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NOMOR 53/KEPMEN-KP/2014
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TAMAN WISATA PERAIRAN
KEPULAUAN ANAMBAS DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014-2034
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Taman
Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan laut
sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau, perlu
menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman
Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan laut
sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata
Perairan Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya di
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 - 2034;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4779);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 25);
5. Keputusan...

-25. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 54/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan
Kawasan Konservasi Perairan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan
Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:
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TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TAMAN
WISATA PERAIRAN KEPULAUAN ANAMBAS DAN LAUT
SEKITARNYA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN
2014 - 2034.
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:

Menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman
Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya
di
Provinsi
Kepulauan
Riau
Tahun
2014-2034,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

:

Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud
diktum KESATU merupakan panduan operasional
pengelolaan Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas
dan laut sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau.

KETIGA

:

Rencana Pengelolaan dan Zonasi sebagaimana dimaksud
diktum KESATU dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5
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:
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SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/KEPMEN-KP/2014
TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
TAMAN WISATA PERAIRAN KEPULAUAN ANAMBAS
DAN LAUT SEKITARNYA TAHUN 2014 - 2034

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten pemekaran
dari Kabupaten Natuna di Propinsi Kepulauan Riau. Posisi kabupaten ini
sangat strategis karena berdekatan dengan negara tetangga yakni
Singapura dan Malaysia. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 255
pulau dengan 5 pulau diantaranya merupakan pulau terluar yang
berbatasan langsung dengan negara tetangga (Bakosurtanal, 2011).
Sebagian perairan laut Kabupaten Kepulauan Anambas

telah

dicadangkan sebagai Taman Wisata Perairan (TWP). Inisiasi dan usulan
pencadangan

Kepulauan

Anambas

sebagai

TWP

didukung

penuh

Pemerintah setempat melalui:
1. Surat dukungan Bupati Kepulauan Anambas kepada Kepala Loka
KKPN Pekanbaru Nomor: 531/Setda.050/XI.09 tentang dukungan
Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional;
2. Surat usulan Bupati Kepulauan Anambas kepada Kepala Loka KKPN
Pekanbaru

Nomor:

017/kdh.KKA.523/01.2010

Penetapan

Kabupaten

Kepulauan

Anambas

tentang
sebagai

Usulan
Kawasan

Konservasi Perairan Nasional;
3. Surat dukungan Gubernur Kepulauan Riau kepada Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor: 0020.a/kdh kepri/01.10 tentang dukungan
Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
4. Surat permohonan Bupati Kepulauan Anambas kepada Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor: 163/kdh.KKA.523/04.2011 tentang
Percepatan

Penetapan

Kabupaten

Kepulauan

Kawasan Konservasi Perairan Nasional.
1

Anambas

sebagai

Sehingga selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2011, Kepulauan Anambas
ditetapkan pencadangannya melalui Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan

Republik

Pencadangan

Indonesia

Kawasan

Nomor

Konservasi

KEP.35/MEN/2011

Perairan

Nasional

tentang

Kepulauan

Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan
konservasi perairan nasional (KKPN) ini dicadangkan seluas 1.262.686,2
ha.
Pasca ditetapkan pencadangannya, dalam rangka mewujudkan
pengelolaan kawasan yang efektif dan berkelanjutan, Loka Kawasan
Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru selaku Unit Organisasi
Pengelola kawasan tersebut menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan
dan Zonasi (RPZ) TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan
Konservasi Perairan.

B. Tujuan
Tujuan penyusunan Dokumen RPZ TWP Kepulauan Anambas adalah
sebagai acuan dan panduan dalam:
1. pelaksanaan program dan kegiatan;
2. perlindungan dan pelestarian kawasan;
3. pemanfaatan kawasan sesuai dengan zonasinya; dan
4. mengevaluasi efektifitas pengelolaan kawasan.
C. Ruang Lingkup
1. Lingkup Wilayah
Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor KEP.35/MEN/2011 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di
Provinsi Kepulauan Riau, disebutkan bahwa KKPN ini dicadangkan
sebagai Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya seluas 1.262.686,2 ha.
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2. Lingkup Materi
Dokumen RPZ TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya ini
terdiri dari :
a. Potensi dan Permasalahan Pengelolaan;
b. Penataan Zonasi;
c. Arahan rencana pengelolaan kawasan.
3. Lingkup Jangka Waktu
Lingkup waktu RPZ ini terdiri dari:
a. Rencana jangka panjang 20 tahun; dan
b. Rencana jangka menengah (5 Tahun).
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BAB II
POTENSI DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAAN

A. Potensi
Potensi yang terdapat di TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya meliputi potensi ekologi, potensi ekonomi, dan potensi sosial
budaya. Ketiga potensi ini merupakan modal dalam pengelolaan TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya. Berikut adalah penjelasan
mengenai ketiga potensi tersebut.
1. Potensi Ekologis
a.

Kondisi Oseanografi
Kualitas air dapat ditinjau melalui sifat fisik, kimia dan biologis
air atau kesatuan dari sifat-sifat tersebut. Beberapa parameter
kunci kualitas air sebagai data pendukung dokumen Rencana
Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nasional
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya sebagaimana tersebut
pada Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik oseanografi di TWP Kepulauan Anambas
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Parameter
Suhu (0C)
Salinitas (psu)
Kec. Arus (cm/det)
Gelombang (cm)
Klrofil-a (mg/m3)
Kekeruhan (NTU) (mg/l)
pH
DO
Ammonia (NH3 -N) (mg/l)
Nitrit (NO2 -N) (mg/l)
Nitrat (NO3 -N) (mg/l)
Total Phospat (PO4-P)
(mg/l)
Air Raksa (Hg) (mg/l)
Timah Hitam (Pb) (mg/l)
Kadmium (Cd) (mg/l)
Aluminium (Al) (mg/l)

Nilai
28,9 – 31,5
23 - 34
15-40
80-150
<0,3
0,46 - 1.07
7,96 – 9,61
4,34 – 6,15
0,042 - 0,31
0,002
0,001 - 0,027
0,27 – 5,51
<0,001
0,028 – 0,169
< 0,001 – 0,015
-

Sumber data: Direktorat TRLP3K-Ditjen KP3K KKP, 2012
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b.

Ekosistem Pesisir
1) Ekosistem Terumbu Karang
Ekosistem terumbu karang di TWP Kepulauan Anambas dan
Laut Sekitarnya terdiri dari tiga tipe, yakni terumbu karang
tepi (fringing reef), terumbu karang penghalang (barrier reef)
dan terumbu karang cincin (atoll). Luas terumbu karang di
TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya adalah
3.705,84 hektar.
Hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh Loka
KKPN Pekanbaru di 116 titik pengamatan pada tahun 2011
hingga tahun 2013 didapatkan tutupan terumbu karang
hidup di dalam kawasan berkisar antara 6,67% hingga 81%
dengan rata-rata tutupan karang 47,84%. Menurut Gomez
dan Yap (1988), kriteria kondisi ekosistem terumbu karang
dikatakan rusak apabila tutupan karang hidup antara 0 –
24,9%, kondisi sedang 25 – 49,9%, kondisi baik 50 – 74,9%
dan kondisi sangat baik 75 - 100%. Mengacu pada kriteria
ini, maka hasil temuan pada survey menunjukkan bahwa
kondisi terumbu karang yang terdapat di dalam kawasan
berada dalam kategori rusak hingga sangat baik, dengan
rata-rata tutupan karang kategori sedang.
Kondisi terumbu karang yang masuk dalam kategori rusak
ditemukan di 13 titik pengamatan yakni di Pulau Impol
Kecil, Karang Salahnama, Karang Tuboi, Pulau Mangkai,
Pulau Bawah bagian barat laut, Pulau Ipan, Pulau Repong,
Pulau Rengek, Pulau Keramut, Pulau Pempang, Pulau Impol,
dan Pulau Langor. Kondisi terumbu karang yang masuk
dalam kategori sedang ditemukan di 50 titik pengamatan,
sementara yang masuk dalam kategori baik ditemukan di
44 titik pengamatan. Sedangkan terumbu karang dengan
kondisi sangat baik berada di 9 titik pengamatan, yakni
Karang Kuning, Pulau Pasu, Pulau Gemili, Pulau Luyung,
Pulau Selai, Pulau Akar, barat laut Pulau Jemaja, Pulau
Tokong Malangbiru, dan Tanjung Lelan.
Dalam survey Marine Rapid Assessment Program (MRAP)
tahun 2012, teridentifikasi 339 spesies karang dan 27
5

spesies
tersebut,

karang

belum

teridentifikasi.

Dari

27

spesies

terdapat 2 spesies yang diduga sebagai spesies

karang baru, yakni Montipora sp. dan Anacropora sp..
sebagaimana tersebut pada gambar 1 dan gambar 2. Pada
kedua jenis karang ini ditemukan di perairan Pulau Selai
pada titik koordinat 106° 29.647 BT; 3° 11.219 LS. Selain
itu, banyak ditemukan keragaman jenis karang Gorgonian
yang hidup di kedalaman yang biasanya tidak ditemukan di
ekosistem terumbu karang di lokasi lain (MRAP, 2012)

Gambar 1. Montipora sp.

Gambar 2. Anacropora sp.

2) Ikan Karang
Dari

berbagai

kegiatan

survei

di

Perairan

Kepulauan

Anambas dari tahun 2011 sampai tahun 2013 yang
dilakukan pada 116 titik pengamatan, ditemukan 578
spesies

ikan

karang.

Dari

sejumlah

titik

pengamatan

tersebut, jumlah spesies ikan karang tertinggi ditemukan di
bagian tenggara Pulau Bawah yakni sebanyak 240 spesies,
sementara jumlah spesies terendah sebanyak 75 sepesies
berada di Pulau Ujung. Jenis-jenis ikan yang paling banyak
ditemukan di lokasi survey di TWP Kepulauan Anambas dan
Laut Sekitarnya sebagaimana tersebut pada Tabel 2.
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Tabel 2. Spesies ikan karang yang dominan di temukan di
TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
No
Spesies
1 Chrysiptera rollandi
2 Pomacentrus
alexanderae
3 Pomacentrus
moluccensis
4 Pomacentrus philippinus
5 Epibulus brevis
6 Labroides dimidiatus
7
8
9

Thalassoma lunare
Scarus quoyi
Siganus virgatus

10 Siganus vulpinus
11 Cephalopholis
cyanostigma
12 Cephalopholis
microprion
13 Lutjanus decussatus
14 Caesio cuning
15 Lethrinus erythropterus
16 Pentapodus
aureofasciatus
17 Scolopsis bilineatus
Heniochus varius
Centropyge vroliki
Pygoplites diacanthus
Amblyglyphidodon
leucogaster
22 Dascyllus reticulatus
23 Plectroglyphidodon
lacrymatus
24 Oxycheilinus digramma
18
19
20
21

No
Spesies
25 Chlorurus sordidus
26 Siganus corallinus
27 Parupeneus barberinus
28 Chaetodon baronessa
29 Chaetodon octofasciatus
30 Amblyglyphidodon
curacao
31 Dascyllus trimaculatus
32 Neoglyphidodon nigroris
33 Pomacentrus
bankanensis
34 Pomacentrus lepidogenys
35 Bodianus mesothorax
36 Cheilinus fasciatus
37
38
39
40

Cirrhilabrus cyanopleura
Halichoeres hortulanus
Hemigymnus fasciatus
Hemigymnus melapterus

41 Paracheilinus
filamentosus
42 Thalassoma hardwicke
43 Chlorurus microrhinos
44 Scarus forsteni
45 Scarus niger
46 Eviota guttata
47 Siganus puellus

Sumber data : MRAP, 2012
Dalam survey MRAP tahun 2012, ditemukan 5 spesies ikan
yang diduga kuat sebagai spesies ikan baru, yakni:
a) Stalix sp (Opistognathidae) termasuk jenis ikan yang
berada di habitat dasar berpasir. Spesies ikan ini
ditemukan di lokasi Pulau Keramut di kedalaman 30- 40
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meter pada titik koordinat 105° 39.469; 3° 5.361
sebagaimana tersebut pada Gambar 3.
b) Heteroconger sp (Congridae) sejenis ikan belut yang
berada di dasar perairan berpasir. Spesies ikan ini
ditemukan di lokasi Pulau Durai di kedalaman 40 meter
pada titik koordinat 106° 3.175 BT; 3° 19.935 LS
sebagaimana tersebut pada Gambar 4.
c) Myersina sp (Gobiidae) termasuk jenis ikan gobi (shrimp
goby)

yang

ditemukan

di

lokasi

Pulau

Airabu

di

kedalaman 45 meter pada titik koordinat 106° 10.292; 2°
45.705 sebagaimana tersebut pada Gambar 5.
d) Paracheilinus sp (Labridae). Jenis ikan ini ditemukan
sebagian besar pada ukuran muda. Spesies ikan ini
ditemukan pada ukuran juvenil dan dewasa di lokasi
Tokong Malangbiru di kedalaman 10-40 meter pada titik
koordinat 105° 35.802; 2° 18.086 sebagaimana tersebut
pada Gambar 6.
e) Helcogramma

sp (Tripterygiidae) termasuk jenis ikan

yang hidup di dasar perairan berbatu dan terdapat alga.
Spesies ikan ini di temukan di lokasi Pulau Jemaja (105°
43.007; 3° 2.534), Pulau Jemaja, Tanjung Pinanang pada
titik koordinat 105° 50.072; 2° 59.617, dan lokasi Pulau
Airabu pada titik koordinat106° 10.292; 2° 45.705
sebagaimana tersebut pada Gambar 7.

Gambar 3.Stalix sp (Opistognathidae)
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Gambar 4.Heteroconger sp (Congridae)

Gambar 5.Myersina sp (Gobiidae)

Gambar 6.Paracheilinus sp (Labridae)

Gambar 7. Elcogramma sp (Tripterygiidae)
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Komposisi jumlah spesies untuk setiap famili ikan karang
yang ditemukan selama survei pada tahun 2011 didominasi
oleh Family Labridae (17 %), Pomacentridae (16%), Scaridae
(8%), Chaetodontidae (6%), Serranidae (6%), Acanthuridae
(4%), Apogonidae (4%), dan Nemipteridae (4%).
Kepadatan ikan karang yang diamati dari survei yang
dilakukan tahun 2011 hingga tahun 2013 berkisar antara
71 – 33.160 individu/ha.
terdapat

di

Pulau

Dara,

Kepadatan ikan paling banyak
Pulau

Penjalin

Kecil,

Pulau

Sagudampar, Pulau Ujung, dan Tanjung Kuala Maras.
Sedangkan kepadatan ikan paling sedikit terdapat di Pulau
Getak, Pulau Akar, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau
Repong, dan Pulau Rengek. Rata-rata kepadatan ikan dari
keseluruhan

lokasi

pengamatan

adalah

sebesar

8.603

individu/ha.
3) Mega Benthos
Kelimpahan makro-invertebrata yang dicatat adalah jenis
yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis penting. Jenisjenis makro-invertebrata yang dicatat antara lain kima
(Famili Tridacnidae), teripang (Famili Holothuridae), bulu
babi (Famili Echinoidea), bintang laut (Famili Asteroidea,
terutama

Acanthaster

planci

=

bintang

laut

mahkota

berduri).
Komposisi kelimpahan makro-invertebrata di lokasi survei
yang ditemukan selama survei pada tahun 2011 di dominasi
oleh kelimpahan bulu babi sebesar 78%. Walaupun bulu
babi tidak ditemukan di seluruh lokasi survey, akan tetapi di
beberapa lokasi survei, ditemukan kelimpahan bulu babi
yang sangat tinggi. Kelimpahan makro-Invertebrata lainnya
adalah kerang (clam) sebesar 12%, bintang laut sebesar 9%,
sedangkan kompoisi makro-invertebara yang paling kecil
adalah Lobster sebagaimana tersebut pada Gambar 8.
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Gambar 8. Komposisi kelimpahan makro-invertebrata di
Kepulauan Anambas
Kelimpahan

makro-invertebrata

yang

memiliki

ekonomi

penting ditemukan di hampir semua lokasi survei pada
tahun 2011. Invertebrata dari jenis kerang mendominasi
kelimpahan makro-invertebrata penting sebesar 90% dan
kelimpahan

kerang

tersebut

di

dominasi

oleh

genera

Kima/Tridacnidae sebagaimana tersebut pada Gambar 9.
Adapun

gambar

teripang

sebagaimana

tersebut

pada

Gambar 10 dan gambar kima sebagaimana tersebut pada
Gambar 11.

Gambar 9. Komposisi makro-invertebrate ekonomis penting
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Gambar 10. Teripang

Gambar 11. Kima

Kelimpahan makro-invertebrata yang ditemukan selama
survei pada tahun 2011 yang memiliki nilai ekonomi penting
sangat

bervariasi

antar

lokasi.

Kelimpahan

makro-

invertebrata ekonomi penting tertinggi terdapat di Pulau
Kramut kecil (4500 individu/ha), Tanjung Biawak (4000
individu/ha)

dan

Pulau

Durai

(2500

individu/ha).

Sedangkan lokasi-lokasi yang memiliki jumlah jenis dan
kelimpahan terendah adalah di Pulau Dara (0 individu/ha).
Kelimpahan bulu babi yang ditemukan pada saat survei
pada tahun 2011 sangat bervariasi antar lokasi pengamatan
di Kepulauan Anambas.

Tingginya kelimpahan bulu babi

mendorong terjadinya tingkat proses Grazing ikan herbivora
yang

berdampak

terhadap

menurunnya

tutupan

alga,

sehingga memberikan ruang bagi rekruitmen karang baru
untuk menempel pada substrat. Lokasi-lokasi yang memiliki
kelimpahan bulu babi tertinggi ditemukan di Telibang
(24000 individu/ha), Lima (15000 individu/ha) dan Luyung
(11600 individu/ha). Berbeda halnya dengan ketiga lokasi
tersebut, di lokasi Mangkai, Penjalin Kecil dan Tanjung Batu
Boo

tidak

ditemukan

bulu

pengamatan.
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babi

di

dalam

transek

4) Ekosistem Mangrove
Luas mangrove di kawasan TWP Kepulauan Anambas dan
Laut Sekitarnya adalah 766,32 ha yang terdiri dari 122,86
ha dengan kerapatan tinggi, 493,04 ha dengan kerapatan
sedang,

dan

150,42

ha

dengan

kerapatan

rendah

(Identifikasi dan Inventarisasi potensi, 2012).
Genus mangrove yang ditemukan di Kepulauan Anambas
adalah Avicennia, Rhizophora, Sonneratia. Sebaran hutan
mangrove di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak merata di
seluruh kecamatan. Beberapa kecamatan yang memiliki
kawasan teluk yang berlumpur dan terlindung merupakan
tempat

tumbuhnya

mangrove.

Kecamatan

Jemaja,

Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan
Siantan Selatan, dan Kecamatan Siantan Tengah adalah
beberapa

Kecamatan

yang

memiliki

hutan

Mangrove

sebagaimana tersebut pada Tabel 3.

Tabel 3. Lokasi hutan mangrove di Kepulauan Anambas
berdasarkan kecamatan (Data dan Analisis
Rencana Pengeloalaan dan Zonasi TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya, 2011)
Kecamatan
Siantan Timur

Siantan Tengah
Siantan Selatan

Jemaja
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Nama pulau/lokasi
Batu Belah
Pulau Pangelat
Pulau Bajau
Pulau Punjung
Pulau Kerisan
Pulau Swik
Air Rasuk
Pulau Akar
Pulau Siantan
Pulau Telaga Kecil
Pulau Lima
Pulau Kramut Kecil
Tanjung Lelan

5) Ekosistem Padang Lamun
Luas padang lamun di TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya

adalah

62,77

hektar

(Identifikasi

dan

Inventarisasi Potensi, 2012). Dari hasil pengamatan di 3
lokasi pengamatan (Data dan Analisis Rencana Pengeloalaan
dan Zonasi TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya,
2011) ditemukan tiga jenis lamun yaitu Enhalus acoroides,
Halophila ovalis,

Thalassia hemprichii.

Tutupan

lamun

tertinggi ditemukan di lokasi pengamatan Airasuk sebesar
30,76% dari jenis Enhalus acroides, sedangkan tutupan
terendah ditemukan di Airsena sebesar 1,36% dari jenis
Halophila ovalis.

Kondisi

tutupan

lamun

secara

rinci

sebagaimana tersebut pada Tabel 4.

Tabel 4. Tutupan lamun (%), tipe substrat, kedalaman (cm)
dan tinggi canopy (cm) pada beberapa lokasi
pengamatan di Kepulauan Anambas
Lokasi
Pengamatan

Persen tutupan
Enhalus acoroides

Halophila ovalis

Thalassia hemprichii

Airsena

1,82

1,36

13,48

Airasuk

30,76

0,00

4,85

0,00

8,33

0,00

Batu Belah

6) Biota lainnya
Selain ekosistem terumbu karang, pantai-pantai pesisir
pulau di dalam kawasan merupakan tempat bertelurnya
penyu. Salah satu lokasi peneluran penyu terbesar di TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya terdapat di Pulau
Durai.
Jenis penyu yang bertelur di pantai Pulau Durai adalah
Penyu Hijau (Chelonia mydas) dan Penyu Sisik (Eretmochelys
imbricata). Ada 4 sisi pantai yang merupakan lokasi
peneluran penyu. Total panjang pantai peneluran dari 4
lokasi pantai 1.340 meter dari total panjang pantai Pulau
Durai 4.000 meter.
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2. Potensi Ekonomi
a.

Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Potensi sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain:
1) Sumber daya hayati, meliputi berbagai hasil perikanan laut,
ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut
(berpotensi untuk dilakukan pengembangan) serta beragam
jenis biota laut lainnya;
2) Sumber daya non hayati, antara lain minyak bumi, gas alam,
pasir laut, dan bahan tambang mineral; dan
3) Jasa - jasa lingkungan (environmental services) seperti media
transportasi dan komunikasi, serta energi laut.
Di Kabupaten Kepulauan Anambas, masyarakat melakukan
budidaya pembesaran beberapa jenis ikan karang seperti ikan
sunu, kerapu, dan napoleon, serta beberapa jenis rumput laut.
Adapun lokasi budidaya tersebut sebagaimana tersebut pada
Tabel 5.
Tabel 5. Lokasi budidaya pembesaran ikan dan budidaya
rumput laut di Kabupaten Kepulauan Anambas
Jenis Budidaya
Karamba

Rumput Laut

Desa
Desa Air Sena, Desa Air
Asuk, Dusun Liuk dan
Dusun Lidi
Desa Air Bini
Desa Nyamuk dan Desa
Batu Belah
Desa Tebang Ladan,
Desa Candi dan Desa
Piabung
Desa Air Sena dan Desa
Air Asuk
Desa Air Bini
Desa Batu Belah dan
Desa Nyamuk
Desa Ladan dan Desa
Bayat
Kel. Letung
Desa Genting Pulur dan
Kuala Maras

Kecamatan
Siantan Tengah
Siantan Selatan
Siantan Timur
Palmatak
Siantan Tengah
Siantan Selatan
Siantan Timur
Palmatak
Jemaja
Jemaja Timur

Sumber data: DKP Provinsi Kepulauan Riau. 2011
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Luas budidaya laut keramba jaring apung (KJA) di Kabupaten
Kepulauan Anambas pada tahun 2011 seluas 28.980 m 2,
dengan luas terbesar berada di Kecamatan Siantan Tengah yang
merupakan pusat kegiatan budidaya keramba jaring apung
seluas 17.982 m2 untuk pembesaran ikan napoleon, ikan sunu,
ikan kerapu, dan jenis-jenis ikan karang lainnya. Sementara
produksi perikanan budidaya di Kabupaten Kepulauan Anambas
pada tahun 2011 sebesar 70, 28 ton, sedangkan untuk produksi
perikanan tangkap sebesar 3.161 ton. Luas KJA dan produksi
perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2011 dapat
dilihat pada Tabel 6 dan gambar salah satu lokasi budidaya KJA
di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya sebagaimana
tersebut pada Gambar 12.
Tabel 6. Luas KJA dan produksi perikanan di Kabupaten
Kepulauan Anambas tahun 2011

NO

Kecamatan

Produksi Produksi
Luas
budidaya tangkap
KJA (m2)
(ton)
(ton)

1

Jemaja

1.467

1,76

444

2

Jemaja Timur

1.719

-

229

3

Siantan Selatan

1.332

-

405

4

Siantan

963

11,46

263

5

Siantan Timur

1.449

-

358

6

Siantan Tengah

17.982

57,06

580

7

Palmatak

4.068

-

882

TOTAL

28.980

70,28

3.161

Sumber data: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2012
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Gambar 12. Salah satu lokasi budidaya KJA di TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya
Nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih menangkap
ikan

secara

tradisional.

Jenis

hasil

tangkapan

nelayan

umumnya adalah Tongkol, Tenggiri, Kurisi, Selar, Kerapu, Kuwe,
Teri/Bilis, Pari, Kure, Belanak, Kembung, Gurita, dan Sotong.
Adapun

sumber

daya

ikan

yang

terdapat

di

Kabupaten

Kepulauan Anambas sebagaimana tersebut pada Tabel 7.
Tabel 7. Sumber daya ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas
PELAGIS
BESAR

PELAGIS
KECIL

IKAN
KARANG

DEMERSAL

JENIS
UDANG,
KRUSTASE
DAN
MOLUSKA

tongkol
(Euthynus
affnis)

layang
(Decapt
erus
ruselli)

nomei
(Hapodon
nehereus)

napoleon
udang
(Cheilinus lobster
undulatus)

cakalang
(Katsuwon
us pelamis)

kembu
ng
(Rastrel
iger
kanagu
rta)

kurisi
(Nemipter
us spp.)

kerapu
(Ephinepel
us
tauivina,
E.
fuscogutta
tus,
Ephinepel
us sp,
17

udang
putih

MAMALIA

lumbalumba
hidung
botol
(Tursiops
sp)

tenggiri
(Scombero
morus
commerson
ii)

lemuru
(Sardin
ella
spp)

bambang
an
(Lutjanida
e)

tongkol
banyar
(Auxis
thazard)
tongkol
abu-abu
(Thunnus
tonggol)

selar
(Caranx
spp)

manyung
(ariidae)

temban
g(Clupe
a spp.)

bawal
putih
(Pampus
argenteus
)

teri
(Stellop
horus
spp.)

peperek
(Leiognat
hidae)
ikan
kuwe
(Carangoi
des spp.)
kerapu
(Serranid
ae)
kuro
(Polynemi
dae)
ketangketang
(Scathoph
agus
argus)

Chromilept
is altivelis
dan
Plectropom
us
maculatus
)
bibir tebal,
Haelimuda
e
(Plectorhy
ncus
pictus, P.
chaetodont
edes)
ekor
kuning
(Caesio
teres)
beronang
(Siganus
vulpinus,
S.
canaliculat
us,
Siganus
guttatus)
lensam
(Lethrinus
harax)
kakap
merah
(Lutjanus
decusatus)
gigi anjing
(Scarus
spp)

udang
tiger

udang
cat
udang
api-api

udang
bintik
kepiting
bakau
rajungan
siput
gonggong
kerang
hijau

kerang
putih
cumicumi
Sumber data: Dit. TRLP3K, 2012
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Potensi sumber daya ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas
sebesar 62.853,43 yang didominasi oleh cumi-cumi dan ikan
pelagis kecil. Untuk lebih jelasnya potensi sumber daya ikan
berdasarkan jalur penangkapan sebagaimana tersebut pada
Tabel 8 berikut.
Tabel

8.

Estimasi Potensi Kelompok Ikan
Kepulauan Anambas (dalam ton)

Kelompok
Ikan

di

Jalur Penangkapan (Mil)
0–3

3–6

6 – 12

Kabupaten

Jumlah

870,90

605,21

994,79

2.470,90

Pelagis Kecil

6.150,72

4.274,26

7.025,72

17.450,70

Demersal

3.265,87

2.269,52

3.730,47

9.265,86

Ikan Karang

381,02

264,78

435,22

1.081,02

Udang
Penaeid

489,88

340,43

559,57

1.389,88

Lobster

3.646,89

2.534,30

4.165,69

10.346,88

Cumi-cumi

7.348,21

5.106,42

8.393,56

20.848,19

22.153,49

15.394,92

25.305,02

62.853,43

Pelagis Besar

Jumlah

Sumber : BP5MD Kab. Kep. Anambas, 2009

b.

Potensi Pariwisata
TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya memiliki 2
potensi wisata, yakni wisata alam dan wisata budaya. Wisata
Alam berupa wisata bahari yang meliputi keindahan pantai dan
alam bawah laut yang dapat dinikmati para pecinta snorkeling
maupun diving, dan wisata alam berupa air terjun, pendakian
bukit dan panorama alam. Wisata budaya berupa tarian
tradisional, wisata sejarah makam pengungsi Vietnam, kuliner,
dan lainnya.
Berikut ini dapat dilihat beberapa potensi wisata di dalam
kawasan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya seperti
pantai pasir putih di Pulau Penjalin sebagaimana tersebut pada
Gambar 13, Air Terjun Temburun sebagaimana tersebut pada
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Gambar 14, Batu Gurita di Pulau Mengkait sebagaimana
tersebut pada Gambar 15, Laguna Pulau Bawah sebagaimana
tersebut

pada

Gambar

16,

dan

panorama

bawah

laut

sebagaimana tersebut pada Gambar 17.

Gambar 13. Pantai Pulau Penjalin

Gambar 14. Air Terjun Temburun

Gambar 15. Batu Gurita (Pulau Mengkait)

Gambar 17. Panorama Bawah Laut

Gambar 16. Laguna Pulau Bawah

Gambar 17. Panorama Bawah Laut
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3.

Potensi Sosial Budaya
a.

Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun
2011 sebanyak 45.003 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak
terdapat di Kecamatan Siantan. Untuk lebih jelasnya, jumlah
penduduk masing-masing di tiap kecamatan

sebagaimana

tersebut pada Tabel 9.
Tabel 9. Jumlah penduduk di tiap kecamatan di Kabupaten
Kepulauan Anambas tahun 2011
Jumlah
penduduk

NO Kecamatan
1

Jemaja

6.508

2

Jemaja Timur

2.312

3

Siantan Selatan

4.011

4

Siantan

5

Siantan Timur

3.915

6

Siantan Tengah

3.317

7

Palmatak

12.784

12.156

TOTAL

45.003

Sumber data: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2012
Berdasarkan hasil survey sosial-ekonomi masyarakat yang
berada di sekitar TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
(MRAP, 2012), 66,9% penduduk yang berada di sekitar kawasan
hanya berpendidikan tamat Sekolah Dasar (SD), 9,6% tamat
SLTP, dan 21,2% tidak pernah sekolah.
b.

Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kabupaten Kepulauan
Anambas
Rumah tangga perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas di
dominasi oleh rumah tangga nelayan sebanyak 4.078 yang
tergabung di dalam 198 kelompok. Sedangkan rumah tangga
pembudidaya sebanyak 1.716 yang tergabung di dalam 116
kelompok. Untuk lebih jelasnya rumah tangga perikanan di tiap
kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana
tersebut pada Tabel 10.
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Tabel 10. Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kabupaten
Kepulauan Anambas tahun 2011
Rumah
Tangga
pembudidaya

Rumah Tangga
nelayan

Kelompok
nelayan
budidaya

Kelompok
nelayan
tangkap

Jemaja

101

540

-

36

2

Jemaja Timur

116

217

2

11

3

Siantan Selatan

125

613

10

51

4

Siantan

105

478

9

5

5

Siantan Timur

204

784

37

32

6

Siantan Tengah

456

270

15

6

7

Palmatak

609

1.176

43

57

1.716

4.078

116

198

NO

Kecamatan

1

TOTAL

c.

Penghasilan
Pendapatan rata-rata rumah tangga perikanan pada tahun 2011
sebesar Rp. 5.851.000 per bulan untuk perikanan tangkap dan
Rp.

10.556.000

Pendapatan

per

rata-rata

bulan
rumah

untuk

perikanan

tangga

perikanan

budidaya.
di

tiap

kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana
tersebut pada Tabel 11 berikut.
Tabel 11. Pendapatan rata-rata Rumah Tangga (RT) Nelayan dan
RT Pembudidaya di Kab. Kepulauan Anambas
NO

Kecamatan

Pendapatan
RT Nelayan
(000)

1 Jemaja

69.216

2 Jemaja Timur

70.152

3 Siantan Selatan

70.608

4 Siantan

70.488

5 Siantan Timur

69.288

6 Siantan Tengah

71.652

7 Palmatak

70.104

TOTAL
Rata-rata per bulan

Pendapatan RT
Pembudidaya
(000)
80.000

100.000
200.000

491.508

380.000

5.851

10.556

Sumber data: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2012
Hasil survey dan kajian Sosek yang dilakukan pada tahun 2012
(MRAP, 2012) menunjukkan bahwa nelayan yang menjual
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seluruh

hasil

tangkapannya

sebanyak

59,8%,

sedangkan

nelayan yang menangkap ikan untuk dikonsumsi rumah tangga
sendiri hanya sebanyak 6,2%. Sementara itu 71,4% nelayan
menjual hasil tangkapan mereka di pasar lokal, 19,5% menjual
di pasar kampung, dan 8,9% menjualnya kepada pengumpul.
d.

Dukungan dan persepsi masyarakat terhadap TWP
Hasil survey dan kajian Sosek yang dilakukan pada tahun 2012
(MRAP,

2012)

didapatkan

bahwa

pemahaman

masyarakat

terhadap istilah konservasi masih sangat minim, yakni hanya
0,2%. Sementara pengetahuan masyarakat terhadap istilah
pariwisata juga masih sangat kecil yakni hanya 0,5% walaupun
seluruh responden mengetahui bahwa sebagian wilayah laut
Kabupaten Kepulauan Anambas dicadangkan sebagai Taman
Wisata Perairan.
Persepsi masyarakat di sekitar TWP Kepulauan Anambas dan
Laut Sekitarnya juga terkait dengan pentingnya nilai-nilai
konservasi apabila diterapakan di lingkungan mereka. Sebanyak
71,6% masyarakat setuju bahwa generasi selanjutnya juga
memiliki hak untuk menikmati terumbu karang dan mangrove
yang ada di lingkungan mereka. Dan untuk itu, sebanyak 66,4%
masyarakat setuju perlu untuk membuat atau menutup suatu
kawasan

perairan

(laut)

agar

sumber

daya

ikan

dapat

berkembang biak.
Selain itu, persepsi masyarakat di sekitar TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya yang terkait dengan aturan dan
penegakan

hukum

yakni

sebanyak

45,2%

masyarakat

berpendapat bahwa belum ada aturan yang mengatur kegiatan
perikanan tangkap. Selanjutnya menyangkut upaya penegakan
hukum, sebanyak sebanyak 39,4% masyarakat menilai bahwa
penegakan hukum terkait penangkapan ikan secara ilegal (illegal
fishing) selama ini tidak tegas. Gambar kapal pukat mayang dari
Thailand yang ditangkap di perairan TWP Kepulauan Anambas
dan Laut Sekitarnya sebagaimana tersebut pada Gambar 18.
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Gambar 18. Kapal pukat mayang dari Thailand yang ditangkap
di perairan TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya (Oktober 2011)
e.

Kegiatan Destructive Fishing di TWP Kep. Anambas
Hasil Kaji cepat Sosial Ekonomi (Sosek) yang dilakukan pada
tahun 2012 (MRAP, 2012) mengidentifikasi kegiatan nelayan di
sekitar TWP Kepulauan Anambas. Beberapa kegiatan perikanan
yang

masih

(destructive
napoleon

menggunakan
fishing)

yang

antara

merusak

cara

dan

lain

pengambilan

ekosistem,

alat

yang

merusak

benih

ikan

penangkapan

ikan

menggunakan potassium, penangkapan ikan menggunakan
bom, penangkapan ikan menggunakan trawl (nelayan asing),
kapal pukat mayang, bubu besar, kapal kijang, dan nelayan
tembak menggunakan kompressor.
Hasil survey dan kajian Sosek yang dilakukan pada tahun 2012
(MRAP, 2012) menunjukkan bahwa sebanyak 85,6% masyarakat
menganggap bahwa ancaman utama terhadap sumber daya laut
adalah

kegiatan

penangkapan

ikan

menggunakan

bom,

potasium, bubu kijang, kapal pukat mayang, dan penggunaan
tembakan dengan kompresor.
f.

Armada Tangkap dan Jenis Alat Tangkap
Masyarakat nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas umumnya
menggunakan perahu untuk menangkap ikan, baik perahu
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bermotor maupun perahu tanpa motor. Pada tahun 2011,
Jumlah perahu tanpa motor sebanyak 595 unit, sedangkan
jumlah kapal motor sebanyak 2.596 unit (BPS Kabupaten
Kepulauan Anambas, 2012). Jumlah armada perikanan di
Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2011 sebagaimana
tersebut pada Gambar 19.

Gambar 19. Jumlah armada perikanan di Kabupaten Kepulauan
Anambas tahun 2011
Sementara untuk jumlah jenis-jenis alat tangkap belum tersedia
data statistik untuk masing-masing alat tangkap. Namun,
sebagian besar nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas
masih menggunakan jenis-jenis alat tangkap tradisional, antara
lain pancing, bubu, bagan dan jaring insang. Hasil survey dan
kajian Sosek yang dilakukan pada tahun 2012 (MRAP, 2012)
didapatkan data jenis-jenis alat tangkap yang digunakan oleh
sebagian besar nelayan yang berada di sekitar kawasan TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya pada masing-masing
kecamatan.
Hasil survey dan kajian Sosek yang dilakukan pada tahun 2012
(MRAP, 2012) didapatkan bahwa 76,5% nelayan menggunakan
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pancing untuk menangkap ikan, kemudian disusul dengan alat
tangkap bubu sebanyak 14,6%. Jenis Alat tangkap pancing ulur
dan armada penangkapannya (perahu pongpong) sebagaimana
tersebut pada Gambar 20, jenis alat tangkap bubu sebagaimana
tersebut pada Gambar 21, jenis alat tangkap bagan apung
sebagaimana tersebut pada Gambar 22, jenis alat tangkap jaring
insang (gill net) sebagaimana tersebut pada Gambar 23.

Gambar

Gambar 21. Jenis alat tangkap bubu

20. Jenis Alat tangkap
pancing ulur dan armada
penangkapannya (perahu
pongpong)

Gambar 22. Jenis alat tangkap bagan
apung

g.

Gambar 23. Jenis alat tangkap jaring
insang (gill net)

Kegiatan Penelitian dan Pendidikan di TWP
Kegiatan penelitian yang pernah dilakukan di TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya dilakukan dimulai pada tahun
2011 yakni pengumpulan data biofisik dan sosial ekonomi,
kemudian identifikasi dan inventarisasi potensi tahun 2012,
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Marine Rapid Assessment tahun 2012, dan Kajian tentang
Budidaya Ikan Napoleon oleh Masyarakat Kab. Kepulauan
Anambas tahun 2012.
Sementara kegiatan pendidikan di TWP Kepulauan Anambas
dan Laut Sekitarnya dimulai pada tahun 2011 yakni Pelatihan
Dasar-dasar
Rencana

Konservasi

Pengelolaan

Perairan,

dan

Zonasi

Pelatihan
KKP

tahun

Penyusunan
2011,

dan

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari
Sekolah Tinggi Perikanan (STP).
h.

Infrastruktur Penunjang KKPN
Dalam rangka pengelolaan kawasan TWP Kepulauan Anambas
dan Laut Sekitarnya, Loka KKPN Pekanbaru telah menyediakan
beberapa infrastrukur pengelolaan seperti: kantor satker (masih
sewa), kapal monitoring, alat selam, alat survei, meubelair,
papan informasi kawasan, alat monitoring dan alat olah data.
Infrastruktur

ini

dibandingkan

dengan

dikelola.

Untuk

pengelolaan

perlu

masih
itu

tergolong

luasnya

kawasan

penambahan

ditingkatkan.

belum

konservasi

sarana

Secara

memadai

bila
yang

dan

prasarana

umum

kabupaten

Kepulauan Anambas telah memiliki beberapa infrastruktur
seperti jalan dan jembatan, dermaga, listrik, sarana air bersih,
dan cold storage. (BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2012).
B. Permasalahan Pengelolaan
Beberapa permasalahan baik secara langsung maupun tidak
langsung terkait dengan pengelolaan TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya

telah

diidentifikasi

dari

hasil-hasil

pertemuan

dengan

stakeholder maupun dari hasil-hasil kajian yang telah dilakukan pada
tahun 2011 hingga tahun 2013.
Berdasarkan hasil survei lapangan dan pengumpulan informasi
melalui konsultasi publik di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten
Kepulauan Anambas dan Pertemuan Kelompok Kerja Penyusun Rencana
Pengelolaan dan Zonasi TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya,
diketahui beberapa permasalahan yang terjadi didalam kawasan.
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Permasalahan tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu aspek
Ekologis, aspek sosial ekonomi dan budaya, dan aspek kelembagaan.
1.

Aspek Ekologis
a. Pengambilan dan Perdagangan Telur Penyu
Ada 2 (dua) jenis penyu hidup di perairan sekitar Pulau Durai
dan sering bertelur di kawasan konservasi Taman Wisata
Perairan Kepulauan Anambas seperti Penyu Hijau (Chelonia
mydas) dan Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata). Keberadaan
penyu di Pulau Durai tak luput dari beberapa ancaman yang
dapat menurunkan jumlah populasi dan dapat mengarah pada
kepunahan. Banyak faktor ancaman yang dapat menimbulkan
kepunahan populasi penyu. Ancaman tersebut baik secara
alamiah berupa predator penyu yang hidup di sekitar habitat
sarang penyu maupun dari tekanan gangguan manusia berupa
pengambilan

telur

dan

penangkapan

penyu.

Upaya

penyelamatan dan pelestarian penyu di Pulau Durai antara lain
dapat melalui Penetasan Semi Alami di Pulau Durai (konservasi
eksitu), Perlindungan Habitat (konservasi insitu), Penegakan
Hukum, dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar.
Populasi penyu di Pulau Durai saat ini telah mengalami
penurunan. Di habitat alaminya, penyu mengalami siklus
bertelur yang beragam, dari dua hingga delapan tahun. Tidak
banyak regenerasi yang dihasilkan seekor penyu. Dari ratusan
butir telur yang dikeluarkan oleh seekor penyu betina, paling
banyak hanya belasan yang berhasil sampai ke laut kembali dan
tumbuh dewasa. Tingkat keberhasilan penyu dapat bertahan
hidup di laut kira- kira 1 % tanpa adanya gangguan manusia.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan perlindungan terhadap
populasi penyu melalui: Surat Keputusan Menteri Kehutanan,
antara

lain:

Nomor

belimbing

327/Kpts/um/5/1978

(Dermochelys

716/Kpts/um/10/1980

untuk

untuk

coriacea);
penyu

lekang

penyu
Nomor

(Lepidochelys

olivea) dan penyu tempayan (Caretta caretta); Nomor 882/KptsII/1992

untuk

penyu

sisik
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(Eretmochelys

imbricata)

dan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 untuk penyu hijau
(Chelonia mydas).
Permasalahan yang muncul adalah masih adanya pengambilan
telur penyu oleh masyarakat dan penjualan telur penyu secara
ilegal di lokasi Pulau Durai. Hal ini dapat menimbulkan
penurunan populasi penyu di lokasi tersebut.
b. Pengambilan batu karang dan pasir pantai untuk bahan
bangunan
Berdasarkan

pengamatan

di

lapangan,

ada

beberapa

hal

penyebab terjadinya penurunan persen tutupan karang, dilihat
dari bentuk kerusakan yang berupa rubble atau pecahanpecahan karang, maka bisa disImpol kan bahwa penyebab
kerusakan tersebut adalah aktivitas penangkapan ikan oleh
manusia yang menggunakan bahan dan alat yang tidak ramah
lingkungan,

yaitu

berupa

bom.

Penggunaan

bom

ini

menimbulkan kerusakan yang meluas dan dampaknya dalam
jangka panjang adalah sulitnya terjadi recovery di lokasi semula
karena keberadaan pecahan-pecahan karang yang mudah
bergerak apabila terkena pergerakan air.

Sementara untuk

tumbuh lagi karang memerlukan substrat dasar yang keras dan
kuat/ stabil. Upaya penangkapan lain yang juga menimbulkan
kerusakan dalam kawasan adalah penangkapan ikan dengan
menggunakan racun/potassium.
Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten baru
hasil pemekaran dari Kabupaten Natuna yang baru berdiri pada
tahun 2009. Seperti halnya daerah yang baru dimekarkan,
pembangunan di kabupaten ini menjadi semakin intensif pada
awal-awal berdirinya. Hal ini memberikan konsekuensi pada
kebutuhan bahan penunjang pembangunan seperti pasir dan
batu karang untuk bahan konstruksi. Meskipun data belum
tercatat dengan baik, namun kegiatan penambangan pasir
pantai dan batu karang di Kabupaten Kepulauan Anambas
terjadi di hampir seluruh pulau yang ada.
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c.

Penebangan mangrove
Ekosistem

mangrove

merupakan

ekosistem

penting

bagi

keberlanjutan sumber daya pesisir dan perairan, terutama
berfungsi sebagai tempat mencari makan, tempat asuhan, dan
tempat berkembang biak bagi sebagian besar biota perairan.
Fungsi

ekosistem

mangrove

akan

hilang

akibat

kegiatan

penebangan pohon bakau oleh masyarakat setempat. Mangrove
ditebang untuk dimanfaatkan sebagai sumber kayu bangunan
oleh masyarakat. Kayu mangrove juga banyak dimanfaatkan
sebagai sumber mata pencaharian untuk diolah menjadi arang
yang dijual di luar daerah Kabupaten Kepualuan Anambas.
Berdasarkan hasil survey sosial-ekonomi masyarakat yang
berada di sekitar TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
(MRAP, 2012), sebanyak 88,4% masyarakat di sekitar kawasan
memiliki rumah yang terbuat dari papan untuk dinding dan
lantainya, yang sebagian besar diduga berasal dari kayu hutan
sekitar kawasan termasuk kayu bakau dari hutan mangrove.
Sementara itu, sebanyak 20,8% masyarakat di sekitar kawasan
menggunakan kayu api sebagai bahan bakar untuk memasak,
dan sebanyak 47,3% menggunakan minyak tanah dan kayu api
sebagai bahan bakar untuk memasak. Kayu atau arang yang
digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak sebagian besar
berasal dari kayu bakau.
d. Eksploitasi berlebih terhadap populasi ikan Napoleon
Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan habitat terbesar
bagi

ikan

napoleon

yang

ada

di

Indonesia.

Kegiatan

pemanfaatan ikan napoleon di Kabupaten Kepulauan Anambas
sudah berlangsung cukup lama. Ikan napoleon merupakan ikan
yang banyak diminati oleh konsumen luar negeri terutama
Hongkong dan negara Asia Timur lainnya. Bentuk pemanfaatan
terhadap jenis ikan ini adalah dengan cara mengambil langsung
dari alam.
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Karena permintaan konsumen semakin meningkat, sementara
jumlah populasi ikan napoleon di alam semakin menurun, maka
beberapa eksportir ikan tersebut memelihara (menangkarkan)
benih ikan tersebut hingga dewasa atau mencapai ukuran layak
jual/diekspor.

Hal

tersebut

membuat

nelayan

setempat

menjadikan benih ikan napoleon sebagai target penangkapan.
Kondisi ini dihawatirkan akan menyebabkan menurunnya
populasi ikan napoleon yang ada di alam mengingat teknologi
budidaya ikan tersebut belum ditemukan.
e.

Illegal Fishing oleh nelayan Asing
Kabupaten

Kepulauan

Anambas

yang

berbatasan

dengan

beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand
dan Vietnam menjadikan Kabupaten Kepulauan

Anambas

berpotensi menjadi tempat pencurian ikan oleh negara lain
(Illegal Fishing). Praktek pencurian ikan oleh negara lain sudah
berlangsung cukup lama termasuk penindakan yang telah
dilakukan

oleh

aparat

berwenang

maupun

Kelompok

Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berasal dari nelayan
lokal. Namun, kegiatan pencurian ikan tersebut nampaknya
masih

menjadi

masalah

serius

di

Kabupaten

Kepulauan

Anambas, terutama di wilayah bagian utara dan timur perairan
Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan pencurian ikan di
perairan

Kabupaten

Kepulauan

Anambas

mengancam

kelestarian stok ikan di wilayah tersebut. Kondisi semakin parah
akibat kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan
asing tersebut menggunakan alat tangkap pukat harimau (trawl)
yang sangat tidak ramah lingkungan.
Kabupaten Kepulauan Anambas berada di wilayah perbatasan
yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga, seperti
Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Hal ini menjadikan
Kabupaten Kepulauan Anambas berpotensi menjadi tempat
pencurian ikan oleh negara lain (Illegal Fishing).
Praktek pencurian ikan oleh negara lain sudah berlangsung
cukup lama termasuk penindakan yang telah dilakukan oleh
aparat berwenang maupun Kelompok Masyarakat Pengawas
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(Pokmaswas) yang berasal dari nelayan lokal. Namun, kegiatan
pencurian ikan tersebut nampaknya masih menjadi masalah
serius di Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama di wilayah
bagian

utara

dan

timur

perairan

Kabupaten

Kepulauan

Anambas. Kegiatan pencurian ikan di perairan Kabupaten
Kepulauan Anambas mengancam kelestarian stok ikan di
wilayah tersebut. Kondisi semakin parah akibat kegiatan
penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing tersebut
menggunakan alat tangkap pukat harimau (trawl) yang sangat
tidak ramah lingkungan.
f.

Aktivitas perikanan yang merusak (destructive fishing)
Kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan Kepulauan
Anambas oleh nelayan setempat sebagian besar dilakukan
menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti
beberapa jenis pancing. Namun, penangkapan ikan karang baik
ikan konsumsi maupun ikan hias masih terdapat nelayan yang
menggunakan bom dan sianida yang bersifat

destructive.

Kegiatan destructive fishing ini sebagian besar dilakukan oleh
nelayan yang berasal dari luar daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas.
Di tingkat lokal, masih terdapat aktivitas nelayan dalam
melakukan penangkapan di sekitar kawasan TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya yang tidak ramah lingkungan
seperti penggunaan bom. Hal ini dapat dilihat dari patahanpatahan karang yang banyak terdapat di sekitar kawasan dan
bahan sianida ini terlihat dari adanya karang mati dengan
kondisi struktur karang yang masih berdiri. Selain itu nelayan
yang melakukan akitivitas penangkapan di sekitar pulau pada
saat

melakukan

penangkapan

sering

membuang

jangkar

sembarangan sehingga dapat merusak terumbu karang yang
terkena oleh jangkar nelayan.
Penggunaan alat tangkap seperti bubu juga menjadi penyebab
kerusakan karang dan ancaman bagi biota lainnya, oleh sebab
itu aktivitas Perikanan yang bersifat merusak perlu dihentikan
dalam kawasan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya.
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g.

Terjadinya Trend Tangkap Lebih (Over Fishing)
Kegiatan

perikanan

baik

yang

sifatnya

masih

tradisional

maupun dalam skala yang lebih besar banyak dilakukan di
dalam kawasan.

Ikan-ikan ekonomis penting relatif masih

banyak tertangkap oleh nelayan, mulai dari ikan-ikan karang
seperti kerapu, kakap, dan kuwe sampai dengan ikan-ikan
pelagis

seperti

pengamatan

tongkol,

di

tuna,

lapangan,

dan

trend

tengiri.
hasil

Berdasarkan

tangkapan

yang

didapatkan oleh para nelayan menunjukkan bahwa kegiatan
perikanan tersebut cenderung mulai mengalami overfishing.
Salah satu indikatornya adalah banyak tertangkapnya benih
ikan yang masih kecil, seperti anakan tongkol, ataupun kerapu.
Hasil survey dan kajian Sosek yang dilakukan pada tahun 2012
(MRAP, 2012) menunjukkan bahwa 63,5% responden menjawab
hasil tangkapan mereka adalah ikan karang, sementara ikan
pelagis hanya 1,7%. Penurunan hasil tangkapan tersebut
merupakan salah satu indikasi terjadinya over fishing.
h. Pencemaran sampah
Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki topografi pulau yang
curam dan sangat sedikit dataran atau hampir tidak memiliki
pantai. Kondisi ini mengakibatkan pola pemukiman yang
dibangun di pulau-pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan
Anambas berdiri di atas perairan bibir pulau tersebut. Kondisi
ruang yang sempit menyebabkan tata kota yang ada kurang
tertata dengan baik, sehingga sarana dan prasarana serta
infrastruktur pemukiman masih tidak tertata. Akan halnya
dengan kondisi tersebut, masalah sampah dan limbah yang
dihasilkan dari kegiatan rumah tangga sehari-hari menjadi
masalah lingkungan tersendiri.
Selain

tempat

terencana,

pembuangan

akses

sampah

pembuangan

akhir

sampah

yang

dan

belum

kesadaran

masyarakat dalam mengelola sampah dan limbah menjadi
problem

tersendiri.

Selain

sampah dan

limbah

domestik,

masalah pencemaran lain di perairan Kabupaten Kepulauan
Anambas

bersumber

dari
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kapal

asing

yang

membuang

sampahnya di perairan. Kondisi diperparah oleh kegiatan kapal
PELNI yang juga membuang sampahnya di perairan.
Masalah sampah di

Kabupaten Kepulauan Anambas juga

disebabkan karena belum adanya Tempat Pembuangan Sampah
Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA),
Unit Pengolahan Limbah (UPL), dan Unit Pengolahan Sampah
(UPS).
2.

Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya
a. Konflik Wilayah Penangkapan Ikan
Nelayan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan
Anambas didominasi oleh nelayan tradisional yang memiliki
kemampuan jangkauan penangkapan yang sangat terbatas.
Armada perikanan yang mereka miliki hanya memiliki kekuatan
rata-rata kurang dari 3 GT dan umumnya menggunakan alat
tangkap pancing ulur dan jaring. Jenis ikan utama yang menjadi
sasaran penangkapan adalah ikan-ikan pelagis kecil. Konflik
antar nelayan sebagian besar terjadi sebagai akibat dari
perebutan daerah tangkapan ikan.
Nelayan lokal yang dominan menguasai wilayah perikanan
pantai

0-4

mil,

seringkali

berhadapan

dengan

kegiatan

penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan yang
menggunakan alat tangkap yang tidak seharusnya beroperasi di
wilayah penangkapan 0-4 mil seperti Pukat Mayang (Purse
Seine). Nelayan-nelayan yang menggunakan alat tangkap yang
tidak sesuai dengan peruntukannya ini biasanya berasal dari
luar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas seperti Kalimantan
Barat, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung
Balai Asahan, Pulau Jawa, bahkan ada yang berasal dari
negara lain seperti Thailand dan Vietnam.
b. Konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan dari luar
daerah
Sumber daya ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang
masih cukup melimpah mendorong banyaknya nelayan dari luar
daerah melakukan kegiatan penangkapan di wilayah peraiaran
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Kabupaten Kepulauan Anambas. Banyaknya nelayan luar yang
melakukan aktivitas penangkapan berdampak pada daerah
penangkapan (fishing ground) nelayan lokal semakin sempit. Hal
ini dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan antara
nelayan lokal dengan nelayan luar tersebut. Hal ini diperparah
oleh penggunaan alat yang tidak seimbang. Nelayan lokal
banyak yang menggunakan alat tangkap pancing, sedangkan
nelayan luar sebagian besar menggunakan alat tangkap purse
seine dan bubu sehingga mengancam kelestarian stok ikan yang
ada di daerah penangkapan. Kondisi ini seringkali menimbulkan
konflik pemanfaatan sumber daya perikanan antara nelayan
lokal dengna nelayan dari luar Kabupaten Kepulauan Anambas.
c.

Klaim kepemilikan lahan di pulau-pulau kecil yang tidak
berpenghuni
Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki pulau-pulau
yang

belum

pengakuan

berpenghuni
(klaim)

menimbulkan

kepemilikan

lahan

potensi
oleh

konflik

masyarakat.

Meskipun status kepemilikan pulau tidak dapat diakui oleh
negara, namun hak kepemilikan lahan di pulau dijamin oleh
undang-undang. Akan tetapi, banyaknya lahan yang belum jelas
status

kempemilikannya

menjadi

persoalan

tersendiri

di

Kabupaten Kepulauan Anambas. Banyak pihak yang secara
sepihak mengklaim sebagai pemilik lahan di pulau-pulau
tersebut.
d. Sarana dan Prasarana nelayan lokal yang masih minim
Mata pencaharian penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas
sebagian besar adalah nelayan. Hampir di seluruh wilayah
kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Anambas,
mata pencaharian penduduk masih mengandalkan dari aktivitas
penangkapan ikan.
Nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan nelayan
tradisional

yang

masih

menggunakan

alat-alat

tangkap

sederhana. Meskipun demikian, hasil tangkapan ikan yang
didapat

cukup

besar

sehingga

memerlukan

sarana

dan

prasarana yang dapat mendukung aktivitas perikanan tersebut,
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seperti tempat pendaratan ikan, cold storage, Stasiun Pengisian
Bahan Bakar untuk Nelayan, modernisasi armada, dan lainnya.
e.

Masih Adanya Masyarakat yang Mengkonsumsi Telur Penyu dan
daging penyu
Beberapa pantai pasir di pesisir pulau-pulau kecil di TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya merupakan tempat
peneluran penyu penyu. Paling tidak ada dua jenis penyu yang
bertelur di kawasan TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya, yakni jenis penyu hijau (Chelonia mydas) dan penyu
sisik (Eretmochelys imbricata). Keberadaan penyu di TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya tidak luput dari
beberapa ancaman yang dapat menyebabkan berkurangnya atau
kepunahan populasi penyu. Ancaman tersebut antara lain
masih adanya masyarakat yang mengkonsumsi telur penyu dan
daging penyu khususnya di Pulau Mengkait dan Desa Air Sena.
Masyarakat di Pulau Mengkait yang mengkonsi daging penyu
dilakukan oleh Suku Laut. Suku ini selain mengkonsumsi
daging penyu yang tidak disengaja tertangkap oleh alat tangkap,
juga mengkonsumsi secara sengaja untuk kebutuhan upacara
perkawinan, pada saat natal dan pada saat acara kesukuan.
Meskipun kebutuhan daging penyu untuk memunuhi acara
tersebut maksimal hanya 3 ekor penyu, namun konsumsi
daging ataupun telur penyu merupakan tindakan ilegal karena
penyu merupakan salah satu jenis hewan yang dilindungi dan
dilarang untuk dikonsumsi.

3.

Aspek Kelembagaan
a. Kurangnya Sumber Daya Manusia Pengelola
Hingga saat ini (tahun 2013), Satker TWP Kepulauan Anambas
dan Laut Sekitarnya hanya memiliki satu orang pegawai negeri
sipil dan 6 orang tenaga kontrak untuk melakukan pengelolaan
kawasan.

Idealnya,

TWP

Kepulauan

Anambas

dan

Laut

Sekitarnya memiliki 14 orang pegawai negeri sipil yang memiliki
kompetensi dan kualifikasi di bidang pengelolaan kawasan
konservasi perairan yang mencakup pengawasan, penelitian,
adimistrasi, dan perencanaan. Minimnya sumber daya manusia
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yang ada mempengaruhi efektifnya pengelolaan TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya.
b. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pengelola
Pengelolaan kawasan Konservasi TWP Kepulauan Anambas dan
Laut Sekitarnya memerlukan sarana dan prasarana yang dapat
mendukung berjalannya kegiatan secara berkelanjutan. Sarana
dan prasarana yang dibutuhkan tidak hanya memperhatikan
kebutuhan bagi wisatawan, melainkan juga untuk pengelolaan
kawasan.
Sarana dan prasarana dasar yang sangat dibutuhkan di dalam
kawasan antara lain dermaga/jetty, mooring buoy, sarana air
bersih/ MCK, sarana dan prasarana wisata, serta pos jaga atau
kantor bagi pengelola di lapangan.
Selain

itu,

untuk

mendukung

kegiatan

pengawasan

dan

penegakan hukum di TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya,

sangat

dibutuhkan

sarana

dan

prasarana

pendukung berupa kapal pengawas dan peralatan komunikasi
atau pengawasan lainnya.

Dengan belum adanya sarana

pendukung tersebut, maka kegiatan pengawasan pun belum
dapat dilakukan secara optimal.
c.

Lemahnya Kelembagaan Masyarakat
Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan TWP Kepulauan
Anambas
masyarakat

dan

Laut

lokal.

Saat

Sekitarnya
ini,

diperlukan

terdapat

beberapa

partisipasi
Kelompok

Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berfungsi sebagai
lembaga pengawasan lokal untuk mengawasi dan mencegah
kegiatan penangkapan ikan yang merusak. Namun, perlu
dukungan dan pembinaan terhadap lembaga masyarakat lokal
tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan
terhadap partisipasi dalam rangka mendukung keberhasilan
pengelolaan kawasan.
d. Belum adanya SOP Pengelolaan
Penurunan kondisi ekosistem dalam kawasan TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya terjadi karena adanya aktivitas
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perikanan yang tidak ramah lingkungan. Kegiatan perikanan
yang

bersifat

merusak

terus

terjadi

akibat

lemahnya

pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya dan tidak
adanya penegakan hukum yang tegas untuk menjaga kondisi
ekosistem dalam kawasan konservasi perairan. Salah satu faktor
yang menyebabkan masih lemahnya pengawasan kawasan
adalah belum adanya Standar Operational Procedure (SOP) yang
mengatur pengawasan. Oleh sebab itu, perlu disusun SOP
pengawasan kawasan untuk menjamin kegiatan pemanfaatan
sumber daya di dalam kawasan sesuai dengan peraturan yang
ada dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya dan
ekosistem di kawasan.
e.

Masih

Lemahnya

Koordinasi

Antar

Lembaga

dan

Kemitraan/Jejaring Pengelola
Di

dalam

pengembangan

suata

kawasan

diperlukan

keterpaduan berbagai sektor (collaborative mangement). Loka
KKPN

Pekanbaru

memiliki

keterbatasan

kewenangan

dan

keterbatasan personel. Oleh karena itu, perlu membentuk suatu
dewan pengelola TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
yang melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat aktif sesuai
dengan porsi dan tupoksi masing-masing.
Peran tersebut sangat diperlukan terutama dalam mengelola
kawasan dari aspek ekonomi terkait dengan sumber pendanaan
yang

diperlukan

untuk

mendukung

sumber

pendanaan

pengelolaan kedepannya.
f.

Belum Adanya Adopsi Formal Pendanaan
Kelembagaan dan pendanaan yang kuat diperlukan dalam
mengelola kawasan. Mengingat sumber pendanaan dari APBN
terbatas, diperlukan dukungan sumber pendanaan dari pihak
lain yang juga diformalkan melalui lembaga yang

dapat

mengakomodir seluruh pihak yang berperan serta dalam
membantu pendanaan berkelanjutan (sustainable financing)
sebagai bentuk pengelolaan kolaboratif. Sumber pendanaan
dapat berasal dari dana CSR swasta, retribusi atau hasil dari
kegiatan wisata di dalam kawasan.
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BAB III
PENATAAN ZONASI

A. Umum
Zonasi kawasan konservasi perairan adalah suatu bentuk rekayasa
teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya
dan daya dukung, serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai
satu kesatuan ekosistem.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan
Konservasi Perairan, disebutkan bahwa zonasi di dalam kawasan
konservasi perairan terdiri dari zona inti, zona perikanan berkelanjutan,
zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Secara administrasi, kawasan TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya masuk dalam 6 wilayah
kecamatan dari 7 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan
Anambas, yakni Kecamatan Palmatak, Jemaja, Jemaja Timur, Siantan
Selatan, Siantan Tengah, dan Siantan Timur, mencakup perairan sekitar
pulau-pulau yang terdapat di dalam kawasan dengan luas total perairan
seluas seluas 1.262.686,2 ha. Sesuai dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010, untuk memenuhi
syarat minimum luasan zona inti sebesar 2% dari luas kawasan maka
luas minimum zona inti di TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya adalah 25.253,7 ha. Adapun luas zona inti di TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya adalah 30.328,58 ha yang tersebar di 26
lokasi atau 2,40% dari luas seluruh perairan kawasan.
Zona lainnya merupakan zona di luar Zona Inti, Zona Perikanan
Berkelanjutan,

dan

Zona

Pemanfaatan

yang

kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.

karena

fungsi

dan

Zona lainnya di TWP

Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya diperuntukan sebagai zona
rehabilitasi. Adapun batas koordinat Kawasan TWP Kepulauan Anambas
Dan Laut Sekitarnya sebagaimana tersebut pada Tabel 12.
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Tabel 12.
No.
Titik

Batas Koordinat Kawasan TWP Kepulauan Anambas
Dan Laut Sekitarnya

Lintang (LU)

Bujur
(BT)

No.
Titik
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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Lintang (LU)

Bujur (BT)

30 25’ 56.538”
30 31’ 08.432”
30 37’ 26.589”
30 25’ 17.178”
30 21’ 32.221”
30 18’ 26.131”
30 17’ 03.685”
30 16’ 54.263”
30 17’ 53.153”
30 26’ 58.194”
30 30’ 04.558”
30 30’ 04.558”
20 37’ 04.229”
20 05’ 14.639”
20 17’ 35.579”
20 38’ 21.321”
20 49’ 11.669”
20 29’ 20.623”
20 44’ 38.649”
30 11’ 26.145”
30 11’ 26.145”
30 05’ 39.391”
30 04’ 21.401”
30 04’ 21.401”
20 54’ 22.731”
20 54’ 22.731”
30 00’ 02.544”
30 05’ 44.102”
30 08’ 50.193”
30 11’ 51.572”
30 12’ 41.039”
30 12’ 46.928”
30 11’ 07.994”
30 08’ 13.681”
30 05’ 33.502”
30 04’ 32.257”
30 12 11.785”
30 12’ 11.785”
30 13’ 32.626”
30 22’ 09.290”
30 24’ 21.233”

1050 44’ 26.778”
1050 52’ 03.845”
1060 07’ 43.740”
1060 11’ 09.294”
1060 09’ 19.760”
1060 06’ 58.426”
1060 05’ 03.003”
1050 58’ 08.422”
1050 54’ 19.931”
1060 15’ 23.587”
1060 16’ 32.008”
1060 33’ 56.207”
1060 33’ 56.207”
1050 29’ 36.291”
1050 23’ 36.445”
1060 03’ 17.987”
1050 55’ 47.687”
1050 18’ 02.214”
1050 10’ 46.874”
1050 25’ 50.500”
1050 38’ 47.637”
1050 44’ 25.149”
1050 44’ 25.149”
1050 39’ 28.648”
1050 39’ 28.648”
1050 42’ 04.697”
1050 51’ 07.952”
1050 51’ 12.663”
1050 52’ 28.041”
1050 57’ 29.555”
1060 01’ 41.601”
1060 06’ 58.426”
1060 09’ 24.471”
1060 11’ 29.317”
1060 12’ 54.117”
1060 16’ 16.697”
1060 15’ 56.949”
1060 17’ 04.748”
1060 17’ 04.748”
1060 19’ 31.195”
1060 19’ 31.195”

Sumber:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Peta ALKI DISHIDROS TNI AL 1:1.000.000, Tahun 2006
Peta RBI Bakosurtanal 1:250.000, Tahun 2009
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/KEPMEN-KP/2014
RTRW Kab. Kep. Anambas 2011-2031, Tahun 2011.
Identifikasi dan Inventarisasi Potensi TWP Kab. Kep. Anambas dan Laut Sekitarnya, Tahun
2010-2012.
Hasil Analisis Data Spasial, 2012-2013.
Hasil Konsultasi Publik RPZ TWP Anambas Loka KKPN Pekanbaru, Tahun 2012-2013.
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Peta Zonasi Kawasan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
secara keseluruhan dalam skala 1:250.000 sebagaimana tersebut pada
Gambar

24.

Gambar

24

menggambarkan

keseluruhan.
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peta

kawasan

secara

Gambar 24. Peta Zonasi Kawasan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
42

B. Zona Inti
1.

Rancangan Zona Inti
Zona inti di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya berjumlah 26
lokasi dengan total luasan 30.328,58 ha. Lokasi dan koordinat titik batas
zona inti di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya sebagaimana
tersebut pada Tabel 13.
Tabel 13. Lokasi zona inti di TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya

No.
LOKASI
KOORDINAT BATAS
0
1
Pulau Impol besar 1. 3 06’ 09.304” LU - 1050 41’ 53.747” BT
(bagian Utara)
2. 30 06’ 09.304” LU - 1050 43’ 24.926” BT
3. 30 05’ 35.404” LU - 1050 43’ 24.926” BT
4. Garis Pantai
5. 30 06’ 02.195” LU - 1050 41’ 53.747” BT
2
Pulau Impol kecil 1. 30 04’ 50.716” LU - 1050 43’ 45.392” BT
(bagian
Selatan- 2. 30 04’ 44.472” LU - 1050 43’ 45.388” BT
Tenggara)
3. 30 04’ 44.472” LU - 1050 43’ 36.015” BT
4. 30 04’ 49.682” LU - 1050 43’ 36.015” BT
5. Garis Pantai
6. 30 04’ 50.716” LU - 1050 43’ 40.290” BT
3
Pulau Mangkai
1. 30 06’ 03.273” LU - 1050 35’ 17.703” BT

4

5

2. 30 05’ 06.547” LU - 1050 36’ 41.932” BT
3. 30 04’ 56.367” LU - 1050 36’ 36.425” BT
4. Pesisir Pantai
5. 30 04’ 45.261” LU - 1050 36’ 14.530” BT
6. 30 05’ 00.880” LU - 1050 36’ 14.530” BT
7. 30 05’ 19.125” LU - 1050 34’ 49.990” BT
Pulau
Duata 1. 30 05’ 09.786” LU - 1050 40’ 09.281” BT
(bagian selatan)
2. 30 05’ 09.786” LU - 1050 40’ 14.682” BT
3. Garis pantai
4. 30 05’ 09.786” LU - 1050 40’ 34.527” BT
5. 30 05’ 09.786” LU - 1050 40’ 43.076” BT
6. 30 04’ 54.999” LU - 1050 40’ 43.076” BT
7. 30 04’ 54.999” LU - 1050 40’ 09.281” BT
Pulau
Ubi
dan 1. 30 07’ 45.559” LU - 1050 39’ 42.752” BT
Pulau Baju
2. 30 07’ 45.559” LU - 1050 40’ 43.579” BT
3. 30 07’ 11.333” LU - 1050 40’ 43.579” BT
4. 30 07’ 11.333” LU - 1050 40’ 33.949” BT
5. 30 07’ 11.207” LU - 1050 40’ 33.949” BT
6. Garis Pantai P. Ubi
7. 30 07’ 26.332” LU - 1050 40’ 29.324” BT
8. 30 07’ 11.333” LU - 1050 40’ 29.324” BT
9. 30 07’ 11.333” LU - 1050 40’ 01.423” BT
10. 30 07’ 23.979” LU - 1050 40’ 01.423” BT
11. Garis Pantai P. Baju
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LUAS (Ha)
135.92

4.96

144.25

31.06

172.49

No.

6

7

8

9

10

11

LOKASI

KOORDINAT BATAS
12. 30 07’ 25.862” LU - 1050 39’ 55.984” BT
13. 30 07’ 11.333” LU - 1050 39’ 55.984” BT
14. 30 07’ 11.333” LU - 1050 39’ 42.752” BT
Pulau
Duata 1. 20 58’ 33.618” LU - 1050 50’ 50.035” BT
(Jemaja Timur)
2. 20 58’ 33.618” LU - 1050 51’ 03.788” BT
3. 20 58’ 28.519” LU - 1050 51’ 03.788” BT
4. Garis Pantai
5. 20 58’ 31.484” LU - 1050 51’ 06.006” BT
6. 20 58’ 33.618” LU - 1050 51’ 06.006” BT
7. 20 58’ 33.618” LU - 1050 51’ 13.692” BT
8. 20 58’ 17.731” LU - 1050 51’ 13.692” BT
9. 20 58’ 17.731” LU - 1050 50’ 50.035” BT
Pulau Penesan
1. 20 53’ 14.746” LU - 1050 46’ 59.711” BT
2. 20 53’ 14.746” LU - 1050 47’ 16.876” BT
3. 20 53’ 03.045” LU - 1050 47’ 16.876” BT
4. Garis Pantai
5. 20 53’ 07.506” LU - 1050 47’ 27.045” BT
6. 20 53’ 14.746” LU - 1050 47’ 27.045” BT
2. 20 53’ 14.746” LU - 1050 47’ 41.875” BT
3. 20 52’ 21.750” LU - 1050 47’ 41.875” BT
4. 20 52’ 21.750” LU - 1050 46’ 59.711” BT
Pulau Dayang
1. 20 51’ 00.404” LU - 1050 45’ 55.691” BT
2. 20 51’ 00.404” LU - 1050 46’ 38.253” BT
3. 20 50’ 41.777” LU - 1050 46’ 38.253” BT
4. 20 50’ 41.777” LU - 1050 46’ 28.094” BT
5. Garis Pantai
6. 20 50’ 33.930” LU - 1050 46’ 27.001” BT
7. 20 50’ 33.930” LU - 1050 46’ 28.094” BT
8. 20 50’ 18.393” LU - 1050 46’ 28.094” BT
Karang
1. 30 12’ 22.620’’ LU - 1060 22’ 46.083 BT
Kukupluyung
2. 30 12’ 22.620’’ LU - 1060 23’ 10.250 BT
3. 30 11’ 42.254’’ LU - 1060 23’ 10.250 BT
4. 30 11’ 42.254’’ LU - 1060 22’ 46.083 BT
Teluk Mesabang
1. 30 11’ 03.756’’ LU - 1060 17’ 59.863 BT
2. 30 10’ 55.424’’ LU - 1060 18’ 13.699 BT
3. 30 10’ 50.998’’ LU - 1060 18’ 11.536 BT
4. Garis Pantai
5. 30 10’ 34.850’’ LU - 1060 17’ 47.868 BT
6. 30 10’ 38.473’’ LU - 1060 17’ 42.028 BT
Pulau Penilan
1. 30 14’ 07.242’’ LU - 1060 28’ 01.319 BT
2. 30 14’ 07.242’’ LU - 1060 28’ 43.225 BT
3. 30 13’ 18.396’’ LU - 1060 28’ 43.225 BT
4. 30 13’ 18.396’’ LU - 1060 28’ 28.797 BT
5. 30 13’ 24.453’’ LU - 1060 28’ 28.797 BT
6. Garis Pantai P. Kukupluyong
7. 30 13’ 30.862’’ LU - 1060 28’ 27.196 BT
8. 30 13’ 33.205’’ LU - 1060 28’ 23.659 BT
9. Garis Pantai P. Penilan
10. 30 13’ 32.299’’ LU - 1060 28’ 17.790 BT
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LUAS (Ha)

31.1

145.27

107.02

92.31

49.35

141.67

No.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

LOKASI

KOORDINAT BATAS
11. 30 13’ 18.396’’ LU - 1060 28’ 17.790 BT
12. 30 13’ 18.396’’ LU - 1060 28’ 01.319 BT
Karang Salahnama 1. 30 09’ 56.230’’ LU - 1060 18’ 09.113 BT
2. 30 09’ 46.893’’ LU - 1060 18’ 09.113 BT
3. 30 09’ 46.893’’ LU - 1060 17’ 50.202 BT
4. 30 10’ 16.307’’ LU - 1060 17’ 50.202 BT
5. Garis Pantai
Karang Beretih
1. 30 11’ 22.741’’ LU - 1060 24’ 19.542 BT
2. 30 11’ 22.741’’ LU - 1060 24’ 36.742 BT
3. 30 10’ 58.272’’ LU - 1060 24’ 36.742 BT
4. 30 10’ 58.272’’ LU - 1060 24’ 19.542 BT
Karang Kuning
1. 30 10’ 39.861’’ LU - 1060 16’ 36.167 BT
2. 30 10’ 39.861’’ LU - 1060 16’ 43.443 BT
3. 30 10’ 31.106’’ LU - 1060 16’ 43.443 BT
4. 30 10’ 31.106’’ LU - 1060 16’ 36.167 BT
Tanjung Lompat
1. 30 09’ 13.180’’ LU - 1060 17’ 44.387 BT
2. 30 07’ 58.061’’ LU - 1060 17’ 02.815 BT
3. 30 07’ 58.061’’ LU - 1060 16’ 37.303 BT
4. Garis Pantai
5. 30 09’ 13.180’’ LU - 1060 17’ 17.512 BT
Karang Tuboi
1. 30 06’ 45.253’’ LU - 1060 19’ 47.257 BT
2. 30 06’ 39.832’’ LU - 1060 20’ 01.060 BT
3. 30 06’ 12.363’’ LU - 1060 19’ 49.255 BT
4. 30 06’ 18.251’’ LU - 1060 19’ 34.805 BT
Tokong Linau
1. 30 05’ 19.429’’ LU - 1050 54’ 09.650” BT
2. 30 05’ 19.429’’ LU - 1050 54’ 43.463” BT
3. 30 04’ 13.776’’ LU - 1050 54’ 43.463” BT
4. 30 04’ 13.776’’ LU - 1050 54’ 09.650” BT
Teluk Raya
1. 20 47’ 23.675’’ LU - 1060 12’ 02.155” BT
2. Garis Pantai
3. 20 45’ 58.250’’ LU - 1060 13’ 23.592” BT
4. 20 45’ 58.250’’ LU - 1060 12’ 02.155” BT
Karang
Terumbu 1. 20 46’ 12.840’’ LU - 1060 10’ 50.906” BT
Sekitarnya
2. 30 46’ 12.840’’ LU - 1060 11’ 23.628” BT
3. 20 45’ 17.766’’ LU - 1060 11’ 23.628” BT
4. Garis Pantai P. Gembili
5. 20 45’ 26.329’’ LU - 1060 10’ 50.906” BT
Pulau Repong
1. 20 21’ 17.204’’ LU - 1050 46’ 56.082” BT
2. 20 25’ 34.537’’ LU - 1050 56’ 50.017” BT
3. 20 22’ 35.785’’ LU - 1050 58’ 04.697” BT
4. 20 20’ 08.285’’ LU - 1050 54’ 02.425” BT
5. 20 19’ 52.319’’ LU - 1050 53’ 26.883” BT
6. 20 21’ 52.708’’ LU - 1050 53’ 26.883” BT
7. 20 21’ 52.708’’ LU - 1050 52’ 57.973” BT
8. Garis Pantai P. Repong
9. 20 21’ 18.960’’ LU - 1050 52’ 59.822” BT
10. 20 19’ 38.322’’ LU - 1050 52’ 59.822” BT
11. 20 17’ 37.999’’ LU - 1050 48’ 28.530” BT
Pulau
Tokong 1. 20 19’ 52.116’’ LU - 1050 31’ 51.427” BT
45

LUAS (Ha)

35.91

39.6

6.04

169.98

43.07

210.34

472.6

148.62

13,486.27

14,373.84

No.

22

23

24

25

26

LOKASI
Malangbiru

KOORDINAT BATAS
2. 20 24’ 03.775’’ LU - 1050 40’ 54.788” BT
3. 20 20’ 03.732’’ LU - 1050 42’ 33.261” BT
4. 20 17’ 15.322’’ LU - 1050 36’ 01.785” BT
5. 20 18’ 09.866’’ LU - 1050 36’ 01.785” BT
6. 20 18’ 09.871’’ LU - 1050 35’ 50.963” BT
7. Pesisir Pantai
8. 20 17’ 59.956’’ LU - 1050 35’ 46.030” BT
9. 20 17’ 07.394’’ LU - 1050 35’ 46.030” BT
10. 20 16’ 01.011’’ LU - 1050 33’ 10.212” BT
Pulau Pengerat
1. 30 14’ 06.084’’ LU - 1060 18’ 59.036” BT
2. 30 14’ 06.084’’ LU - 1060 19’ 18.199” BT
3. 30 13’ 07.742’’ LU - 1060 19’ 18.199” BT
4. 30 13’ 07.742’’ LU - 1060 18’ 59.036” BT
Tokong Gurun
1. 30 19’ 38.920’’ LU - 1060 22’ 47.639” BT
2. 30 19’ 38.920’’ LU - 1060 23’ 23.432” BT
3. 30 19’ 02.897’’ LU - 1060 23’ 23.432” BT
4. 30 19’ 02.897’’ LU - 1060 22’ 47.639” BT
Pulau Pasu dan 1. 30 23’ 11.689’’ LU - 1060 27’ 37.407” BT
sekitarnya
2. 30 23’ 11.689’’ LU - 1060 28’ 01.551” BT
3. 30 22’ 41.544’’ LU - 1060 28’ 01.551” BT
4. 30 22’ 41.544’’ LU - 1060 27’ 37.407” BT
5. 30 22’ 48.869’’ LU - 1060 27’ 37.407” BT
6. 30 22’ 48.869’’ LU - 1060 27’ 41.460” BT
7. Garis Pantai TK. Pasuselatan
8. 30 22’ 51.632’’ LU - 1060 27’ 44.655” BT
9. 30 22’ 52.556’’ LU - 1060 27’ 45.392” BT
10. Garis Pantai P. Pasu
11. 30 22’ 58.290’’ LU - 1060 27’ 45.708” BT
12. 30 22’ 58.290’’ LU - 1060 27’ 37.407” BT
Tanjung Juluk
1. 30 19’ 17.279’’ LU - 1060 18’ 08.849” BT
2. 30 19’ 17.279’’ LU - 1060 18’ 14.019” BT
3. 30 19’ 12.268’’ LU - 1060 18’ 14.019” BT
4. 30 19’ 12.268’’ LU - 1060 18’ 08.949” BT
Karang Boko
1. 30 20’ 52.165’’ LU - 1060 17’ 48.018” BT
2. 30 20’ 52.165’’ LU - 1060 17’ 54.998” BT
3. 30 20’ 42.792’’ LU - 1060 17’ 54.998” BT
4. 30 20’ 42.792’’ LU - 1060 17’ 48.018” BT

LUAS (Ha)

103.77

120.39

54.16

2.41

6.18

Peta Zona inti di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya secara
keseluruhan dalam skala 1:50.000 sebagaimana tersebut pada Gambar 25 sampai
Gambar 34.
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Gambar 25. Peta Zona inti TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1118-23
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Gambar 26. Peta Zona inti TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1118-24
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Gambar 27. Peta Zona inti TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1118-41
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Gambar 28. Peta Zona inti TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1119-54
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Gambar 29. Peta Zona inti TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1118-63
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Gambar 30. Peta Zona inti TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1119-21
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Gambar 31. Peta Zona inti TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1119-22
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Gambar 32. Peta Zona inti TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1119-31
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Gambar 33. Peta Zona inti TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1119-32
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Gambar 34. Peta Zona inti TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1119-34
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2.

Potensi Zona Inti
a. Pulau Mangkai
Pulau Mangkai terletak di Desa Keramut, Kecamatan Jemaja
dengan luas 226,70 ha. Pulau ini merupakan pulau terluar
sebagai batas terluar atau salah satu titik pangkal NKRI. Pulau
mangkai memiliki lereng yang curam dengan topografi berbukit.
Kecerahan perairan di Pulau Mangkai memiliki tingkat kecerahan
yang tinggi yakni > 6 m. Pasang surut sekitar Pulau Mangkai
terjadi sekali sehari (tipe harian tunggal). Jangkauan pasang
surut mencapai 1,5 m dengan MSL sekitar 1,15 m. Arus yang
terjadi di sekitar Pulau Mangkai didominasi oleh arus pasut.
Kecepatan arus bervariasi di setiap sisi Pulau Mangkai ini
dengan kisaran antara 7,8 – 30,4 cm/detik saat surut dan 8,5 –
522,7 cm/detik saat pasang. Kecepatan arus terbesar ditemukan
di bagian timur arah utara, dan barat dari pulau, sehingga
terdeteksi adanya fenomena gerakan melingkar masa air (Eddys)
pada daerah tanjung dari ketiga bagian Pulau Mangkai tersebut.
Kondisi terumbu karang di Pulau Mangkai di bagian selatan
memiliki tutupan karang sedang, dengan tutupan 24,25 %
(sedang) di kedalaman 10 meter dan 31,17 % (sedang) di
kedalaman 3 meter. Untuk kondisi di bagian barat, untuk
kedalaman 10 meter tutupan 23,82 % (sedang), sementara di
kedalaman 3 meter kondisi tutupan karang 14,72 % (rusak).
Kondisi karang di Pulau Mangkai terbilang sedang dan rusak
karena keberadaan DCA (Death Coral Algae) cukup besar (Dinas
Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau, 2011).
Kondisi terumbu karang di Pulau Mangkai Kecil, di bagian barat
memiliki tutupan karang 54,75 % (baik) di kedalaman 10 meter
dan 41,08 % (sedang) di kedalaman 3 meter. Untuk kondisi di
bagian selatan di kedalaman 10 meter, presentase tutupan
karang mencapai 62,83 % (baik), sedangkan di kedalaman 3
meter kondisi tutupan karang 32,17 % (sedang). Kondisi karang
di Pulau Mangkai Kecil terbilang baik dan sedang karena
keberadaan karang hidup cukup besar (Dinas Kelautan dan
Perikanan Prov. Kepulauan Riau, 2011).
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Sementara hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu
karang yang dilakukan pada tahun 2011 (RPZ, 2011), persen
tutupan karang di Pulau Mangkai hanya sebesar 6,67% atau
dalam kondisi buruk. Oleh karena itu, sebagian lokasi di Pulau
Mangkai akan dijadikan sebagai zona lainnya untuk rehabilitasi
ekosistem terumbu karang.
Dari hasil pendataan ikan karang di Pulau Mangkai, didapatkan
36 jenis ikan karang dari 16 famili ikan karang. Diantaranya
terdapat beberapa family yang menjadi ikan mayor, ikan
indikator, dan ikan target tangkapan nelayan. Kelimpahan ikan
terbesar terdapat pada sisi sebelah barat Pulau Mangkai Kecil
dengan kelimpahan ikan sebesar 234 ekor ikan pada kedalaman
10 meter. Kemudian kelimpahan terkecil terdapat pada sisi Pulau
Mangkai Besar bagian selatan pada kedalaman 3 meter dengan
jumlah 93 ekor. Dominasi jenis ikan dari famili pomacentridae
yang merupakan ikan mayor, dimana jenis ikan ini paling tahan
dengan kondisi ekstrim perairan dan paling banyak ditemukan di
perairan Indonesia. Jenis ikan indikator yang paling banyak
ditemui ialah ikan kakak tua (parrortfish).
Ikan ini menjadi indikator kesuburan perairan karena ikan jenis
ini merupakan pemakan alga yang telah tumbuh di karang DCA
(Death Coral Algae). Ikan target seperti grouper (kerapu) dan
snapper (kakap) yang ditemukan sangat rendah jumlahnya yakni
hanya

sekitar

5-8

%.

Hal

tersebut

menunjukkan

bahwa

kelimpahan ikan target di Pulau Mangkai terbatas. Kelimpahan
ikan target menjadi parameter maraknya penangkapan oleh
nelayan setempat.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, jenis penyu yang
ditemukan

ada

3

jenis,

yakni

Penyu

Sisik

(Eretmochelys

imbricata), Penyu Tempayan (Caretta caretta), dan Penyu Lekang
(Lepicochelys olivacea). Secara umum, lokasi peneluran penyu di
Pulau Mangkai ada 5 lokasi yang tersebar pada 2 sisi, yakni sisi
utara

terdapat

2

lokasi,

sisi

selatan

terdapat

3

lokasi.

Berdasarkan hasil temuan pada setiap bekas lokasi peneluran
penyu dan informasi yang dididapatkan dari warga yang
mendiami Pulau Mangkai, terdapat beberapa ancaman yang
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dapat mengganggu kelangsungan hidup ekosistem penyu di
Pulau Mangkai. Ancaman tersebut datang dari predator-predator
seperti biawak, ikan dan manusia.
Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang
berada di Desa Keramut telah disepakati bersama bahwa
perairan

laut

di

sekitar

Pulau

Mangkai,

Desa

Keramut,

Kecamatan Jemaja mulai dari titik tubir karang bagian luar
hingga 50 meter dijadikan sebagai zona inti dengan luas zona inti
seluas 144,25 ha.
b. Pulau Duata
Pulau Duata terletak di Desa Keramut, Kecamatan Jemaja
dengan luas 27,35 ha. Pulau ini merupakan pulau berbukit yang
agak curam. Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat
sekitar yang berada di Desa Keramut telah disepakati bersama
bahwa perairan laut di bagian selatan Pulau Duata, Desa
Keramut, Kecamatan Jemaja mulai dari titik tubir karang bagian
luar hingga 50 meter dijadikan sebagai zona inti dengan luas
31,06 ha.
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2011 (RPZ, 2011) persen tutupan karang
di perairan sekitar Pulau Duata sebesar 60,67% atau dalam
kondisi baik. Oleh karena itu Pulau Duata dijadikan sebagai zona
inti

dalam

rangka

melindungi

ekosistem

terumbu

karang

sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap lestari dan
diharapkan stok ikan akan meningkat .
c.

Pulau Ubi dan Pulau Baju
Pulau Ubi dan Pulau Baju terletak di Desa Keramut dan Desa
Sunggak, Kecamatan Jemaja dengan luas masing-masing 9,50
ha dan 1,53 ha. Pulau ini merupakan pulau berbukit yang agak
curam. Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar
yang berada di Desa Keramut dan Desa Sunggak telah disepakati
bersama bahwa perairan laut di sekitar Pulau Ubi dan Pulau
Baju, Desa Keramut dan Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja
mulai dari titik tubir karang bagian luar hingga 50 meter
dijadikan sebagai zona inti dengan luas keseluruhan 172,49 ha
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karena merupakan ekosistem terumbu karang yang berfungsi
sebagai tempat berkembangbiak sumber daya ikan karang
(spawning agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Pulau Ubi dan Pulau Baju sebesar 50,00% atau
dalam kondisi sedang. Oleh karena itu perairan sekitar Pulau Ubi
dan Pulau Baju dijadikan sebagai zona inti dalam rangka
melindungi ekosistem terumbu karang sehingga ketersediaan
sumber daya ikan tetap lestari dan diharapkan stok ikan akan
meningkat.
d. Pulau Impol Besar
Pulau Impol Besar terletak di Desa Impol , Kecamatan Jemaja
dengan luas 681,60 ha. Pulau ini merupakan pulau bukit
bergelombang

sampai

lereng

agak

curam.

Berdasarkan

kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang berada di Desa
Impol telah disepakati bersama bahwa perairan laut di sekitar
Pulau Impol Besar, Desa Impol , Kecamatan Jemaja mulai dari
titik tubir karang bagian luar hingga 50 meter di bagian utara
dijadikan sebagai zona inti dengan luas 135,92 ha.
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2011 (RPZ, 2011) persen tutupan karang
di Pulau Impol Besar hanya sebesar 22,00% atau dalam kondisi
buruk. Sementara hasil Identifikasi dan Inventarisasi Potensi
pada tahun 2012 persen tutupan karang di Pulau Impol Besar
bagian selatan sebesar 31,00% (sedang) dan di bagian timur
sebesar 33,66% (sedang).
Oleh karena itu Pulau Impol Besar dijadikan sebagai zona inti
dalam rangka melindungi ekosistem

terumbu karang dari

kegiatan pemanfaatan agar memberikan kesempatan terhadap
ekosistem tersebut pulih dan berkembang sehingga populasi
sumber daya ikanpun akan pulih kembali.
e.

Pulau Impol Kecil
Pulau Impol
dengan luas

Kecil terletak di Desa Impol , Kecamatan Jemaja
2,64 ha. Pulau ini merupakan pulau bukit
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bergelombang

sampai

lereng

agak

curam.

Berdasarkan

kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang berada di Desa
Impol telah disepakati bersama bahwa perairan laut di sekitar
Pulau Impol Kecil, Desa Impol , Kecamatan Jemaja mulai dari
titik tubir karang bagian luar hingga 50 meter di bagian selatantenggara dijadikan sebagai zona inti dengan luas 4,96 ha karena
merupakan ekosistem terumbu karang yang berfungsi sebagai
tempat berkembangbiak sumber daya ikan karang (spawning
agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Pulau Impol Kecil sebesar 23,00% atau dalam
kondisi rusak. Oleh karena itu perairan sekitar Pulau Impol
Kecil dijadikan sebagai zona inti dalam rangka melindungi
ekosistem terumbu karang sehingga ketersediaan sumber daya
ikan tetap lestari dan diharapkan stok ikan akan meningkat.
f.

Pulau Duata
Pulau Duata terletak di Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja
Timur dengan luas 3,11 ha. Pulau Duata di Kecamatan Jemaja
Timur ini berbeda dengan Pulau Duata yang berada di Kecamatan
Jemaja (Desa Keramut). Pulau ini merupakan pulau berbukit
yang agak curam dan berpasir putih. Berdasarkan kesepakatan
dengan masyarakat sekitar yang berada di Desa Kuala Maras
telah disepakati bersama bahwa perairan laut di sekitar Pulau
Duata, Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur mulai dari
titik tubir karang bagian luar hingga 50 meter dijadikan sebagai
zona inti dengan luas 31,10 ha karena merupakan ekosistem
terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berkembangbiak
sumber daya ikan karang (spawning agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Pulau Duata sebesar 33,00% atau dalam kondisi
sedang. Oleh karena itu perairan sekitar Pulau Duata dijadikan
sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem terumbu
karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap lestari dan
diharapkan stok ikan akan meningkat.
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g.

Pulau Punisan
Pulau Punisan terletak di Desa Genting Pulur, Kecamatan
Jemaja Timur dengan luas 61,29 ha. Pulau ini merupakan pulau
berbukit yang agak curam dan dikelilingi mangrove.
Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang
berada di Desa Genting Pulur telah disepakati bersama bahwa
perairan laut di sekitar Pulau Punisan, Desa Genting Pulur,
Kecamatan Jemaja Timur mulai dari titik tubir karang bagian
luar hingga 50 meter dijadikan sebagai zona inti dengan luas
145,27 ha karena merupakan ekosistem terumbu karang yang
berfungsi sebagai tempat berkembangbiak sumber daya ikan
karang (spawning agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Pulau Impol Kecil sebesar 67,00% atau dalam
kondisi baik. Oleh karena itu perairan sekitar Punisan dijadikan
sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem terumbu
karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap lestari dan
diharapkan stok ikan akan meningkat.

h. Pulau Dayong
Pulau Dayong terletak di Desa Ulu Maras, Kecamatan Jemaja
Timur dengan luas 13,04 ha. Pulau ini merupakan pulau
berbukit yang agak curam dan dikelilingi pasir dan karang.
Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang
berada di Desa Genting Pulur telah disepakati bersama bahwa
perairan laut di sekitar Pulau Dayong, Desa Genting Pulur,
Kecamatan Jemaja Timur mulai dari titik tubir karang bagian
luar hingga 50 meter dijadikan sebagai zona inti dengan luas
107,02 ha. Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Potensi pada
tahun 2012 persen tutupan karang di Pulau Dayong sebesar
41,58% atau dalam kondisi sedang.
Oleh karena itu Pulau Dayong dijadikan sebagai zona inti dalam
rangka

melindungi

ekosistem

terumbu

karang

sehingga

ketersediaan sumber daya ikan tetap lestari dan diharapkan stok
ikan akan meningkat.
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i.

Karang Kukupluyung
Karang Kukupluyung terletak di Desa Batubelah, Kecamatan
Siantan Timur. Sebelah barat Karang Kukupluyung berdekatan
dengan

Pulau

Mangkianpandak.

Berdasarkan

kesepakatan

dengan masyarakat sekitar yang berada di Desa Batubelah, telah
disepakati bersama bahwa perairan laut di sekitar Karang
Kukupluyung Desa Batubelah, Kecamatan Siantan Timur mulai
dari titik tubir karang bagian luar hingga 100 meter dijadikan
sebagai zona inti dengan luas 92,31 ha karena merupakan
ekosistem terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat
berkembangbiak sumber daya ikan karang (spawning agregration
site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Karang Kukupluyung sebesar 44,00% atau
dalam kondisi sedang. Oleh karena itu perairan sekitar Karang
Kukupluyung

dijadikan

sebagai

zona

inti

dalam

rangka

melindungi ekosistem terumbu karang sehingga ketersediaan
sumber daya ikan tetap lestari dan diharapkan stok ikan akan
meningkat.
j.

Teluk Mesabang
Pulau Mesabang terletak di Desa Batubelah, Kecamatan Siantan
Timur dengan luas 122,30 ha. Pulau Mesabang merupakan
pulau pasir karang dengan perbukitan yang rendah. Pulau
terdekat

dengan

Pulau

Mesabang

adalah

Pulau

Dekil.

Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang
berada di Desa Batubelah telah disepakati bersama bahwa
perairan laut di Pulau Mesabang bagian utara (Teluk Mesabang),
Desa Batubelah, Kecamatan Siantan Timur mulai dari pesisir
pantai hingga tubir karang bagian luar dijadikan sebagai zona
inti dengan luas 49,35 ha karena merupakan ekosistem terumbu
karang yang berfungsi sebagai tempat berkembangbiak sumber
daya ikan karang (spawning agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
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sekitar perairan Teluk Mesabang sebesar 29,00% atau dalam
kondisi sedang. Oleh karena itu perairan sekitar Teluk Mesabang
dijadikan sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem
terumbu karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap
lestari dan diharapkan stok ikan akan meningkat.
k. Pulau Penilan
Pulau Penilan terletak di Desa Batubelah, Kecamatan Siantan
Timur dengan luas 66,25 ha. Pulau Penilan merupakan pulau
yang dikelilingi oleh terumbu karang. Pulau ini berbukit dengan
lereng curam dikelilingi pasir putih dan batu-batu. Pulau
terdekat dengan Pulau Penilan adalah Pulau Kukup Loyong dan
Pulau Selaih.
Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang
berada di Desa Batubelah telah disepakati bersama bahwa
perairan

laut

di

sekitar

Pulau

Penilan,

Desa

Batubelah,

Kecamatan Siantan Timur mulai dari titik tubir karang bagian
luar hingga 100 meter dijadikan sebagai zona inti dengan luas
141,67 ha karena merupakan ekosistem terumbu karang yang
berfungsi sebagai tempat berkembangbiak sumber daya ikan
karang (spawning agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Pulau Penilan sebesar 62,00% atau dalam
kondisi baik. Oleh karena itu perairan sekitar Pulau Penilan
dijadikan sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem
terumbu karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap
lestari dan diharapkan stok ikan akan meningkat.
l.

Karang Salahnama
Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang
berada di Desa Batubelah telah disepakati bersama bahwa
perairan

laut

di Pulau

Mesabang bagian

selatan

(karang

salahnama), Desa Batubelah, Kecamatan Siantan Timur mulai
dari pesisir pantai hingga tubir karang bagian luar dijadikan
sebagai zona inti dengan luas 35,91 ha karena merupakan
ekosistem terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat
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berkembangbiak sumber daya ikan karang (spawning agregration
site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Karang Salahnama sebesar 20,00% atau dalam
kondisi rusak.
Oleh karena itu perairan sekitar Karang Salahnama dijadikan
sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem terumbu
karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap lestari dan
diharapkan stok ikan akan meningkat.
m. Karang Beretih
Karang Beretih terletak di Desa Batubelah, Kecamatan Siantan
Timur. Sebelah timur karang Beretih berbatasan dengan Pulau
Teloksiran. Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar
yang berada di Desa Batubelah, telah disepakati bersama bahwa
perairan laut di sekitar Karang Beretih, Desa Batubelah,
Kecamatan Siantan Timur mulai dari titik tubir karang bagian
luar hingga 100 meter dijadikan sebagai zona inti dengan luas
39,60 ha karena merupakan ekosistem terumbu karang yang
berfungsi sebagai tempat berkembangbiak sumber daya ikan
karang (spawning agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Karang Beretih sebesar 46,00% atau dalam
kondisi sedang. Oleh karena itu perairan sekitar Karang Beretih
dijadikan sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem
terumbu karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap
lestari dan diharapkan stok ikan akan meningkat.
n. Karang Kuning
Karang Kuning terletak di Desa Temburun, Kecamatan Siantan
Timur. Karang Kuning terletak di dalam teluk yang berada di
bagian timur pesisir Pulau Siantan.

65

Di sebelah utara Karang Kuning berdekatan dengan Pulau
Jangkat Kecil. Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat
sekitar yang berada di Desa Temburun, telah disepakati bersama
bahwa perairan laut di sekitar Karang Kuning, Desa Batubelah,
Kecamatan Siantan Timur mulai dari titik tubir karang bagian
luar hingga 50 meter dijadikan sebagai zona inti dengan luas
6,04 ha karena merupakan ekosistem terumbu karang yang
berfungsi sebagai tempat berkembangbiak sumber daya ikan
karang (spawning agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Karang Kuning sebesar 78,00% atau dalam
kondisi sangat baik. Oleh karena itu perairan sekitar Karang
Kuning dijadikan sebagai zona inti dalam rangka melindungi
ekosistem terumbu karang sehingga ketersediaan sumber daya
ikan tetap lestari dan diharapkan stok ikan akan meningkat.
o.

Tanjung Lompat
Tanjung Lompat terletak di Desa Air Putih, Kecamatan Siantan
Timur. Tanjung Lompat berada di pesisir timur Pulau Siantan
dan berhadapan dengan Pulau Bajau. Di sebelah utara Tanjung
Lompat berdekatan dengan Pulau Suwek Kecil. Berdasarkan
kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang berada di Desa Air
Putih, telah disepakati bersama bahwa perairan laut di sekitar
Tanjung Lompat, Desa Air Putih, Kecamatan Siantan Timur
mulai dari titik tubir karang bagian luar hingga 100 meter
dijadikan sebagai zona inti dengan luas 169,98 ha karena
merupakan ekosistem terumbu karang yang berfungsi sebagai
tempat berkembangbiak sumber daya ikan karang (spawning
agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Tanjung Lompat sebesar 53,00% atau dalam
kondisi baik. Oleh karena itu perairan sekitar Tanjung Lompat
dijadikan sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem
terumbu karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap
lestari dan diharapkan stok ikan akan meningkat.
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p. Karang Tuboi
Karang Tuboi terletak di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan
Timur. Karang Tuboi terletak di sebelah selatan Tanjung Pandak,
Desa Nyamuk. Di sebelah utara Karang Tuboi berdekatan dengan
Tanjung Karang. Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat
sekitar yang berada di Desa Nyamuk, telah disepakati bersama
bahwa perairan laut di sekitar Karang Tuboi, Desa Nyamuk,
Kecamatan Siantan Timur mulai dari titik tubir karang bagian
luar hingga 100 meter dijadikan sebagai zona inti dengan luas
43,07 ha karena merupakan ekosistem terumbu karang yang
berfungsi sebagai tempat berkembangbiak sumber daya ikan
karang (spawning agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Karang Tuboi sebesar 18,00% atau dalam
kondisi rusak. Oleh karena itu perairan sekitar Karang Tuboi
dijadikan sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem
terumbu karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap
lestari dan diharapkan stok ikan akan meningkat.
q. Tokong Linau
Tokong Linau terletak di Desa Telaga Kecil, Kecamatan Siantan
Selatan. Tokong Linau terletak di sebelah barat Pulau Telaga
Kecil, Desa Telaga Kecil. Berdasarkan kesepakatan dengan
masyarakat sekitar yang berada di Desa Telaga Kecil, telah
disepakati bersama bahwa perairan laut di sekitar Tokong Linau,
Desa Telaga Kecil, Kecamatan Siantan Selatan mulai dari titik
tubir karang bagian luar hingga 100 meter dijadikan sebagai
zona inti dengan luas 210,34 ha karena merupakan ekosistem
terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berkembangbiak
sumber daya ikan karang (spawning agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Tokong Linau sebesar 44,00% atau dalam
kondisi sedang. Oleh karena itu perairan sekitar Tokong Linau
dijadikan sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem
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terumbu karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap
lestari dan diharapkan stok ikan akan meningkat.
r.

Teluk Raya
Teluk Raya terletak di Desa Kiabu, Kecamatan Siantan Selatan.
Teluk Raya terletak di sebelah barat Pulau Kiabu, Desa Kiabu.
Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang
berada di Desa Kiabu, telah disepakati bersama bahwa perairan
laut di sekitar Teluk Raya, Desa Kiabu, Kecamatan Siantan
Selatan mulai dari Tanjung Tower hingga 50 meter garis pantai
teluk bagian selatan dijadikan sebagai zona inti dengan luas
472,60 ha karena merupakan ekosistem terumbu karang yang
berfungsi sebagai tempat berkembangbiak sumber daya ikan
karang (spawning agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Teluk Raya sebesar 45,00% atau dalam kondisi
sedang. Oleh karena itu perairan sekitar Teluk Raya dijadikan
sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem terumbu
karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap lestari dan
diharapkan stok ikan akan meningkat.

s.

Karang Terumbu dan Sekitarnya
Karang Terumbu terletak di Desa Kiabu, Kecamatan Siantan
Selatan. Karang Terumbu terletak di sebelah utara Pulau
Gembili,

Desa

Kiabu.

Berdasarkan

kesepakatan

dengan

masyarakat sekitar yang berada di Desa Kiabu, telah disepakati
bersama bahwa perairan laut di sekitar Karang Terumbu, Desa
Kiabu, Kecamatan Siantan Selatan mulai dari 50 meter garis
pantai Pulau Gembili hingga ke utara dijadikan sebagai zona inti
dengan luas 148,62 ha karena merupakan ekosistem terumbu
karang yang berfungsi sebagai tempat berkembangbiak sumber
daya ikan karang (spawning agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Karang Terumbu sebesar 62,00% atau dalam
kondisi baik.
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Oleh karena itu perairan sekitar Karang Terumbu dijadikan
sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem terumbu
karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap lestari dan
diharapkan stok ikan akan meningkat.
t.

Pulau Repong
Pulau Repong terletak di sebelah timur Tokong Malang Biru
dengan luas 65,04 ha. Pulau ini terletak di Desa Kiabu.
Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang
berada di Desa Kiabu, telah disepakati bersama bahwa perairan
laut di sekitar Pulau Repong mulai batas terluar kawasan bagian
utara, barat, dan selatan serta 5 mil laut ke bagian timur
diusulkan sebagai zona inti dengan luas 13.486,27ha setelah
disesuaikan dengan adanya alur pipa dan kabel bawah laut yang
terdapat di sekitar pulau tersebut.
Berdasarkan

hasil

identifikasi

tahun

2012

(MRAP,

2012),

tutupan karang di Pulau Repong sebesar 60,00% atau termasuk
kategori baik. Oleh karena itu perairan sekitar Pulau Repong
dijadikan sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem
terumbu karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap
lestari dan diharapkan stok ikan akan meningkat.
u. Tokong Malang Biru
Tokong Malang Biru terletak di Desa Kiabu, Kecamatan Siantan
Selatan. Tokong Malang Biru Merupakan salah satu pulau
terluar

Kabupaten

Kepulauan

Anambas

yang

berbatasan

langsung dengan wilayah perairan Malaysia.
Tokong Malang Biru merupakan sebuah pulau batu yang
memiliki luas 1,44 hektar, palau ini dikelilingi oleh terumbu
karang. Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar
yang berada di Desa Kiabu, telah disepakati bersama bahwa
perairan laut di sekitar Tokong Malang Biru mulai batas terluar
kawasan bagian utara, barat, dan selatan serta 5 mil laut ke
bagian

timur

diusulkan

sebagai

zona

inti

dengan

luas

14.373,84ha setelah disesuaikan dengan adanya alur pipa dan
kabel bawah laut yang terdapat di sekitar pulau tersebut.
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Berdasarkan

hasil

identifikasi

tahun

2012

(MRAP,

2012),

tutupan karang di Tokong Malang Biru sebesar 77,00% atau
termasuk kategori sangat baik. Selain itu, di Tokong Malang Biru
ditemukan

spesies

ikan

karang

baru

yakni

dari

jenis

Paracheilinus spesies (Labridae). Spesies ikan ini ditemukan pada
ukuran juvenil dan dewasa di lokasi Tokong Malangbiru di
kedalaman 10-40 meter pada lokasi koordinat 105° 35.802; 2°
18.086. Oleh karena itu perairan sekitar Tokong Malang Biru
dijadikan sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem
terumbu karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap
lestari dan diharapkan stok ikan akan meningkat.
v.

Pulau Pengerat
Pulau Pengerat terletak di Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan
Tengah.

Pulau

Pengerat

terletak

di

sebelah

timur

Pulau

Telukpau, Desa Air Asuk. Berdasarkan kesepakatan dengan
masyarakat sekitar yang berada di Desa Air Asuk, telah
disepakati bersama bahwa perairan laut di sekitar Pulau
Pengerat, Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah mulai dari
titik tubir karang bagian luar hingga 10 meter di bagian selatan,
timur, dan barat; serta mulai dari titik tubir karang bagian luar
hingga 50 meter di bagian utara dijadikan sebagai zona inti
dengan luas 103,77 ha karena merupakan ekosistem terumbu
karang yang berfungsi sebagai tempat berkembangbiak sumber
daya ikan karang (spawning agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Pulau Pengerat sebesar 36,00% atau dalam
kondisi sedang. Oleh karena itu perairan sekitar Pulau Pengerat
dijadikan sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem
terumbu karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap
lestari dan diharapkan stok ikan akan meningkat.
w. Tokong Gurun
Tokong Gurun terletak di Desa Tebang, Kecamatan Palmatak.
Tokong Gurun terletak di sebelah utara Pulau Penyali, Desa
Tebang. Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar
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yang berada di Desa Tebang, telah disepakati bersama bahwa
perairan laut di sekitar Tokong Gurun, Desa Tebang, Kecamatan
Palamatak mulai dari titik tubir karang bagian luar hingga 300
meter dijadikan sebagai zona inti dengan luas 120,39 ha karena
merupakan ekosistem terumbu karang yang berfungsi sebagai
tempat berkembangbiak sumber daya ikan karang (spawning
agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Tokong Gurun sebesar 27,00% atau dalam
kondisi sedang. Oleh karena itu perairan sekitar Tokong Gurun
dijadikan sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem
terumbu karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap
lestari dan diharapkan stok ikan akan meningkat.
x.

Pulau Pasu dan Sekitarnya
Pulau Pasu terletak di Desa Tebang, Kecamatan Palmatak. Pulau
Pasu dan sekitarnya terletak di sebelah timur Pulau Pejalin Kecil,
Desa Tebang. Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat
sekitar yang berada di Desa Tebang, telah disepakati bersama
bahwa perairan laut di sekitar Pulau Pase, Desa Tebang,
Kecamatan Palamatak mulai dari titik tubir karang bagian luar
hingga 50 meter di bagian utara dan selatan, 100 meter di
sebelah timur, serta 30 meter di sebelah barat dijadikan sebagai
zona inti dengan luas 54,16 ha karena merupakan ekosistem
terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berkembangbiak
sumber daya ikan karang (spawning agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Pulau Pasu sebesar 79,00% atau dalam kondisi
sangat baik. Oleh karena itu perairan sekitar Pulau Pasu
dijadikan sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem
terumbu karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap
lestari dan diharapkan stok ikan akan meningkat.
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y.

Tanjung Juluk
Tanjung Juluk terletak di Desa Tebang, Kecamatan Palmatak.
Tanjung Juluk terletak di sebelah utara Pulau Belibak, Desa
Tebang. Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar
yang berada di Desa Tebang, telah disepakati bersama bahwa
perairan laut di sekitar terumbu karang sebelah barat Tanjung
Juluk, Desa Tebang, Kecamatan Palamatak seluas 2,41 ha
dijadikan zona inti karena merupakan ekosistem terumbu karang
yang berfungsi sebagai tempat berkembangbiak sumber daya
ikan karang (spawning agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Tanjung Juluk sebesar 49,00% atau dalam
kondisi sedang. Oleh karena itu perairan sekitar Tanjung Juluk
dijadikan sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem
terumbu karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap
lestari dan diharapkan stok ikan akan meningkat.

z.

Karang Boko
Karang Boko terletak di Desa Putik, Kecamatan Palmatak.
Tokong

Gurun

terletak

di

sebelah

timur

Pulau

Matak.

Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang
berada di Desa Putik, telah disepakati bersama bahwa perairan
laut di sekitar Karang Boko, Desa Putik, Kecamatan Palamatak
mulai dari titik tubir karang bagian luar hingga 10 meter di
sebelah timur dan barat, serta 50 meter di sebelah utara dan
selatan dijadikan sebagai zona inti dengan luas 6,18 ha karena
merupakan ekosistem terumbu karang yang berfungsi sebagai
tempat berkembangbiak sumber daya ikan karang (spawning
agregration site).
Hasil identifikasi kondisi biofisik ekosistem terumbu karang yang
dilakukan pada tahun 2013 (CI, 2013) persen tutupan karang di
sekitar perairan Karang Boko sebesar 42,00% atau dalam kondisi
sedang. Oleh karena itu perairan sekitar Karang Boko dijadikan
sebagai zona inti dalam rangka melindungi ekosistem terumbu
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karang sehingga ketersediaan sumber daya ikan tetap lestari dan
diharapkan stok ikan akan meningkat.
3.

Peruntukan/Tujuan Zona Inti
Zona inti di dalam kawasan TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya dirancang dan diperoleh melalui hasil konsultasi publik
dengan masyarakat nelayan dan instansi Pemerintahan Daerah
terkait, pertemuan pokja, serta survey lapangan. Berdasarkan
indentifikasi dan inventarisasi potensi, monitoring kawasan, dan
survey lapangan yang dilakukan pada perairan sekitar pulau-pulau
kecil

dalam

TWP

Kepulauan

Anambas

dan

Laut

Sekitarnya,

karakteristik ekosistem perairan yang dimiliki hampir sama, mulai
dari keragaman terumbu karang sampai pada biota lainnya. Kriteria
yang mendasari penentuan zona inti di TWP Kepulauan Anambas
dan Laut Sekitarnya ini adalah:
a. daerah yang relatif lebih kecil aktivitas penangkapan ikannya
oleh nelayan lokal;
b. habitat ekosistem terumbu karang;
c.

terdapat wall/ dinding sebagai ikon penting;

d. habitat perkembangan bibit ikan karang (nursery dan spawning
ground);
e.

terdapat pantai peneluran penyu; dan

f.

habitat perairan masih relatif asli.

Peruntukan zona inti di dalam TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya bertujuan untuk melindungi habitat ekosistem terumbu
karang, pantai peneluran penyu, dan tempat-tempat bertelurnya
ikan-ikan agar tidak terganggu oleh aktivitas manusia.
Adapun ketentuan pemanfatan zona inti sesuai peruntukannya
adalah sebagai berikut:
a.

penelitian

dasar

menggunakan

metode

observasi

untuk

pengumpulan data dasar;
b.

penelitian terapan menggunakan metode survey untuk tujuan
monitoring;

c.

pendidikan lingkungan; dan
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d.

apabila dilakukan pemulihan dan rehabilitasi ekosistem, maka
harus dilakukan dengan tetap menjaga keaslian sumber daya
yang ada.

C. ZONA PERIKANAN BERKELANJUTAN
1. Rancangan Zona Perikanan Berkelanjutan
Zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya menempati area seluas 1.222.498,99
ha, yang terdiri dari subzona perikanan budidaya seluas 7.784,38 ha
berjumlah 9 lokasi, subzona perikanan tangkap seluas 1.214.705,39
ha; dan subzona perikanan tradisional seluas 9,22 ha.
Penentuan Zona perikanan berkelanjutan dalam TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya adalah sebagai berikut:
a.

memiliki nilai konservasi: lokasi subzona perikanan budidaya
merupakan lokasi yang cocok untuk pembesaran ikan napoleon
sehingga jumlah populasi ikan tersebut tetap terjaga;

b.

merupakan daerah yang memiliki ekosistem mangrove dan lagun
yang terlindung, sehingga memiliki produktivitas yang tinggi
untuk mendukung keberlanjutan kegiatan penangkapan ikan bagi
nelayan lokal;

c.

memiliki keanekaragaman jenis ikan-ikan ekonomis penting
sehingga mendukung hasil tangkapan dan nilai ekonomi kegiatan
perikanan tangkap bagi nelayan;

d.

mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin pengelolaan
budidaya

ramah

berkelanjutan,

dan

lingkungan
kegiatan

dan
sosial

perikanan
ekonomi

dan

tangkap
budaya

masyarakat;
e.

memiliki kelayakan untuk budidaya ikan-ikan ekonomis penting;

f.

merupakan daerah terlindung dan daerah perairan pedalaman
antar

pulau-pulau

sehingga

sangat

sesuai

untuk

kegiatan

budidaya perikanan menggunakan keramba jaring apung (KJA).
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Lokasi,

luas,

dan

peta

subzona

perikanan

budidaya,

subzona

perikanan tangkap, dan subzona perikanan tradisional sebagai
berikut:
a.

Subzona Perikanan Budidaya
Sub zona perikanan budidaya di TWP Kepulauan Anambas dan
Laut Sekitarnya berjumlah 9 (sembilan) lokasi dengan total luasan
9.387,77 ha. Lokasi subzona perikanan budidaya di TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya sebagaimana tersebut
pada Tabel 14.
Tabel 14. Lokasi subzona perikanan budidaya di TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya

No.
1

2

3

4

5

6

LOKASI
Pulau Keramut

Pulau
Impol
(bagian barat)

LU - 1050 39’ 25.516” BT

LUAS
(Ha)
160.38

LU - 1050 40’ 32.450” BT
LU - 1050 40’ 32.450” BT
LU - 1050 41’ 27.212” BT

111.24

KOORDINAT BATAS
1.
2.
3.
4.
besar 1.

30 05’ 22.308”
Garis Pantai
30 05’ 29.760”
30 05’ 22.397”
30 05’ 59.557”

2.
3.
4.
5.
besar 1.

30

05’ 59.557”
Garis Pantai
30 05’ 08.176”
30 05’ 08.176”
30 04’ 35.898”

LU -

1050

41’ 51.206” BT

LU - 1050 42’ 07.482” BT
LU - 1050 41’ 42.815” BT
LU - 1050 43’ 01.217” BT

71.23

2.
3.
4.
5.
1.

Garis Pantai
30 04’ 52.273” LU - 1050 43’ 34.463” BT
30 05’ 01.881” LU - 1050 43’ 28.369” BT
30 04’ 35.898” LU - 1050 43’ 28.369” BT
20 52’ 21.795” LU - 1050 49’ 13.288” BT

2,411.92

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Teluk Temburun-Teluk 1.
dan Selat Airbini
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nyamuk
1.

20 52’ 21.795” LU - 1050 47’ 42.655” BT
20 53’ 15.092” LU - 1050 47’ 42.655” BT
20 53’ 15.092” LU - 1050 47’ 00.751” BT
20 51’ 00.290” LU - 1050 47’ 00.751” BT
20 51’ 00.290” LU - 1050 45’ 55.410” BT
Garis Pantai
20 53’ 08.927” LU - 1050 49’ 13.288” BT
30 12’ 13.239’’ LU - 1060 15’ 56.508” BT
30 12’ 13.239’’ LU - 1060 18’ 07.755” BT
30 11’ 59.456’’ LU - 1060 18’ 28.420” BT
30 10’ 01.936’’ LU - 1060 18’ 19.522” BT
Garis Pantai P. Bajau
30 06’ 13.312’’ LU - 1060 17’ 45.834” BT
30 06’ 13.312’’ LU - 1060 17’ 18.793” BT
Garis Pantai P. Siantan
30 07’ 10.844’’ LU - 1060 20’ 17.792” BT

Pulau
Impol
(bagian selatan)

Teluk Tiru
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1,737.84

60.86

No.

LOKASI

8

2.
3.
4.
5.
Teluk
Sunting-Selat 1.
Airasuk-Selat
Pulau 2.
Kanan
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pulau Telaga kecil
1.

9

2.
3.
4.
5.
6.
1.

7

LUAS
(Ha)

KOORDINAT BATAS

Pulau Kiabu (Teluk Raya)

30 07’ 05.428’’
30 06’ 45.220’’
30 06’ 45.220’’
Garis Pantai
30 21’ 48.320’’

LU - 1060 20’ 01.126” BT
LU - 1060 19’ 47.579” BT
LU - 1060 19’ 40.440” BT
LU - 1060 19’ 43.136” BT

Garis Pantai P. Batugaram
30 19’ 38.398’’ LU - 1060 18’
30 19’ 15.232’’ LU - 1060 18’
30 13’ 00.401’’ LU - 1060 17’
30 13’ 23.658’’ LU - 1060 17’
Garis Pantai P. Palmatak
30 22’ 03.512’’ LU - 1060 18’
30 05’ 29.759’’ LU - 1050 58’
Garis Pantai P. Midai
30 04’ 55.914’’ LU - 1050 57’
30 04’ 37.808’’ LU - 1050 57’
Garis Pantai P. Telagakecil
30 05’ 29.759’’ LU - 1050 57’
20 45’ 58.163’’ LU - 1060 13’

55.614”
20.939”
45.814”
11.203”

3,000.60

BT
BT
BT
BT

26.936” BT
04.259” BT

161.96

40.724” BT
30.784” BT
19.601” BT
24.095” BT

68.35

2. Garis Pantai P. Kiabu
3. 20 45’ 45.192’’ LU - 1060 12’ 08.465” BT
4. 20 45’ 58.163’’ LU - 1060 12’ 08.465” BT

b.

Subzona Perikanan Tradisional
Subzona perikanan tradisional di TWP Kepulauan Anambas dan
Laut Sekitarnya berjumlah 1 (satu) lokasi, yakni terdapat di Pulau
Telaga. Luas subzona perikanan tradisional adalah 9,22 ha.
Subzona perikanan tradisional merupakan subzona perikanan
yang telah diusulkan oleh masyarakat setempat sebagai zona
perikanan yang dikelola oleh masyarakat setempat melalui sistem
buka-tutup dalam pemanfaatannya seperti sasi. Lokasi subzona
perikanan

tradisional

ini

berada

di

sekitar

pemukiman

masyarakat yang ada di Pulau Telaga. Lokasi subzona perikanan
tradisional di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
sebagaimana tersebut pada Tabel 15.
Tabel 15. Lokasi subzona perikanan tradisional di TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya
LOKASI
Pulau Telaga

KOORDINAT BATAS
1. 30 02’ 01.214” LU - 1050 58’ 44.260” BT
2. 30 01’ 54.381” LU - 1050 58’ 41.839” BT
3. 30 01’ 50.573” LU - 1050 58’ 37.604” BT
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LUAS (Ha)
9,22

LOKASI

KOORDINAT BATAS

LUAS (Ha)

4. 30 01’ 48.366” LU - 1050 58’ 37.818” BT
5. 30 01’ 47.298” LU - 1050 58’ 36.252” BT
6. 30 01’ 44.594” LU - 1050 58’ 36.786” BT
7. 30 01’ 44.238” LU - 1050 58’ 34.828” BT
8. 30 01’ 46.942” LU - 1050 58’ 32.195” BT
9. 30 01’ 50.501” LU - 1050 58’ 31.554” BT
10. 30 01’ 59.409” LU - 1050 58’ 33.796”
BT
11. 30 01’ 59.043” LU - 1050 58’ 39.633”
BT
12. 30 02’ 01.214” LU - 1050 58’ 42.017”
BT

c.

Subzona Perikanan Tangkap
Subzona perikanan tangkap berlokasi di seluruh perairan di luar
lokasi

zona-zona

lainnya.

Perairan

yang

menjadi

subzona

perikanan tangkap merupakan perairan di dalam kawasan TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya yang merupakan
daerah penangkapan (fishing ground) nelayan seluas 1.214.705,39
ha. Aktivitas dan tata cara penangkapan di subzona perikanan
tangkap dilakukan menggunakan alat dan cara penangkapan
ramah lingkungan dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang
berlaku. Koordinat batas subzona perikanan tangkap di TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya sebagaimana tersebut
pada pada Tabel 16.
Tabel 16. Koordinat Batas Subzona Perikanan Tangkap
No

KOORDINAT BATAS

1

30

25’ 56.538”

LU

1050 44’ 26.778”

BT

2

30 31’ 08.432”

LU

1050 52’ 03.845”

BT

3

30 37’ 26.589”

LU

1060 07’ 43.740”

BT

4

30 25’ 17.178”

LU

1060 11’ 09.294”

BT

5

30

21’ 32.221”

LU

1060

09’ 19.760”

BT

6

30 18’ 26.131”

LU

1060 06’ 58.426”

BT

7

30 17’ 03.685”

LU

1060 05’ 03.003”

BT

8

30 16’ 54.263”

LU

1050 58’ 08.422”

BT

9

30

1050

BT

10
11
12
13

17’
Batas
Batas
Batas

53.153” LU
54’ 19.931”
Zona Pemanfaatan P. Pahat
Zona Pemanfaatan P. Durai
Zona Pemanfaatan P. Tokongnenas
30 26’ 58.194” LU
1060 15’ 23.587”
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BT

No
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

KOORDINAT BATAS
30 30’ 04.558”

LU

1060 16’ 32.008”

BT

30 30’ 04.558”

LU

1060 33’ 56.207”

BT

20 37’ 04.229”

LU

1060 33’ 56.207”

BT

20 05’ 14.639”

LU

1050 29’ 36.291”

BT

20 17’ 35.579”

LU

1050 23’ 36.445”

BT

20 38’ 21.321”

LU

1060 03’ 17.987”

BT

20 49’ 11.669”

LU

1050 55’ 47.687”

BT

20 29’ 20.623”

LU

1050 18’ 02.214”

BT

20 44’ 38.649”

LU

1050 10’ 46.874”

BT

30 11’ 26.145”

LU

1050 25’ 50.500”

BT

30 11’ 26.145”

LU

1050 38’ 47.637”

BT

30 05’ 39.391”

LU

1050 44’ 25.149”

BT

30 04’ 21.401”

LU

1050 44’ 25.149”

BT

30 04’ 21.401”

LU

1050 39’ 28.648”

BT

20 54’ 22.731”

LU

1050 39’ 28.648”

BT

20 54’ 22.731”

LU

1050 42’ 04.697”

BT

30 00’ 02.544”

LU

1050 51’ 07.952”

BT

30 05’ 44.102”

LU

1050 51’ 12.663”

BT

30 08’ 50.193”

LU

1050 52’ 28.041”

BT

30 11’ 51.572”

LU

1050 57’ 29.555”

BT

30 12’ 41.039”

LU

1060 01’ 41.601”

BT

30 12’ 46.928”

LU

1060 06’ 58.426”

BT

30 11’ 07.994”

LU

1060 09’ 24.471”

BT

30 08’ 13.681”

LU

1060 11’ 29.317”

BT

30 05’ 33.502”

LU

1060 12’ 54.117”

BT

30 04’ 32.257”

LU

1060 16’ 16.697”

BT

30 12 11.785”

LU

1060 15’ 56.949”

BT

30 12’ 11.785”

LU

1060 17’ 04.748”

BT

30 13’ 32.626”

LU

1060 17’ 04.748”

BT

30 22’ 09.290”

LU

1060 19’ 31.195”

BT

BT
30 24’ 21.233” LU
1060 19’ 31.195”
Batas Zona Pemanfaatan Teluk Kampak, Tj. Lelan-Batu
Bow, P. Damar, P. Duata (bagian utara), P. Impulbesar
(bagian timur), P. Impulkecil (bagian utara), P.
Penesankecil, P. Mangkian, P. Temawanbesar dan P.
Temawankecil, P. Temuruk, P. Penjaul/Selat Rangsang, P.
Akar, P. Nunse, P. Penjalin dan Sekitarnya, P. Snul-Pantai
Batugaram, P. Kelong, P. Penyali dan P. Mandariau, P.
Tokongbelayar, P. Lingai, P. Lima, Teluk Hias, P. Ujung, P.
Mengkait dan P. Bawah
Batas Subzona Perikanan Budidaya Teluk Tiru, P. Keramut,
P. Impulbesar (bagian barat), P. Impulbesar (Bag. Selatan),
Tl .Temburun-Teluk dan selat Airbini, Nyamuk, Tl. SuntingSelat Airasuk-Selat P. Kanan, P. Telagakecil, P. Kiabu
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No
47

48

KOORDINAT BATAS
Batas Zona Inti P. Duata, P. Penesan, P. Dayang, P.
Mangkai, P. Duata (bagian selatan), P. Ubi dan P. Baju, P.
Impulbesar (bagian Utara), P. Impulkecil (bagian SelatanTenggara), Tokong Linau, Teluk Raya, Karang Terumbu, P.
Repong, P. Tokongmalangbiru, Kr. Kukupluyung, Teluk
Mesabang, P. Penilan, Kr. Salahnama, Kr. Beretih, Kr.
Kuning, Tanjung Lompat, Kr. Tuboi, P. Pengerat, Tokong
Gurun, P. Pasu, Tj. Juluk dan Kr. Boko
40. Batas Subzona Rehabilitasi Selatan P. Keramut,
Selatan P. Impulbesar, P. Pempang dan P. Bawah

Peta Zona Perikanan Berkelanjutan di TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya secara keseluruhan dalam 1:50.000 sebagaimana tersebut pada
Gambar 35 sampai Gambar 39.
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Gambar 35. Peta zona perikanan berkelanjutan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1118-41
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Gambar 36. Peta zona perikanan berkelanjutan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1118-54
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Gambar 37. Peta zona perikanan berkelanjutan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1118-63
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Gambar 38. Peta zona perikanan berkelanjutan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1119-21
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Gambar 39. Peta zona perikanan berkelanjutan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1119-32
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2. Potensi Zona Perikanan Berkelanjutan
Potensi Zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya yaitu:
a. merupakan lokasi ikan-ikan ekonomis penting;
b. merupakan lokasi terdapatnya ikan pelagis kecil, ikan pelagis
besar, ikan demersal, dan ikan karang;
c.

merupakan lokasi yang memiliki potensi sumber daya perikanan
bagi kegiatan perikanan tangkap yang ramah lingkungan.

d. merupakan lokasi penangkapan (fishing ground) bagi nelayan lokal
dan nelayan dari luar daerah.
e.

merupakan lokasi yang sesuai sebagai tempat kegiatan budidaya
laut (marine culture).

3. Peruntukan/Tujuan Zona Perikanan Berkelanjutan
Tujuan Zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya yaitu sebagai lokasi untuk melakukan
aktivitas perikanan bagi masyarakat sekitar kawasan, khususnya
aktivitas penangkapan ikan

dan budidaya

khususnya

aktivitas

budidaya perikanan laut (mariculture). Subzona perikanan budidaya
berlokasi di sekitar pulau-pulau di dalam kawasan. Perairan di dalam
kawasan yang digunakan sebagai lokasi budidaya memiliki kedalaman
bervariasi. Pada perairan yang digunakan sebagai lokasi budidaya
merupakan daerah yang terlindung yang terletak di bagian dalam
antara pulau-pulau.
4. Kegiatan yang Boleh dan Tidak Boleh dilakukan
Sesuai dengan amanat peraturan perundangan khususnya Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang
Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi Perairan, telah
disusun Panduan Kegiatan dalam Zona Perikanan Berkelanjutan yang
merupakan koridor untuk membatasi kegiatan yang boleh dilakukan
dan tidak boleh dilakukan di Zona perikanan Berkelanjutan.
lanjut,

Ketentuan

Pemanfaatan

Zona

diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut:
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Perikanan

Lebih

Berkelanjutan

a. Pemanfaatan untuk Subzona Perikanan Tangkap
1)

menggunakan

alat

penangkapan

ikan

yang

ramah

penangkapan

ikan

dengan

lingkungan;
2)

menggunakan

cara/metode

memperhatikan
mengganggu

daya

dukung

keberlanjutan

habitat

sumber

dan/atau
daya

ikan

tidak
dan

lingkungannya;
3)

tidak menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan yang
merusak lingkungan; dan

4)

tidak membuang jangkar di tempat-tempat yang merupakan
habitat terumbu karang.

b. Pemanfaatan untuk Subzona Perikanan Budidaya
1)

jenis ikan yang dibudidayakan adalah jenis lokal/setempat
yang bertujuan untuk konservasi spesies;

2)

jenis pakan yang digunakan adalah jenis pakan yang ramah
lingkungan dan sesuai dengan standar nasional Indonesia;

3)

menggunakan teknologi budidaya tradisional, yaitu padat
penebaran rendah, pemberian pakan rendah, dan tidak
menggunakan obat-obatan; dan

4)

jumlah unit usaha budidaya yang beroperasi sesuai dengan
daya dukung yang ada.

c.

Pemanfaatan untuk Subzona Perikanan Tradisional
1)

penggunaan alat tangkap dan cara penangkapan tradisional;

2)

tidak merusak ekosistem dan tidak

menggunakan alat

tangkap yang merusak;
3)

untuk wisata mancing, wajib melepaskan kembali hasil
tangkapan apabila didapati sedang dalam kondisi bertelur;
dan

4)

tidak membuang jangkar di area yang merupakan habitat
terumbu karang.
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D. ZONA PEMANFAATAN
1. Rancangan Zona Pemanfaatan
Zona pemanfaatan di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
memiliki luasan total 9.387,77 ha yang tersebar di 27 lokasi. Lokasilokasi zona pemanfaatan memiliki potensi pantai pasir putih, terumbu
karang, wall (tubir), dan biota penting lainnya. Untuk mendukung
keberadaan

zona

pemanfaatan

maka

akan

dibangun

beberapa

infrastruktur penting di dalam kawasan berdasarkan pemanfaatan
zona di tiap pulau. Koordinat Batas Zona Pemanfaatan di Kawasan
TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya sebagaimana tersebut
pada Tabel 17.
Tabel 17. Koordinat Batas Zona Pemanfaatan di Kawasan TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya
No.
LOKASI
KOORDINAT BATAS
0
1 P. Impol Besar 1. 3 05’ 54.465” LU - 1050 43’ 24.883”
(bagian timur)
2. 30 05’ 54.465” LU - 1050 43’ 43.484”
3. 30 05’ 17.841” LU - 1050 44’ 20.796”
4. 30 04’ 58.194” LU - 1050 44’ 20.796”
5. 30 04’ 58.194” LU - 1050 44’ 04.069”
6. Garis Pantai
7. 30 05’ 36.579” LU - 1050 43’ 24.883”
2

3

4

P. Duata (bagian 1.
utara)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

30 05’ 22.397”
30 05’ 22.397”
30 05’ 09.823”
30 05’ 09.823”
Garis Pantai
30 05’ 09.823”
30 05’ 09.823”

LU
LU
LU
LU

P. Impol Kecil 1. 30 05’ 01.881”
(bagian utara)
2. 30 05’ 01.881”
3. 30 04’ 51.704”
4. 30 04’ 51.704”
5. Garis Pantai
6. 30 04’ 52.312”
7. 30 04’ 52.312”

LU
LU
LU
LU

P. Damar

LU
LU
LU
LU

1.
2.
3.
4.

20 44’
20 44’
20 44’
20 44’

39.967”
39.967”
39.967”
39.967”

-

BT
BT
BT
BT
BT

LUAS (Ha)
94,61

BT

1050 40’ 09.117” BT
1050 40’ 43.134” BT
1050 40’ 43.134” BT
1050 40’ 34.436” BT

32,32

LU - 1050 40’ 13.951” BT
LU - 1050 40’ 09.234” BT
-

1050 43’
1050 43’
1050 43’
1050 43’

28.369”
41.304”
41.304”
40.183”

BT
BT
BT
BT

10,65

LU - 1050 43’ 34.440” BT
LU - 1050 43’ 28.354” BT
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-

1050
1050
1050
1050

22’
22’
22’
22’

43.236”
57.319”
57.319”
43.236”

BT
BT
BT
BT

21,24

No.
LOKASI
5 P. Penesankecil

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KOORDINAT BATAS
20 54’ 37.228” LU - 1050 41’ 37.768”
20 54’ 37.213” LU - 1050 42’ 02.340”
Garis Pantai
20 52’ 02.281” LU - 1050 41’ 41.691”
20 52’ 02.281” LU - 1050 41’ 07.512”
20 54’ 17.240” LU - 1050 41’ 29.408”
20 49’ 06.225”
20 48’ 34.887”
20 48’ 34.887”
20 48’ 59.827”
Garis Pantai

BT
BT
BT
BT

202,55

7

Teluk Kampak

1.
2.
3.
4.

20 56’ 55.186” LU - 1050 49’ 16.387” BT
20 56’ 46.901” LU - 1050 49’ 29.203” BT
20 56’ 04.742” LU - 1050 49’ 07.327” BT
Garis Pantai

124,13

8

P. Akar

1.
2.
3.
4.
5.

30
30
30
30
30

02’
00’
00’
01’
02’

24.244’’
35.637’’
35.637’’
48.576’’
24.244’’

LU
LU
LU
LU
LU

-

1060
1060
1060
1060
1060

25’
25’
23’
23’
23’

09.272”
09.272”
22.278”
22.278”
54.502”

BT
BT
BT
BT
BT

694,42

9

P. Mangkian

1.
2.
3.
4.

30
30
30
30

15’
15’
15’
15’

55.736’’
01.153’’
01.153’’
55.736’’

LU
LU
LU
LU

-

1060
1060
1060
1060

23’
23’
22’
22’

41.062”
41.062”
48.004”
48.004”

BT
BT
BT
BT

222,56

10

P. Nunse

1.
2.
3.
4.

20
20
20
20

59’
58’
58’
59’

45.526’’
41.312’’
41.312’’
45.526’’

LU
LU
LU
LU

-

1060
1060
1060
1060

25’
25’
24’
24’

06.513”
06.513”
30.068”
30.068”

BT
BT
BT
BT

187,26

11

P. Temawanbesar 1. 30 12’
dan
P. 2. 30 11’
Temawankecil
3. 30 11’
4. 30 10’
5. 30 12’

50.057’’
55.415’’
55.415’’
16.307’’
50.057’’

LU
LU
LU
LU
LU

-

1060
1060
1060
1060
1060

19’
19’
18’
17’
17’

16.069”
16.069”
47.402”
50.202”
50.202”

BT
BT
BT
BT
BT

146,62

12

P. Penjaul/Selat 1. 30
Rangsang
2. 30
3. 30
4. 30
P. Temuruk
1. 30
2. 30
3. 30
4. 30

36.110’’
49.704’’
49.704’’
36.110’’
59.193’’
11.484’’
11.484’’
59.193’’

LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU

-

1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060

23’
23’
22’
22’
26’
26’
25’
25’

57.563”
57.563”
39.349”
39.349”
25.040”
25.040”
18.922”
18.922”

BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT

508,16
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1050
1050
1050
1050

44’
44’
44’
43’

41.742”
19.306”
03.463”
35.838”

BT
BT
BT

Tj.
Lelan-Batu 1.
Bulu
2.
3.
4.
5.

13

-

LUAS (Ha)
448,69

6

09’
07’
07’
09’
09’
09’
09’
09’

LU
LU
LU
LU

BT
BT

262,63

No.
14

LOKASI
P. Bawah

KOORDINAT BATAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

20 31’ 39.446’’
20 29’ 33.731’’
20 29’ 33.731’’
20 30’ 52.585’’
20 30’ 52.585’’
Garis Pantai
20 31’ 19.011’’
20 31’ 39.446’’

LU
LU
LU
LU
LU

-

1060
1060
1060
1060
1060

03’
03’
02’
02’
02’

44.659”
44.659”
07.835”
07.835”
32.532”

LUAS (Ha)
BT
BT
BT
BT
BT

909,98

LU - 1060 02’ 57.771” BT
LU - 1060 02’ 57.771” BT

15

P. Mengkait

1.
2.
3.
4.

20
20
20
20

54’
54’
54’
54’

25.908’’
10.340’’
10.340’’
25.908’’

LU
LU
LU
LU

-

1060
1060
1060
1060

08’
08’
07’
07’

14.981”
14.981”
49.451”
49.451”

BT
BT
BT
BT

36,69

16

P. Ujung

1.
2.
3.
4.
5.

20
20
20
20
20

57’
56’
56’
56’
57’

11.233’’
15.979’’
31.052’’
54.007’’
44.166’’

LU
LU
LU
LU
LU

-

1060
1060
1060
1060
1060

11’
11’
10’
10’
10’

49.971”
24.827”
44.301”
18.733”
44.378”

BT
BT
BT
BT
BT

435,19

17

Teluk Hias

1.
2.
3.
4.

30 02’ 42.764’’ LU - 1050 59’ 18.850” BT
30 02’ 03.377’’ LU - 1050 59’ 18.850” BT
30 02’ 03.377’’ LU - 1050 59’ 01.974” BT
Garis Pantai P. Telaga

90,54

18

P. Lima

1.
2.
3.
4.

30
30
30
30

19

P. Lingai

1.
2.
3.
4.
5.
6.

06’
05’
05’
06’

08.101’’
30.296’’
30.296’’
08.101’’

LU
LU
LU
LU

-

1050
1050
1050
1050

57’
57’
56’
56’

51.497”
51.497”
52.438”
52.438”

BT
BT
BT
BT

207,07

30 08’ 01.174’’
Garis Pantai
30 07’ 03.995’’
30 07’ 03.995’’
30 07’ 44.340’’
30 08’ 01.174’’

LU - 1060 06’ 44.806” BT

46,8

LU
LU
LU
LU

-

1060
1060
1060
1060

06’
06’
06’
06’

50.420”
33.265”
33.265”
38.339”

BT
BT
BT
BT

20

P. Pahat

1.
2.
3.
4.

30
30
30
30

24’
23’
23’
24’

18.721’’
12.553’’
12.553’’
18.721’’

LU
LU
LU
LU

-

1060
1060
1060
1060

09’
09’
08’
08’

17.074”
17.074”
37.686”
37.686”

BT
BT
BT
BT

246,14

21

P. Durai

1.
2.
3.
4.

30
30
30
30

20’
19’
19’
20’

31.109’’
23.259’’
23.259’’
31.109’’

LU
LU
LU
LU

-

1060
1060
1060
1060

03’
03’
02’
02’

25.572”
25.572”
22.543”
22.543”

BT
BT
BT
BT

405,24
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No.
LOKASI
22 P. Penjalin dan 1.
Sekitarnya
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
23

30
30
30
30
30
30
30
30

22’
24’
24’
22’
22’
21’
21’
22’

KOORDINAT BATAS
03.512’’ LU - 1060 28’ 02.508”
11.733’’ LU - 1060 28’ 02.508”
11.733’’ LU - 1060 27’ 37.156”
40.959’’ LU - 1060 27’ 37.156”
40.959’’ LU - 1060 28’ 02.508”
57.425’’ LU - 1060 28’ 02.508”
57.425’’ LU - 1060 25’ 23.140”
03.512’’ LU - 1060 25’ 23.140”
07.344”
07.344”
36.584”
36.584”
15.061”

BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT

LUAS (Ha)
2.059,25

P.
Snul-Pantai 1. 30 22’ 58.436’’ LU - 1060
Batugaram
2. 30 22’ 13.019’’ LU - 1060
3. 30 22’ 13.019’’ LU - 1060
4. 30 21’ 46.668’’ LU - 1060
5. 30 21’ 46.698’’ LU - 1060
6. Garis Pantai P. Snul
7. 30 22’ 58.436’’ LU - 1060

21’
21’
20’
20’
20’

BT
BT
BT
BT
BT

221,08

24

P. Penyali dan P. 1.
Mandariau
2.
3.
4.
5.
6.

30
30
30
30
30
30

19’
17’
15’
15’
18’
19’

03.033’’
51.706’’
57.082’’
57.082’’
13.633’’
03.033’’

LU
LU
LU
LU
LU
LU

-

1060
1060
1060
1060
1060
1060

24’
25’
25’
24’
22’
22’

34.829”
26.248”
26.248”
16.073”
35.424”
35.933”

BT
BT
BT
BT
BT
BT

1654,88

25

P. Kelong

1.
2.
3.
4.

30
30
30
30

22’
21’
21’
22’

31.876’’
48.636’’
48.636’’
31.876’’

LU
LU
LU
LU

-

1060
1060
1060
1060

19’
19’
19’
19’

40.878”
40.878”
15.406”
15.406”

BT
BT
BT
BT

102,9

26

P. Tokongbelayar

1.
2.
3.
4.

30
30
30
30

27’
26’
26’
27’

09.740’’
59.207’’
59.207’’
09.740’’

LU
LU
LU
LU

-

1060
1060
1060
1060

16’
16’
16’
16’

14.536”
14.536”
04.433”
04.433”

BT
BT
BT
BT

9,7

27

P. Tokongnenas

1.
2.
3.
4.

30
30
30
30

19’
19’
19’
19’

53.939’’
45.006’’
45.006’’
53.939’’

LU
LU
LU
LU

-

1050
1050
1050
1050

57’
57’
57’
57’

10.168”
10.168”
02.210”
02.210”

BT
BT
BT
BT

6,47

20’ 28.631” BT

Peta Zona Pemanfaatan di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
secara keseluruhan dalam skala 1:50.000 sebagaimana tersebut pada
Gambar 40 sampai Gambar 50.
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Gambar 40. Peta zona pemanfaatan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1118-33
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Gambar 41. Peta zona pemanfaatan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1118-42
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42. Peta zona pemanfaatan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1118-54
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Gambar 43. Peta zona pemanfaatan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1118-63
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Gambar 44. Peta zona pemanfaatan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1118-64
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Gambar 45. Peta zona pemanfaatan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1119-21

96

Gambar 46. Peta zona pemanfaatan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1119-22
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Gambar 47. Peta zona pemanfaatan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1119-31
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Gambar 48. Peta zona pemanfaatan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar Lembar 1119-32
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Gambar 49. Peta zona pemanfaatan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar Lembar 1119-33
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Gambar 50. Peta zona pemanfaatan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar Lembar 1119-34
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2. Potensi Zona Pemanfaatan
a. Pulau Damar
Pulau Damar terletak di Desa Mampok, Kecamatan Jemaja
dengan luas 5,34 ha. Pulau ini merupakan pulau berbukit yang
agak curam. Pulau Damar merupakan salah satu pulau terluar di
Kabupaten Kepulauan Anambas sekaligus sebagai salah satu titik
pangkal NKRI. Perairan laut di sekitar Pulau Damar dijadikan
sebagai zona pemanfaatan wisata dengan luas 21,24 ha.
Berdasarkan

Rencana

Induk

Pengembangan

Objek

Wisata

Kabupaten Kepulauan Anambas (RIPOW), Pulau Damar yang
merupakan pulau tidak berpenduduk dan berbatasan dengan
Malaysia merupakan pulau batu dengan potensi wisata yang
masih alami dan belum tersentuh yang diperuntukan untuk
kegiatan wisata bahari. Aktivitas wisata yang bisa dilakukan di
lokasi ini antara lain diving untuk menikmati pemandangan alam
bawah laut yang kaya akan berbagai macam terumbu karang,
snorkling, berenang, dan pengamatan jenis burung laut. Lokasi
ini jauh dari ibukota kecamatan, dan belum tersedia sarana dan
prasarana seperti dermaga, jembatan, jalan, dan sarana lainnya.
b. Pulau Duata bagian utara
Pulau Duata terletak di Desa Keramut, Kecamatan Jemaja dengan
luas 27,35 ha. Pulau ini merupakan pulau berbukit yang agak
curam.
Berdasarkan

kesepakatan

dengan

masyarakat

sekitar

yang

berada di Desa Keramut telah disepakati bersama bahwa perairan
laut di bagian utara Pulau Duata dijadikan sebagai zona
pemanfaatan wisata dengan luas 32,32 ha.
Hasil survey MRAP tahun 2012, ditemukan satu spesies ikan
sebagai spesies ikan baru di perairan sekitar Pulau Duata, yakni
Stalix sp (Opistognathidae) termasuk jenis ikan yang berada di
habitat dasar berpasir. Spesies ikan ini di kedalaman 30-40 meter
pada

posisi

berdasarkan

koordinat
Rencana

105°
Induk

39.469;

3°5.361.

Pengembangan

Selain

Objek

itu,

Wisata

Kabupaten Kepulauan Anambas (RIPOW), Pulau Duata di bagian
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utara merupakan lokasi wisata bahari dengan panjang garis
pantai 200 meter yang diperuntukan untuk kegiatan wisata
memancing tangkap dan lepas (catch and release), bersampan,
snorkling, diving, dan panoramik. Amenitas lokasi ini adalah
terdapat

sumber

air

tawar,

aksesibilitas

dapat

diakses

menggunakan kendaraan laut sekitar 40 menit dari ibukota
Kecamatan Jemaja. Namun, sampai saat ini belum tersedia
sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan pariwisata.
c.

Pulau Impol Besar bagian timur
Pulau Impol Besar terletak di Desa Impol, Kecamatan Jemaja
dengan luas 681,60 ha. Pulau ini merupakan pulau bukit
bergelombang

sampai

lereng

agak

curam.

Berdasarkan

kesepakatan dengan Tim Pokja dan hasil kajian di lapangan, telah
disepakati bersama bahwa perairan laut di sekitar Pulau Impol
Besar di bagian timur dijadikan sebagai zona pemanfaatan wisata
dengan luas 94,61 ha.
Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Loka KKPN Pekanbaru
pada tahun 2012 prosentase tutupan karang di Pulau Impol
Besar di bagian timur sebesar 33,66% atau dalam kondisi sedang.
d. Pulau Impol Kecil bagian utara
Pulau Impol Kecil terletak di Desa Impol, Kecamatan Jemaja
dengan luas

2,64 ha. Pulau ini merupakan pulau bukit

bergelombang

sampai

lereng

agak

curam.

Berdasarkan

kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang berada di Desa
Impol telah disepakati bersama bahwa perairan laut di sekitar
Pulau Impol Kecil, di bagian utara dijadikan sebagai zona
pemanfaatan wisata dengan luas 10,65 ha karena memiliki
panorama yang cukup indah dan berdekatan dengan Pulau Impol
Besar.
e.

Pulau Penesan Kecil
Pulau Penesan Kecil terletak di Desa Air Biru, Kecamatan Jemaja
dengan luas 1,16 ha. Pulau ini merupakan pulau berbukit yang
agak curam. Perairan di sekitar Pulau Penesan dijadikan sebagai
zona pemanfaatan wisata dengan luas 448,69 ha.
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Berdasarkan

Rencana

Induk

Pengembangan

Objek

Wisata

Kabupaten Kepulauan Anambas (RIPOW), Pulau Air Raya yang
berdekatan dengan Pulau Penesan Kecil merupakan lokasi wisata
bahari dengan potensi wisata yang masih alami dan belum
tersentuh yang diperuntukan untuk kegiatan wisata sejarah yakni
napak tilas pengungsi Vietnam. Aksebilitas lokasi ini adalah dapat
diakses 20 menit menggunakan kendaraan laut dari ibukota
Kecamatan Jemaja. Di Pulau ini belum tersedia sarana dan
prasarana yang memadai untuk kegiatan pariwisata.
f.

Tanjung Lelan – Batu Bulu
Tanjung Lelan terletak di Desa Ulumaras, Kecamatan Jemaja
Timur. Tanjung ini menghadap ke arah selatan dari daratan
Kecamatan Jemaja Timur berdekatan dengan Pulau Batu Bulu.
Perairan di sebelah selatan Tanjung Lelan dan sekitar Pulau Batu
Bulu dijadikan sebagai zona pemanfaatan wisata dengan luas
202,55 ha karena memiliki panorama yang menarik. Berdasarkan
identifikasi biofisik yang dilkukan pada tahun 2011, tutupan
karang di perairan selatan Tanjung Lelan sebesar 76,00% atau
termasuk dalam kategori sangat baik. Oleh karena itu, lokasi ini
sesuai

untuk

subzona

pemanfaatan

wisata

diving

untuk

menikmati keindahan panorama bawah lautnya.
g.

Teluk Kampak
Pantai Teluk Kampak terletak di Desa Kuala Maras, Kecamatan
Jemaja Timur. Teluk ini menghadap ke arah timur dari daratan
Kecamatan Jemaja Timur. Perairan di Teluk Kampak dijadikan
sebagai zona pemanfaatan wisata dengan luas 124,13 ha karena
memiliki panorama yang menarik.
Berdasarkan

Rencana

Induk

Pengembangan

Objek

Wisata

Kabupaten Kepulauan Anambas (RIPOW), Teluk Kampak yang
merupakan lokasi tidak berpenduduk dan merupakan teluk
dengan potensi wisata yang masih alami dan belum tersentuh,
diperuntukan untuk kegiatan wisata bahari.
Aktivitas wisata yang bisa dilakukan di lokasi ini antara lain
untuk menikmati pantai berpasir putih dengan perairan yang
jernih untuk aktivitas snorkling dan wisata pantai. Aksebilitas
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lokasi ini masih sangat terbatas, karena selain lokasinya yang
cukup jauh dari ibukota kecamatan, sarana dan prasarana
seperti dermaga, jembatan, jalan, dan sarana lainnya belum
tersedia. Lokasi ini dapat diakses menggunakan kendaraan laut
dari ibukota kecamatan Jemaja selama 45 menit.
h. Pulau Akar
Pulau Akar terletak di Desa Munjan dengan luas 343,54 ha. Pulau
Akar merupakan pulau yang dikelilingi oleh terumbu karang.
Pulau ini berbukit dengan lereng agak curam dikelilingi pasir
putih dan batu-batu. Pulau terdekat dengan Pulau Akar adalah
Pulau Catuk, Pulau Bate dan Pulau Boboh. Sebagian perairan di
sekitar Pulau Akar, Desa Munjan, Kecamatan Siantan Timur
dijadikan sebagai zona pemanfaatan wisata dengan luas 694,42
ha.
Berdasarkan identifikasi potensi tahun 2011, tutupan karang di
lokasi sekitar Pulau Akar sebesar 77,33% atau kondisi sangat
baik. Sementara pada titik lokasi yang lain, hasil Identifikasi dan
Inventarisasi Potensi pada tahun 2012, persen tutupan karang di
sekitar Pulau Akar sebesar 54,00% atau dalam kondisi baik. Oleh
karena itu Pulau Akar dijadikan sebagai subzona pemanfaatan
wisata diving untuk menikmati keindahan panorama bawah
lautnya.
Selain itu, Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Objek
Wisata Kabupaten Kepulauan Anambas (RIPOW), Pulau Akar di
bagian selatan merupakan lokasi wisata bahari dengan yang
diperuntukan
Amenitas

untuk

lokasi

Aksesibilitas

ini

pulau

kegiatan
adalah
ini

dapat

panoramik,
terdapat
ditempuh

dan

sumber
sekitar

berenang.
air
30

tawar.
menit

menggunakan kendaraan laut dari ibukota Tarempa. Namun,
belum terdapat sarana dan prasarana lain yang memadai untuk
kegiatan pariwisata.
i.

Pulau Mangkian
Pulau Mangkian terletak di Desa Batubelah dengan luas 19,50 ha.
Pulau Mangkian merupakan pulau yang dikelilingi oleh terumbu
karang. Pulau ini berbukit dengan lereng agak curam dikelilingi
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pasir putih. Perairan di sekitar Pulau Mangkian dijadikan sebagai
zona pemanfaatan wisata dengan luas 222,56 ha.
Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Potensi pada tahun 2012,
persen tutupan karang di Pulau Mangkian sebesar 39,60% atau
dalam kondisi sedang. Oleh karena itu Pulau Mangkian dijadikan
sebagai subzona pemanfaatan wisata diving untuk menikmati
keindahan panorama bawah lautnya. Selain itu, berdasarkan
kajian Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
tahun 2012, Pulau Mangkian dan perairan di sekitarnya sesuai
untuk kegiatan wisata snorkling, diving, surfing, water adventure
(jet sky, fishing, banana boat, rock climbing, dll), wisata pantai,
tontonan perahu wisata, dan restoran seafood. Namun demikian,
Pulau Mangkian hanya diperuntukkan untuk kegiatan wisata dan
rekreasi tanpa konstruksi masif.
j.

Pulau Nunse
Pulau Nunse terletak di Desa Munjan dengan luas 29,88 ha.
Pulau Nunse merupakan pulau yang dikelilingi oleh terumbu
karang. Pulau ini berbukit dengan lereng agak curam dikelilingi
pasir putih. Perairan di sekitar Pulau Nunse dijadikan sebagai
zona pemanfaatan wisata dengan luas 187,26 ha.
Berdasarkan
Kabupaten

Rencana
Kepulauan

Induk

Pengembangan

Anambas

(RIPOW),

Objek

Wisata

Pulau

Nunse

merupakan pulau tidak berpenduduk dan dijadikan sebagai
lokasi wisata bahari yang diperuntukan untuk kegiatan wisata
diving

dan

mercusuar

snorkling.
namun

Amenitas

belum

lokasi

terdapat

ini

adalah

terdapat

sarana

dan

prasaran

penunjang pariwisata. Aksesibilitas pulau ini dapat diakses
sekitar 25 menit menggunakan kendaraan laut dari ibukota
Tarempa.
k. Pulau Temawan Besar dan Pulau Temawan Kecil
Pulau Temawan Besar dan Pulau Temawan Kecil terletak di Desa
Batubelah

dengan luas masing-masing 2,81 ha dan 1,96 ha.

Pulau Temawan Besar dan Pulau Temawan Kecil merupakan
pulau yang dikelilingi oleh terumbu karang. Pulau ini berbukit
dengan lereng agak curam dikelilingi pasir putih. Perairan di
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sekitar Pulau Temawan Besar dan Pulau Temawan Kecil dijadikan
sebagai zona pemanfaatan wisata dengan luas 146,62 ha.
Berdasarkan

Rencana

Induk

Pengembangan

Objek

Wisata

Kabupaten Kepulauan Anambas (RIPOW), Pulau Temawan Besar
dan Pulau Temawan Kecil merupakan pulau tidak berpenduduk
dan dijadikan sebagai lokasi wisata bahari yang diperuntukan
untuk kegiatan wisata berenang, camping, dan panoramik.
Amenitas lokasi ini adalah belum terdapat sarana dan prasaran
penunjang pariwisata dan belum terdapat sumber air tawar.
Aksesibilitas

pulau

ini

dapat

diakses

sekitar

25

menit

menggunakan kendaraan laut dari ibukota Tarempa.
l.

Pulau Penjaul dan Pulau Selat Rangsang
Pulau Penjaul dan Pulau Selat Rangsang terletak di Desa
Batubelah dengan luas masing-masing 233,30 ha dan 3,15 ha.
Pulau Penjaul dan Pulau Selat Rangsang merupakan pulau yang
dikelilingi oleh terumbu karang dan berpasir di sekelilngnya.
Perairan di sekitar Pulau Penjaul dan Pulau Selat Rangsang
dijadikan sebagai zona pemanfaatan wisata dengan luas 508,16
ha.
Berdasarkan

Rencana

Induk

Pengembangan

Objek

Wisata

Kabupaten Kepulauan Anambas (RIPOW), Pulau Penjaul dan
Pulau Selat Rangsang merupakan pulau tidak berpenduduk dan
dijadikan sebagai lokasi wisata bahari yang diperuntukan untuk
kegiatan

wisata

pantai,

diving

dan

snorkling,

panoramik,

berenang dan bersampan. Amenitas lokasi ini adalah terdapat
sumber daya air dan dermaga sehingga kapal dapat melabuh,
namun

belum

terdapat

sarana

dan

prasaran

penunjang

pariwisata yang mencukupi.
m. Pulau Temuruk
Pulau Temuruk terletak di Desa Munjan dengan luas 31,99 ha.
Pulau Temuruk merupakan pulau yang dikelilingi oleh terumbu
karang. Pulau ini berbukit dengan lereng agak curam dikelilingi
pasir putih. Perairan di sekitar Pulau Temuruk dijadikan sebagai
zona pemanfaatan wisata dengan luas 262,63 ha.
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Berdasarkan
Kabupaten

Rencana
Kepulauan

Induk

Pengembangan

Anambas

(RIPOW),

Objek

Pulau

Wisata

Temuruk

merupakan pulau berpenduduk dan dijadikan sebagai lokasi
wisata

bahari

yang

diperuntukan

untuk

kegiatan

wisata

panoramik, dan berenang. Amenitas lokasi ini adalah terdapat
sumber air tawar, sementara aksesibilitas pulau ini dapat diakses
sekitar 25 menit menggunakan kendaraan laut dari ibukota
Tarempa.
n. Pulau Bawah
Pulau Bawah terletak di Desa Kiabu dengan luas 96,36 ha. Pulau
Bawah merupakan salah satu dari gugusan pulau di sekitarnya
yang terdiri dari lima pulau yakni Pulau Bawah, Pulau Sanggah,
Pulau Murba, Pulau Lidi dan Pulau Elang. Kelima pulau ini
membentuk laguna yang formasinya bulat memanjang.
Karena konturnya yang unik dan indah, Gugusan Pulau Bawah
pada tahun 2012 dinobatkan oleh CNN.com sebagai pulau tropis
terbaik di Asia. Kelebihan gugusan Pulau Bawah lainnya adalah
airnya yang sangat jernih dengan gradasi hijau muda dan apabila
dilihat dari permukaan air, akan terlihat jelas pemandangan di
dasar laguna berupa hamparan pasir putih dan barisan terumbu
karang di beberapa titik. Kedalaman lagun tersebut berkisar
antara 15 hingga 20 meter. Perairan di sekitar Pulau Bawah
dijadikan sebagai zona pemanfaatan wisata dengan luas 909,98
ha.
Berdasarkan
Kabupaten

Rencana
Kepulauan

Induk

Pengembangan

Anambas

(RIPOW),

Objek

Wisata

Pulau

Bawah

merupakan pulau tidak berpenduduk dan dijadikan sebagai
lokasi wisata bahari yang diperuntukan untuk kegiatan wisata
panoramik, dan berenang, snorkling, diving, dan sampan.
Amenitas lokasi ini adalah sudah terdapat heliped kecil dan dapat
diakses sekitar 25 menit menggunakan kendaraan laut dari
ibukota Tarempa. Saat ini, Gugusan Pulau Bawah dengan total
area 100 ha dikelola oleh perusahaan swasta yakni PT. Pulau
Bawah. Saat ini PT. Pulau Bawah sedang memulai tahap
pembangunan dengan rencana induk akan membangun 200 vila
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di beberapa titik berikut fasilitas pendukung. Target pasarnya
adalah wisatawan dari Singapura yang berjarak 150 mil dari
Pulau Bawah. PT. Pulau Bawah juga akan menyediakan pesawat
terbang air (amphibious plane) dari Singapura ke Pulau Bawah
dengan jarak tempuh satu jam.
o. Pulau Mengkait
Pulau Mengkait terletak di Desa Mengkait dengan luas 8,71 ha.
Pulau Mengkait merupakan pulau berpenduduk yang dihuni oleh
Suku Laut. Suku Laut menempati Pulau Mengkait dan tinggal
menetap di pulau tersebut setelah pindah dari Pulau Lanting.
Berdasarkan data demografi dari Kantor Desa Mengkait, jumlah
penduduk suku laut di Desa Mengkait sebanyak 917 jiwa
termasuk 271 jiwa yang masih belum memiliki tempat tinggal
karena memilih tinggal di perahu.
Pulau Mengkait merupakan pulau dengan perkampungan yang
cukup padat dengan sarana dan prasara yang cukup memadai.
Perairan di sekitar Pulau Mengkait dijadikan sebagai zona
pemanfaatan wisata dengan luas 36,69 ha.
Berdasarkan
Kabupaten

Rencana

Induk

Kepulauan

Pengembangan

Anambas

(RIPOW),

Objek

Pulau

Wisata

Mengkait

dijadikan sebagai lokasi wisata bahari dan wisata budaya yang
diperuntukan

untuk

kegiatan

wisata

panoramik,

berenang,

snorkling, dan sampan serta menjelajah kampung nelayan
setempat untuk mengetahui budaya Suku Laut. Amenitas lokasi
ini adalah sudah terdapat dermaga dan instalasi air bersih.
Aksesibilitas pulau ini dapat diakses sekitar 1 jam menggunakan
kendaraan laut dari ibukota Tarempa.
p. Pulau Ujung
Pulau Ujung terletak di Desa Mengkait dengan luas 185,23 ha.
Pulau ini berbukit dengan lereng agak curam dan terdapat
ekosistem karang dan pasir pantai. Perairan di sekitar Pulau
Ujung dijadikan sebagai zona pemanfaatan wisata dengan luas
435,19 ha. Perairan sekitar pulau ini memiliki pemandangan yang
indah dan memiliki potensi wisata bawah air.
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q. Teluk Hias/Pulau Telaga Besar
Pulau Telaga Besar terletak di Desa Telaga dengan luas 1.248,49
ha. Pulau Telaga merupakan pulau berpenduduk. Pulau ini
dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai lahan perkebunan
cengkeh dan kelapa. Pulau ini berbukit dengan lereng agak curam
dan terdapat ekosistem mangrove dibeberapa bagian.
Perairan di Teluk Hias, Pulau Telaga Besar dijadikan sebagai zona
pemanfaatan wisata dengan luas 90,54 ha. Hasil survey biofisik
tahun 2011, tutupan karang di perairan Pulau Telaga Besar
sebesar 58,67% atau dalam kondisi baik. Potensi wisata di lokasi
ini adalah wisata diving dan snorkling untuk melihat ekosistem
terumbu karang dan ikan karang yang menarik.
r.

Pulau Lima
Pulau Lima terletak di Desa Telaga dengan luas 117,60 ha. Pulau
ini berbukit dengan lereng agak curam dan terdapat ekosistem
karang dan pasir pantai. Perairan di sekitar Pulau Lima dijadikan
sebagai zona pemanfaatan wisata dengan luas 207,07 ha.
Perairan sekitar pulau ini memiliki pemandangan yang indah dan
memiliki potensi wisata bawah air. Hasil survey biofisik tahun
2011, tutupan karang di perairan Pulau Lima sebesar 56,00%
atau dalam kondisi baik. Potensi wisata di lokasi ini adalah wisata
diving dan snorkling untuk melihat ekosistem terumbu karang
dan ikan karang yang menarik.

s.

Pulau Lingai
Pulau Lingai terletak di Desa Telaga dengan luas 289,42 ha. Pulau
Lingai merupakan pulau berpenguni dengan topografi berbukit
dengan lereng agak curam dan terdapat ekosistem karang dan
pasir pantai. Perairan di sekitar Pulau Lingai dijadikan sebagai
zona pemanfaatan wisata dengan luas 46,80 ha. Perairan sekitar
pulau ini memiliki pemandangan yang indah dan memiliki potensi
wisata bawah air. Hasil survey biofisik tahun 2012, tutupan
karang di perairan Pulau Lingai sebesar 39,60% atau dalam
kondisi sedang.
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t.

Pulau Pahat
Pulau Pahat terletak di Desa Mubur dengan luas 88,09 ha. Pulau
Pahat merupakan pulau tidak berpenguni dengan topografi
berbukit dengan lereng agak curam dan terdapat ekosistem
karang dan pasir pantai. Perairan di sekitar Pulau Pahat dijadikan
sebagai zona pemanfaatan wisata dengan luas 246,14 ha.
Perairan sekitar pulau ini memiliki pemandangan yang indah dan
memiliki potensi wisata bawah air untuk wisata selam dan
snorkling. Hasil survey biofisik tahun 2011, tutupan karang di
perairan Pulau Lingai sebesar 32,00% atau dalam kondisi sedang.
Pulau Pahat merupakan pulau yang tidak dihuni penduduk,
namun terdapat satu rumah (pondok) penduduk yang bertugas
megumpulkan telur penyu. Letaknya di bagian Barat Laut Pulau
Matak, atau sebelah Timur Laut Pulau Durai. Pulau ini hanya
dapat diakses dengan menggunakan perahu. Waktu tempuh dari
Terempa ke Pahat sekitar 1,0 – 1,5 jam tergantung pada ukuran
perahu, motor/mesin perahu, dan keadaan ombak laut (cuaca).
Sedangkan dari Pulau Durai dapat ditempuh dalam waktu sekitar
0,5 jam.
Daratan Pulau Pahat merupakan pantai yang landai, dan bukit
yang cukup terjal dengan ketinggian sekitar 10-15 meter.
Pantainya dikelilingi oleh pasir putih yang halus yang digunakan
oleh jenis Penyu Sisik untuk bertelur dan meletakan telurtelurnya. Sebagian pantainya merupakan gugusan batu-batu
besar. Perairan pulau ini dikelilingi oleh hamparan terumbu
karang. Kedalaman perairan pantainya mencapai lebih dari 70
meter.
Ekosistem daratannya didominasi oleh tanaman perdu/semak
dan kelapa, mulai pantai hingga bukit. Wilayah daratnya
mayoritas dihuni oleh jenis unggas dari kelompok burung pantai,
dan tidak ditemui hewan-hewan yang tergolong dominan, khas,
endemik, atau dilindungi. Mengenai hewan laut, perairan laut
sekitar Pulau Pahat sudah terkenal di kalangan masyarakat
Kepulauan Anambas sebagai habitat Penyu Sisik (Eretmochelys
imbricata). Dari hasil pengamatan tempat bertelur penyu dan
informasi dari penduduk, diketahui bahwa sebanyak 10-20 ekor
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penyu Sisik setiap hari bertelur di pulau ini, dan diduga setiap
tahunnya penyu yang bertelur berjumlah sekitar 3.600 - 7.200
ekor. Potensi wisata di lokasi ini adalah sebagai lokasi ekowisata
pengamatan penyu, dan lokasi diving dan snorkling.
u. Pulau Durai
Pulau Durai terletak di Desa Mubur, Kecamatan Palmatak dengan
luas 91,52 ha. Pulau ini merupakan pulau berbukit yang agak
curam dan dikelilingi pasir dan karang. Pulau Durai memiliki tipe
terumbu karang tepi dengan kontur landai hingga curam. Posisi
pulau ini terbuka dari angin dan ombak, dengan pantai berbatu
dan mempunyai pantai pasir putih tempat sarang penyu hijau.
Hasil survey tahun 2011, tutupan bentik relatif didominasi oleh
karang keras dengan tutupan sebesar 62,00% atau dalam kondisi
baik. Kecerahan air sekitar 15 m.
Ditemukan kerusakan karang diduga akibat penangkapan ikan
dengan bom, bintang laut berduri (Acanthaster planci) dan
penyakit karang. Tutupan bentik yang mendominasi lainnya
adalah komponen abiotik dengan tutupan rata-rata 24,70%.
komponen abiotik ini sebagian besar adalah serpihan batu.
Kepadatan rata-rata ikan herbivora di lokasi pengamatan Pulau
Durai adalah sebesar 240 individu/ha, sedangkan kepadatan ikan
karnivora sebesar 550 individu/ha.

Ikan yang relatif banyak

dijumpai adalah ekor kuning (Caesionidae) dengan kepadatan
rata-rata 378 individu/ha. Selain itu, ditemukan ikan Napoleon
(Cheilinus undulatus), ikan bumphead (Bolbometopon muricatum),
dan ikan bubara (Caranx sp.).

Ditemukan juga penyu sisik

dengan panjang karapas sekitar 150 cm selama pengamatan di
lokasi.
Pulau Durai merupakan kawasan pulau yang tidak berpenduduk,
namun terdapat fasilitas penangkaran telur penyu. Di bagian
Barat Pulau Durai terdapat sebuah pulau karang (tokong) yaitu
Tokong

Nanas.

Pulau

ini

hanya

dapat

diakses

dengan

menggunakan perahu. Waktu tempuh dari Terempa ke Durai
sekitar

1,0

–

1,5

jam

tergantung

pada

ukuran

motor/mesin perahu, dan keadaan ombak laut (cuaca).
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perahu,

Pulau Durai merupakan lokasi peneluran Penyu Hijau (Chelonia
mydas)

terbesar

di

TWP

Kepulauan

Anambas

dan

Laut

Sekitarnya. Dari hasil pengamatan tempat bertelur penyu yang
dilakukan dari tahun 2009, diketahui bahwa sebanyak 15-20 ekor
penyu Hijau setiap hari bertelur di pulau ini. Sehingga diduga
setiap tahun penyu yang bertelur berjumlah sekitar 5.400 - 7.200
ekor. Perairan pulau Durai merupakan habitat karang yang
berbentuk seperti ; karang meja, karang lunak, karang bercabang,
karang foliase, karang massive, mushroom, encrusting, sponges,
dan gorgonian. Tipe terumbu karang banyak ditemukan adalah
tipe Fringing Reef. Kondisi terumbu karang di perairan Durai
masih dalam kondisi cukup baik dengan tutupan 60% - 80%,
Perairan

di

sekitar

Pulau

Durai

dijadikan

sebagai

zona

pemanfaatan wisata dengan luas 405,24 ha. Potensi wisata di
lokasi ini adalah sebagai lokasi ekowisata pengamatan penyu, dan
lokasi diving dan snorkling.
v.

Pulau Penjalin dan Sekitarnya
Pulau Penjalin Besar dan Pulau Penjalin Kecil terletak di Desa
Tebang dengan luas masing-masing 163,00 ha dan 88,57 ha.
Pulau Penjalin Besar dan Pulau Penjalin Kecil merupakan pulau
tidak berpenguni dengan topografi berbukit dengan lereng agak
curam dan terdapat ekosistem karang dan pasir pantai. Perairan
di sekitar Pulau Penjalin dan pulau-pulau di sekitarnya dijadikan
sebagai zona pemanfaatan wisata dengan luas 2.059,25 ha.
Perairan sekitar pulau ini memiliki pemandangan yang indah dan
memiliki potensi wisata berenang, mancing, wisata mangrove, dan
menikmati pantai putih dengan perairan yang jernih. Hasil survey
biofisik tahun 2011, tutupan karang di perairan Pulau Penjalin
Besar sebesar 48,00% atau dalam kondisi sedang.
Pulau Penjalin merupakan bagian dari pulau-pulau kecil di timur
laut Pulau Matak.

Tipe terumbu karang tepi dengan kontur

landai hingga curam.

Kondisi pulau berbatu dan pasir putih.

Posisi terbuka dari angin dan ombak.
Karang keras yang relatif mendominasi adalah Porites masif.
Kecerahan air sekitar 20 m.
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Komponen bentik yang relatif

mendominasi lainnya adalah abiotik terutama dari kerikil dengan
tutupan sebesar 40.7%.
Kepadatan rata-rata ikan herbivora di lokasi pengamatan Pulau
Penjalin Besar adalah sebesar 608 individu/ha, sedangkan
kepadatan ikan karnivora sebesar 1.512 individu/ha.

Ikan yang

relatif banyak dijumpai adalah ikan ekor kuning (Caesionidae)
dengan kepadatan rata-rata sebesar 1.280 individu/ha, ikan
kakatua (Scaridae) dengan kepadatan rata-rata 272 individu/ha
dan ikan baronang (Siganidae) dengan kepadatan rata-rata
sebesar 216

individu/ha.

Dijumpai juga ikan bumphead

(Bolbometopon muricatum) sebanyak 17 ekor.
Pulau Penjalin Besar memiliki pantai pasir putih dan batuan
besar yang relatif lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan.
Berdasarkan

Rencana

Induk

Pengembangan

Objek

Wisata

Kabupaten Kepulauan Anambas( RIPOW), Pulau Penjalin Besar
dijadikan sebagai lokasi wisata bahari yang diperuntukan untuk
kegiatan wisata berenang, diving, snorkling, bersampan, mancing,
panoramik, dan menikmati pantai putih dengan perairan yang
jernih. Amenitas lokasi ini adalah terdapat sumber air tawar.
Pulau Penjalin belum memiliki sarpras pendukung pariwisata
yang memadai. Aksesibilitas lokasi ini dapat diakses sekitar 30
menit menggunakan kendaraan laut dari ibukota Palmatak.
w. Pulau Batugaram
Pulau Batugaram terletak di Desa Ladan dengan luas 1.097,34
ha. Pulau Batugaram merupakan pulau tidak berpenguni dengan
topografi berbukit dengan lereng agak curam dan terdapat
ekosistem karang dan pasir pantai. Perairan di sekitar Pulau
Batugaram dijadikan sebagai zona pemanfaatan wisata dengan
luas 221,08 ha. Perairan sekitar pulau ini memiliki pemandangan
yang indah dan memiliki potensi wisata bahari.
Berdasarkan

Rencana

Induk

Pengembangan

Objek

Wisata

Kabupaten Kepulauan Anambas( RIPOW), Pulau Batugaram
dijadikan sebagai lokasi wisata bahari yang diperuntukan untuk
kegiatan wisata berenang, mancing, wisata mangrove, dan
menikmati pantai putih dengan perairan yang jernih. Amenitas
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lokasi ini adalah terdapat sumber air tawar. Pulau Batugaram
belum memiliki sarpras pendukung pariwisata yang memadai.
Aksesibilitas

lokasi

ini

dapat

diakses

sekitar

20

menit

menggunakan kendaraan laut dari ibukota Palmatak.
x. Pulau Mandariau Darat, Pulau Mandariau Laut, dan Pulau
Penyali
Pulau Mandariau Darat, Pulau Mandariau, dan Pulau Penyali
terletak di Desa Tebang dengan luas masing-masing 265,80 ha;
240,83 ha; dan 27,56 ha. Pulau Mandariau Darat, Pulau
Mandariau Laut, dan Pulau Penyali merupakan pulau tidak
berpenguni dengan topografi berbukit dengan lereng agak curam
dan terdapat ekosistem karang dan pasir pantai. Perairan di
sekitar Pulau Mandariau Darat, Mandariau Laut, dan Pulau
Penyali dijadikan sebagai zona pemanfaatan wisata dengan luas
1.654,88 ha.
Perairan sekitar ketiga pulau ini memiliki pemandangan yang
indah dan memiliki potensi wisata untuk kegiatan berenang,
mancing, dan menikmati pantai putih dengan perairan yang
jernih. Hasil survey biofisik tahun 2011, tutupan karang di
perairan Pulau Penjalin Besar dan Pulau Penjalin Kecil sebesar
48,00% - 68,00% atau dalam kondisi sedang sampai baik. Bentuk
karang meja, karang lunak, karang bercabang, karang foliase,
karang massive, clam, sponges, dan gorgonian adalah bentukbetuk karang yang terdapat di lokasi perairan Pulau Penjalin
Besar

dan

Pulau

Penjalin

Kecil.

Tipe

terumbu

karangnya

didominasi oleh tipe Fringing Reef.
y.

Pulau Kelong
Pulau Kelong terletak di Desa Ladan dengan luas 26,20 ha. Pulau
Kelong merupakan pulau tidak berpenguni dengan topografi
berbukit dengan lereng agak curam dan terdapat ekosistem
karang dan pantai pasir putih. Perairan di sekitar Pulau Kelong
dijadikan sebagai zona pemanfaatan wisata dengan luas 102,90
ha. Perairan sekitar pulau ini memiliki pemandangan yang indah
dan memiliki potensi wisata bahari.
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Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata
Kabupaten Kepulauan Anambas (RIPOW), Pulau Batugaram
dijadikan sebagai lokasi wisata bahari yang diperuntukan
untuk kegiatan wisata berenang, berjemur, snorkling, bola
pantai, panoramik, dan menikmati pantai putih dengan
perairan yang jernih. Amenitas lokasi ini adalah terdapat
sumber air tawar. Pulau Batugaram belum memiliki sarpras
pendukung pariwisata yang memadai.
Aksesibilitas lokasi ini dapat diakses sekitar 15 menit
menggunakan kendaraan laut dari ibukota Palmatak.
z.

Tokong Belayar
Tokong Belayar terletak di Desa Mubur dengan luas 1,07 ha.
Tokong Belayar merupakan pulau tidak berpenguni dengan
topografi perbukitan rendah dan terdapat ekosistem karang
dan pantai pasir putih. Perairan di sekitar Tokong Belayar
dijadikan sebagai zona pemanfaatan wisata dengan luas 9,70
ha. Perairan sekitar pulau ini memiliki pemandangan yang
indah dan memiliki potensi wisata bahari.
Tokong Belayar merupakan salah satu pulau terluar di
Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbentuk pulau
karang. Tokong Belayar terletak pada posisi 106 O17’30” BT
dan 03O25’30” LU, di arah Timur Laut Pulau Mubur dan
bagian Utara Pulau Semut. Sedangkan Pulau Semut berada
di bagian Utara Pulau Matak. Sama halnya dengan Tokong
Nanas,

perairan

yang

mengelilingi

Tokong

Belayar

merupakan hamparan karang yang sudah mati.
Bila tokong ini dilihat dari arah selatan (perairan Selat Matak
antara Pulau Mubur dan Pulau Matak), bentuknya terlihat
seperti kapal perang yang sedang belayar. Jenis bentuk
karang yang terdapat di perairan Tokong Berlayar adalah
meja, karang lunak, karang bercabang, karang foliase,
karang massive, clam, sponges, dan gorgonian. Tipe terumbu
karangnya didominasi oleh tipe

Fringing Reef. Kondisi

terumbu karangnya masih cukup baik dengan tutupan 60% 85% (survei tahun 2012).
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Potensi wisata di lokasi ini adalah untuk kegiatan diving,
snorkling, dan wisata pulau kecil terluar.
aa. Tokong Nanas
Tokong Nanas terletak di Desa Mubur dengan luas 1,22 ha.
Tokong Nanas

merupakan pulau tidak berpenguni dengan

topografi perbukitan rendah dan terdapat ekosistem karang
dan pantai pasir putih. Perairan di sekitar Tokong Nanas
dijadikan sebagai zona pemanfaatan wisata dengan luas 6,47
ha. Perairan sekitar pulau ini memiliki pemandangan yang
indah dan memiliki potensi wisata bahari.
Tokong yang tidak berpenghuni ini dikeliling oleh hamparan
karang yang sudah mati. Letaknya di sebelah Barat Pulau
Durai.

Posisi

geografisnya

adalah

105O57’08”

BT

dan

03O18’57” LU.
Kedalaman perairan laut di sekitar Tokong Nanas mencapai
72-73 meter. Dengan menggunakan perahu motor, tokong ini
dapat dicapai dalam waktu tempuh sekitar 0,5 jam dari
Pulau Durai atau 1,5 jam dari kota Terempa. Dalam keadaan
cuaca cerah, pulau karang ini terlihat cukup jelas dari Pulau
Durai.
Tokong Nanas ini menjadi menarik untuk dikelola karena
posisinya merupakan salah satu pulau terluar dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terletak di wilayah
Kepulauan

Anambas

yakni

berada

pada

bagian

Barat

Kepulauan Anambas.
Bentuk karang yang dominan banyak ditemukan di lokasi
perairan Tokong Nanas ini diantaranya adalah karang meja,
karang lunak, karang bercabang, karang foliase, karang
massive, mushroom, sponges, clam, dan gorgonian. Tipe
terumbu karang banyak ditemukan tipe Fringing Reef.
Kondisi terumbu karang di perairan Tokong Nanas ini masih
dalam kondisi baik dengan tutupan 55% (survey tahun
2012). Potensi wisata di lokasi ini adalah untuk kegiatan
diving, snorkling, dan wisata pulau kecil terluar.
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3. Panduan Kegiatan
Peruntukan Zona Pemanfaatan TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya secara umum antara lain sebagai tempat wisata diving,
snorkeling, wisata pantai, pembuatan foto dan film,

dan outbound

training. Dalam pemanfaatan zona ini, akan didukung dengan
pembangunan infrastruktur penunjang seperti:
a.

pos jaga;

b.

rumah singgah;

c.

laboratorium alam;

d.

dermaga/jetty;

e.

Mooring buoy; dan

f.

Sarana air bersih.

Selain untuk aktivitas sebagaimana tersebut di atas, pemanfaatan
TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya dilakukan untuk
kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan
antara lain:
a.

perlindungan

proses-proses

ekologi

yang

menunjang

keberlangsungan ekosistem terumbu karang, mangrove, dan
padang lamun;
b.

penjagaan

dan

mengakibatkan

pencegahan
perubahan

kegiatan-kegiatan

keutuhan

potensi

yang
kawasan

dapat
dan

perubahan fungsi kawasan melalui pengawasan kawasan;
c.

pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi penyu, seperti
ekowisata pengamatan penyu bertelur dan pelepasan tukik ke
alam; dan

d.

perlindungan habitat dan jenis ikan langka, seperti pengamatan
lokasi habitat ikan napoleon.

E. ZONA REHABILITASI
1. Rancangan Zona Rehabilitasi
Zona Lainnya di Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan
Laut Sekitarnya adalah Zona Rehabilitasi. Mengacu pada Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 tentang
Rencana Pengelolaan dan Zonasi di Kawasan Konservasi Perairan,
disebutkan bahwa zona lainnya merupakan zona di luar zona inti,
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zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena
fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu. Zona tertentu
tersebut dapat berupa antara lain zona perlindungan dan zona
rehabilitasi.
Zona Rehabilitasi merupakan zona untuk dilakukannya kegiatan
rehabilitasi atau pemulihan lokasi-lokasi yang telah mengalami
degradasi lingkungan, baik kerusakan ekosistem maupun penurunan
sumber daya. Lokasi zona rehabilitasi merupakan lokasi yang telah
mengalami kerusakan akibat kegiatan destructive fishing seperti
pemboman dan penangkapan ikan menggunakan potasium. Lokasi
zona rehabilitasi sebagian besar merupakan ekosistem terumbu
karang yang memiliki tutupan karang yang rendah atau termasuk
dalam kategori rusak yakni 11% sampai 22% atau dibawah 25%
berdasarkan hasil survey dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Luas
total zona rehabilitasi di TWP Kepulauan Anambas

dan Laut

Sekitarnya adalah 470,85 ha. Lokasi zona rehabilitasi di dalam TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya sebagaimana tersebut pada
Tabel 18.

Tabel 18. Lokasi zona rehabilitasi di TWP Kepulauan Anambas dan
Laut Sekitarnya
No.
1.

2.

LOKASI
Selatan P. Keramut

Selatan P. Impol
Besar

3.

P. Pempang

4.

P. Bawah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

KOORDINAT BATAS
05’ 35.294’’ LU - 1050 38’ 44.266”
Garis Pantai
30 05’ 22.410’’ LU - 1050 39’ 25.426”
30 05’ 22.410’’ LU - 1050 39’ 34.248”
30 05’ 11.467’’ LU - 1050 39’ 34.248”
30 05’ 11.467’’ LU - 1050 38’ 44.266”
30 04’ 41.696’’ LU - 1050 42’ 27.330”
Garis Pantai
30 04’ 36.058’’ LU - 1050 43’ 01.110”
30 04’ 36.058’’ LU - 1050 43’ 06.374”
30 04’ 36.058’’ LU - 1050 43’ 06.374”
30 04’ 36.058’’ LU - 1050 42’ 27.330”
30 07’ 53.045’’ LU - 1060 26’ 35.017”
30 07’ 53.045’’ LU - 1060 27’ 26.479”
30 07’ 06.621’’ LU - 1060 27’ 26.479”
30 07’ 06.621’’ LU - 1060 26’ 35.017”
20 30’ 52.585’’ LU - 1060 02’ 07.835”
20 30’ 52.585’’ LU - 1060 02’ 57.771”
20 31’ 19.011’’ LU - 1060 02’ 57.771”
Garis Pantai
20 30’ 52.585’’ LU - 1060 02’ 32.532”
30
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LUAS (Ha)
BT 70,54
BT
BT
BT
BT
BT 47,50
BT
BT
BT
BT
BT 170,95
BT
BT
BT
BT 181,86
BT
BT
BT

No.

LOKASI

KOORDINAT BATAS
LUAS (Ha)
6. 20 30’ 52.585’’ LU - 1060 02’ 07.835” BT

Peta Zona Rehabilitasi di

TWP Kepulauan Anambas dan Laut

Sekitarnya secara keseluruhan dalam skala 1:50.000 sebagaimana
tersebut pada Gambar 51 sampai Gambar 53.
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Gambar 51. Peta zona rehabilitasi TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1118-33
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Gambar 52. Peta zona rehabilitasi TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1119-21
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Gambar 53. Peta zona rehabilitasi TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya Lembar 1119-32
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2. Kegiatan di Zona Rehabilitasi
Sejumlah kegiatan di zona rehabilitasi di TWP Kepulauan Anambas
dan Laut Sekitarnya disusun ketentuannya oleh pengelola kawasan,
apabila dilaksanakan upaya rehabilitasi maka harus tetap menjaga
keaslian sumber daya yang ada di dalam kawasan. Kegiatan di zona
rehabilitasi

di

Kawasan

TWP

Kepulauan

Anambas

dan

Laut

Sekitarnya, antara lain:
a. patroli pengawasan,
b. penelitian non ekstraktif dan penelitian ekstraktif,
c. pendidikan

lingkungan

hidup

(ekosistem

lamun,

mangrove,

terumbu karang, dan laut dalam),
d. tambatan perahu, dan
e. pembangunan infrastuktur pengelolaan kawasan (kantor, pos jaga,
jetty).
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BAB IV
RENCANA JANGKA PANJANG
A.

Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Beberapa sumber daya yang terdapat di dalam kawasan ini
memiliki potensi untuk dijadikan daya tarik utama guna menunjang
pencapaian visi, menjadikan kawasan ini sebagai tujuan wisata bahari
yang ramah lingkungan.

Sumber daya tersebut antara lain terumbu

karang beserta ikan-ikan karang yang berasosiasi dengannya termasuk
ditemukannya spesies baru, spesies kharismatik seperti hiu dan lumbalumba, spesies yang dilindungi seperti penyu, ikan napoleon, dan elang
laut, serta pulau-pulau kecil dengan pantainya yang berpasir putih dan
perairan yang jernih. Sumber daya-sumber daya tersebut merupakan
target dalam pengelolaan kawasan.
Sesuai dengan nomenklaturnya, yaitu Taman Wisata Perairan
Kepulauan Anambas dan Laut di Sekitarnya, maka garis besar
kebijakan pengelolaan kawasan ini akan diarahkan pada pemanfaatan
kawasan ini sebagai suatu tempat wisata, khususnya wisata bahari
berbasis ekowisata (ecotourism) atau pariwisata yang ramah lingkungan.
Hal ini berarti bahwa pariwisata yang akan dikembangkan dalam
kawasan ini adalah terutama pada pariwisata minat khusus, bukan
pariwisata yang lebih mengutamakan banyaknya jumlah pengunjung
(mass tourism). Pengelolaan kawasan konservasi perarian nasional
Tanam Wisata Perairan Kepulauan anambas lebih menekankan kepada
pengelolaan berkenlanjutan yang tujuan utamanya adalah peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Rencana

jangka

panjang

ini

merupakan

arah

kebijakan

pengelolaan TWP Kepulauan Anambas dan Laut di Sekitarnya. Rencana
jangka panjang ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan akan
ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.
Untuk mewujudkannya diperlukan visi misi yang jelas dan program
kerja yang terukur sehingga untuk mencapai target tujuan dapat
dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun visi misi TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya adalah sebagai berikut:
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B.

Visi dan Misi
Visi pengelolaan KKPN TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya adalah “Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan
Laut Sekitarnya sebagai tujuan ekowisata di wilayah perbatasan yang
bertaraf internasional untuk kesejahteraan masyarakat”.
Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan melakukan
beberapa misi selama 20 tahun ke depan sebagai berikut :
1.

mengelola TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya secara
terpadu, kolaboratif dan efektif untuk mewujudkan ekowisata
bertaraf internasional;

2.

melestarikan ekosistem perairan sesuai dengan fungsi dan daya
dukungnya untuk pembangunan berkelanjutan; dan

3.

mendorong pemanfaatan sumber daya TWP Kepulauan Anambas
dan

Laut

Sekitarnya

secara

optimal,

berkelanjutan,

dan

berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat.
C.

Tujuan dan Sasaran Pengelolaan
Maksud

Pengelolaan

TWP

Kepulauan

Anambas

dan

Laut

Sekitarnya ini adalah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya
yang terdapat di dalam kawasan dengan tetap membuka kesempatan
untuk mengakses dan memanfaatkan kawasan ini dengan cara-cara
yang bertanggung jawab sesuai dengan aturan pengelolaan yang ada.
Adapun tujuan pengelolaan TWP Kepulauan Anambas dan Laut di
sekitarnya adalah:
1.

mengurangi sampai menghilangkan ancaman yang terdapat di
dalam kawasan;

2.

melakukan pemulihan ekosistem dalam kawasan;

3.

mengatur pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan;

4.

mengelola sumber daya alam dan lingkungan TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya secara berkelanjutan;

5.

memanfaatkan

potensi

pariwisata

bahari

dan

perikanan

berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat;
6.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan; dan

7.

mencapai efektivitas pengelolaan kawasan.
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Berdasarkan maksud dan tujuan pengelolaan di atas, maka
sasaran pengelolaan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
adalah sebagai berikut:
1.

meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola dan para pihak
dalam melakukan pengelolaan TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya;

2.

berkurang atau hilangnya ancaman pada kawasan TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya;

3.

pulihnya ekosistem yang rusak dan terlindunginya jenis-jenis atau
komunitas ekologis yang berada dalam kondisi terancam;

4.

tercapainya pemanfaatan kawasan sesuai dengan zonasi yang
ditetapkan dan berbasis wisata bahari;

5.

kegiatan-kegiatan

pemanfaatan

kawasan

dilakukan

secara

berkelanjutan dan melibatkan pemangku kepentingan yang ada;
6.

tercapainya pengelolaan TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya secara terpadu dan berkelanjutan berbasis wisata
bahari;

7.

terlaksananya

program

dan

kegiatan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan; dan
8.
D.

tercapainya efektifitas pengelolaan kawasan.

Strategi Pengelolaan
Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pengelolaan, serta
isu/permasalahan di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya,
maka strategi pengelolaan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan
sasaran pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Penguatan Kelembagaan
Strategi ini dijalankan untuk menjawab isu/permasalahan yang
terjadi, seperti keberadaan unit pengelola kawasan di Pekanbaru,
Provinsi

Riau

sementara

kawasan

yang

dikelola

berada

di

Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Salah
satu hal yang sudah dilakukan adalah dengan pembentukan
satuan

kerja

yang

berkedudukan

di

Tarempa,

Kabupaten

Kepulauan Anambas yang kemudian diikuti dengan penempatan
pegawai negeri sipil serta penambahan tenaga kontrak untuk
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operasional kantor satuan kerja.

Selain itu, untuk memperkuat

pengelolaan ke depan, tetap akan melibatkan berbagai stakeholder
terkait di daerah baik melalui koordinasi yang lebih intensif
maupun kolaborasi pengelolaan, mengingat bahwa di daerah juga
terdapat lokasi-lokasi wisata yang dikelola oleh Pemda setempat.
Selain itu, strategi ini juga dijalankan dalam rangka menjawab
permasalahan dari sisi lemahnya sumber daya manusia yang ada,
yaitu

melalui

rekrutmen

tenaga

baru

dengan

kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

jumlah

dan

Terhadap pegawai-

pegawai yang sudah ada akan ditingkatkan kapasitasnya melalui
pelatihan-pelatihan,

pendidikan,

kursus

singkat,

maupun

bimbingan teknis.
Terhadap masih sangat minimnya infrastruktur yang ada, maka
melalui strategi ini akan dipenuhi berbagai infrastruktur sesuai
kebutuhan, seperti pembangunan dermaga/jetty, mooring buoy, pos
jaga/kantor pengelola di lapangan, pondok informasi, serta sarana
dan prasarana serta perlengkapan lainnya.
Kemudian, untuk memperkuat payung hukum dalam pengelolaan
kawasan ini, maka melalui strategi ini akan disusun peraturanperaturan

maupun

standar-standar

operasional

yang

harus

dijalankan dalam pengelolaan kawasan ini.
2.

Penguatan Pengelolaan Sumber dayaKawasan
Sumber daya ekosistem terumbu karang dan berbagai jenis ikan di
dalamnya serta keindahan pantai pasir putih pulau-pulau kecil
yang terdapat di kawasan ini merupakan obyek/ikon utama yang
memiliki potensi untuk dijadikan penarik minat kedatangan
wisatawan termasuk ikan napoleon dan jenis ikan-ikan karang
lainnya, yang merupakan target penangkapan yang sebagian besar
berada di wilayah perairan di dalam kawasan.
Strategi ini akan dijalankan untuk memulihkan kembali sumber
daya yang terdapat di dalam kawasan, seperti peningkatan persen
tutupan

karang

hidup,

keberadaan

ikan-ikan

karang,

terlindunginya tempat-tempat peneluran penyu, serta tempattempat di mana spesies-spesies biota perairan yang penting lainnya
di dalam kawasan.
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Selanjutnya strategi penguatan pengelolaan sumber daya ini untuk
menangani isu yang berkembang di sekitar kawasan yakni
penangkapan ikan dengan menggunakan bom, sianida dan alat
tangkap yang tidak ramah lingkungan. Sehingga diharapkan
dengan penerapan strategi penguatan pengelolaan sumber daya
akan terbaharuinya sumber daya yang ada disekitar kawasan.
Informasi yang didapatkan di lapangan serta isu yang berkembang
dilapangan menyebutkan bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di
dalam kawasan penyebab utamanya adalah lemahnya pengawasan
dan penegakan hukum yang ada. Hal ini disebabkan belum adanya
regulasi

yang

jelas

terkait

penanganan

kawasan

konservasi

perairan di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya.
Penyusunan regulasi tersebut dikoordinasikan di tingkat desa
maupun di tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas.
Strategi ini dijalankan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Melalui strategi ini akan akan dibangun sistem pengawasan
terpadu yang kuat, khususnya pengawasan berbasis masyarakat,
dengan

memberdayakan

Pokmaswas

membentuk Pokmaswas baru.

yang

sudah

ada

atau

Selain itu juga membangun kerja

sama dengan stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan
terpadu.

Selain

itu,

diperkuat

juga

dengan

pengadaan

perlengkapan untuk pelaksanaan pengawasan, seperti sarana
apung (kapal cepat), sarana komunikasi, dan sebagainya.
3.

Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Hal yang umum terjadi di mana saja, bahwa salah satu alasan yang
mendasari terjadinya suatu tindakan pelanggaran adalah karena
alasan pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Yang mana kemudian

menyebabkan orang melakukan apa saja, tak peduli apakah yang
dilakukan menimbulkan dampak yang positif atau negatif bagi
lingkungan di sekitarnya.

Demikian juga yang terjadi di dalam

kawasan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya.
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Strategi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan ini, antara
lain melalui pengembangan pencaharian yang sudah ada ataupun
dengan pembukaan alternatif-alternatif pencaharian baru melalui
kegiatan co-managenment yang melibatkan semua stakeholders
yang mempunyai kepentingan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Keberadaan budaya setempat, khususnya dalam wujud kearifan
lokal dalam pengelolaan suatu sumber daya ataupun dalam tata
masyarakat merupakan modal dasar yang kuat untuk dijadikan
landasan utama dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan di
TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya yang akan sangat
membantu di dalam menggalang dukungan masyarakat terhadap
pengelolaan kawasan. Hal ini banyak dijumpai bahwa masyarakat
seringkali lebih taat terhadap suatu hukum yang tidak tertulis atau
hukum yang merupakan produk kesepakatan bersama di dalam
masyarakat sendiri, dari pada terhadap hukum yang merupakan
produk buatan pemerintah (hukum positif).
Keberadaan

kawasan

TWP

Kepulauan

Anambas

dan

Laut

Sekitarnya belum banyak diketahui oleh khalayak ramai. Namun,
pada

tahun

2012

Kepulauan

Anambas

dinobatkan

sebagai

kepulauan terbaik di kawasan Asia versi CNN.com terutama karena
faktor keunikan dan keasriannya. Dengan kondisi yang ada saat
ini, kawasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi
salah satu tujuan wisata bahari bertaraf internasional. Strategi ini
dijalankan untuk menjawab permasalahan bahwasanya kawasan
ini perlu lebih dipublikasikan ke dunia luar, baik itu melalui media
cetak maupun media televisi, ataupun melalui event-event promosi
atau pameran.
Dalam menjalankan strategi ini peran Loka KKPN Pekanbaru
sangatlah penting dalam mengkolaborasikan pihak Pemerintah
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan para investor agar
sinergi dalam mengintegrasikan sosial, ekonomi dan budaya serta
sumber daya alam yang ada demi terkelolanya Kawasan Konservasi
Perairan Nasional di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
secara berkelanjutan.
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Seringkali masyarakat sebenarnya sudah memiliki pengetahuan
tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan bagi kehidupan
saat ini ataupun kehidupan anak cucu di masa yang akan datang.
Namun karena berbagai alasan, pengetahuan yang dimiliki belum
mampu menimbulkan kesadaran di masyarakat untuk lebih peduli
terhadap kelestarian lingkungan.

Masyarakat terutama nelayan

sudah banyak yang tahu bahwa terumbu karang sangat penting
untuk mendukung keberadaan ikan-ikan, namun tetap saja ada
dari

masyarakat/nelayan

penangkapan

ikan

tidak

yang

dalam

mempedulikan

melakukan
terhadap

upaya

kelestarian

terumbu karang.
Strategi penyadaran masyarakat melalui program pendampingan
dan

pelatihan

ini

perlu

terus

dilakukan

untuk

menambah

pengetahuan dan pemahaman masyarakat sehingga diharapkan
masyarakat mau menjaga kesadarannya untuk terus peduli
terhadap lingkungannya.
Pengembangan potensi wisata di Kawasan Konservasi Perairan
Nasional

TWP

Kepulauan

Anambas

dan

Laut

Sekitarnya

membutuhkan kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka
meningkatkan

ekonomi

melalui

kegiatan

usaha.

Untuk

itu

diperlukan promosi kawasan terhadap para investor wisata bahari
dalam rangka menarik minat investasi di kawasan.
Selain itu, promosi terhadap masyarakat baik tingkat lokal,
nasional maupun internasional diperlukan dalam mengembangkan
potensi

wisata di kawasan ini. Wisata bahari pada hakikatnya

adalah mengembangkan dan memanfaatkan obyek serta daya tarik
wisata bahari di kawasan berupa kekayaan alam yang indah,
keragaman flora dan fauna. Potensi devisa yang dapat diperoleh
dari wisata bahari diperkirakan sangat besar. Dengan potensi yang
demikian besar, agar pengembangan pariwisata, termasuk wisata
bahari, memberikan manfaat bagi pembangunan maka dalam
pelaksanaannya dibutuhkan strategi yang terencana dan sistematis
terkait promosi kawasan. Keterlibatan atau partisipasi pelaku
usaha wisata bahari menjadi penting pula termasuk dalam
kaitannya dengan upaya keberlanjutan pariwisata itu sendiri dalam
hal perlindungan terhadap lingkungan maupun manfaatnya bagi
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kesejahteraan

masyarakat.

pengembangan

pariwisata

Hal
tidak

ini
hanya

penting
demi

agar

upaya

meningkatkan

penerimaan daerah tetapi juga betul-betul memberikan manfaat
bagi masyarakat terutama yang berada di Kawasan Konservasi TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya.
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BAB V
RENCANA JANGKA MENENGAH
A.

Umum
Rencana jangka menengah ini merupakan penjabaran dari visi,
misi, tujuan, sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan kawasan.
Rencana jangka menengah ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Rencana
jangka menengah ini diwujudkan dalam bentuk program-program
untuk menjalankan strategi sebagaimana tersebut di atas.
Dengan mengacu kepada Evaluasi Kawasan Konservasi Perairan,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K) setiap pengelolaan yang
dilaksanakan selain memiliki tujuan yang terinci dari penjabaran visi
dan misi suatu kawasan, juga harus dilengkapi dengan tujuan-tujuan
pengelolaan kawasan konservasi baik dari aspek biofisik, sosial
ekonomi-budaya serta tata kelola (kelembagaan).
1.

Rencana Jangka Menengah I (5 Tahun Pertama)
TWP

Kepulauan

Anambas

dan

Laut

Sekitarnya

dalam

mewujudkan target pengelolaan di kelompokkan menjadi 4 (empat)
tahapan, setiap tahapan memiliki jangka waktu selama 5 (lima)
tahun. Tahap pertama target yang ingin dicapai
Kepulauan

Anambas

dan

Laut

Sekitarnya

pada TWP

adalah

Kawasan

Konservasi dikelola minimum (level hijau) dengan fokus pada
pengesahan

rencanan

pengelolaan

dan

zonasi,

penyusunan

standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan, pelaksanaan
rencana

pengelolaan

dan

zonasi,

dan

penetapan

kawasan

konservasi perairan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Saat ini
pengelolaan yang telah dilakukan baru pada tahapan insisiasi
kawasan konservasi, meliputi usulan inisiatif, Identifikasi dan
inventarisasi kawasan, serta pencadangan kawasan konservasi
oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
Beberapa kegiatan juga telah dilakukan pada tahapan kawasan
konservasi

didirikan

seperti

pembentukan

unit

organisasi

pengelola dan penempatan sumber daya manusia (SDM) di Satker
TWP

Kepulauan

Anambas

dan

Laut

Sekitarnya,

proses

penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi, penyediaan sebagian
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sarana

dan

prasarana

pendukung

pengelolaan

kawasan

konservasi seperti peralatan perkantoran dan peralatan monitoring
kawasan serta dukungan pembiayaan melalui APBN Loka KKPN
Pekanbaru. Pada RJM I juga diharapkan sumber daya manusia
yang tersedia telah mencukupi junlahnya dan memiliki kompetensi
yang dibutuhkan, data dan informasi yang dibutuhkan yang
mencakup sumber daya kawasan maupun sosial, ekonomi, budaya
masyarakat sekitar kawasan telah tersedia lengkap, sarana dan
prasarana

pendukung

perlengkapan
komunikasi,

pengelolaan

kantor,

seperti

perlengkapan

perlengkapan

kantor

survey,

transportasi

pengelola,

perlengkapan

(darat

dan

laut),

jetty/dermaga, pos jaga, gazebo, papan informasi, dan pusat
informasi telah tersedia.
a.

Penguatan Kelembagaan
Strategi penguatan kelembagaan diperlukan dalam mengelola
TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya. Programprogram dalam strategi penguatan kelembagaan pada RJM I
dalam

rangka

pengelolaan

kawasan

dijabarkan

sebagai

berikut:
1) Penguatan kelembagaan pengelola kawasan
Unit organisasi pengelola yang berkedudukan di Kota
Pekanbaru,
dikelola

Provinsi

berada

di

Riau,

sementara

Kabupaten

kawasan

Kepulauan

yang

Anambas,

Provinsi Kepulauan Riau merupakan hambatan tersendiri,
terutama dari sisi koordinasi dan tentu saja pembiayaan.
Isu yang berkembang adalah kurangnya sumber daya
manusia (SDM) baik itu dari segi kualitas dan kuantitas
pada Lembaga Pengelola TWP Kepulauan Anambas dan
Laut

Sekitarnya.

Untuk

mengatasi

hal

ini

maka

dibentuklah satuan kerja dari UPT Loka KKPN Pekanbaru
yang berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Saat ini telah ditempatkan 1 (satu) orang PNS dan 5 orang
tenaga kontrak untuk mengelola satuan kerja ini. Guna
meningkatkan koordinasi dengan stakeholder di daerah,
keberadaan pegawai di satker ini perlu ditingkatkan
kapasitasnya, khususnya dari sisi jabatan dan tanggung
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jawabnya,

mengingat

saat

ini

status

pegawai

yang

ditempatkan di satker baru sebatas Pelaksana. Sehingga
sangat diperlukan penambahan pegawai (PNS) rekruitmen
baru di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya.
Selanjutnya SDM yang ada dibekali dengan pengetahuan
informasi tentang tata cara pengelolaan suatu kawasan
konservasi perairan nasional melalui pelatihan, study
banding dan pengamatan langsung dilapangan yang
didampingi oleh stakeholders.
Dari sisi pengelola di Pekanbaru, maka perlu dilakukan
koordinasi rutin dengan para stakeholder di daerah,
khususnya
rutin

dengan

ataupun

melakukan

kerja

Selanjutnya

dalam

pembentukan

dan

sama

pertemuan-pertemuan
pengelolaan

pengelolaan
penguatan

kawasan.

diperlukannya

lembaga

pengelola

kolaboratif yang melibatkan masyarakat secara langsung
dan didampingi oleh dinas Kelautan dan Perikanan dan
Loka KKPN Pekanbaru sebagai bentuk kongkrit dari
koordinasi

dan

kaloborasi

pengelolaan

KKPN

TWP

Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya. Selain itu,
perlu

dilakukan

pengembangan

kemitraan

(co-

management) dan patnership. Dengan strategi penguatan
kapasitas kelembagaan pengelola dan para pihak, pada
tahun 2015 telah terbentuk Pokja Pengelola Kolaboratif
untuk menjalankan pengelolaan di Kawasan Konservasi
Perairan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya.
2) Peningkatan

kapasitas

sumber

daya

manusia

unit

organisasi pengelola dan para pihak
Keberadaan

PNS

yang

ditempatkan

di

satker

Kab.

Kepulauan Anambas perlu ditambah lagi mengingat saat
ini baru ditempatkan di sana sebanyak satu orang PNS.
Ke depan akan dilakukan penambahan lagi jumlah PNS
yang ditempatkan di satker Kepulauan Anambas.
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Selain dari sisi jumlah, kompetensi pegawai yang ada,
baik di Pekanbaru maupun di Kepulauan Anambas perlu
dibekali lagi dengan ilmu-ilmu dan ketrampilan untuk
menunjang

pengelolaan.

Selain

dari

sisi

pegawai,

masyarakat di sekitar kawasan juga perlu mendapatkan
hal serupa.

Selain akan bermanfaat dalam membantu

upaya-upaya pengelolaan di lapangan, hal ini juga dapat
meningkatkan

rasa

memiliki

masyarakat

terhadap

kawasan.
Melalui strategi peningkatan sumber daya manusia, pada
tahun 2015 target Kawasan Konservasi TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya memiliki PNS sebanyak 10
orang dan 5 orang PPNS dan semua staf yang ada di
satker TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
sudah

dibekali

pengetahuan

dengan

tentang

kemampuan

konservasi,

serta

dasar

dan

mendapatkan

pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas staf
di kawasan.
3) Pembangunan dan peningkatan Sarpras pengelolaan TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
Infrastruktur dasar yang sangat penting namun juga
belum

ada,

kantor

satker

yang

merupakan

pusat

administrasi dan pusat perkantoran sampai saat ini masih
menyewa di perumahan masyarakat sehingga sangat
mempengaruhi kinerja dari satker itu sendiri, sarana
penunjang di pulau seperti dermaga dan kantor atau pos
jaga di pulau belum ada hal ini juga sangat membatasi
sistem pengawsan di kawasan, alat komunikasi belum ada
hal ini menjadi penting untuk pengadaan alat komunikasi
karena jika ada pelanggaran di kawasan pokwasmas dapat
langsung memberi informasi kepada satker agar dapat
ditindaklanjuti.

Pembangunan

infrastruktur

ini

merupakan salah satu prioritas untuk segera dibangun,
khususnya infrastruktur untuk menunjang pengelolaan di
lapangan. Pada tahun 2015 telah dibangun kantor satker
TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di atas
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tanah sendiri, adanya sarana prasarana monitoring yang
memadai, dan tersedianya alat komunikasi yang memadai
untuk operasional kantor. Serta sarana dan prasarana
penunjang

operasional

perkantoran

TWP

Kepulauan

Anambas dan Laut Sekitarnya.
4) Pengembangan kebijakan dan aturan pengelolaan dan
pemanfaatan
Prosedur

standar

operasional

dalam

melakukan

pengelolaan kawasan mutlak diperlukan sebagai acuan
standar baik oleh pengelola maupun para pihak yang
memanfaatkan kawasan. Dalam tahapan dan proses
penyusunan aturan juga harus melibatkan masyarakat
dan

pihak

terkait

lainnya

agar

dapat

menampung

masukan dan tercapaiknya kesepakatan sehingga dalam
implementasinya dapat berjalan sesuai dengan aturan.
Salah satu mandat dalam Keputusan Menteri Kelautan
dan Perikanan tentang Pencadangan kawasan ini adalah
menata ulang batas-batas kawasan. Dalam pencadangan
kawasan ini telah disebutkan juga batas-batas kawasan
yang ada sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan
Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan
Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Namun

demikian, terhadap batas-batas tersebut perlu dicek
kembali di lapangan apakah memang sudah betul seperti
itu atau barangkali ada perlu pergeseran. Peninjauan
ulang terhadap batas-batas kawasan konservasi perlu
dilakukan

berdasarkan

kajian-kajian

yang

dilakukan

dalam pelaksanaan program kedepannya.
Batas-batas

yang

sudah

tepat

nantinya

juga

perlu

diperkuat pernyataannya melalui berita acara batas-batas
kawasan yang disetujui oleh para pihak yang terlibat
dalam panitia tata batas kawasan sesuai Peraturan
Menteri

Kelautan

PER.02/MEN/2009

dan
tentang

Perikanan
Tata

Cara

Nomor
Penetapan

Kawasan Konservasi Perairan. Penataan batas tersebut
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diaplikasikan di kawasan dengan memberikan tanda
berdasarkan

kesepakatan

di

masyarakat.

Sehingga

dengan ditetapkan tata batas di kawasan memudahkan
bagi

satker,

mempunyai

pokwasmas
peran

dan

serta

stakeholders

tanggung

jawab

yang

dalam

hal

pengawasan bisa melakukan tugas dan fungsinya secara
baik.
5) Inisiasi

dan

pengembangan

sistem

pendanaan

kawasan

konservasi

berkelanjutan
Seringkali

penetapan

suatu

menimbulkan sinisme di level pembuat kebijakan. Hal ini
tidak terlepas dari isu/masalah pendanaan.

Anggapan

yang terlanjur melekat pada para pembuat kebijakan
tersebut adalah bahwa kawasan konservasi itu tidak bisa
menghasilkan apa-apa, sebaliknya, KKP hanya menyedot
anggaran saja untuk mengelolanya.
Anggapan

tersebut

memang

tidak

benar

dan

perlu

diluruskan serta dibuktikan di lapangan bahwa suatu
kawasan konservasi perairan juga memiliki potensi untuk
menghasilkan sesuatu.

Namun demikian, sebagai salah

antisipasi terhadap ketergantungan penganggaran, perlu
untuk mulai dipikirkan sedini mungkin untuk mencari
sumber-sumber pendanaan alternatif untuk membantu
pengelolaan

kawasaan,

selain

tentu

saja

harus

mempercepat upaya-upaya agar kawasan ini segera dapat
menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk
pembiayaan pengelolaannya secara mandiri.
Untuk

itu,

investasi

diperlukan

dalam

kajian

kawasan,

pengembangan

serta

implementasi

model
dana

kemitraan.
6) Monitoring dan evaluasi
Monitoring rutin dilakukan ketika program/strategi masih
berjalan.

Monitoring dilakukan untuk melihat sampai

sejauh mana (kemajuan) program-program yang telah
138

dijalankan.

Apakah telah mencapai keluaran

diharapkan

atau

belum

dan

apakah

telah

yang

mampu

menghasilkan perubahan sebagaimana yang diharapkan
atau belum.
Sedangkan evaluasi dilakukan di akhir program/strategi
atau

ketika

suatu

program/strategi

dilaksanakan seluruhnya.

telah

Evaluasi ini dilakukan untuk

menilai efektifitas program yang dijalankan.
memiliki

kontribusi

selesai

yang

besar

Apakah

bagi

suatu

perubahan/perbaikan ataukah tidak. Dengan evaluasi ini
akan diketahui apakah program-program yang dijalankan
perlu terus dilakukan atau perlu ada perbaikan atau
program baru yang diharapkan akan lebih berhasil.
Target-target yang ingin dicapai terkait dengan penguatan
kelembagaan dalam rencana jangka menengah dalam
pengelolaan kawasan konservasi adalah:
a)

pada tahun 2015 jumlah PNS yang ditempatkan di
satuan kerja Kab. Kepulauan Anambas minimal
sudah berjumlah 10 (sepuluh) orang dan 5 (lima)
orang PPNS semuanya sudah dilatih mengenai dasardasar

konservasi

dan

ketrampilan

pendukung

pengelolaan yang lain seperti menyelam, monitoring
terumbu karang, dan GIS, monitoring dan evalusi,
pengawas

dan

kawasan

TWP

peneliti

serta

Kepulauan

perencana

Anambas

dan

dalam
Laut

Sekitarnya;
b)

Sarpras pendukung pengelolaan kawasan di lapangan
sudah mulai dibangun mulai tahun 2015, seperti
kantor sakter (2014 dalam proses pengadaan lahan
untuk kantor), dermaga/jetty, pondok jaga, dan
sarana air bersih, alat monitoring, kapal monitoring,
alat komunikasi jelajah jauh, serta sarana penunjang
lainnya;
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c)

pada tahun 2015 telah terbentuk Pokja Pengelola
Kolaboratif sebagai wadah untuk pertemuan rutin
dan

kolaborasi

pengelolaan

kawasan

dengan

stakeholder terkait di daerah;
d)

tersusunnya aturan dan tata cara pengelolaan/SOP
(perlindungan,

pelestarian

kawasan

Kepulauan

TWP

dan

pemanfaatan)

Anambas

dan

Laut

Sekitarnya pada tahun 2016;
e)

tersusunnya aturan dan tata cara pengelolaan/SOP
penelitian dan pendidikan kawasan TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya pada tahun 2016;

f)

tersusunnya aturan dan tata cara pengelolaan/SOP
kegiatan pariwisata alam perairan TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya pada tahun 2016;

g)

tersusunnya aturan dan tata cara pengelolaan/SOP
kegiatan

budidaya

di

kawasan

TWP

Kepulauan

Anambas dan Laut Sekitarnya pada tahun 2016;
h)

tersusunnya aturan dan tata cara pengelolaan/SOP
kegiatan

perikanan

tangkap

TWP

Kepulauan

Anambas dan Laut Sekitarnya pada tahun 2016;
i)

tersosialisasinya

aturan

pengelolaan/SOP

dan

(perlindungan,

tata

cara

pelestarian

dan

pemanfaatan) kawasan TWP Kepulauan Anambas dan
Laut Sekitarnya pada tahun 2018; dan
j)

inisiasi

pendanaan

secara

mandiri

melalui

pemanfaatan dana CSR ataupun PKBL telah dimulai
pada tahun 2013 dan pelaksanaanya secara intensif
pada tahun 2015.
Program dan kegiatan pada strategi penguatan kapasitas
kelembagaan pengelola dan para pihak sebagaimana
tersebut pada Tabel 19.
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Tabel 19. Program dan kegiatan pada strategi penguatan kapasitas
kelembagaan pengelola dan para pihak
Program
a. Penatakelolaan
kelembagaan

b. Peningkatan
kapasitas sumber
daya manusia
unit organisasi
pengelola dan
masyarakat

c. Pembangunan
dan peningkatan
sarpras
pengelolaan TWP
Kepulauan
Anambas dan
Laut Sekitarnya

d. Pengembangan
kebijakan dan
aturan
pengelolaan dan
pemanfaatan

Kegiatan

Lokasi

Formasi penerimaan dan
penempatan pegawai
baru

Pekanbaru, Kab.
Kep. Anambas

Forum Koordinasi TWP
Kepulauan Anambas dan
Laut Sekitarnya

Jakarta, Provinsi
Kepulauan Riau,
Pekanbaru, Kab.
Kepulauan
Anambas

Inisiasi dan
pembentukan,
pengembangan, serta
penguatan kemitraan
pengelolaan TWP
Kepulauan Anambas dan
Laut Sekitarnya

Kab. Kepulauan
Anambas

Pendidikan formal

Kab. Kepulauan
Anambas

Bimbingan teknis

Kab. Kepulauan
Anambas

Pelatihan

Kab. Kepulauan
Anambas

Penyuluhan

Kab. Kepulauan
Anambas

Sosialisasi

Sukamandi

Penelitian

Kab. Kepulauan
Anambas

Magang/study banding

Raja Ampat, Bali

Identifikasi kebutuhan
dan desain sarpras

Pekanbaru, Kab.
Kepulauan
Anambas

Pembangunan sarpras

Pekanbaru, Kab.
Kepulauan
Anambas

Pengadaan sarpras

Kab. Kepulauan
Anambas

Pemeliharaan sarpras

Kab. Kepulauan
Anambas

Penyusunan aturan
pengelolaan dan
pemanfaatan

Pekanbaru, Kab.
Kepulauan
Anambas, Pusat

Inisiasi penyusunan
kesepatakan

Pekanbaru,
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Program

Kegiatan

Lokasi
Jakarta,
Kab. Kepulauan
Anambas

Penataan batas kawasan

e. Inisiasi dan
pengembangan
Pendanaan
berkelanjutan

f. Monitoring dan
evaluasi;

b.

Sosialisasi Peraturan

Kab. Kepulauan
Anambas

Identifikasi pendanaan
berkelanjutan

Pusat,
Pekanbaru, Kab.
Kepulauan
Anambas

Pengembangan model
investasi dalam kawasan

Jakarta,
Pekanbaru,
Kab. Kep.
Anambas.

Monitoring, evaluasi

Kab. Kepulauan
Anambas ,
Pekanbaru

Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan
Dalam suatu kawasan konservasi perairan, sumber daya alam
merupakan

objek

pengelolaan.

yang

Sehingga

menjadi
SDA

target

menjadi

utama

dalam

prioritas

dalam

keberhasilan pengelolaan suatu kawasan konservasi. Namun
di

kawasan

konservasi

muncul

permasalahan

biofisik/lingkungan kawasan ini terkait ancaman yang terjadi
pada target sumber daya yang akan dikelola dalam kawasan.
Secara

umum,

isu

terkait

biofisik

kawasan

dapat

dikelompokkan yaitu aktivitas perikanan yang merusak, trend
tangkap lebih, pengambilan telur penyu, dan terjadinya
fenomena atau bencana alam.
Dalam rangka mengelola sumber daya kawasan ini maka
dijalankan

strategi

Penguatan

Pengelolaan

Sumber

dayadengan program sebagai berikut:
1) Perlindungan ekosistem terkait dan biota
Keberadaan ekosistem pesisir seperti terumbu karang,
mangrove,
merupakan

dan

padang

suatu

nilai
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lamun

di

tersendiri.

dalam

kawasan

Walaupun

secara

umum di beberapa lokasi ekosistem tersebut dalam
kondisi rusak.
Untuk ekosistem terumbu karang, pemulihan yang sedang
terjadi perlu dijaga agar dapat terus tumbuh sehingga
tutupan karang hidup di dalam kawasan dapat kembali
meluas.
Program ini dijalankan untuk menghadapi kenyataan
bahwa di dalam kawasan masih sering terjadi praktekpraktek penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah
lingkungan, seperti penggunaan bom dan potasium serta
adanya upaya penangkapan benih ikan napoleon yang
tidak mengindahkan keberadaan ekosistem di dalamnya.
Selain itu juga masih sering terlihat adanya pemasangan
jangkar di perairan yang di dasarnya merupakan habitat
terumbu karang.
Adanya aktivitas penangkapan ikan yang terus menerus
dilakukan, tanpa disadari akan terus mengurangi jumlah
populasi ikan di alam.
dalam

upaya

Apalagi adanya kecenderungan

penangkapan

tersebut

kurang

mempedulikan ukuran ikan dan kondisi ikan. Ikan-ikan
yang masih kecil terus ditangkap sehingga tidak memberi
kesempatan untuk tumbuh besar terlebih dahulu untuk
mengalami fase perkembangbiakan.

Demikian halnya

dengan kondisi ikan karang lainnya, ikan-ikan yang
sedang dalam kondisi siap kawin atau bertelur juga tidak
lepas dari incaran.
Selain itu, keberadaan penyu di dalam kawasan juga perlu
mendapat perhatian karena penyu merupakan salah satu
spesies yang dilindungi. Diketahui bahwa pantai-pantai di
dalam kawasan merupakan tempat bertelurnya penyu dan
sayangnya sering ditemukan adanya pencurian telur
penyu untuk diperdagangkan.
Program ini dijalankan untuk menjamin keberadaan
habitat dan berlangsungnya proses-proses alami dari
perkembangbiakan ikan.
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2) Rehabilitasi ekosistem terkait dan biota
Seperti disampaikan di atas, maka dengan program ini
diharapkan
pemulihan

dapat

membantu

ekosistem

baik

percepatan

kondisi

terjadinya

terumbu

karang,

mangrove, dan padang lamun serta pemulihan populasi
biota yang ada di dalam kawasan.
Program ini dilakukan dengan tetap menjaga keaslian dari
sumber daya yang ada.

Yaitu dengan menghindari

masuknya spesies atau jenis yang tidak ada di dalam
kawasan.
3) Penelitian dan pengembangan
Masih banyak “misteri” di dalam kawasan yang perlu
diungkap.

Seperti

lokasi-lokasi

pemijahan

ikan,

keberadaan spesies endemik, ataupun potensi-potensi lain
yang selama ini belum diketahui informasinya. Untuk itu
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang dilakukan di
dalam kawasan.
Kemudian,

berdasarkan

informasi

yang

sudah

ada

ataupun dari hasil penelitian yang dilakukan berikutnya
dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengembangan
lebih lanjut terhadap kawasan ini.
4) Pemanfaatan sumber daya
Sebagian besar area di dalam kawasan merupakan daerah
penangkapan

ikan

bagi

nelayan-nelayan

di

sekitar

kawasan.
Sejauh ini belum ada pengaturan tentang pemanfaatan
area ini, artinya
aktivitas

nelayan masih leluasa melakukan

penangkapan

di

dalam

kawasan.

Untuk

mengatasi hal ini, maka telah disusun rencana zonasi.
Selanjutnya perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi
data dasar pada masing-masing zona tersebut.
Rencana zonasi ini akan menjadi dasar bagi pengaturan
aktivitas, khususnya aktivitas penangkapan ikan yang
dilakukan oleh nelayan, di samping aktivitas yang lainnya
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yang selanjutnya dilkaukan monitoring terhadap sumber
daya tersebut terkait dengan perubahan yang teradi di
masing-masing zona.
Aktivitas pemanfaatan sumber daya ikan perlu diatur agar
permasalahan terjadinya trend tangkap lebih bisa diatasi
sedini mungkin sehingga bisa menjamin keberlanjutan
aktivitas penangkapan di dalam kawasan.

Artinya,

dengan adanya kawasan justru dapat menjamin terus
tersedianya sumber daya ikan di alam. Selain itu, perlu
dilakukan pengembangan teknologi pemanfaatan yang
ramah

lingkungan

baik

untuk

kegiatan

perikanan

budidaya, perikanan tangkap, maupun kegiatan ekstratif
lainnya.
5) Pengembangan sistem pengawasan
Program ini dijalankan untuk mengatasi kegiatan-kegiatan
penangkapan

ikan

yang

merusak

dan

pelanggaran-

pelanggaran lain yang terjadi di lapangan. Untuk itu, perlu
disusun dan dikembangkan sebuah sistem pengawasan
yang terpadu, yang melibatkan seluruh stakeholder terkait
di bidang pengawasan.
Pengawasan yang dilakukan akan diutamakan dengan
memberdayakan masyarakat, secara individu dan yang
lebih

utama

secara

berkelompok.

Selain

itu

juga

diupayakan dengan menjalin komunikasi dan koordinasi
dengan

instansi

lain

terkait

untuk

melakukan

pengawasan rutin dan terpadu.
6) Koordinasi Pengawasan
Lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu
penyebab

utama

sering

terjadinya

pelanggaran

di

lapangan. Hal ini menyebabkan tidak ada efek jera bagi
pelaku sehingga selalu terus terjadi pelanggaran, baik oleh
pelaku yang sama atau oleh pelaku baru. Hal ini sering
terjadi akibat lemahnya koordinasi pengawasan baik yang
dilakukan oleh masyarakat pengawas maupun instansi
terkait yang malakukan pengawasan. Untuk itu, perlu
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dibentuk

Forum

Pengawasan

KKPN

dan

dilakukan

penguatan terhadap forum pengawasan yang sudah ada.
Selain

itu,

koordinasi

rutin

perlu

dilakukan

untuk

pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum atas
pelanggaraan dan gangguan dalam kawasan.
7) Penguatan penyadaran masyarakat
Program ini terutama untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang aktivitas yang dilakukan di dalam
kawasan.

Program ini dilakukan untuk mengajak dan

membangkitkan semangat konservasi dan anti kegiatan
yang merusak lingkungan. Selanjutnya, melalui program
ini, diharapkan masyarakat dapat melakukan aksi nyata
terkait

dengan

upaya

konservasi

dan

menghindari

kegiatan destructive fishing.
Selain

itu,

kegiatan

ini

bertujuan

untuk

mengajak

masyarakat secara luas untuk memiliki rasa peduli
lingkungan salah satunya melalui kegiatan aksi bersih
pantai dan laut.
8) Monitoring dan Evaluasi
Monitoring rutin dilakukan ketika program/strategi masih
berjalan.

Monitoring dilakukan untuk melihat sampai

sejauh mana (kemajuan) program-program yang telah
dijalankan.

Apakah telah mencapai keluaran yang

diharapkan

atau

belum

dan

apakah

telah

mampu

menghasilkan perubahan sebagaimana yang diharapkan
atau belum.
Sedangkan evaluasi dilakukan di akhir program/strategi
atau

ketika

suatu

program/

dilaksanakan semua.

strategi

telah

Evaluasi ini dilakukan untuk

menilai efektifitas program yang dijalankan.
memiliki

kontribusi

selesai

yang

besar

bagi

Apakah
suatu

perubahan/perbaikan ataukah tidak. Dengan evaluasi ini
akan diketahui apakah program-program yang dijalankan
perlu terus dilakukan atau perlu ada perbaikan atau
program baru yang diharapkan akan lebih berhasil.
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Program

dan

kegiatan

pada

strategi

penguatan

pengelolaan sumber daya sebagaimana tersebut pada
Tabel 20.
Tabel 20. Program dan kegiatan pada strategi penguatan pengelolaan
sumber daya
Program
a. Perlindungan
ekosistem terkait dan
biota

Kegiatan

Lokasi

Perlindungan ekosistem
terumbu karang

Kab.
Kepulauan
Anambas

Perlindungan ekosistem
mangrove

Kab.
Kepulauan
Anambas

Perlindungan ekosistem
lamun

b. Rehabilitasi ekosistem
terkait dan biota

c. Penelitian dan
pengembangan

d. Pemanfaatan sumber
daya

e. Pengembangan sistem
pengawasan

Perlindungan populasi
flagship spesies dan
biota laut langka

Kab.
Kepulauan
Anambas

Rehabilitasi ekosistem

Kab.
Kepulauan
Anambas

Pemulihan populasi
biota laut langka

Kab.
Kepulauan
Anambas

Identifikasi garis dasar
(base line) biofisik

Kab.
Kepulauan
Anambas

Monitoring sumber daya
ikan

Kab.
Kepulauan
Anambas

Pengembangan
teknologi pengelolaan
sumber daya perikanan

Kab.
Kepulauan
Anambas

Identifikasi garis dasar
(base line) pemanfaatan
kawasan

Kab.
Kepulauan
Anambas

Monitoring dan evaluasi
pemanfaatan sumber
daya

Kab.
Kepulauan
Anambas

Pengembangan
pemanfaatan sumber
daya

Kab.
Kepulauan
Anambas

Pengembangan sistem
pengawasan Pre-emptif

Kab.
Kepulauan
Anambas

Pengembangan sistem
pengawasan Preventif

Kab.
Kepulauan
Anambas
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Program

Kegiatan

Lokasi

Pengembangan sistem
pengawasan Represif

Kab.
Kepulauan
Anambas

f. Koordinasi pengawasan

Pembentukan dan
penguatan Forum
Pengawas KKPN

Kab.
Kepulauan
Anambas

g. Penguatan Penyadaran
masyarakat

Sosialisasi

Kab.
Kepulauan
Anambas

Publikasi

Kab.
Kepulauan
Anambas

Kampanye

Kab.
Kepulauan
Anambas

Edukasi

Kab.
Kepulauan
Anambas

Monitoring kesadaran
masyarakat
h. Monitoring dan
evaluasi

c.

Monitoring dan evaluasi

Kab.
Kepulauan
Anambas

Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Masyarakat

Kabupaten

Kepulauan

Anambas

yang

kebanyakan berprofesi sebagai nelayan sangat tergantung
pada sumber daya yang ada di laut.
yang

secara

geografis

letaknya

Keberadaan kawasan

tidak

terlalu

jauh

dari

pemukiman-pemukiman nelayan, memberikan keuntungan
bagi nelayan karena merupakan tempat-tempat di mana
masih

relatif

banyak

ditemukan

ikan-ikan

sasaran

penangkapan.
Untuk menjawab nilai dan isu-isu permasalahan yang ada
diperlukan strategi “Penguatan sosial dan ekonomi, dan
budaya masyarakat sekitar kawasan”, yang telah disusun
sejumlah program sebagaimana uraian berikut:

148

1) Penguatan sosial dan budaya
Program ini dilaksanakan terutama untuk mengakomodir
keberadaan adat, budaya, dan kearifan lokal yang ada di
sekitar kawasan.
kawasan

Harapannya adalah agar keberadaan

konservasi

perairan

di

tengah-tengah

masyarakat dapat diterima secara sosial dan dalam
pengelolaannya dapat sinergi dengan adat dan budaya
setempat. Untuk itu, fasilitasi keberadaan adat, budaya,
dan kearifan lokal yang terdapat di sekitar kawasan perlu
dilakukan

sehingga

dukungan

masyarakat

terhadap

kawasan dapat mendukung pengelolaan ke depannya.
2) Penguatan ekonomi
Salah satu penyebab tingginya tekanan terhadap kawasan
adalah

karena

terhadap

tingkat

kawasan

mayoritas

yang

masyarakat

ketergantungan
tinggi.

pesisir

Mata

sekitar

masyarakat
pencaharian

kawasan

yang

sebagai nelayan, menuntut mereka sehari-hari untuk
beraktivitas ke laut dan tidak menutup kemungkinan
mencapai masuk ke dalam kawasan.

Untuk mengatasi

hal ini perlu adanya penguatan ekonomi dan pengalihan
pencaharian
alternatif.

masyarakat,

berupa

mata

pencaharian

Pengembangan ekonomi masyarakat ini tetap

akan diarahkan dengan potensi yang ada.
Selain itu, dilakukan penguatan akses input produksi dan
pasar

serta

fasilitasi

akses

permodalan

bagi

usaha

masyarakat di sekitar kawasan, sehingga penguatan
ekonomi masyarakat dapat ekomonis dan berkelanjutan.
3) Pemanfaatan kawasan
Selain bagi perikanan, Taman Wisata Perairan Kepulauan
Anambas juga memberikan sumbangan penting di dalam
pengelolaan dan pengembangan wisata alam (eko-wisata),
antara lain dalam hal perlindungan secara lebih baik
terhadap habitat dan ikan (jenis tertentu) membuat
wilayah

tersebut

semakin

ekowisata.
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menarik

sebagai

tujuan

Status kawasan konservasi perairan dan publikasi yang
dihasilkan biasanya juga akan meningkatkan profil suatu
wilayah sebagai tujuan ekowisata. Selanjutnya, melalui
pengelolaan Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas,
dampak negatif kegiatan pariwisata dapat dikendalikan.
Di

sisi

lain,

menutup

pariwisata

pembiayaan

sering

diharapkan

pengelolaan

mampu

perikanan

dan

pemanfaatan lainnya. Bisa dikatakan bahwa pariwisata
alam dan jasa lingkungan ini akan menjadi “jualan
utama” kawasan.
Pariwisata yang akan dikembangkan dalam kawasan ini
lebih kepada pariwisata yang mengarah kepada pariwisata
minat khusus.

Artinya, target yang ingin dikejar bukan

kepada banyaknya jumlah pengunjung, tapi lebih kepada
bagaimana dengan pengunjung yang dibatasi malah
menjadikan kawasan ini lebih eksklusif.
Pemanfaatan

pariwisata

di

dalam

kawasan

akan

diarahkan terutama di dalam zona pemanfaatan yaitu
untuk

pariwisata

yang

sifatnya

benar-benar

hanya

menikmati apa yang ada di dalam kawasan dengan tetap
membiarkannya tinggal di alam (no take).
Untuk pariwisata seperti memancing, bisa dilakukan di
zona perikanan berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan

pariwisata ini yang akan dikembangkan juga diarahkan
untuk memberdayakan masyarakat sekitar.
sekaligus

membuka

pintu

bagi

Ini berarti

terciptanya

usaha

alternatif bagi masyarakat, khususnya nelayan.
Secara tidak langsung, kawasan konservasi perairan dapat
memberikan

sumbangan

yang

cukup

besar

bagi

perekonomian setempat dengan cara membuat wilayah
tersebut menarik sebagai tujuan ekowisata. Misalnya, di
Wakatobi National Park, Operation Wallacea menawarkan
kombinasi riset dan wisata bawah air, yang memberikan
sumbangan besar bagi perekonomian masyarakat di pulau
Hoga.
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Di Raja Ampat,

setiap turis yang akan melakukan wisata

selam diwajibkan membayar kepada pemerintah daerah,
dan pendapatan ekstra ini mendorong pemerintah daerah
untuk membentuk jaringan Kawasan Konservasi Perarian
yang dapat menjaga kelestarian terumbu karang di Raja
Ampat. Banyak pemerintah daerah lainnya di Indonesia
yang

berpandangan

bahwa

pembentukan

Kawasan

Konservasi Perarian sebagai langkah awal pengembangan
ekowisata.
4) Penguatan sistem informasi promosi
Untuk memperkenalkan kawasan kepada dunia luar, saat
ini bukan masanya lagi kalau hanya sekedar bicara
mengenai potensi-potensi yang ada.

Dengan cukup

banyak hal yang sudah dilakukan oleh pengelola, sudah
saatnya

untuk

mulai

dipikirkan

pembuatan

sistem

informasi promosi yang menyajikan berbagai informasi
mengenai

destinasi

yang

ada

di

kawasan

masyarakat, khususnya para peminat wisata.
akan

dilakukan

melalui

informasi promosi.

program

penguatan

kepada
Hal ini
sistem

Penguatan sistem informasi promosi

juga dilakukan melalui pembentukan jaringan promosi
melalui kerja sama dengan biro perjalanan ataupun
pengelola majalah atau atau media cetak lain yang khusus
memuat tentang berita-berita pariwisata terutama wisata
bahari.
5) Aksi promosi
Promosi

merupakan

hal

yang

vital

terkait

dengan

pemanfaatan jasa lingkungan yang dimiliki oleh kawasan.
Potensi

yang

ada

di

dalam

kawasan

akan

dapat

dimanfaatkan secara optimal apabila informasi yang ada
sampai kepada para pelaku usaha atau peminat.
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Oleh karena itu aksi promosi dilakukan pada setiap
tingkatan baik yang mencakup lokal, nasional, maupan
internasional sehingga kegiatan pemanfaatan khususnya
terkait dengan pariwisata dapat berjalan dengan lancar
dan mencapai skala ekonomis.
6) Paket promosi
Wisata bahari merupakan salah satu kegiatan yang
memanfaatkan fungsi ekosistem pesisir dan laut yang
salah satunya memiliki fungsi estetika (keindahan) dan
keunikan.
Akan tetapi kegiatan ini harus memperhatikan daya
dukung dan kelestarian lingkungan agar tidak merusak
ekosistem yang ada. Oleh karena itu, agar kegiatan wisata
tidak mengancam kelestarian lingkungan harus sesuai
dengan kaidah dan prinsip ekowisata (ecotourism). Salah
satu upaya memanfaatkan ekosistem pesisir dan laut
untuk kegiatan wisata bahari adalah melalui promosi
paket wisata. Promosi paket wisata disesuaikan dengan
potensi-potensi lokasi yang ada berdasarkan hasil survey
identifikasi dan inventarisasi potensi yang ada dalam
kawasan. Paket promosi tersebut dapat berupa wisata
selam, wisata pantai, wisata pancing dan sebagainya.
7) Monitoring dan evaluasi
Monitoring rutin dilakukan ketika program/strategi masih
berjalan.

Monitoring dilakukan untuk melihat sampai

sejauh mana (kemajuan) program-program yang telah
dijalankan.
diharapkan

Apakah telah mencapai keluaran yang
atau

belum

dan

apakah

telah

mampu

menghasilkan perubahan sebagaimana yang diharapkan
atau belum. Sedangkan evaluasi dilakukan di akhir
program/strategi atau ketika suatu program/ strategi
telah selesai dilaksanakan semua. Evaluasi ini dilakukan
untuk menilai efektifitas program yang dijalankan apakah
memiliki

kontribusi

yang

besar

perubahan/perbaikan ataukah tidak.
152

bagi

suatu

Dengan evaluasi ini akan diketahui apakah programprogram yang dijalankan perlu terus dilakukan atau perlu
ada perbaikan atau program baru yang diharapkan akan
lebih berhasil.
Program dan kegiatan pada strategi penguatan sosial dan
ekonomi

masyarakat

sekitar

kawasan

sebagaimana

tersebut pada Tabel 21.
Tabel 21. Program dan kegiatan pada strategi penguatan sosial dan
ekonomi masyarakat sekitar kawasan
Program
a. Penguatan sosial

Kegiatan

Lokasi

Identifikasi keberadaan
adat, budaya dan/atau
kearifan lokal

Kab.
Kepulauan
Anambas

Inventarisasi dan
fasilitasi dukungan dan
persepsi masyarakat

Kab.
Kepulauan
Anambas

Inventarisasi kondisi
perekonomian
masyarakat di sekitar
kawasan

Kab.
Kepulauan
Anambas

Pengembangan ekonomi
masyarakat di sekitar
kawasan

Kab.
Kepulauan
Anambas

Penguatan akses input
produksi dan pasar

Kab.
Kepulauan
Anambas

Fasilitasi akses
permodalan masyarakat
di sekitar kawasan

Kab.
Kepulauan
Anambas

c. Pemanfaatan kawasan

Penyusunan DED

Kab.
Kepulauan
Anambas

d. Penguatan sistem
informasi promosi

Identifikasi potensi
wisata

Kab.
Kepulauan
Anambas

Pembentukan
networking promosi

Kab.
Kepulauan
Anambas

Promosi pada tingkat
internasional

Internasional

Promosi pada tingkat
nasional

Jakarta,
Tanjung
Pinang

b. Penguatan ekonomi

e. Aksi promosi
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Program

Kegiatan

f. Paket promosi

Lokasi

Promosi pada tingkat
lokal

Kab.
Kepulauan
Anambas

Promosi melalui media

Kab.
Kepulauan
Anambas,
Nasional,
Internasional
Nasional,

Promosi paket wisata

Internasional
g. Monitoring dan
evaluasi

2.

Monitoring dan evaluasi

Kab.
Kepulauan
Anambas

Rencana Jangka Menengah II (5 Tahun ke-dua)
Pada tahap 5 (lima) tahun kedua target yang ingin dicapai dalam
efektifitas

pengelolaan

TWP

Kepulauan

Anambas

dan

Laut

Sekitarnya adalah kawasan konservasi dikelola optimum (level
biru) dengan fokus pada kegiatan penataan batas kawasan,
peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola,
pengelolaan

sumber

daya

kawasan

secara

optimum

dan

pengelolaan sosial ekonomi budaya masyarakat di sekitar kawasan
konservasi.
Pada RJM II, penataan batas kawasan telah dilakukan dan
dituangkan dalam berita acara tata batas serta adanya tanda
batas kawasan, inisiasi dan pembentukan organisasi pengelola
sebagai suatu Badan Layanan Umum (BLU), kegiatan di zona inti
sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada pelanggaran,
praktek-praktek
dilaksanakan

perikanan

seperti

adanya

berkelanjutan
pengaturan

alat

telah
tangkap

mulai
dan

jumlah/jenis/ukuran ikan yang boleh ditangkap, praktek-praktek
pariwisata berkelanjutan telah dilaksanakan, revitalisasi kearifan
lokal dalam upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan
kawasan, organisasi kelembagaan pengelola telah kuat ditandai
dengan tersedianya SDM yang memadai dari sisi jumlah dan
kompetensi yang dimiliki, dan telah ada pemasukan bagi kawasan
yang bersumber dari upaya-upaya pemanfaatan kawasan.
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a.

Penguatan Kelembagaan
Strategi

penguatan

kelembagaan

dalam

mengelola

TWP

Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya pada RJM II
merupakan lanjutan pada RJM I. Program-program yang
dilaksanakan pada RPJM I yang masih dibutuhkan dalam
pengelolaan tetap dilanjutkan dalam RJM II, namun beberapa
program hanya dibutuhkan pada RJM I tidak dilaksanakan
pada RJM II. Program-program dalam strategi penguatan
kelembagaan pada RJM II dalam rangka pengelolaan kawasan
dijabarkan sebagai berikut:
1) Penguatan kelembagaan pengelola kawasan
Program penguatan kelembagaan pengelolaa kawasan
pada RJM II masih terus dilaksanakan untuk memenuhi
kebutuhan

SDM

pengelola.

Selain

itu

peningkatan

kompetensi SDM pengelola masih terus dilakukan dalam
program

ini.

Koordinasi

pengelola

masih

terus

dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan kawasan.
2) Peningkatan

kapasitas

sumber

daya

manusia

unit

organisasi pengelola dan para pihak
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia
unit organisasi pengelola dan para pihak pada RJM II
masih terus dilanjutkan dalam rangka meningkatkan
kapasitas SDM pengelola dan para pihak terkait yang ada
di sekitar kawasan.
3) Pembangunan dan peningkatan Sarpras pengelolaan TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
Pembangunan dan peningkatan Sarpras pengelolaan TWP
Kepulauan Anambas pada RJM II masih dilanjutkan
karena

pembangunan

dan

pengadaan

sarana

dan

prasaran yang dibutuhkan untuk mengelola kawasan
dilakukan secara bertahap, dan pada RJM II masih
terdapat

beberapa

kebutuhan

terpenuhi.
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sarpras

yang

belum

4) Pengembangan kebijakan dan aturan pengelolaan dan
pemanfaatan
Pada RJM II, penyusunan aturan-aturan dan SOP yang
dibutuhkan dalam pengelolaan kawasan sudah tersedia,
sehingga pada RJM II, dilakukan sosialisasi aturan-aturan
dan SOP yang telah disusun pada RJM I.
5) Monitoring dan evaluasi
Monitoring rutin dilakukan ketika program/strategi masih
berjalan.

Monitoring dilakukan untuk melihat sampai

sejauh mana (kemajuan) program-program yang telah
dijalankan.

Apakah telah mencapai keluaran yang

diharapkan

atau

belum

dan

apakah

telah

mampu

menghasilkan perubahan sebagaimana yang diharapkan
atau belum.
Sedangkan evaluasi dilakukan di akhir program/strategi
atau

ketika

suatu

program/

dilaksanakan seluruhnya.

strategi

telah

Evaluasi ini dilakukan untuk

menilai efektifitas program yang dijalankan.
memiliki

kontribusi

selesai

yang

besar

Apakah

bagi

suatu

perubahan/perbaikan ataukah tidak. Dengan evaluasi ini
akan diketahui apakah program-program yang dijalankan
perlu terus dilakukan atau perlu ada perbaikan atau
program baru yang diharapkan akan lebih berhasil.
b.

Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan
Strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan dalam
mengelola TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
pada RJM II merupakan lanjutan pada RJM I. Programprogram yang dilaksanakan pada RPJM I yang masih
dibutuhkan dalam pengelolaan tetap dilanjutkan dalam RJM
II, namun beberapa program hanya dibutuhkan pada RJM I
tidak dilaksanakan pada RJM II. Program-program dalam
strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan pada
RJM II dalam rangka pengelolaan kawasan dijabarkan sebagai
berikut:
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1) Perlindungan ekosistem terkait dan biota
Program perlindungan ekosistem terkait dan biota yang
terdapat di dalam kawasan merupakan program utama
yang harus dilaksanakan setiap tahun dalam mengelola
kawasan konservasi perairan. Hal ini terkait dengan tugas
pokok Loka KKPN Pekanbaru dalam melindungi dan
melestarikan ekosistem dan biota yang terdapat dalam
kawasan dari dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas
pemanfaatan yang berlangsung di dalam kawasan.
2) Rehabilitasi ekosistem terkait dan biota
Program rehabilitasi ekosistem terkait dan biota yang
terdapat di dalam kawasan masih dilaksanakan pada RJM
II. Program ini dilakukan dengan tetap menjaga keaslian
dari sumber daya yang ada.

Yaitu dengan menghindari

masuknya spesies atau jenis yang tidak ada di dalam
kawasan.
3) Penelitian dan pengembangan
Program penelitian dan pengembangan di dalam kawasan
merupakan

program

yang

dilaksanakan

untuk

mendukung pengembangan dan pengelolaan kawasan.
Selain itu, penelitian dan pengembangan di kawasan
dilaksanakan untuk mengakomodir para peneliti dan
mahasisiwa

yang

berminat

melakukan

penelitian

di

kawasan ini.
4) Pemanfaatan sumber daya
Program

pemanfaatan

dilaksanakan

untuk

sumber

daya

mengembangkan

pada

RJM

II

pemanfaatan

sumber daya yang ramah lingkungan dan sejalan dengan
prinsip-prinsip konservasi guna mendukung pelestarian
kawasan dan menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar
kawasan.
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5) Pengembangan sistem pengawasan
Pengembangan sistem pengawasan pada RJM II masih
terus dilanjutkan untuk mendukung program pelestarian
dan

perlindungan

kawasan

dari

aktivitas-aktivitas

pemanfaatan yang dapat mengancam kawasan.
6) Penguatan penyadaran masyarakat
Program penguatan penyadaran masyarakat pada RJM II
masih

terus

dilaksanakan

untuk

memberikanf

pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang
pentingnya konservasi dan cara-cara pemanfaatan sumber
daya di dalam kawasan yang ramah lingkungan dan
sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi.
7) Monitoring dan Evaluasi
Monitoring rutin dilakukan ketika program/strategi masih
berjalan.

Monitoring dilakukan untuk melihat sampai

sejauh mana (kemajuan) program-program yang telah
dijalankan.

Apakah telah mencapai keluaran yang

diharapkan

atau

belum

dan

apakah

telah

mampu

menghasilkan perubahan sebagaimana yang diharapkan
atau belum.
Sedangkan evaluasi dilakukan di akhir program/ strategi
atau

ketika

suatu

program/strategi

dilaksanakan semua.

telah

Evaluasi ini dilakukan untuk

menilai efektifitas program yang dijalankan.
memiliki

kontribusi

selesai

yang

besar

Apakah

bagi

suatu

perubahan/perbaikan ataukah tidak. Dengan evaluasi ini
akan diketahui apakah program-program yang dijalankan
perlu terus dilakukan atau perlu ada perbaikan atau
program baru yang diharapkan akan lebih berhasil.
c.

Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya dalam
mengelola TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
pada RJM II merupakan lanjutan pada RJM I.
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Program-program yang dilaksanakan pada RPJM I yang masih
dibutuhkan dalam pengelolaan tetap dilanjutkan dalam RJM
II, namun beberapa program hanya dibutuhkan pada RJM I
tidak dilaksanakan pada RJM II. Program-program dalam
strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya pada RJM II
dalam

rangka

pengelolaan

kawasan

dijabarkan

sebagai

berikut:
1) Penguatan ekonomi
Program

penguatan

dilanjutkan

ekonomi

dalam

rangka

dalam

RJM

pengembangan

II

masih

ekonomi

masyarakat di sekitar kawasan. Selain itu, program ini
juga bertujuan untuk memberikan penguatan akses pasar
dan

input

produksi

masyarakat

di

serta

sekitar

akses

permodalan

kawasan

dalam

bagi

rangka

meningkatkan ekonomi masyarakat.
2) Aksi promosi
Program

aksi

promosi

dilaksanakan

untuk

pada

RJM

II

menunjang

masih

terus

keberhasilan

pemanfaatan kawasan, terutama dalam kegiatan wisata
bahari

di

dalam

kawasan.

Program

aksi

promosi

dilakukan baik pada tingkat lokal, nasional, maupun
internasional.
3) Paket promosi
Program paket promosi pada RJM II masih terus terus
dilaksanakan

untuk

menunjang

keberhasilan

pemanfaatan kawasan, terutama dalam kegiatan wisata
bahari

di

dalam

kawasan.

Program

paket

promosi

dilakukan baik pada media, maupun pada masyarakat
melalui paket-paket wisata yang terdapat dalam kawasan.
4) Monitoring dan evaluasi
Monitoring rutin dilakukan ketika program/strategi masih
berjalan.

Monitoring dilakukan untuk melihat sampai

sejauh mana (kemajuan) program-program yang telah
dijalankan.
diharapkan

Apakah telah mencapai keluaran yang
atau

belum

dan

apakah

telah

mampu

menghasilkan perubahan sebagaimana yang diharapkan
atau belum.
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Sedangkan evaluasi dilakukan di akhir program/strategi
atau

ketika

suatu

program/

dilaksanakan semua.

strategi

telah

Evaluasi ini dilakukan untuk

menilai efektifitas program yang dijalankan.
memiliki

selesai

kontribusi

yang

besar

Apakah

bagi

suatu

perubahan/perbaikan ataukah tidak. Dengan evaluasi ini
akan diketahui apakah program-program yang dijalankan
perlu terus dilakukan atau perlu ada perbaikan atau
program baru yang diharapkan akan lebih berhasil.

3.

Rencana Jangka Menengah ke-3 dan ke-4
Pada tahap 5 (lima) tahun ke tiga dan ke empat target yang ingin
dicapai dalam efektifitas pengelolaan TWP Kepulauan Anambas
dan Laut Sekitarnya adalah kawasan konservasi dikelola secara
mandiri

(level emas) dengan fokus pada kegiatan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya sistem pendanaan
yang

berkelanjutan

untuk

membiayai

pengelolaan

kawasan

konservasi sesuai dengan kebutuhan.
Pada RJM III dan IV, lembaga pengelola dan mitra serta pemangku
kepentingan telah berjalan dengan baik dan berdampak positif,
terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang memanfaatkan
kawasan dari berbagai sektor (perikanan dan pariwisata) sebagai
dampak dari dikelolanya kawasan, adanya kesadaran masyarakat
dan pengunjung untuk mendukung kelestarian sumber daya
kawasan, dan sistem pendanaan berkelanjutan dalam kawasan
telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pada RJM III dan IV, tingkat pendapatan masyarakat/nelayan dari
hasil kegiatan perikanan maupun kegiatan pariwisata mengalami
peningkatan, sebagian besar lokasi pemanfaatan sudah dikelola
baik melalui swasta (investor), masyarakat, maupun kolaborasi.
Pada

RJM

IV

kawasan

sudah

terkelola

dengan

baik

dan

berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di
sekitar kawasan dalam berbagai sektor.
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a.

Penguatan Kelembagaan
Strategi

penguatan

kelembagaan

dalam

mengelola

TWP

Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya pada RJM III dan
RJM IV merupakan lanjutan pada RJM II. Program-program
yang dilaksanakan pada RPJM I yang masih dibutuhkan
dalam pengelolaan tetap dilanjutkan dalam RJM III dan RJM
IV, namun beberapa program hanya dibutuhkan pada RJM I
dan RJM II tidak dilaksanakan pada RJM III dan RJM IV.
Program-program dalam strategi penguatan kelembagaan
pada RJM III dan RJM IV dalam rangka pengelolaan kawasan
dijabarkan sebagai berikut:
1) Penguatan kelembagaan pengelola kawasan
Program penguatan kelembagaan pengelolaa kawasan
pada RJM III dan RJM IV masih terus dilaksanakan untuk
memenuhi

kebutuhan

SDM

pengelola.

Selain

itu

peningkatan kompetensi SDM pengelola masih terus
dilakukan dalam program ini. Koordinasi pengelola masih
terus

dilaksanakan

untuk

mendukung

pengelolaan

kawasan.
2) Peningkatan

kapasitas

sumber

daya

manusia

unit

organisasi pengelola dan para pihak
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia
unit organisasi pengelola dan para pihak pada RJM III dan
RJM

IV

masih

terus

dilanjutkan

dalam

rangka

meningkatkan kapasitas SDM pengelola dan para pihak
terkait yang ada di sekitar kawasan.
3) Pembangunan dan peningkatan Sarpras pengelolaan TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
Pembangunan dan peningkatan Sarpras pengelolaan TWP
Kepulauan Anambas pada RJM III dan RJM IV masih
dilanjutkan karena pembangunan dan pengadaan sarana
dan prasaran yang dibutuhkan untuk mengelola kawasan
dilakukan secara bertahap, dan pada RJM II masih
terdapat

beberapa

kebutuhan

terpenuhi.
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sarpras

yang

belum

4) Monitoring dan evaluasi
Monitoring rutin dilakukan ketika program/strategi masih
berjalan.

Monitoring dilakukan untuk melihat sampai

sejauh mana (kemajuan) program-program yang telah
dijalankan.

Apakah telah mencapai keluaran yang

diharapkan

atau

belum

dan

apakah

telah

mampu

menghasilkan perubahan sebagaimana yang diharapkan
atau belum.
Sedangkan evaluasi dilakukan di akhir program/strategi
atau

ketika

suatu

program/

dilaksanakan seluruhnya.

strategi

telah

Evaluasi ini dilakukan untuk

menilai efektifitas program yang dijalankan.
memiliki

kontribusi

selesai

yang

besar

bagi

Apakah
suatu

perubahan/perbaikan ataukah tidak.
Dengan evaluasi ini akan diketahui apakah programprogram yang dijalankan perlu terus dilakukan atau perlu
ada perbaikan atau program baru yang diharapkan akan
lebih berhasil.

b.

Penguatan Pengelolaan Sumber daya Kawasan
Strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan dalam
mengelola TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
pada RJM III dan RJM IV merupakan lanjutan pada RJM I
dan RJM II. Program-program yang dilaksanakan pada RPJM I
dan RJM II yang masih dibutuhkan dalam pengelolaan tetap
dilanjutkan dalam RJM III dan RJM IV, namun beberapa
program hanya dibutuhkan pada RJM I dan RJM II tidak
dilaksanakan pada RJM III dan RJM IV. Program-program
dalam strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan
pada RJM III dan RJM IV dalam rangka pengelolaan kawasan
dijabarkan sebagai berikut:
1) Perlindungan ekosistem terkait dan biota
Program perlindungan ekosistem terkait dan biota yang
terdapat di dalam kawasan merupakan program utama
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yang harus dilaksanakan setiap tahun dalam mengelola
kawasan konservasi perairan. Hal ini terkait dengan tugas
pokok Loka KKPN Pekanbaru dalam melindungi dan
melestarikan ekosistem dan biota yang terdapat dalam
kawasan dari dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas
pemanfaatan yang berlangsung di dalam kawasan.
2) Rehabilitasi ekosistem terkait dan biota
Program rehabilitasi ekosistem terkait dan biota yang
terdapat di dalam kawasan masih dilaksanakan pada RJM
III dan RJM IV. Program ini dilakukan dengan tetap
menjaga keaslian dari sumber daya yang ada.

Yaitu

dengan menghindari masuknya spesies atau jenis yang
tidak ada di dalam kawasan.
3) Penelitian dan pengembangan
Program penelitian dan pengembangan di dalam kawasan
merupakan

program

yang

dilaksanakan

untuk

mendukung pengembangan dan pengelolaan kawasan.
Selain itu, penelitian dan pengembangan di kawasan
dilaksanakan untuk mengakomodir para peneliti dan
mahasisiwa

yang

berminat

melakukan

penelitian

di

kawasan ini.
4) Pemanfaatan sumber daya
Program pemanfaatan sumber daya pada RJM III dan RJM
IV dilaksanakan untuk mengembangkan pemanfaatan
sumber daya yang ramah lingkungan dan sejalan dengan
prinsip-prinsip konservasi guna mendukung pelestarian
kawasan dan menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar
kawasan.
5) Pengembangan sistem pengawasan
Pengembangan sistem pengawasan pada RJM III dan RJM
IV masih terus dilanjutkan untuk mendukung program
pelestarian dan perlindungan kawasan dari aktivitasaktivitas pemanfaatan yang dapat mengancam kawasan.

163

6) Penguatan penyadaran masyarakat
Program penguatan penyadaran masyarakat pada RJM II
masih

terus

dilaksanakan

untuk

memberikanf

pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang
pentingnya konservasi dan cara-cara pemanfaatan sumber
daya di dalam kawasan yang ramah lingkungan dan
sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi.
7) Monitoring dan Evaluasi
Monitoring rutin dilakukan ketika program/strategi masih
berjalan.

Monitoring dilakukan untuk melihat sampai

sejauh mana (kemajuan) program-program yang telah
dijalankan.

Apakah telah mencapai keluaran yang

diharapkan

atau

belum

dan

apakah

telah

mampu

menghasilkan perubahan sebagaimana yang diharapkan
atau belum.
Sedangkan evaluasi dilakukan di akhir program/strategi
atau

ketika

suatu

program/

dilaksanakan semua.

strategi

telah

Evaluasi ini dilakukan untuk

menilai efektifitas program yang dijalankan.
memiliki

kontribusi

selesai

yang

besar

Apakah

bagi

suatu

perubahan/perbaikan ataukah tidak. Dengan evaluasi ini
akan diketahui apakah program-program yang dijalankan
perlu terus dilakukan atau perlu ada perbaikan atau
program baru yang diharapkan akan lebih berhasil.
c.

Penguatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya dalam
mengelola TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
pada RJM III dan RJM IV merupakan lanjutan pada RJM I
dan RJM II. Program-program yang dilaksanakan pada RPJM I
dan RJM II yang masih dibutuhkan dalam pengelolaan tetap
dilanjutkan dalam RJM III dan RJM IV, namun beberapa
program hanya dibutuhkan pada RJM I dan RJM II tidak
dilaksanakan pada RJM III dan RJM IV. Program-program
dalam strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya pada
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RJM III dan RJM IV dalam rangka pengelolaan kawasan
dijabarkan sebagai berikut :
1) Penguatan ekonomi
Program penguatan ekonomi dalam RJM III dan RJM IV
masih dilanjutkan dalam rangka pengembangan ekonomi
masyarakat di sekitar kawasan. Selain itu, program ini
juga bertujuan untuk memberikan penguatan akses pasar
dan

input

produksi

masyarakat

di

serta

sekitar

akses

permodalan

kawasan

dalam

bagi

rangka

meningkatkan ekonomi masyarakat.
2) Aksi promosi
Program aksi promosi pada RJM III dan RJM IV masih
terus

dilaksanakan

untuk

menunjang

keberhasilan

pemanfaatan kawasan, terutama dalam kegiatan wisata
bahari

di

dalam

kawasan.

Program

aksi

promosi

dilakukan baik pada tingkat lokal, nasional, maupun
internasional.
3) Paket promosi
Program paket promosi pada RJM III dan RJM IV masih
terus terus dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan
pemanfaatan kawasan, terutama dalam kegiatan wisata
bahari

di

dalam

kawasan.

Program

paket

promosi

dilakukan baik pada media, maupun pada masyarakat
melalui paket-paket wisata yang terdapat dalam kawasan.
4) Monitoring dan evaluasi
Monitoring rutin dilakukan ketika program/strategi masih
berjalan.

Monitoring dilakukan untuk melihat sampai

sejauh mana (kemajuan) program-program yang telah
dijalankan.
diharapkan

Apakah telah mencapai keluaran yang
atau

belum

dan

apakah

telah

mampu

menghasilkan perubahan sebagaimana yang diharapkan
atau belum.
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Sedangkan evaluasi dilakukan di akhir program/strategi
atau

ketika

suatu

program/strategi

dilaksanakan semua.

telah

Evaluasi ini dilakukan untuk

menilai efektifitas program yang dijalankan.
memiliki

kontribusi

selesai

yang

besar

Apakah

bagi

suatu

perubahan/perbaikan ataukah tidak. Dengan evaluasi ini
akan diketahui apakah program-program yang dijalankan
perlu terus dilakukan atau perlu ada perbaikan atau
program baru yang diharapkan akan lebih berhasil.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya telah disusun
rencana pengelolaan selama 20 tahun untuk pelaksanaan program dan
kegiatan. Rencana Strategi, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan
selama 20 tahun, yakni untuk rencana kerja tahunan yang akan
dilaksanakan pada RJM I, RJM II, RJM III, dan RJM IV, sebagaimana
tersebut pada Tabel 22.
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Tabel 22. Strategi, program dan sub program Rencana Jangka Menengah (RJM) I, II, III, dan IV Pengelolaan TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya
Strategi
A.

Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Pengelola
dan Para Pihak

Program
1

Penguatan kelembagaan
pengelolaan kawasan

Sub Program
a.

3

4

5

Pembangunan dan
peningkatan sarpras
pengelolaan TWP Kepulauan
Anambas dan Laut Sekitarnya
Pengembangan kebijakan dan
aturan pengelolaan dan
pemanfaatan

Inisiasi dan pengembangan

RJM
III
(20242029)

RJM
IV
(20292034)

√

√

√

a.

√

√

b.

Bimbingan teknis

√

√

√

c.

Pelatihan

√

√

√

d.

Penyuluhan

√

√

e.

Sosialisasi

√

f.

Magang/study banding

√

a.
b.

Identifikasi kebutuhan dan desain
sarpras
Pembangunan sarpras

c.
d.
a.
b.

Penyusunan aturan pengelolaan dan
pemanfaatan
Inisiasi penyusunan kesepakatan

c.

Penataan batas kawasan

√

d.

Sosialisasi Peraturan

√

a.

Identifikasi pendanaan

√

c.

Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia unit organisasi
pengelola dan masyarakat

RJM II
(20192024)

Formasi penerimaan dan
penempatan pegawai baru
Forum Koordinasi TWP Anambas
dan Laut Sekitarnya
Inisiasi, pembentukan,
pengembangan, dan penguatan
kemitraan pengelolaan TWP
Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya
Pendidikan formal

b.

2

RJM I
(20142019)
√
√

√

√

√
√

√

Pengadaan sarpras

√

√

Pemeliharaan sarpras

√

√

167

√
√

√

√

√

Strategi

Program

Sub Program

Pendanaan berkelanjutan

Penguatan Pengelolaan
Sumber daya

6

Monitoring, evaluasi

a.

1

Perlindungan ekosistem terkait
dan biota

a.

2

3

b.
c.

Perlindungan ekosistem lamun

d.

Perlindungan populasi flagship
spesies dan biota laut langka
Rehabilitasi ekosistem

Rehabilitasi ekosistem terkait
dan biota

a.

Penelitian dan pengembangan

a.

b.

c.
Pemanfaatan sumber daya

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pemulihan populasi biota laut
langka
Identifikasi garis dasar (base line)
biofisik
Monitoring sumber daya ikan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

a.
b.

Preventif

√

√

√

√

c.

Represif

√

√

√

√

d.

Monitoring dan evaluasi
pengawasan

√

√

√

√

a.

c.
Pengembangan sistem
pengawasan

RJM
IV
(20292034)

Pengembangan teknologi
pengelolaan sumber daya perikanan
Identifikasi garis dasar (base line)
pemanfaatan kawasan
Monitoring dan evaluasi
pemanfaatan sumber daya
Pengembangan pemanfaatan
sumber daya
Pre-emptif

b.

5

Pengembangan model investasi
dalam kawasan
Monitoring dan evaluasi
Perlindungan ekosistem terumbu
karang
Perlindungan ekosistem mangrove

b.

4

RJM
III
(20242029)

berkelanjutan
b.

B.

RJM II
(20192024)

RJM I
(20142019)
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√

Strategi

Program

Penguatan sosial,
ekonomi, dan budaya
masyarakat disekitar
kawasan

RJM II
(20192024)

RJM
III
(20242029)

RJM
IV
(20292034)

6

Koordinasi pengawasan

a.

Pembentukan dan koordinasi Forum
Pengawas KKPN

√

7

Penguatan Penyadaran
masyarakat

a.

Sosialisasi

√

√

√

√

b.

Publikasi

√

√

√

√

c.

Kampanye

√

√

√

√

d.

Edukasi

√

√

√

√

e.

Monitoring kesadaran masyarakat

√

√

√

√

a.

Monitoring dan evaluasi

√

√

√

√

a.

Inventarisasi keberadaan adat,
budaya dan/atau kearifan lokal

√

b.

Inventarisasi dan fasilitasi
dukungan dan persepsi masyarakat

√

a.

Inventarisasi kondisi perekonomian
masyarakat di sekitar kawasan

√

b.

Pengembangan ekonomi masyarakat
di sekitar kawasan

√

√

√

√

c.

Penguatan akses input produksi dan
pasar

√

√

√

√

d.

Fasilitasi akses permodalan
masyarakat di sekitar kawasan

√

√

√

√

√

√

√

8
C.

Sub Program

RJM I
(20142019)

1

2

Monitoring dan evaluasi
Penguatan sosial dan budaya

Penguatan ekonomi

4

Pemanfaatan Kawasan

a.

Penyusunan DED

√

5

Penguatan sistem informasi
promosi

a.

Identifikasi potensi wisata

√

b.

Pembentukan networking promosi

√

Aksi promosi

a.

Promosi pada tingkat internasional

√

6
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Strategi

Program

7

Paket promosi

8

Monitoring dan evaluasi

Sub Program

RJM I
(20142019)

RJM II
(20192024)

RJM
III
(20242029)

RJM
IV
(20292034)

b.

Promosi pada tingkat nasional

√

√

√

√

c.

Promosi pada tingkat lokal

√

√

√

√

a.

Promosi melalui media

√

√

√

√

b.

Promosi paket wisata

√

√

√

√

a.

Monitoring dan evaluasi

√

√

√

√
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BAB VI
PENUTUP
Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2034 merupakan
dokumen yang memuat kebijakan pengelolaan TWP Kepulauan Anambas
dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau, yang meliputi visi dan misi,
tujuan

dan

sasaran

pengelolaan,

dan

strategi

pengelolaan

untuk

mengarahkan dan mengendalikan program dan kegiatan pengelolan TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya merupakan acuan untuk menyusun rencana kerja tahunan oleh
Satuan Organisasi Unit Pengelola TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya.
Untuk itu, semua pihak yang terkait dalam pengelolaan TWP
Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau
diharapkan mendukung Rencana Pengelolaan TWP Kepulauan Anambas dan
Laut Sekitarnya secara partisipatif.
Mengingat pengelolaan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya
di Provinsi Kepulauan Riau bersifat dinamis dan adaptif, maka Rencana
Pengelolaan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi
Kepulauan Riau dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun sekali.
Namun demikian, peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan dalam kondisi
lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana skala besar,
dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas
teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, dalam kondisi
lingkungan

strategis

tertentu

Kabupaten

Kepulauan

yang

Anambas

berkaitan

yang

dengan

ditetapkan

batas

dengan

wilayah

peraturan

perundang-undangan, dan/atau apabila terjadi perubahan Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan
Riau, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
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