Bila penetapan batas wilayah laut tersebut
mengacu kepada KHL PBB 1982, maka penetapan tersebut kelihatannya kurang sesuai untuk
menetukan batas-batas wilayah laut di perairan nusantara. Satu-satunya jalan untuk mengatasi
masalah tersebut adalah memakai cara penetapan yang diatur oleh UU No. 22/1999, yaitu
mengukur batas-batas wilayah laut daerah tersebut dari garis pantai, yaitu garis lurus yang
menghubungkan titik-titik yang berjarak maksimum 12 mil, dengan kombinasi penerapan
prinsip garis tengah dan prinsip sama jarak.

Perkampungan nelayan di sekitar KKL Berau
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3. Penetapan Batas Maritim Menurut Kepmen Pertanian No. 604/1982
Kepmen Pertanian No. 604/1982 menetapakan batas-batas wilayah laut Pulau Sangalaki
sebagai Taman Laut dan wilayah laut Pulau Semama sebagai Suaka Margasatwa, setelah kedua
kawasan tersebut ditunjuk sebagai calon kawasan konservasi. Penunjukan ini berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk untuk itu. Kegiatan penunjukan
tersebut kemudian diikuti dengan kegiatan penetapan batas oleh Tim Tata Batas. Dari kegiatan
penunjukan dan penetapan batas tersebut dapat disimpulkan bahwa batas-batas wilayah laut
ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fisik hasil penelitian, dan secara
sederhana batas kawasan konservasi digambarkan dengan garis-garis lurus, sehingga bentuk
wilayah laut yang dikonservasi dapat berupa bujur sangkar, empat persegi panjang, dan
bentuk-bentuk lainnya. Penetapan batas wilayah laut tersebut tidak diukur dari garis pantai.

4. Penetapan Batas Maritim Menurut UU No. 5/1990 jo. PP No. 68/1998
Penetapan batas wilayah laut menurut UU No. 5/1990 jo. PP No. 68/1998 pada prinsipnya
sama dengan dengan penetapan batas wilayah laut yang dilakukan dalam penetapan Pulau
Sangalaki sebagai Taman Laut dan Pulau Semama sebagai Suaka Margasatwa melalui
pengundangan Kepmen Pertanian No. 604/1982.

5. Penetapan Batas Maritim Menurut KBB 70/04
Keputusan Bupati Berau (KBB) No.70/2004 tidak menetapkan secara jelas dan tegas batas
wilayah laut Pulau Kakaban yang dijadikan KKLD. KKB No.70/2004 tersebut juga tidak
mengatur tentang tata cara penetapan KKLD Pulau Kakaban. Dengan memperhatikan bahwa
KBB No. 70/2004 memiliki kedudukan yang lebih rendah dari UU No. 5/1990 jo. PP No. 68/
1998 jo. Kepmen Pertanian No. 604/1982, maka dapat diasumsikan bahwa penetapan batas
wilayah laut KKLD Pulau Kakaban selayaknya mengikuti tata cara yang telah dilakukan dalam
penetapan batas kawasan konservasi Pulau Sangalaki dan Pulau Semama.

6. Penetapan Batas Maritim Menurut UU No. 31/2004
UU No. 31/2004 memang mengatur tentang kawasan konservasi dalam bentuk Suaka Alam
Perairan, Suaka Perikanan, Taman Nasional Perairan, dan Taman Nasional Perikanan. Namun,
UU No. 31/2004 tersebut tidak mengatur tata cara penetapannya. Oleh karena itu,
penetapan batas kawasan konservasi yang diatur di dalam UU No. 31/2004 untuk sementara
dapat mempergunakan penafsiran analogis terhadap UU No. 5/1990 jo. PP No. 68/1998 jo.
Kepmen Pertanian No. 604/1982. Hasil penafsiran inipun sebenarnya dapat dijadikan cikal
bakal peraturan perundang-undangan tentang penetapan kawasan konservasi laut.

7. Penetapan Batas Maritim Menurut Perda No. 3/2004 tentang RTRW Kabupaten Berau
Pasal 21 Perda No. 3/2004 membagi kawasan lindung menjadi tiga macam, yaitu kawasan yang
memberikan perlindungan kepada kawasan yang berada di bawahnya, kawasan perlindungan
setempat, dan kawasan suaka alam dan cagar budaya. Kawasan lindung di wilayah pesisir dan
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laut mencakup kedua kawasan yang terakhir. Kawasan sepadan pantai meliputi kawasan
lindung hutan bakau dengan batas di sisi laut adalah batas hutan bakau dan atau batas air
surut terendah, dan batas di sisi darat adalah 100 meter dari batas air pasang tertinggi (Pasal
23). Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya yang diatur di dalam Pasal 24 hanya
menyebutkan pulau-pulau dan kawasan perairan tanpa batas-batas yang jelas antara perairan
pulau yang satu dengan pulau lainnya. Yang muncul di atas peta RTRW adalah batas-batas
lurus suatu kawasan konservasi laut yang mencakup juga wilayah laut provinsi dan wilayah laut
pusat. Dengan demikian, batas-batas wilayah laut seperti tersebut pada peta RTRW tampak
amat potensial untuk menimbulkan masalah. Oleh karenanya, penetapan batas seperti itu
perlu disempurnakan melalui pendekatan kelembagaan, yaitu melalui musyawarah dengan
seluruh pemangku kepenti di ngan perairan Kepulauan Berau.

8. Pilihan Penetapan Batas Maritim
    yang Efektif untuk KKL
Penetapan batas-batas KKL Berau
seyogyanya mempertimbangkan
uraian-uraian tentang penetapan
batas wilayah laut sebagaimana
diuraikan di atas. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, batas-batas
KKL untuk sementara dapat
ditetapkan sebagai kombinasi antara
batas laut teritorial Indonesia dan
batas RTRW laut menurut Perda
No. 3/2004. Penetapan batas KKL
Berau tersebut sebaiknya dilakukan
melalui proses musyawarah antar
para pemangku kepentingan dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
(1) Batas luar KKL Berau yang berhadapan dengan Laut Sulawesi sebaiknya mengikuti batas-

batas laut teritorial selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan.
(2) Batas-batas wilayah laut daerah perlu digambar terlebih dahulu berdasarkan tata cara

sebagaimana diatur di dalam UU No. 22/1999 agar dapat ditetapkan mana yang menjadi
kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten. Batas-batas kewenangan di laut tersebut
perlu diketahui terlebih dahulu untuk dijadikan landasan dalam musyawarah penetapan
batas-batas KKL Berau, untuk kemudian ditentukan, apakah berdasarkan Perda No. 3/
2004 tentang RTRW ataukah berdasarkan penetapan batas lainnya.

(3) Batas-batas zonasi di dalam KKL ditetapkan berdasarkan penafsiran analogis UU No.5/
1990 jo. PP No. 68/1998 jo. Kepmen Pertanian No. 604/1982 jo. KBB No. 70/2004,
dimana Suaka Margasatwa Pulau Semama, Taman Laut Pulau Sangalaki, KKLD Pulau

Pemantauan kegiatan nelayan ketika melakukan aktifitas
penangkapan sumberdaya perikanan
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Kakaban, dan perairan pantai dari pulau-pulau lainnya yang batas-batasnya akan ditentukan
kemudian, ditetapkan sebagai zona inti. Disamping zona inti, KKL dapat memiliki beberapa
zona lainnya seperti zona penyangga dan zona pemanfaatan.

(4) Dalam penetapan batas KKL Berau, juga perlu dipertimbangkan kemungkinan-
kemungkinan adanya deposit sumberdaya mineral, minyak dan gas bumi di dalam KKL.
Bila deposit tambang tersebut memang ada, maka KKL sebaiknya berupaya untuk
memperoleh kewenangan dalam kuasa pertambangan (KP). Hal ini dimaksudkan untuk
mengantisipasi konflik kepentingan antara pertambangan dan konservasi di kemudian hari,
sebagaimana telah terjadi antara pertambangan dan konservasi hutan.

(5) Batas-batas KKL Berau tersebut dapat ditetapkan melalui penetapan KKL Berau sebagai
kawasan tertentu menurut Pasal 1 butir (11) UU No. 24/1992 atau kawasan khusus
menurut Pasal 9 UU No. 32/2004.

c. Prosedur Hukum Penetapan KKLc. Prosedur Hukum Penetapan KKLc. Prosedur Hukum Penetapan KKLc. Prosedur Hukum Penetapan KKLc. Prosedur Hukum Penetapan KKL

1. Prosedur Hukum
Prosedur penetapan KKL Berau menurut hukum diatur dalam UU No. 5/1990 jo. PP No.
68/1998, yaitu melalui proses penunjukan, proses penetapan batas, dan proses pengukuhan
oleh Menteri Kehutanan. Usulan awal diajukan oleh daerah melalui Dirjen PHKA untuk
kemudian disampaikan kepada Menteri Kehutanan. Jadi, kewenangan untuk menetapkan KKL
Berau menurut UU No. 5/1990 jo. PP No. 68/1998 jo. No. 41/1999 berada di tangan
Menteri Kehutanan. Menurut UU No. 31/2004 jo. UU No. 5/1990 jo. PP No. 68/1998,
berdasarkan penafsiran anlogis, Menteri Kelautan dan Perikanan merasa paling berwenang
untuk menetapkan KKL Berau. Di lain pihak, Pemerintah Kabupaten Berau berdasarkan UU
No. 32/2004 merasa bahwa penetapan KKL Berau secara hukum sebenarnya adalah urusan
pemerintahan dari Kabupaten Berau. Keadaan seperti ini telah menimbulkan ketidakpastian
hukum dalam penetapan KKL Berau.

2. Prosedur Kelembagaan
Ketidakpastian hukum tersebut di atas telah membawa dampak yang kurang menguntungkan
bagi hubungan kelembagaan antara beberapa instansi pemerintah, khususnya antara Dinas
Perikanan dan Kelautan (DPK) Kaltim, DPK Berau, Dinas Kehutanan (Dishut) Berau, dan
BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pusat.
Benturan kepentingan antara DPK Kaltim dan DPK Berau mencakup penetapan batas
kewenangan pengelolaan DPK Berau di laut telah melampaui batas kewenangan yang
ditetapkan dan mengambil bagian dari kewenangan DPK Kaltim. Disamping itu, DPK Berau
juga menghadapi konflik kepentingan dengan Dishut Berau, dimana Dishut Berau tetap
mempertahankan prosedur lama, yaitu usulan diajukan oleh Dishut Berau kepada Menteri
Kehutanan melalui Dirjen PHKA. Di lain pihak, DPK Berau merasa memiliki kewenangan
untuk mengajukan usul penetapan KKL Berau kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui
Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K). Sementara itu, Bapelda memandang bahwa



PROFIL KAWASAN KONSERVASI LAUT KABUPATEN BERAU98

berdasarkan UU No. 32/2004, Pemerintah Kabupaten Berau mempunyai kewenangan untuk
menetapkan sendiri KKL Berau. Dalam kaitan ini, Bapelda dapat bertindak atas nama
Pemerintah Kabupaten Berau untuk mengembangkan dan mengurus KKL Berau.

Ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan kewenangan tersebut di atas telah mendorong pihak
LSM dan Ornop bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah terkait untuk
membentuk Sekber dan Tim Pengarah, yang kemudian berusaha untuk mengembangkan
konsep KKL Berau secara swakarsa. Upaya tersebut didukung oleh Departemen Kelautan
dan Perikanan, yang kemudian menghasilkan Keputusan Bupati Berau No. 70/2004 tentang
Penetapan Pulau Kakaban sebagai KKLD Berau, dan Perda No. 3/2004 tentang RTRW,
dimana di dalamnya terdapat Pulau Kakaban sebagai KKLD Berau, Suaka Margasatwa Pulau
Semama, dan Taman Laut Pulau Sangalaki. Kawasan laut dengan batas-batas sebagaimana
ditetapkan dalam RTRW berdasarkan Perda No. 3/2004 dicalonkan menjadi KKL Berau.

3. Langkah-langkah Penetapan
Prosedur tentang penetapan KKL Berau yang diusulkan hendaknya mencakup langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Lakukan penafsiran hukum (legal interpretation) dan penalaran hukum (legal reasoning)

terhadap UU No. 5/1990 jo. PP No. 68/1998, disertai dengan argumentasi rasional di
bidang kelautan dan perikanan, untuk dijadikan landasan hukum bagi penetapan KKL
Berau. Penafsiran juga harus menyatakan dengan tegas bahwa penetapan KKL Berau
adalah kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, bukan Menteri Kehutanan. Sudah
waktunya kehutanan diinterpertasikan sebagai kehutanan, dan tidak termasuk kelautan.
Hasil interpertasi ini juga dapat dijadikan materi dasar untuk menyusun peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan kawasan konservasi.

b. Bentuk Tim Negosiasi untuk mengatasi benturan kepentingan antara DKP dan Dephut.
Tim Negosiasi hendaknya berpegang pada pengundangan UU No. 31/2004 dan UU No.
41/1999 yang telah memperjelas kepastian hukum dalam pengaturan tentang kewenangan
untuk menetapkan kawasan konservasi laut, yaitu di tangan Menteri Kelautan dan
Perikanan.

c. Berdayakan Sekber dan Tim Pengarah untuk mengatasi konflik kepentingan antar- lembaga
di Kabupaten Berau dalam penetapan KKL Berau. Sekber dan Tim Pengarah merupakan
lembaga yang mempersiapkan pengembangan KKL Berau. Sekber dan Tim Pengarah dapat
dikembangkan menjadi Badan Pengelola KKL Berau yang bersifat semi-pemerintah yang
otonom.

d. Seluruh proses penetapan KKL Berau berdasarkan asas pembantuan [Pasal 10 ayat (5c)
UU No. 32/2004] dapat dilakukan oleh Tim Pengarah dan Sekber atas nama Pemerintah
Kabupaten Berau, sedangkan penetapannya dapat dilakukan oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan [Pasal 10 ayat (1) UU No. 32/2004], atau dapat dimohon penetapannya
dilakukan oleh Gubernur Kaltim [Pasal 10 ayat (5b) UU No. 32/2004].
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8.4 P8.4 P8.4 P8.4 P8.4 Pembelajaran dari embelajaran dari embelajaran dari embelajaran dari embelajaran dari Analisis KAnalisis KAnalisis KAnalisis KAnalisis Kebijakan dan Hukum KKL Berauebijakan dan Hukum KKL Berauebijakan dan Hukum KKL Berauebijakan dan Hukum KKL Berauebijakan dan Hukum KKL Berau

Dari hasil analisis kebijakan dan hukum dalam pengembangan KKL Berau, dapat disimpulkan
secara singkat beberapa hal sebagai berikut:
1. Nomenklatur yang dipilih adalah KKL Berau.
2. Batas KKL Berau yang dipilih terdiri atas dua bagian, yaitu batas laut di sisi yang berhadapan

langsung dengan Laut Sulawesi adalah laut teritorial 42 mil, dan batas laut di sisi lainnya
adalah batas yang telah ditetapkan berdasarkan Perda No. 3/2004 tentang RTRW. Kawasan
pulau-pulau, khususnya pulau-pulau yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, agar
dicalonkan sebagai zona inti, disamping zona-zona lainnya seperti zona penyangga dan zona
pemanfaatan.

3. Permasalahan kelembagaan yang dihadapi dalam pengembangan KKL Berau adalah ketidak
jelasan kewenangan antara DKP dan Dephut di tingkat pusat, dan benturan kepentingan di
tingkat daerah antara DPK Berau dan DPK Kaltim, antara DPK Berau, Dishut Berau,
BKSDA, dan Bapelda.

4. Kepastian tentang landasan hukum untuk mengembangkan KKL Berau sudah jelas, yaitu
UU No. 31/2004 jo. UU No. 32/2004 jo. UU No. 5/1990 jo. PP No. 68/1998 dimana
Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan untuk menetapkan KKL Berau.
Penetapan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, apabila batas KKL hanya mencakup
kewenangan Kabupaten/Provinsi.

Beberapa rekomendasi yang diusulkan dalam pengembangan KKL Berau, yaitu:
1. Perlu segera diadakan penyesuaian batas-batas KKL Berau yang telah dipetakan dengan

batas-batas KKL Berau yang terdiri dari dua bagian, sebagaimana diusulkan di atas. Selain
itu, perlu juga digambarkan batas-batas kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan
kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bahan bagi
negosiasi antara pemangku kepentingan dalam penetapan batas-batas kawasan dan zonasi
dari KKL Berau.

2. Perlu dibentuk Tim Negosiasi untuk menjembatani kepentingan DKP dan Dephut agar
terwujud kejelasan kewenangan antara kedua lembaga pemerintah pusat tersebut.
Kejelasan kewenangan tersebut akan sangat mempengaruhi pola tindak, sikap, dan perilaku
kelembagaan di daerah dalam penetapan KKL Berau. Tim Pengarah dan Sekber juga harus
diberdayakan untuk dapat meredam konflik antara lembaga-lembaga pemerintah daerah
guna tercapainya tujuan pengembangan KKL Berau.

3. Perlu segera dirumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses
penetapan kawasan konservasi laut berdasarkan hasil penafsiran dan penalaran hukum
terhadap UU No. 5/1990 dan PP No. 68/1998, disertai dengan argumentasi rasional
tentang penerapan hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut di bidang kelautan dan
perikanan.
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Prospek Pengembangan KKL Berau

9.1  Penataan Batas9.1  Penataan Batas9.1  Penataan Batas9.1  Penataan Batas9.1  Penataan Batas

Perairan laut dan kawasan mangrove Kabupaten Berau telah ditunjuk sebagai KKL Berau yang
diformalkan melalui Peraturan Bupati.  Penunjukan ini merupakan langkah awal dalam
pengelolaan KKL.  Agar KKL Berau dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan
pembentukannya, maka diperlukan beberapa tindak lanjut kedepannya, seperti penataan
batas, penyusunan rencana zonasi dan rencana pengelolaan, pembentukan kelembagaan
pengelolaan dan pengembangan pendanaan KKL.

Dalam proses penetapan batas terluar KKL (Peta 1), tahap pengukuran batas dilakukan
dengan menentukan titik-titik batas di atas peta atau disebut dengan deliniasi (delimitasi)
batas secara kartometrik. Langkah selanjutnya, setelah deliniasi batas kartometrik, adalah
penentuan batas di lapangan (demarkasi batas lapangan) melalui pengukuran dan ajudiksi
dengan daerah tetangga atau daerah yang berhadapan.  Dalam hal ini KKL Berau berbatasan
dengan Kabupaten Bulungan dan Kutai Timur. Pada saat demarkasi batas dilakukan di
lapangan, ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu: (1) survei peninjauan (reconnaissance)
dan penanaman pilar acuan; dan (2) pengukuran posisi di lapangan (Ditjen P3K-DKP, 2004).

Setelah batas kawasan dipetakan, maka tanda batas di lapangan dibuat dan dapat berbentuk:
• Pelampung (buoy) yang dipasang di perairan laut dengan ke dalaman kurang dari 60

meter. Mengingat batas terluar 4 mil ke arah laut KKL Berau mempunyai kedalaman lebih
dari 2000 meter, maka bouy-buoy hanya akan ditempatkan di beberapa zonasi di dalam
KKL.

• Rambu dengan warna cahaya (merah) dan bendera tanda (merah).
• Titik acuan penentuan lokasi dan bentuk titik acuan yang ditempatkan di pantai.
• Papan informasi yang dipasang di pantai terbuat dari papan dengan tiang besi, menghadap

ke kawasan dan dilengkapi dengan peta kawasan dan aturan-aturannya.

9.2 Rencana Zonasi9.2 Rencana Zonasi9.2 Rencana Zonasi9.2 Rencana Zonasi9.2 Rencana Zonasi

Zonasi sangat penting untuk diterapkan dalam kawasan konservasi untuk menjamin
perimbangan pemanfaatan dan daya dukung kawasan, serta untuk menghindari konflik dalam
pemanfaatan kawasan. Zonasi diterapkan di KKL dengan tujuan untuk:
• Memberikan perlindungan terhadap ekosistem yang penting atau kritis dalam proses-

proses ekologi.

BAB 9
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• Mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya untuk menjamin kegiatan ekonomi
berkelanjutan.

• Menjamin  kualitas alam atau budaya dengan mengakomodasi pemanfaatan yang
bertanggung jawab.

• Menjamin kawasan yang rusak untuk pulih kembali atau direhabilitasi.

Zonasi mendefinisikan apa yang boleh dan apa yang dilarang pada zona-zona yang berbeda,
sesuai dengan pengelolaan sumberdaya alam, pengelolaan jasa lingkungan (sumberdaya
budaya), pemanfaatan oleh pengguna (masyarakat dan wisata), akses perhubungan,
pengembangan taman laut, pemeliharaan, dan operasional. Melalui pengelolaan zonasi,
pembatasan-pembatasan pemanfaatan yang diijinkan dan pengembangan kawasan konservasi
dibangun (Young and Young, 1993).  Zona-zona menunjukkan dimana berbagai strategi untuk
pengelolaan dan pemanfaatan  yang sesuai untuk mencapai tujuan pengelolaan KKL di masa
datang.

Penyusunan zonasi KKL Berau didasarkan pada aspek biofisik, sosial-ekonomi, dan budaya
masyarakat pengguna sumberdaya pesisir dan laut. Namun demikian, sebelum melakukan
perencanaan dan penetapan zonasi, maka penentuan kriteria wajib untuk dilaksanakan dan
disepakati secara bersama oleh stakeholder.

Secara umum, kriteria di dalam suatu KKL yang banyak diterapkan di beberapa belahan dunia
terdiri dari:
• Spesial dan/atau zona dengan nilai yang unik.
• Primitif/ zona rimba (wilderness zone).
• Zona pemanfaatan terbatas.
• Zona pengembangan intensif/services zone
• Zona tradisional dan indigenous users

Belajar dari Taman Nasional Bunaken, Taman Nasional Komodo dan Great Barrier Reef
(GBR) National Park, dapat disimpulkan bahwa kriteria zonasi sebaiknya dibuat sesederhana
mungkin agar mudah dipahami dan diimplementasikan di lapangan.  Selain itu kriteria zonasi
harus mempunyai tujuan yang optimal. Kesalahan dari taman nasional di masa lalu adalah
zonasi yang disusun sangat rumit untuk diimplementasikan di lapangan.  Hal ini disebabkan:
• Belum mengakomodir kepentingan banyak pihak, terutama kepentingan masyarakat lokal.
• Sistem penamaan, demarkasi dan aturan untuk masing-masing spot zona cenderung tidak

jelas.
• Sistem zonasi yang ada tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sekarang ini.

Contoh kriteria zonasi yang dianggap berhasil dikembangkan dan diterapkan ialah di Great
Barrier Reef yang membuat pembagian menjadi 8 zona, yaitu:
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• General Use Zone (Pemanfaatan Umum)
• Habitat Protection Zone (Zona Perlindungan Habitat)
• Conservation Park Zone (Zona Konservasi Taman Laut)
• Buffer Zone (Zona Penyangga)
• Scientific Research Zone (Zona Penelitian Ilmiah)
• Marine National Park Zone (Zona Taman Laut)
• Preservation Zone (Zona Preservasi)
• Commonwealth Islands Zone (Zona Pulau-pulau Commonwealth)

Berikut adalah penjelasan secara singkat tentang kriteria zonasi tersebut di atas:
(1) Zona Pemanfaatan Umum: diperuntukkan untuk konservasi kawasan dengan memberikan

peluang untuk pemanfaatan secara rasional, yaitu aktivitas dengan dampak rendah seperti
rekreasi, tetapi tidak mengambil tanaman dan binatang atau produk kelautan;dan
penangkapan ikan, termasuk (i) pukat; (ii) trolling; (iii) pancing; (iv) memanah ikan (v)
jaring; (vi) bubu; (vii) pengambilan terbatas biota laut; (viii) pemanfaatan tradisional; (ix)
penelitian; (x) pendidikan; serta (xi) navigasi kapal dan pesawat terbang.

(2) Zona Perlindungan Habitat: ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan
habitat yang sensitif, sehingga bebas dari gangguan dan untuk memberikan peluang
pemanfaatan yang rasional.  Kegiatan yang diperbolehkan (tanpa melalui ijin) adalah
segenap aktivitas yang mempunyai dampak rendah, termasuk penangkapan ikan seperti
pada Zona Pemanfaatan Umum, kecuali penangkapan ikan dengan pukat (trawl).

(3) Zona Konservasi Taman Laut: untuk menyediakan kawasan konservasi, dan untuk
memberikan peluang pemanfaatan secara rasional dengan menikmati alam, termasuk
pemanfaatan terbatas.

(4) Zona Penyangga: untuk memberikan perlindungan integritas alam dan nilai Taman Laut,
umumnya bebas dari pemanfaatan ekstraktif dan untuk memberikan peluang untuk
kegiatan tertentu, termasuk presentasi nilai-nilai alamiah, dan perikanan rawai untuk jenis
ikan pelagis.

 (4) Zona Penelitian: untuk memberikan proteksi terhadap keutuhan alam dan nilai-nilainya,
serta bebas dari pemanfaatan ekstraktif dan memberikan peluang untuk penelitian ilmiah
di dalam kawasan yang tidak terganggu.

(5) Zona Preservasi (perlindungan): untuk preservasi keutuhan alam dan nilai-nilainya, secara
umum tidak diganggu oleh kegiatan manusia. Zona preservasi merupakan istilah lain dari
no-take reserve (zona larang ambil). Review dilakukan oleh Callum Roberts and Julie
Hawkins (2000), dipresentasikan dalam buku Fully-Protected Marine Reserves: A Guide.

(6) Zona Pulau-pulau Commonwealth: untuk mengkonservasi kawasan di bawah pasang
surut rendah, dan memberikan pemanfaatan secara konsisten, selaras dengan nilai-nilai
alam yang ada.  Zona ini tidak diatur dalam peraturan GBR (tidak tergambar dalam peta
zonasi).
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Laporan mereka menunjukkan bahwasanya Zona Preservasi berfungsi:
• Menyediakan perlindungan bagi spesies terancam punah.
• Mencegah kerusakan habitat.
• Mempromosikan komunitas biologi yang berbeda dengan yang ada di daerah perikanan

tangkap.
• Meningkatkan produksi benih ikan (re-stocking populasi).
• Memfasilitasi daya pulih akibat kerusakan alam dan manusia.
• Menyediakan spill-over ikan dewasa dan anak ikan kepada perikanan.

Lebih spesifik, dalam Zona Preservasi (no-take areas) tersebut ditemukan:
• Peningkatan jumlah spesies ikan 33 %.
• Keuntungan dari jenis ikan ekonomis maupun yang tidak  – memberikan dampak kepada

jaringan rantai makanan.
• Kelimpahan ikan meningkat dua kali lipat.
• Ukuran ikan meningkat 1/3 akan memberikan produksi telur ikan 240 %.

Produk dari Rencana Zonasi adalah peta-peta zonasi yang menunjukkan lokasi zona-zona
secara spasial dan peraturan tentang pemanfaatan zonasi yang telah ditetapkan. Tugas dari
Lembaga Pengelola setelah Rencana Zonasi diimplementasikan adalah membuat peta-peta
atau produk-produk material untuk sosialisasi dan pendidikan berdasar zona-zona yang ada.
Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas zonasi KKL. Walaupun
produk-produk berbasis peta tersebut tetap mengutamakan kualitas akurasi pemetaan,
namun peta-peta tersebut tetap diusahakan untuk tidak legally-binded (secara hukum for-
mal), dan tidak merupakan pengganti yang disahkan oleh Rencana Zonasi. Setiap lokasi zonasi
disarankan mempunyai pengindentifikasi yang resmi yang mempunyai referensi di dalam Peta
Zonasi.  Publikasi zona-zona berikut peta-peta sangat diperlukan, baik dalam bentuk dokumen
cetak maupun melalui akses situs-situs web khusus KKL (seperti www.derawan.org).

Alur Pelayaran Kapal, baik kapal niaga, tanker, maupun kapal ikan dalam KKL biasanya
dibuatkan pada zona Pemanfaatan Umum dan Terbatas. Navigasi melalui zona pemanfaatan
umum tidak memerlukan ijin, tetapi navigasi melalui zona-zona yang lain memerlukan ijin,
kecuali dalam keadaan darurat.  Oleh karenanya, alur-alur navigasi diperlukan untuk dipetakan
dalam KKL.

Zona Konservasi dan Zona Perlindungan seperti yang dicontohkan di GBR, dikelompokkan
menjadi Kawasan Pengelolaan Khusus.  Kawasan ini  memerlukan tindakan pengelolaan yang
cepat (bahkan dapat tidak memerlukan konsultasi publik) apabila terjadi penyimpangan
pemanfaatan (seperti pelanggaran, kecelakaan dan pencemaran). Pengaturan pemanfaatan
kawasan tersebut ditetapkan dengan Peraturan KKL.  Tujuannya untuk membatasi akses
masuk ke kawasan ini guna menghindari kecelakaan kapal, pencemaran, dan untuk menjamin
tidak terjadinya kepunahan spesimen hidup (biota laut) yang berada dalam kawasan khusus
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tersebut.  Selain itu, Kawasan Pengelolaan Khusus membatasi akses dan pemanfaatan
sumberdaya alam, yang biasanya berkaitan dengan: konservasi jenis, konservasi sumberdaya
alam, perlindungan situs budaya, apresiasi publik dan keselamatan publik, dan pengaturan
dalam keadaan darurat. Sebagai contoh adalah adanya kawasan yang diperuntukkan untuk
perlindungan habitat penyu dan burung yang ditutup secara musiman, perlindungan kawasan
pemijahan ikan, atau perlindungan karena alasan keselamatan publik, dan sebagainya.

9.3 Rencana Pengelolaan9.3 Rencana Pengelolaan9.3 Rencana Pengelolaan9.3 Rencana Pengelolaan9.3 Rencana Pengelolaan

Rencana Pengelolaan (management plan), termasuk di dalamnya Rencana Zonasi (zonation
plan), bertujuan untuk mengusahakan kelestarian sumberdaya dan keseimbangan ekosistem
yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.   Jika tidak ada rencana
pengelolaan kawasan, maka upaya-upaya perlindungan, pengembangan, dan aktivitas
pemanfaatan akan berjalan tidak terarah. Seringkali tekanan-tekanan politis lebih diutamakan,
tanpa melihat implikasi di masa depan. Dampaknya adalah hilangnya peluang dalam
pemanfaatan sumberdaya, serta terjadinya kerusakan sumberdaya (Young and Young, 1993).

Rencana Pengelolaan suatu KKL dilakukan sesuai dengan fungsi, sebagai berikut:
• Sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
• Sebagai kawasan pelestarian keanekaragaman jenis dan ekosistemnya.
• Pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya yang berkelanjutan.

Berdasarkan fungsi kawasan tersebut, maka KKL dapat dimanfaatkan untuk keperluan
penelitian dan pengembangan, pendidikan, wisata bahari, dan perikanan berkelanjutan.

Rencana Pengelolaan KKL dibuat dalam rangka mengelola kawasan agar mencapai tujuan dan
fungsi suatu KKL. Umumnya Rencana Pengelolaan memuat tujuan pengelolaan, arahan
pengelolaan, penjadwalan dan pendanaan.  Untuk mengefektifkan suatu Rencana Pengelolaan,
maka Lembaga Pengelola mutlak diperlukan. Contoh lembaga pengelola, misalnya di Taman
Nasional Bunaken adalah Dewan Pengelola, sedangkan di Great Barrier Reef National Park
adalah GBR Marine Park Authority.

Di dalam Rencana Pengelolaan, instrumen utama untuk konservasi dan pengelolaan suatu
KKL adalah Rencana Zonasi. Sesuai dengan tujuan dan fungsi KKL di atas, maka Rencana
Zonasi KKL Berau, selain diharapkan memberikan apresiasi terhadap nilai-nilai alamiah
kawasan sebagai calon Warisan Dunia (World Heritage), juga memberikan prinsip-prinsip
pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan.  Kaitannya dengan mekanisme pengelolaan
sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang lain,  perencanaan zonasi ditujukan untuk
perlindungan dan konservasi keanekarangaman laut Berau dalam jaringan coral triangle,
dengan memberikan peluang pemanfaatan yang berkelanjutan dan menjamin akses terhadap
kawasan KKL kepada generasi sekarang dan mendatang.
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Di dalam dokumen Rencana Pengelolaan, haruslah disebutkan bahwa KKL adalah kawasan
yang akan dikelola secara multipihak (multiple stakeholders) dan multiguna (multiple use
area). Ini berarti, selain KKL berguna untuk meningkatkan kegiatan konservasi, KKL juga
memberikan kesempatan untuk rekreasi, kegiatan komersial, penelitian, serta meneruskan
upaya-upaya pengelolaan tradisional masyarakat.  Kesemuanya diatur dalam Rencana
Pengelolaan. Dengan jelas tertera dalam dokumen Rencana Pengelolaan bahwa zona-zona
pemanfaatan tradisional masyarakat (adat) di akui secara resmi dan dipetakan dalam zonasi.

Jika dilihat dalam kerangka pengelolaan, maka baik Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan
KKL Berau nantinya merupakan implementasi dari Rencana Tata Ruang Kabupaten dan
Provinsi Kalimantan Timur. Tumpang-tindih peruntukan suatu kawasan sudah seharusnya
dihindari. Penataan ruang provinsi sudah seharusya pula disinkronkan dengan tata ruang
kedua Kabupaten (Bulungan dan Kutai Timur), sebagai tetangga dari Kabupaten Berau. Hal ini
karena secara ekologis KKL Berau memang sangat berhubungan dengan kedua kabupaten
tetangganya.

Saat ini, jaringan KKL antar kabupaten belum terbentuk, setidaknya di Kabupaten Bulungan
dan Kutai Timur. Meskipun demikian, Rencana Pengelolaan haruslah dibuat sedemikian rupa,
dengan batas-batas koordinat yang jelas dan sederhana, untuk bisa mengakomodasi
pengembangan KKL menjadi suatu Jaringan KKL dengan wilayah administrasi tetangganya.

Sebagai contoh, Great Barrier Reef Australia, konsep jaringan KKL yang disebut sebagai
Amalgamated Great Barrier Reef Section (AGBR), telah disepakati dibagi menjadi 4 wilayah
pengelolaan di sepanjang Pantai Timur Australia pada tahun 1983.  Wilayah pengelolaan ini
kemudian diperluas menjadi lima seksi AGBR dengan masuknya the Gumoo Woojabuddee
Section. Dan akhirnya pada tahun 2001, terdapat  28 kawasan pesisir Australia menjadi bagian
dari AGBR yang diformalkn secara resmi dengan Peraturan (Gazette No.S119/2004).

9.4 K9.4 K9.4 K9.4 K9.4 Kelembagaan Pelembagaan Pelembagaan Pelembagaan Pelembagaan Pengelolaanengelolaanengelolaanengelolaanengelolaan

Dalam upaya pengelolaan KKL, diperlukan Lembaga (Badan) Pengelola yang akan menyusun
program dan kegiatan kerja, pengusulan anggaran, pengelolaan kegiatan, pemantauan dan
evaluasi program dan kegiatan, penyelesaian permasalahan dan penyampaian informasi.  Selain
itu tugasnya adalah menglibatkan masyarakat, perguruan tinggi, swasta dan para pemangku
kepentingan (stakeholders) lain dalam pengelolaan KKL.

Lembaga Pengelola akan menyiapkan Rencana Pengelolaan yang lebih detail dari Rencana
Zonasi.   Lembaga Pengelola diharuskan untuk mengadakan persetujuan dan pengaturan
dengan masyarakat atau kelompok masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan KKL.
Persetujuan berhubungan dengan pengembangan dan implementasi dari Rencana
Pengelolaan, dan memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk ikut mengelola
kawasan (jenis atau komunitas ekologi) bersama-sama dengan Lembaga Pengelola.
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Kelembagaan Pengelolaan KKL tersebut melibatkan para pemangku kepentingan di Kabupaten
Berau dan Provinsi Kalimantan Timur. Melalui sistem kelembagaan pengelolaan diharapkan
upaya-upaya pengelolaan KKL yang efektif dan efisien, melalui perencanaan dan pendanaan
terpadu, dapat  tercapai.

Upaya membangun Kelembagaan Pengelolaan KKL haruslah didasarkan atas aturan-aturan
tertulis serta prinsip-prinsip yang dapat menjamin keberlangsungan keberadaan Lembaga
Pengelola KKL secara jangka panjang, yang diterima oleh para pemangku kepentingan.
Adapun prinsip-prinsip yang perlu dikembangkan dalam kelembagaan pengelolaan KKL adalah
:
• Sikap keterbukaan.
• Berbasis kepada kebutuhan para pemangku kepentingan.
• Jenjang pengawasan yang efektif dengan struktur yang efisien.
• Dapat dipertanggungjawabkan.
• Kejelasan wilayah kewenangan pengelolaan, berikut peran dan tanggung jawab berdasar

protokol yang menunjang.
• Adanya kelengkapan protokol yang mengatur sistem KKL.
• Mampu mengakomodasi dan memfasilitasi norma dan lembaga setempat.
• Dikelola secara profesional dan legal.
• Menerapkan prinsip dan norma hukum dalam rangka pengelolaan.

Untuk menjalankan sistem pengelolaan KKL, diperlukan suatu mekanisme kerja yang dapat
menjamin proses koordinasi para pemangku kepentingan. Mekanisme Kerja Pengelola KKL
dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut:
• Bupati Berau merupakan anggota ex-officio karena jabatan pada Dewan/Badan Pengelola

KKL. Mereka akan memilih perwakilan dari representasi para pemangku kepentingan
utama untuk duduk dalam Lembaga Pengelola.

• Lembaga Pengelola KKL akan mengadakan pertemuan rutin yang terbuka untuk umum.
• Sekretariat Lembaga Pengelola memberi dukungan dan mengkoordinasikan semua aspek

pengelolaan KKL. Bupati akan mengangkat sekretaris.
• Penasehat ilmiah dan teknis berfungsi untuk memberikan masukan-masukan ilmiah dan

teknis, merupakan orang-orang ahli di bidang keilmuan dan teknologi yang berkaitan
dengan pengelolaan KKL.

• Bupati Berau akan mengangkat anggota dan ketua Kelompok Kerja dan Pelaksana Teknis
untuk mengimplementasikan pengelolaan KKL.

9.5 Pendanaan KKL9.5 Pendanaan KKL9.5 Pendanaan KKL9.5 Pendanaan KKL9.5 Pendanaan KKL

Untuk menjamin pendanaan yang berkelanjutan, maka secara operasional perencanaan
program dan pendanaan pengelolaan KKL dapat disesuaikan dengan siklus perencanaan
program dan pendanaan tahunan pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Sinkronisasi program kerja juga sangat diperlukan dengan pemerintah pusat (DKP).
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Sinkronisasi dan harmonisasi program serta  pendanaan antara kabupaten dan provinsi dalam
perencanaan dan pengelolaan KKL disarankan untuk dituangkan ke dalam Kesepakatan
Bersama (MoU).  Selain itu, sumber pendanaan dapat digali dari sumber-sumber pendanaan
yang tidak mengikat dari dalam maupun luar negeri, serta pemasukan dari kegiatan
pengelolaan KKL, seperti tarif masuk ekowisata, kegiatan perikanan, dan lainnya.

9.6 Kiat-kiat Implentasi KKL Berau9.6 Kiat-kiat Implentasi KKL Berau9.6 Kiat-kiat Implentasi KKL Berau9.6 Kiat-kiat Implentasi KKL Berau9.6 Kiat-kiat Implentasi KKL Berau

Setelah Zona-zona dalam KKL ditetapkan atau dengan kata lain Rencana Zonasi telah
dipublikasikan dalam Buku Rencana Pengelolaan yang diformalkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Berau, maka KKL tersebut sudah siap untuk diimplementasikan.

Untuk menuju KKL yang berfungsi secara efektif, maka beberapa kiat berikut disarankan,
yaitu :
· Ilmuwan dan manager haruslah bekerja sama, sehingga hasil dari beberapa kajian ilmiah

dapat digunakan untuk keperluan pengelolaan kawasan.
· Perlunya peningkatan pemahaman ilmiah tentang pentingnya KKL, sehingga dampak KKL

dapat diketahui
· Dengan berdasar pemahaman ilmiah dan prinsip-prinsip kehati-hatian (precautionary

principles), diharapkan manager akan membuat keputusan tentang prioritas kegiatan
implementasi KKL dan memprediksi kecenderungan sumberdaya alam dan jasa lingkungan
yang ada dalam kawasan

· Perlunya kegiatan monitoring, baik tentang sumberdaya  maupun dampak sosial-ekonomi
terhadap masyarakat dan pendapatan daerah.

· Perlunya dukungan dari masyarakat dalam pengelolaan KKL, mulai dari perencanaan
sampai kepada monitoring dan evaluasi, karena tanpa dukungan dari masyarakat, KKL akan
berjalan tidak efektif.

· Perlunya upaya bersama untuk mengurangi konflik diantara stakeholders, agar upaya
penaatan dan penegakan hukum didukung oleh masyarakat pengguna sumberdaya.
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No 

 
System 

 
Stress 

 
Sources of stress 

 
Input to Strategies 

 
Indicator of Success 

1. Coral Reef 
ecosystem 

Coral Reef degraded •  Blast fishing 
•  Cyanide fishing 
•  Trampling 
•  Gleaning 
•  Sedimentation due to forest 

clearing 
•  Coastal development/ human 

settlement  

•  Law Enforcement 
•  Awareness  
•  Alternative Livelihood 
•  Coral rehabilitation 

•  Decreased number of blasts detected 
•  Increase in percent live coral cover (?) 
•  Maintenance of current levels of coral diversity 
•  Stable or increasing abundance of coral 

species typically targeted for the aquarium 
trade 

•  Decreased frequency of cyanide fishing (in 
Berau, cyanide fishing operations are 
apparently easily detected) 

 
2. Mangroves Mangroves degraded Conversion to shrimp pond and 

logging port 
 

•  Management plan 
•  Law Enforcement 
•  Awareness  

Decrease rate of mangrove conversion 
 

3. Seagrasses Seagrasses degraded •  Domestic waste, anthropogenic 
pollution, sedimentation 
through river 

•  Coastal development 
 

•  Awareness 
•  Seagrass restoration 

Stable or increasing percentage cover of 
seagrasses 
 

4. Marine lakes 
ecosystem 

Ecosystem alteration Invasive species Management plan for marine 
lake 
 

No changes in species composition of 
saltwater lakes 
 

5. SPAGs Decreasing SPAG 
locations 

•  Cyanide fishing 
•  Blast fishing 

•  Colaborative Monitoring •  Increasing abundances on 
grouper/Napoleon wrasse SPAGs. 

•  Decreased frequency of cyanide fishing (in 
Berau, cyanide fishing operations are 
apparently easily detected) 

 
6. Pea Bay 

ecosystem in 
Maratua 
island 

Mangrove degradation Mangrove exploitation for 
domestic use 

CB Marine Sanctuary Decreasing of Mangrove exploitation 

7. Muaras 
sandbank 

Degradation of Muaras 
reef 

IUU Fishing •  Law Enforcement 
•  Awareness  
•  Alternative Livelihood 

•  Decreased frequency of cyanide fishing (in 
Berau, cyanide fishing operations are 
apparently easily detected) 

•  Decreased number of blasts detected 
 

8. Reef Fishes Reef fishes species 
degraded 

IUU Fishing •  Law Enforcement 
•  Awareness  
•  Alternative Livelihood 

•  Increased abundance of key target species: 
barramundi cod, Napoleon wrasse, zebra and 
all other sharks, all grouper species, clams 

•  Decreased frequency of cyanide fishing (in 
Berau, cyanide fishing operations are 
apparently easily detected) 

•  Decreased number of blasts detected 
 
 

 

TTTTTabel Sistem dan abel Sistem dan abel Sistem dan abel Sistem dan abel Sistem dan Ancaman KaAncaman KaAncaman KaAncaman KaAncaman Kawasan Kwasan Kwasan Kwasan Kwasan Konseronseronseronseronservasi Laut Berauvasi Laut Berauvasi Laut Berauvasi Laut Berauvasi Laut Berau

9. Turtle Decreasing population 
and lost of generation 

 

•  Eggs exploitation 
•  Turtles exploitation 
•  By catch 
•  Blast fishing 
•  Habitat alteration 
•  Propeller damage 
•  Light pollution 
•  Coastal development 
•  Souvenir industry 
•  Interference by driftwood 

blockage 
•  Hatchery development 

•  Conservation plan 
•  Awareness 
•  Law enforcement 
•  Monitoring & research 
•  Nesting area 

management 
 

•  Increased number of turtle nests 
•  Increased number of successful hatchings 
•  A more healthy size distribution pattern 

(better demographics) for turtles 
•  Decreased numbers of turtle eggs on the 

market 
•  Success in mitigating fisheries interactions 

with cetaceans and turtles 
•  Decreased frequency of trawling 
 

10. Manta Decreasing population Trawling 
 

•  Colaborative Monitoring  •  Stable or increasing numbers of mantarays in 
Sangalaki aggregation 

•  Decreased frequency of trawling 
 

11. Cetacean Decreasing population 
especially dugong 

Dugong exploitation •  Colaborative Monitoring •  Success in mitigating fisheries interactions 
with cetaceans and turtles 

•  Increasing abundances on cetaceans 
especially dugongs, 

 
12. Hammerhead 

shark 
Decreasing population Over exploitation Protection of pupping ground  Increasing abundance of the sharks 

13. Grouper and 
Napoleon 
fishes 

Decreasing population •  Over exploitation of brood stock 
•  Cyanide and blast fishing 
 

•  Mariculture 
•  Management of live fish 

trade 
 

•  Increasing abundances on grouper/Napoleon 
wrasse SPAGs. 

 

14. Coconut crab 
(Birgus latro) 

Decreasing population, 
nearly extinct 

Over exploitation Law Enforcement stable of Coconut crab population 

 

Lampiran - 1
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Lampiran - 2
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Lampiran - 3

NONONONONOTTTTTA KESEPA KESEPA KESEPA KESEPA KESEPAKAAKAAKAAKAAKATTTTTANANANANAN
Memorandum of Understanding

ANTANTANTANTANTARAARAARAARAARA
BetweenBetweenBetweenBetweenBetween

PEMERINTPEMERINTPEMERINTPEMERINTPEMERINTAH KABUPAH KABUPAH KABUPAH KABUPAH KABUPAAAAATEN BERATEN BERATEN BERATEN BERATEN BERAUUUUU
Government of Berau District

DENGANDENGANDENGANDENGANDENGAN
A n dA n dA n dA n dA n d

SEKRETSEKRETSEKRETSEKRETSEKRETARIAARIAARIAARIAARIAT BERSAMA KELAT BERSAMA KELAT BERSAMA KELAT BERSAMA KELAT BERSAMA KELAUTUTUTUTUTAN AN AN AN AN BERABERABERABERABERAUUUUU
Marine Joint-SecretariatMarine Joint-SecretariatMarine Joint-SecretariatMarine Joint-SecretariatMarine Joint-Secretariat

MENGENAIMENGENAIMENGENAIMENGENAIMENGENAI
O nO nO nO nO n

PERENCPERENCPERENCPERENCPERENCANAAN DANAAN DANAAN DANAAN DANAAN DAN PENGELOLAANAN PENGELOLAANAN PENGELOLAANAN PENGELOLAANAN PENGELOLAAN
KAKAKAKAKAWWWWWASAN KASAN KASAN KASAN KASAN KONSERONSERONSERONSERONSERVVVVVASI LAASI LAASI LAASI LAASI LAUTUTUTUTUT

DI KABUPDI KABUPDI KABUPDI KABUPDI KABUPAAAAATEN BERATEN BERATEN BERATEN BERATEN BERAUUUUU
Planning and Management ofPlanning and Management ofPlanning and Management ofPlanning and Management ofPlanning and Management of

Marine Protected AreaMarine Protected AreaMarine Protected AreaMarine Protected AreaMarine Protected Area
In Berau DistrictIn Berau DistrictIn Berau DistrictIn Berau DistrictIn Berau District

TTTTTanjung Redebanjung Redebanjung Redebanjung Redebanjung Redeb,,,,, 1 Oktober 2004 1 Oktober 2004 1 Oktober 2004 1 Oktober 2004 1 Oktober 2004
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NONONONONOTTTTTA KESEPA KESEPA KESEPA KESEPA KESEPAKAAKAAKAAKAAKATTTTTANANANANAN

ANTANTANTANTANTARAARAARAARAARA

PEMERINTPEMERINTPEMERINTPEMERINTPEMERINTAH KABUPAH KABUPAH KABUPAH KABUPAH KABUPAAAAATEN BERATEN BERATEN BERATEN BERATEN BERAUUUUU

DENGANDENGANDENGANDENGANDENGAN

SEKRETSEKRETSEKRETSEKRETSEKRETARIAARIAARIAARIAARIAT BERSAMA KELAT BERSAMA KELAT BERSAMA KELAT BERSAMA KELAT BERSAMA KELAUTUTUTUTUTAN AN AN AN AN BERABERABERABERABERAUUUUU
NOMOR:NOMOR:NOMOR:NOMOR:NOMOR: 247.A  247.A  247.A  247.A  247.A TTTTTAHUN 2004AHUN 2004AHUN 2004AHUN 2004AHUN 2004

NOMOR:NOMOR:NOMOR:NOMOR:NOMOR: 2  2  2  2  2 TTTTTAHUN 2004AHUN 2004AHUN 2004AHUN 2004AHUN 2004

MENGENAIMENGENAIMENGENAIMENGENAIMENGENAI

PERENCPERENCPERENCPERENCPERENCANAAN DANAAN DANAAN DANAAN DANAAN DAN PENGELOLAANAN PENGELOLAANAN PENGELOLAANAN PENGELOLAANAN PENGELOLAAN
KAKAKAKAKAWWWWWASAN KASAN KASAN KASAN KASAN KONSERONSERONSERONSERONSERVVVVVASI LAASI LAASI LAASI LAASI LAUTUTUTUTUT

DI KABUPDI KABUPDI KABUPDI KABUPDI KABUPAAAAATEN BERATEN BERATEN BERATEN BERATEN BERAUUUUU

Pada hari ini,  Jum’at tanggal satu Bulan Oktober tahun dua ribu empat di Tanjung Redeb,
telah dicapai kesepakatan untuk melakukan kerjasama mengenai Perencanaan dan Pengelolaan
Kawasan Konservasi Laut di Kabupaten Berau antara:

Pemerintah Kabupaten Berau, yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Berau, beralamat di Jl.
APT Pranoto No. 01 Tanjung Redeb untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama

dengan

Sekretariat Bersama Kelautan yang terdiri dari: Yayasan Kalbu, Yayasan Berau Lestari, Yayasan
Kehati, The Nature Corservancy, Yayasan WWF Indonesia, dan Mitra Pesisir/CRMP II,  yang
dalam hal ini diwakili oleh masing-masing pimpinannya, beralamat di Jl. Pulau Semama Nomor
785 A, Tanjung Redeb, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Demi kepentingan bersama terhadap Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut
(KKL) dimaksud, maka kedua belah pihak bersepakat:

Pasal 1Pasal 1Pasal 1Pasal 1Pasal 1
MAKSUD DMAKSUD DMAKSUD DMAKSUD DMAKSUD DAN AN AN AN AN TUJUTUJUTUJUTUJUTUJUANANANANAN

Maksud dari kerjasama antara para pihak berdasarkan Nota Kesepakatan adalah agar terjadi
sinergi, efisiensi dan efektivitas dalam alokasi sumberdaya manusia dan pendanaan termasuk
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pemikiran, pengetahuan dan jaringan untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan KKL di
Kabupaten Berau  dalam 5 tahun mendatang (2004 – 2009).

Tujuan kerjasama antara para pihak adalah untuk menyusun suatu perencanaan dan kerjasama
pengelolaan KKL Kabupaten Berau serta meningkatkan manfaat pengelolaan KKL yang
berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Berau.

Pasal 2Pasal 2Pasal 2Pasal 2Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMARUANG LINGKUP KERJASAMARUANG LINGKUP KERJASAMARUANG LINGKUP KERJASAMARUANG LINGKUP KERJASAMA

(1) Mempersiapkan perencanaan dan pengelolaan KKL di Kabupaten Berau, meliputi :
a. Penyusunan rancangan dan pengembangan kebijakan KKL,
b. Penyusunan rencana pengelolaan secara kolaboratif dan zonasi KKL, termasuk  kawasan

kelola berbasis masyarakat,
c. Pengembangan kelembagaan pengelolaan KKL,
d. Penyusunan dan penyebarluasan sistem informasi dan transparansi informasi untuk

pengelolaan KKL,
e. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan

sumberdaya laut secara berkelanjutan.
f. Pengelolaan berkelanjutan dari KKL yang memberikan manfaat bagi masyarakat
(2) Mempersiapkan strategi yang dikembangkan melalui kerjasama kemitraan untuk mencapai

adanya KKL yang dikelola secara kolaboratif dan meningkatkan peran aktif masyarakat di
sekitarnya.

(3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan KKL

Pasal 3Pasal 3Pasal 3Pasal 3Pasal 3
KKKKKONTRIBUSI PONTRIBUSI PONTRIBUSI PONTRIBUSI PONTRIBUSI PARA PIHAKARA PIHAKARA PIHAKARA PIHAKARA PIHAK

(1) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
Pemerintah Kabupaten Berau akan:
a. Menyusun dan menetapkan KKL guna menunjang kegiatan pembangunan dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
b. Menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan dan zonasi KKL, termasuk kawasan

kelola berbasis masyarakat
c. Menyusun dan menetapkan kelembagaan pengelola KKL
d. Mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengelolaan KKL dan kelembagaan serta

meningkatkan peran aktif dari dinas-dinas terkait
e. Mengintegrasikan sumber-sumber dana untuk perencanaan dan pengelolaan KKL melalui

APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, dan sumber dana lainnya.
f. Mengembangkan kegiatan yang sudah dibangun oleh para pihak dalam perencanaan KKL

yang sesuai
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g. Melaksanakan sistem pengawasan yang transparan dan melakukan penegakan hukum
untuk mendukung implementasi KKL

(2)  Dalam implementasi perjanjian kerjasama ini, Sekretariat Bersama Kelautan akan:
a. Memberi dukungan, termasuk menyediakan layanan ahli di bidang kelautan dan kebijakan

untuk mendukung penyusunan perencanaan dan pengelolaan KKL,
b. Memberikan bantuan teknis untuk pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya

manusia melalui pelatihan dan lokakarya,
c. Membantu proses pengembangan kelembagaan KKL,
d. Membantu pengembangan jaringan KKL dalam skala nasional dan internasional.
e. Membantu pengembangan basis data dan sistem informasi kelautan Kabupaten Berau,

khususnya informasi tentang KKL dan penyebarluasannya kepada masyarakat dan pihak-
pihak terkait,

f. Membantu pengembangan kapasitas, meningkatkan kepedulian masyarakat, dan
memfasilitasi keterlibatan masyarakat pesisir dan kepulauan dalam perencanaan dan
pengelolaan KKL untuk menjaga kelestarian sumberdaya pesisir dan laut,

g. Membantu rancangan mekanisme dan penggalangan  pendanaan berkelanjutan pengelolaan
KKL,

h. Membantu meningkatkan kapasitas operasional dalam pengawasan dan penegakan hukum
dalam implementasi KKL.

Pasal 4Pasal 4Pasal 4Pasal 4Pasal 4
JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA JANGKA WWWWWAKTU BERLAKUAKTU BERLAKUAKTU BERLAKUAKTU BERLAKUAKTU BERLAKU

(1)  Kesepakatan ini berlaku mulai dari tanggal penandatanganan untuk periode lima tahun
dan akan secara otomatis berakhir setelah periode 5 tahun berakhir.

(2) Apabila terjadi kesepakatan untuk melanjutkan persetujuan ini, maka masing-masing pihak
harus memberikan persetujuan secara tertulis sedikitnya 30 hari sebelum berakhirnya
perjanjian ini.

(3) Apabila salah satu pihak/anggota dari kesepakatan ini sudah tidak memiliki kapasitas untuk
melanjutkan kewajibannya, maka dapat mengajukan permohonan pengunduran diri secara
tertulis pada para pihak sedikitnya 30 hari sebelumnya.

(4) Kesepakatan ini akan dievaluasi setiap tahun untuk menilai kinerja kedua belah pihak dan
dibuat amandemen terhadap kesepakatan ini, bila dianggap perlu.

Pasal 5Pasal 5Pasal 5Pasal 5Pasal 5
BIABIABIABIABIAYYYYYA IMPLEMENTA IMPLEMENTA IMPLEMENTA IMPLEMENTA IMPLEMENTASIASIASIASIASI

(1) Segala biaya yang timbul dalam rangka implementasi maksud dan tujuan kesepakatan ini
ditanggung bersama, yang disesuaikan dengan kemampuan dan peran dari kedua belah
pihak yang mendukung kesetaraan.
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(2) Biaya pelaksanaan dapat berasal dari kontribusi pihak ketiga tanpa ikatan apapun juga, dan
masing-masing pihak setuju untuk memberikan kepercayaan dalam penggunaan
pendanaan dari pihak ketiga kepada pihak yang mendapatkan kontribusi tersebut.

(3) Mekanisme penggunaan dana dari pihak ketiga akan dibicarakan lebih lanjut oleh kedua
belah pihak.

Pasal 6Pasal 6Pasal 6Pasal 6Pasal 6
PUBLIKASIPUBLIKASIPUBLIKASIPUBLIKASIPUBLIKASI

Setiap publikasi data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan ini
akan dipergunakan, dipertanggungjawabkan, dan menjadi milik bersama para pihak.

Pasal 7Pasal 7Pasal 7Pasal 7Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHANPENYELESAIAN PERSELISIHANPENYELESAIAN PERSELISIHANPENYELESAIAN PERSELISIHANPENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi persengketaan, perbedaan pendapat atau persepsi dalam pelaksanaan
kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi dan negosiasi antar
pihak terkait.  Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, masing-masing pihak dapat
menghentikan perjanjian ini dan setuju untuk bekerjasama selama 30 hari, periode dimana
seluruh kegiatan tertinggal dapat diselesaikan terhitung sejak tanggal terjadinya
ketidaksepakatan tersebut.

Pasal 8Pasal 8Pasal 8Pasal 8Pasal 8
LAIN-LAINLAIN-LAINLAIN-LAINLAIN-LAINLAIN-LAIN

(1) Kesepakatan ini bersifat terbuka bagi berbagai pihak untuk mendukung pengembangan
KKL di Kabupaten Berau

(2) Setelah berakhirnya kesepakatan ini, aset yang diupayakan bersama oleh kedua belah
pihak, akan diserahkan kepada lembaga setempat yang berkompeten untuk melanjutkan
program KKL, atas persetujuan kedua belah pihak

(3) Setiap perubahan serta hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur
lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh kedua
belah pihak dalam suatu adendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
kesepakatan ini.

Pasal 9Pasal 9Pasal 9Pasal 9Pasal 9
PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang diwakili oleh mereka
yang namanya tercantum pada bagian akhir naskah ini dalam rangkap 2 (dua) dan setiap
rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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Lampiran - 4
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PERAPERAPERAPERAPERATURAN BUPTURAN BUPTURAN BUPTURAN BUPTURAN BUPAAAAATI BERATI BERATI BERATI BERATI BERAUUUUU

NOMOR:NOMOR:NOMOR:NOMOR:NOMOR: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     TTTTTAHUN  2005AHUN  2005AHUN  2005AHUN  2005AHUN  2005

TENTTENTTENTTENTTENTANGANGANGANGANG

KAKAKAKAKAWWWWWASAN KASAN KASAN KASAN KASAN KONSERONSERONSERONSERONSERVVVVVASI LAASI LAASI LAASI LAASI LAUT KABUPUT KABUPUT KABUPUT KABUPUT KABUPAAAAATEN BERATEN BERATEN BERATEN BERATEN BERAUUUUU
BUPBUPBUPBUPBUPAAAAATI BERATI BERATI BERATI BERATI BERAUUUUU

Menimbang:Menimbang:Menimbang:Menimbang:Menimbang:
a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang nomor 22

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengelola
sumberdaya pesisir dan laut dengan tetap memperhatikan kewenangan propinsi sebagai bagian integral Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. Bahwa wilayah pesisir dan laut Kabupaten Berau memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga perlu
dilindungi dan dikelola, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Konservasi Laut Kabupaten
Berau.

Mengingat :Mengingat :Mengingat :Mengingat :Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Nomor
1820);

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara
Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1973 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994) jo. Pengumuman Pemerintah Republik
Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969;

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conventions on the Law of the Sea
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);

  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara 3501);

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (mulai

berlaku 19 Agustus 1998);
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13. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endan-
gered Species of Wild Flora and Fauna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51);

14. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan Convention Concerning the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 73);

15. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International
Importance Especially as Waterflow Habitat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 73);

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 604/Kpts/Um/8/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Pulau Semama
Beserta Perairannya Seluas 220 Ha Yang Terletak di Daerah Tingkat II Berau, Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
Sebagai Suaka Marga Satwa dan Penunjukan Areal Hutan Pulau Sangalaki Beserta Perairannya Seluas 280 Ha yang
Terletak di Daerah Tingkat II Berau, Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Sebagai Taman Laut (mulai berlaku
tanggal 19 Agustus 1982);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Program Pembangunan

Daerah Kabupaten Berau Tahun 2001-2005;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Tahun 2001-

2011.

Memperhat ikan:Memperhat ikan:Memperhat ikan:Memperhat ikan:Memperhat ikan:
1.Surat DPRD Berau No......

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN KONSERVASI LAUT KABUPATEN BERAU

BAB IBAB IBAB IBAB IBAB I
KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM

Pasal 1Pasal 1Pasal 1Pasal 1Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Bupati adalah Bupati Pemerintah Kabupaten Berau (definisi menurut UU 32/04)
b. Kawasan Konservasi Laut (disingkat KKL) adalah kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang memiliki

sumberdaya hayati dan karakteristik sosial budaya spesifik yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif.
c. Wilayah Pesisir adalah Kawasan peralihan, yang menghubungkan ekosistem darat dan laut, yang sangat rentan

terhadap perubahan aktivitas manusia di darat dan laut
d. Kawasan Pesisir adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu berdasarkan karakteristik fisik,

biologi, sosial dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya.
e. Perikanan Berkelanjutan adalah semua proses upaya (seperti penangkapan dan pembudidayaan ikan) pengambilan,

penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya ikan secara terencana dan hati-hati, dengan menjamin
keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan (keberlanjutan) sumber daya tersebut agar tetap tersedia bagi
generasi sekarang maupun yang akan datang.

f. Pengamanan adalah kegiatan yang dilakukan disekitar kawasan konservasi baik secara tetap maupun untuk
sementara dengan tujuan memelihara keamanan serta mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran peraturan,
hukum dan perundang-undangan serta bentuk-bentuk tindak pidana lainnya.

g. Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang di
sekitar kawasan konservasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat berupa tindakan preventif
(penyuluhan dan pelatihan) dan represif(penindakan).

h. Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Laut adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah,
dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor dan antar pemerintah dengan pemerintah daerah,
ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

i. Masyarakat adalah masyarakat pesisir yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi dan mata pencahariannya
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tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, terdiri dari masyarakat adat dam masyarakat lokal, yang
merupakan komunitas nelayan, pembudidaya ikan dan bukan nelayan.

j. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang memperihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan
kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, berada dan menetap di sekitar dan dalam
Kawasan Konservasi, serta menunjukkan praktek pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan
berkelanjutan.

k. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun di sekitar dan dalam Kawasan
Konservasi karena ikatan pada asal-usul leluhur, mempunyai hubungan yang kuat dedan sumberdaya pesisir dan
laut dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik sosial dan hukum yang ditegakkan oleh
lembaga adat.

Pasal 2Pasal 2Pasal 2Pasal 2Pasal 2

Menunjuk Kawasan Pesisir dan Laut Kabupaten Berau sebagai Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau
sebagaimana peta terlampir.

Pasal 3Pasal 3Pasal 3Pasal 3Pasal 3

Kawasan Konservasi Laut dapat dimanfaatkan untuk keperluan:
a. Kegiatan  perikanan berkelanjutan,
b. Wisata bahari,
c. penelitian dan pengembangan,
d. pengembangan sosial ekonomi masyarakat,
e. pemanfaatan sumberdaya laut lainnya secara lestari.

BAB IIBAB IIBAB IIBAB IIBAB II
RRRRRUUUUUANG LINGKUP DANG LINGKUP DANG LINGKUP DANG LINGKUP DANG LINGKUP DAN AN AN AN AN ASAS KASAS KASAS KASAS KASAS KONSERONSERONSERONSERONSERVVVVVASI LAASI LAASI LAASI LAASI LAUTUTUTUTUT

Pasal 4Pasal 4Pasal 4Pasal 4Pasal 4

Kawasan Konservasi Laut mencakup fungsi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.

Pasal 5Pasal 5Pasal 5Pasal 5Pasal 5

Konservasi Laut dilakukan berdasarkan asas manfaat, keterpaduan, keseimbangan, berkelanjutan, berkeadilan dan
berbasis masyarakat.

BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III
PRINSIP KPRINSIP KPRINSIP KPRINSIP KPRINSIP KONSERONSERONSERONSERONSERVVVVVASI LAASI LAASI LAASI LAASI LAUTUTUTUTUT

Pasal 6Pasal 6Pasal 6Pasal 6Pasal 6

Konservasi laut dilakukan  dengan prinsip:
(1) pencegahan tangkap lebih;
(2) penggunaan pertimbangan bukti ilmiah;
(3) pertimbangan kearifan lokal;
(4) pendekatan kehati-hatian;
(5) keterpaduan pengembangan wilayah pesisir;
(6) pengembangan alat dan cara  penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
(7) pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
(8) pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati;
(9) perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis;
(10) perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan;
(11) pengelolaan adaptif.
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BAB IVBAB IVBAB IVBAB IVBAB IV
CCCCCAKUPAKUPAKUPAKUPAKUPAN BAN BAN BAN BAN BAAAAATTTTTAS KAAS KAAS KAAS KAAS KAWWWWWASAN KASAN KASAN KASAN KASAN KONSERONSERONSERONSERONSERVVVVVASI LAASI LAASI LAASI LAASI LAUTUTUTUTUT

Pasal 7Pasal 7Pasal 7Pasal 7Pasal 7

(1) Batas KKL di wilayah laut ditetapkan mengikuti teknik pengukuran di wilayah laut  sejauh 4 mil yang diukur dari
garis pangkal yang menghubungkan pulau-pulau terluar dalam wilayah Kabupaten Berau, sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau, yang
ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 3 tahun 2004.

(2) Batas KKL ke arah darat ditetapkan sesuai dengan batas kawasan lindung hutan mangrove berdasarkan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 3 tahun 2004.

(3) Apabila terjadi perubahan batas KKL diluar 4 mil laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan ditetapkan
kemudian berdasar kesepakatan dengan Pemerintah Propinsi  Kalimantan Timur.

BAB VBAB VBAB VBAB VBAB V
PENGELOLAAN KAPENGELOLAAN KAPENGELOLAAN KAPENGELOLAAN KAPENGELOLAAN KAWWWWWASAN KASAN KASAN KASAN KASAN KONSERONSERONSERONSERONSERVVVVVASI LAASI LAASI LAASI LAASI LAUTUTUTUTUT

Pasal 8Pasal 8Pasal 8Pasal 8Pasal 8

1) Penunjukan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau direalisasikan dalam bentuk penataan batas
2) Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut dilakukan melalui kegiatan:
a. Identifikasi, inventarisasi, dan monitoring potensi sumber hayati dan lingkungan sumber daya hayati;
b. upaya pengelolaan meliputi pengawasan dan pengendalian, pengelolaan habitat dan populasi, penelitian dan

pendidikan, pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan, serta pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
c. keterpaduan antara pemanfataan ruang daratan dan lautan
d. monitoring dan evaluasi.
3) Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Laut akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau

dengan melibatkan para pihak terkait.
4) Lembaga Pengelola Kawasan Konservasi Laut akan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Berau

Pasal 9Pasal 9Pasal 9Pasal 9Pasal 9

(1) Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Lembaga Pengelola
Kawasan Konservasi Laut secara kolaboratif dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat

(2) Pengelolaan KKL dikonsultasikan dengan pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat

Pasal 10Pasal 10Pasal 10Pasal 10Pasal 10

Pengamanan dan pengawasan KKL Kabupaten Berau dilakukan dinas/instansi terkait dan masyarakat setempat.
BAB VIBAB VIBAB VIBAB VIBAB VI

PEMBIAPEMBIAPEMBIAPEMBIAPEMBIAYYYYYAANAANAANAANAAN
Pasal 11Pasal 11Pasal 11Pasal 11Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada APBN, APBD Propinsi dan APBD
Kabupaten Berau serta sumber-sumber pendanaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

BAB VIIBAB VIIBAB VIIBAB VIIBAB VII
KETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUPKETENTUAN PENUTUP

Pasal 12Pasal 12Pasal 12Pasal 12Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Berita Daerah Kabupaten Berau.
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Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, ...................     2005

BUPATI BERAU

 H. MASDJUNI

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, .............................

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2005
NOMOR. ..............

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR: ..................TAHUN 2005
TANGGAL: .......................2005
TENTANG:  KAWASAN KONSERVASI LAUT KABUPATEN BERAU

Peta dengan ditandatangani Bupati Berau
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