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ABSTRAK 

Gugusan Pulau Pari berkembang menjadi kawasan penelilian, pusal pendidikan dan 
pelatihan, dan wisala pendidikan. Aktivitas tersebut dapat memberikan tekansn pada 
ekosistem pesisir, khususnya terumbu karang. Penentuan kondisi ekosistem terumbu 
karang yang tefah di/akukan selama ini be/um memberikan gambaran yang utuh khususnya 
pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem tersebut. Pene/itian ini bertujuan untuk 
melakukan kajian spasia/ indeks kerentanan ekosistem terumbu karang yang disebabkan 
o/eh aktivitas manusia. Hasil pene/itian berupa peta indeks kerentanan ekosistem terumbu 
karang. /ndeks kerentanan ekosistem terumbu karang diproses menggunakan pemode/an 
spasiaf berbasis sel. Jenis aktivitas manusia yang digunakan sebagai parameter adafah 
pemukiman, pefabuhan, daerah penangkapan ikan, dan budidaya faut, serta wisata bahari. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 120,4 ha (48%) ekosistem memiliki indeks kerentanan 
sangar randah. Indaks kerentanan tinggi dangan seluas 2,9 ha (1, 1%) tersebar di wifayah 
salatan Pulau Pari. Indeks kerentanan sangat tinggi dengan fuas 2,6 ha (1%) terdapat di 
wi/ayah selatan Pulau Pari. 

ABSTRACT 

Pari Island has been developed into a research station, education and training centre, 
and educational tourism. The activities can potmtially put pressure to the Pari island coastal 
ecosystem, especially coral reef ecosystem. Many researches to determine condition of 
coral reef ecosystem had been done, but did not give any useful information especially about 
human activities affecting coral reef ecosystem. This research was aimed to determine 
vulnerability index which was affected by human activities to coral reef ecosystem. Cell 
based spatial modeling was used to process coral reef ecosystem vulnerabilfty index. 
Variables of human activl ies were human settlement, harbour, fishing zone, marine culture, 
and tourism. This research showed that approximately 120.4 ha (48%) of Pari Island coral 
reef ecosystem area had low vulnerability index. High vulnerability index was on the 
southern part of Pari Island covering about 2.9 ha (1 .1%). Very high vulnerability index 
covered 1% of coral reef area or about 2.6 ha on the southern part of the island. 

Kata kuncl : Ekosistem Terumbu Karang, Indeks Kerentanan , Aktivitas Manusia, Pemodelan 
Spasial Berbasis Sel 

Keywords : Coral Reef Ecosystem, Vulnerability Index, Human Activity, Cell Based 
Modelling 
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I. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Terumbu karang merupakan suatu 
ekosistem khas di wilayah pesisir dan laut 
daerah tropis . Keberadaannya memegang 
peranan penting dalam menjaga kese
imbangan lingkungan di suatu wilayah 
pesisir. Selain berperan sebagai pelindung 
atami pantai dari hempasan ombak dan 
arus kuat. ekosistem terumbu karang 
memiliki peranan sebagai tempat tinggal 
sementara atau tetap, tempat meneari 
makan, berpijah, daerah asuhan dan 
pembesaran bagi berbagai biota yang 
hidup di terumbu karang dan sekitamya 
(Suharsono, 1996). 

Adanya aktivitas manusia di wilayah 
peslsir menyebabkan ekosistem terumbu 
karang rentan terkena dampak dari aktivitas 
manusia yang dapat merusak ekosistem 
terumbu karang. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan pemodelan spasial berbasis 
sel (cell based modelling). Pemodelam 
spasial berbasis sel ini dapat dilakukan 
untuk memrepresentasikan fenomena atam 
yang kompleks dalam bentuk yang 
disederhanakan menjadi susunan sel 
secara spasial . Penyederhanaan fenomena 
alam dalam bentuk sel tersebut dapat 
memberikan kemudahan dalam penyu 
sunan suatu keadaan (Coy dan Johnstone, 
2001 dalam Helmi, 2007). 

Pengembangan Kepulauan Seribu, 
khususnya gugusan Pulau Pari sebagai 
kawasan wisata dalam beberapa tahun 
terakhir, telah memberikan dampak 
terhadap meningkatnya aktivitas masya 
rakat yang cukup pesat di daerah tersebut. 
Peningkatan aktivitas masyarakat di 
gugusan Pulau Pari ini seperti pembanguA 
an infrastuktur, pariwisata dan perhubung 
an, yang seeara langsung dan tidak 
langsung letah memberikan tekanan 
terhadap keberadaan ekosistem terumbu 
karang di gugusan pulau tersebut. 

Beberapa faklor pertimbangan yang 
menyebabkan gugusan Pulau Pari dapat 
menjadi lokasi kajian penginderaan jauh 
dan pemodelan spasial berbasis sel ini 

adalah sebagai berikut. Gugusan Pulau 
Pari lerdiri dari beberapa pulau kecil yang 
saling berdekalan. Hal ini menyebabkan 
inlegrasi spasial dalam model mudah 
dianalisa untuk dilakukan pemodelan 
spasial dalam penentuan indeks keren 
tanan ekosistem terumbu karang. 
Ekosistem terumbu karang di wilayah 
pesisir Gugusan Pulau Pari cukup luas, 
sehingga kajian identifikasi dan pemetaan 
sebaran ekosistem terumbu karang 
menggunakan cilra satelil ALOS dapat 
dilakukan. Saleli! ALOS memiliki resolusi 
spektral yang tinggi dan sesuai untuk 
pemetaan ekosistem terumbu karang, 
karena memiliki saluran spektral biru (0,45-
0,50 tJm) dan hijau (0 ,520,60 tJm) terbukti 
lebih efektif untuk pemelaan ekosislem 
terumbu karang. Saluran spektral infra 
merah dekat (0,76-0,89 IJm) dan saluran 
spektral merah (0,61-0,69 IJm) sebagai 
saluran spektral utama dalam pemetaan 
untuk lahan kepulauan di wilayah Gugusan 
Pulau Pari. 

Gugusan Pulau Pari digunakan untuk 
berbagai aktivitas manusia, seperti 
pemukiman, budidaya perairan, daerah 
penelitian, pelabuhan, dan lain-lain. Variasi 
aktivitas manusia ini dapat menjadikan 
pemodelan spasial pada studi ini menjadi 
lebih kompleks. Variasi aktivitas manusia 
yang menganeam kehidupan ekosistem 
terumbu karang di Gugusan Pulau Pari 
dapat menjadi beberapa parameter yang 
dapat digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar tingkat kerentanan 
ekosistem terumbu karang terhadap 
aneaman kegiatan manusia yang merusak 
ekosistem terumbu karang Inl. Serta 
dengan adanya parameter aktivitas 
manusia ini dapat ditentukan apakah indeks 
kerentanan ekosistem terumbu karang ini 
akan semakin meningkat seiring dengan 
kondisi aktivitas manusia yang meningkat di 
kawasan Gugusan Pulau Pari . 

Mengingat bahwa umumnya putau
pulau kecil dikelilingi ekosistem terumbu 
karang, maka hasil studi ini dapat 
digunakan untuk membantu pereneanaan 
zonasi pulau-pulau kecil . Berangkat dari hal 
di atas maka perlu adanya penelitian yang 
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dapat menggambarkan mengenai kondisi 
ekosistem lerumbu karang yang terancam 
oleh aktivitas man usia. 

Penelitian ini bertujuan untuk melaku 
kan kajian spasial indeks kerenlanan 
terumbu karang akibat pengaruh aktivilas 
manusia berdasarkan peta indeks 
kerentanan terumbu karang yang dibuat 
menggunakan pemodelan spasial berbasis 
sel (celf based modeling). 

II. MATERI DAN METODE 

2.1. Materi Penelltian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
Mei 2009 sampai Juli 2009. Tahap 
pengambilan data lapangan dilakukan di 
wilayah pesisir Pulau Pari , Kepulauan 
Senbu pada bulan Juni 2009. Sedangkan 
tahap pengolahan data citra salelit ALOS 
dilakukan pada bulan Juli 2009. 

Materi penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Peta Rupabumi 
Indonesia lembar 1210·113 Pulau Payung 
dan lembar 1210·114 Pulau Pari Kepulauan 
Seribu skala 1 :25.000. Peta Lingkungan 
Pantai Indonesia lembar LP1121()'02 Mauk 
Skala 1 :50.000. Data hasil verifikasi peta 
peta tematik di lapangan. Citra satelit 
ALOS·AVNIR Gugusan Pulau Pari 
Kepulauan Seribu perekaman tanggal 30 
April 2008 (JAXA, Jepang 2008) yang 
diperoleh dalam format digital serta data 
hasil survei lokasi alau objek yang 
merupakan faklor yang diindikasikan 
menjadi penyebab ancaman terhadap 
ekosistem terumbu karang, yang tidak 
dapal diekstrak dari citra satelit ALOS
AVNIR dan Peta Rupabumi Indonesia, 
seperti lokasi penangkapan biota laut, 
lokasi budidaya perairan, lokasi wisala 
bahari, serta jatur pelayaran tradisional . 

2.1. Metode Penelltlan 

Metode yang digunakan dalam 
penelilian ini terdiri dari beberapa metode, 
Penelitian ini menggunakan metode studi 
kasus. Menurul Hadi (1979), studi kasus 
adalah penelitian terhadap suatu kasus 
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secara mendalam yang ber1aku pada 
waktu, tempa! dan papulasi yang teroatas. 
sehingga memberikan gambaran tentang 
situasi dan kondisi secara lokal dan 
hasilnya tidak dapat digeneralisasikan 
untuk tempat yang berbeda Metode 
berikutnya adalah metode pengolahan citra 
menggunakan pemodelan spasial untuk 
pengolahan parameter·parameter yang 
digunakan dalam penelitian ini, serta 
selanjutnya dilakukan ground check unuk 
pengecekan kondisi lapangan sesuai 
dengan pengolahan citra . 

2.3. Pengolahan Data Spa sial 

Seniuk pengolahan dala spasial pada 
penelitian ini berupa pengolahan data yang 
berupa peta, data penginderaan jauh satelit 
dan pemodelan spasial untuk penentuan 
indeks kerentanan terumbu karang. Data 
penginderaan jauh salelit dan peta peta 
tematik dan data sekunder terse but akan 
diolah menjadi parameter-parameter yang 
akan digunakan dalam pemodelan spasia l. 
Pengolahan data spasial ini dilakukan 
menggunakan pemodelan spasiat berbais 
sel (cell based modeling). yailu salah satu 
teknik pengolahan data spasial dalam 
Sistem Informasi Geografi (SIG) yang 
berbasis raster. Hasil pemodelan spasial 
berbasis sel ini berupa peta tematik 
komprehensif yang akan digunakan 
sebagai dasar untuk penentuan indeks 
kerenianan terumbu karang akibat aktivitas 
manusia. 

2.4. Lokasi Penelitian Dan survei 
Lapangan 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan 
dengan metode purposive sampling yang 
ditujukan untuk ekosistem terumbu karang. 
Metode pertimbangan (purposive sampling) 
adalah pemilihan kelompok subyek 
didasarkan atas ciri·ciri tertentu yang 
dipandang mempunyai kaitan erat dengan 
ciri-ciri yang sudah diketahu! sebelumnya 
(Hadi, 1979). 

Pertimbangan 
adalah setiap titik 
mewakili setiap 

dalam penelitian 101 

lokasi sampling harus 
kelas yang ada 
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berdasarkan analisis citra dan adanya 
kemudahan dalam pencapaian lokasi 
sampling serta jarak yang dapat dijangkau. 
SUIVei lapangan dilakukan untuk verifikasi 
hasil dari data yang telah diolah dengan 
keadaan sebenarnya di lapangan. 

Untuk menentukan Indeks kerentaA 
an ekosistem terumbu karang dilakukan 
pemetaan lakasi dari parameter-parameter 
pemicu kerusakan terumbu karang yang 
diakibatkan oleh aktivitas manusia. Para 
meter-parameter tersebut adalah jarak dari 
pemukiman, jarak dari garis pantal, jarak 
dan pelabuhan. jarak dan alur pelayaran, 
jarak dari lokasi penangkapan ikan, jarak 
dari lokasi wisata bahari, serta jarak dari 
lokasi budidaya laut. Selain itu digunakan 
juga parameter-parameter lainnya yang 
berpengaruh pada penentuan indeks 
kerentanan ekosistem terumbu karang ini 
yaitu kedalaman serta kelerengan. 

Sampling data pengamatan dilaku 
kan pada 4 stasiun penelitian, stasiun 1 
terletak pada sisi selatan Pulau Pari , 
stasiun 2 terletak pada sisi selatan Pulau 
Tikus, stasiun 3 terletak pada sisi timur 
Pulau Pari, dan stasiun 4 terletak pada sisi 
utara Pulau tengah. Letak geografis dan 4 
lokasi terse but seperti pada Gambar 1. 

--""::;_.-

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data 
dengan menggunakan metode persamaan 
exponential attenuation mode yang 
dikembangkan oleh Lyzenga (1978) 
dengan maksud unluk mengurangi efek 
kedalaman, pergerakan air, kekeruhan air, 
sehingga didapatkan infonnasi obyek-

. .............. .. ..................... (Widyeyanto. HS. dkk.) 

obyek yang berada di dasar perairan 
dangkal dapat diketahui. Gugusan Pulau 
Pari terdin dari empat kelas ekosistem 
pantai, yakni terumbu karang, padang 
lamun, pasir, dan perairan. Adapun luas 
area terumbu karang pada Gugusan Pulau 
Pari mencapai 249,79 ha. Pada Tabel 1 
dan Gambar 2 disajikan ekosistem perairan 
dangkal Gugusan Pulau Pan Kepulauan 
Seribu hasil pemetaan dengan 
menggunakan citra sateli! ALOS-AVNIR 
tahun perekaman 30 April 2008. 

Tabel1 . Luas area ekosistem Dantai 
No Objek Luas Prosentase 

Ekosistem (ha) (%) 
1 T. Karang 249,9 4.5 
2 Lamun 313,6 5.6 
3 Pasir 378,9 6.8 
4 Perairan 4611 ,1 83.0 

Beberapa parameter terse but kemu 
dian dilakukan proses tumpang tindih 
(overlay) . Parameter-parameter ini setelah 
dilakukan proses overlay dengan 
pemodelan spasial berbasis sel (cef! based 
modeling). Dalam pemodelan spasial 
ditentukan dengan penghitungan nilai babat 
dan skor dari setiap parameter berdasarkan 
jarak titik sam pel, baik data lapangan dan 
data citra ALOS-AVNIR terhadap lokasi 
parameter pemicu kerusakan akiba! 
aktivitas manusia. Hasil analisa ditampilkan 
dalam suatu model spasial atau peta indeks 
kerentanan ekosistem karang temadap 
kerusakan akibat aktivitas manusia. 
Berdasarkan hasil pengolahan data meng
gunakan cell based modelingdari overlay 
parameter·parameter aktivitas manusia 
serta beberapa parameter lain yang 
digunakan yaitu jarak dan lokasi 
pemukiman; jarak dari pelabuhan; jarak darl 
alur pelayaran; jarak dari garis pantai; jarak 
dari lokasi budidaya laut; jarak dari lokasi 
penangkapan ikan; jarak dari lokasi wisata 
bahari; serta digunakan parameter 
kedalaman perairan di Gugusan Pulau Pari. 

Hasil peneHtian menerangkan untuk 
indeks kerentanan ekosistem terumbu 
karang akibat aktifitas manusia dikelom
pokkan menjadi 5 kelas indeks, yaitu 
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sangat tinggi, tinggi , sedang, rendah, 
sangat rendah. Pembagian kelompok ini 
disusun berdasar1c:an pertimbangan ilmiah, 
pengamatan lapangan, kajian pustaka 
serta diskusi pakar., Pela indeks 

kerentanan ekosistem terumbu karang 
terhadap kerusakan akibat akibat aktivitas 
manusia disajikan pada Gambar 3. 

-

92 

--.... -.... ~ -_._------= ... ---
-._---,---._._---, ... ------._------_ ... _-

r 

Gambar 2. Peta Ekosistem Perairan Oangkal Gugusan Pulau Pari, Kepulauan 
Seribu 
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Gambar 3. Peta Indeks Kerentanan Ekosistem T erumbu Karang Akibat Aktivitas 
Manusia Oi Gugusan Pulau Pari Kepulauan Seribu 



Pen6ntusn fncifJks Kenmt8ll8n Ekosistem Terumbu KlJnJng ...................... ............................... (Yffdyaysnto, HS. dkk.) 

Berdasar1l:an hasll pengolahan data 
spasial (Tabel 2), diketahui nilai indeks 
kerentanan sangat linggi 3,68 4.35 dengan 
luas area 2,56 ha serta memiliki prosentase 
sangal rendah yaitu 1 %, untuk nilai indeks 
kerenlanan linggi 3,01 3,67 dengan luas 
area yang tingkat kerentanan tinggi 2,9 ha, 
untuk nilal indeks kerentanan sedang 2,34 
3,00 dengan luas area kerentanan sedang 
25,1 ha, unluk nilai indeks kerentanan 
rendah 1,6J. 2,33 memiliki luas area 98,9 
ha. serta nilai indeks kerentanan sangat 
rendah 1-1 ,66 memiliki luas area 120,4 ha. 
Untuk indeks kerentanan sangal rendah ini 
luas areanya memiliki prosenlase sangat 
besar yaitu 48,2 % dari total luas area 
terumbu karang yang ada di Gugusan 
Pulau Pari Kep. Seribu yaitu 249,9 ha. 

Lokasi ekosistem terumbu karang yang 
tergolong dalam indeks lerhadap kerusakan 
sangat tinggi (nilai indeks 3,68-4,35) berada 
pada wilayah selatan Pulau Pari, wilayah 
selatan Pulau Pan ini termasuk dalam 
lokasi paling dekat dengan beberapa 
parameter aktivitas manusia yailu 
pemukiman, pelabuhan, gans pantai, serta 
alur pelayaran. sedangkan lokasi ekosislem 
terumbu yang lergolon9 dalam indeks 
kerentanan sangat rendah (nilai indeks- 1 
1.66) terse bar pada sebagian wilayah 
Gugusan Pulau Pari , terutama pada 
wilayah sebelah barat Pulau Tikus maupun 
sebelah timur Pulau Pari . 

Unluk lokasi ekosislem terumbu karang 
yang lergolong dalam indeks kerentanan 
sedang (nilai indeks 2,34 3,00) berada 
pada lokasi sebelah selatan Pulau Pari , 
sebelah barat dan timur Pulau Burung 
maupun disekitar lokasi Pulau Tikus. Lokasi 
indeks kerentanan sedang ini karena 
berada eukup dekat dengan parameter
parameter aktivitas manusia lainnya seperti 
lokasi penangkapan ikan, lokasi budidaya 
laut maupun lokasi wisata bahari. 

Karena menggunakan laklor -para 
meter-parameter aktivitas manusia yang 
kompleks maka pengaruhnya akan sanga! 
besar untuk daerah yang dekat dengan 
aktivitas-aktivitas manusia yang tinggi, 
sesuai dengan bobot yang dimiliki 
parameter-parameter tersebut, semakin 

penting parameter aktivitas manusia 
tersebut dalam menimbulkan kerusakan 
pada ekosistem terumbu karang maka 
semaikin tinggi pulau babot pada parameter 
tersebut, namun untuk lokas! yang jauh dari 
pengaruh aktivitas manusia akan memiliki 
nilai indeks kerentanan yang keeil karena 
pengaruhnya keeil temadap ekosistem 
terumbu karang. Karena pemodelan spasial 
ini menggunakan prinsip jlka semakin jauh 
lokas! ekosistem terumbu karang dengan 
aktivttas manusia, semakin keell nilai indeks 
kerentanannya, begitu juga sebaliknya, jika 
semak!n dekat area ekosistem terumbu 
karang maka semakin besar nilai indeks 
kerentanannya. 

Tabel 2. Hasil Pemodelan Kerentanan 
Ekosistem Terumbu Karana 

Luas area 
No Kerentanan 

hal 1%1 
1 SanQat Rendah 1204 48,2 
2 Rendah 98,9 39,6 

3 Sedang 25,1 10,0 

4 Tineai 29 12 
5 Sangat Tinggi 2,6 1,0 

Total 2499 100 

Salain dilakukan pengolahan citra 
salelit juga dilakukan pengamatan 
lapangan untuk mengetahul keadaan 
ekosistem terumbu karang dengan 
menggunakan indeks mortalitas serta 
indeks nilai konservasi keadaan ekosistem 
terumbu karang di Gugusan Pulau Pari . 
Data komposisi indeks mortalltas serta 
indeks konservasi untuk ekosistem terumbu 
karang hasil pengamatan lapangan tersaji 
pada Gambar 4 dan Gambar 5. 

Pada pengamatan lapangan untuk 
indeks mortalitas pada kondisi ekosistem 
terumbu karang di Gugusan Pulau Pari 
didapatkan nilai tertinggi indeks mortalitas 
terdapat pada stasiun 4 pada lokasi 
sebelah utara Pulau Tengah pada 
kedalaman 3 meter sedangkan untuk nilai 
indeks mortalitas paling rendah terdapal 
stasiun 1 maupun staslun 3 untuk 
kedalaman 3 meter. Indeks mortalitas yang 

93 



GlobI Volume 11 No.2 Desember Dasember 2009 : B8 · 96 

tinggi dipengaruhi oleh keadaan terumbu 
karang pada stasiun 4 banyak terdapat 
karang mati pada perairan stasiun 4. Indeks 
mortalitas digunakan untuk mendapatkan 
nilai dari indeks konservasi. 

.. 
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Gambar 4. Indeks Mortalitas Ekosistem 
Terumbu Karang (kedalaman 
3dan10m) 

Pada pengamatan lapangan untuk nilai 
indeks konservasi, nilai indeks konservasi 
tertinggi adalah 0,91 pada lokasi stasiun 1 
kedalaman 3 meter sedangkan untuk nilai 
terendah 0,12 terdapat pada stasiun 1 
kedalaman 10 meter. Setelah pengamatan 
nilai indeks konservasi di beberapa stasiun 
pengamatan, dan nilai indeks konservasi ini 
disesuaikan dengan renlang skor kondisi 
maka stasiun 1 di sisi selatan Pulau Pari 
kedalaman 3 meter memiliki indeks 
konservasi yang tinggi skor kondisl adalah 
A. Sedangkan untuk stasiun pengamatan 1 
pada kedalaman 10 meter, stasiun 2 
kedataman 3 meter,stasiun 3 kedalaman 10 
meter serta stasiun 4 kedalaman 10 meter 
memilki nilai indeks konservasi kategori 
kondisi E. 

Pada stasiun 1 memiliki indeks 
konservasi dengan skor kondisi A( dalam 
kondisi sangat balk), sedangkan setelah 
pada pengolahan citra menggunakan 
pemodelan spasial berbasis sel (cell based 
modeling), stasiun 1 termasuk dalam area 
indeks kerentanan yang sangat tinggi , 
karena stasiun 1 masuk dalam area yang 

94 

jaraknya dekat dengan aktivitas manusia 
seperti pemukiman, dennaga kapal, serta 
alur pelayaran. 

Pada stasiun pengamatan 1 keadaan 
ekosistem terumbu karang yang sangal 
baik ini dipengaruhi karena adanya lampu 
suar sebagai rambu untuk jalur kapal 
masuk ke Pulau Pari , sehinggga keadan 
ekosistem terumbu karang dapat terlindung 
dengan adanya lampu suar ini. Dan juga di 
sekitar stasiun pengamatan 1 ini tidak 
termasuk dalam lokasi penangkapan ikan 
oleh nelayan setempat. Hal ini berkaitan 
dengan dampak yang akan ditimbulkan 
oleh aktivitas manusia yang cukup besar 
ini. serta resiko keadaan ekosistem 
lerumbu karang di lokasi lersebul rentan 
lerhadap kerusakan yang diakibatkan oleh 
aktivitas manusia maka stasiun penga 
malan 1 ini perlu ditingkatkan dalam upaya 
menjaga dan melestarikan ekosistem 
terumbu karang di lokasi tersebut agar 
pengaruh dari aktivitas manusia dapat 
diminimalisir. 

Menurut Burke et af. (2002). Saat ini, 
ancaman terhadap kerusakan ekosistem 
terumbu karang sebagian besar diakibatkan 
oleh berbagai aktivitas manusia. Tingginya 
ketergantungan manusia terhadap salah 
satu sumberdaya pesisir tersebut lelah 
menyebabkan ekploitasi yang berlebihan 
dan memberikan ancaman terhadap 
keberadaan terumbu karang, bahkan di 
beberapa daerah sudah ditemukan dalam 
keadaan rusak . Penyebab kerusakan 
ekosistem terumbu karang diantaranya 
penebangan besar·besaran dan pembuat· 
an jalan, lapangan terbang, pelabuhan, dan 
fasililas pariwisata, telah meningkatkan 
sedimen dan masuknya unsur hara ke 
daerah pesisir. 

Selain itu berdasarkan ",nelitian yang 
dilakukan Giyanto dan Sukamo (1997) 
bahwa semakin dekat jarak terumbu karang 
ke daratan Pulau Jawa, maka kondisinya 
semakin buruk. Hal in; memeberikan 
indikasi bahwa aktivilas manusia berperan 
penting dalam pengrusakkan ekosistem 
terumbu karang. 
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Tabel 3. Skoring Indeks Nilai Konservasi (eVI) Ekosistem Terumbu Karang di Gugusan 
Pulau Pari Keoulauan Seribu 

Kondisi Kedal Tutupan 
No Terumbu a~~n Karang 

Karano (%) 
1 Stasiun 1 3 88.25 

10 36.8 
2 Stasiun 2 3 50.9 

10 82.7 
3 Stasiun 3 3 80.95 

10 39.55 
4 Stasiun 4 3 52.6 

10 48.2 

Bryant et 8/ (1998) menerangkan 
bahwa untuk mengelola terumbu karang 
secara lestari dibutuhkan implementasi 
rencana pengelolaan yang 
menggabungkan koleksi data dasar stalus 
terumbu karang, hasil pemantauan yang 
terus menerus, strategi implementasi, dan 
pengelolaan yang adaptif. Karena setiap 
lokasi berbeda. maka strategi yang 
berskala luas mungkin saja dibutuhkan 
untuk mengelola sumberdaya secara 
lebih baik. Pengelolaan yang efektif akan 
membutuhkan sumber daya manusia 
yang berkualitas serta gardukun 
pendanaan. Bila diinformasikan dengan 
balk dan dldanai secara tepat, pemerintah 
setempat. LSM, tetua desa, dan segmen
segmen kunci industri wisata, dapat 
menjadi pemelihara ekosislem pesisir 
yang sukses. 

Mengingal betapa pentingnya potensl 
dan manfaat yang dimiliki oleh terumbu 
karang bagi kehidupan manusia, sudah 
sepatutnya program zonasi untuk 
per1indungan, konservasi dan 
pemanfaatan ekosistem terumbu karang 
serta rencana- rencana pengelolaan harus 
dapat dilakukan sesuai dengan efisiensi 
dar! program-program terse but untuk 
melindungi ekosistem terumbu karang 
dari kerusakan yang semakin parah, agar 
salah satu ekosistem pesisir yang paling 
berharga ini dapat dimanfaatkan dalam 
jangka waktu yang panjang. 

Growth Indeks Indeks 
Skor Fonn Mortali Konser 

Kondisi 
Measure tas vasi 

0.16 0.12 0.91 A 
0.16 0.15 0.12 E 
0.37 0.15 0.28 E 
0.23 0.09 0.73 B 
0.16 0.12 0.69 B 
0.15 0.17 0.18 E 
0.16 0.32 0.42 0 
0.15 0.26 0.34 E 

tv. KESIMPUlAN 

Luas ekosistem terumbu karang di 
perairan Gugusan Pulau Pari mencapai 
249,9 ha yang tersebar di perairan Pulau 
Pari sisi selatan, sisi barat Pulau Burung, 
sisi timur Pulau Pari, serta sisi utara Pulau 
Tengah. Ekosistem terumbu karang 
9ugusan Pulau Pari Kepulauan Seribu 
dapat digolongkan menjadi 5 kelas indeks 
kerentanan terhadap kerusakan yang 
diakibalkan oleh aktivilas manusia, yaitu 
sangat linggi (nilai indeks 4,35-3,68) 
dengan luas area 2,6 ha, untuk indeks 
kerentanan tinggi (nilai indeks 3,67-3,01) 
dengan luas area 2,9 ha, untuk indeks 
kerentanan sedang (nilai indeks 3,00-
2,34) dengan luas area 25,1 ha, untuk 
indeks kerentanan rendah (nilBi indeks 
2,33-1,67) dengan luas area 98,9 ha dan 
untuk indeks kerenlanan sangal rendah 
(nilai indeks 1,66-1) dengan luas area 
120,4 ha. 

Untuk itu per1u dilakukan penelitian 
lanjutan mengenai tingkat kerentanan 
ekosistem terumbu karang terhadap 
aktivitas manusia dengan menggunakan 
beberapa parameler ataupun faktor-faktor 
lain serta monitoring aktivitas manusia 
yang dapat merusak ekosistem terumbu 
karang dapal lebih ditingkatkan. Serta 
ditakukan pengelolaan ekosistem terumbu 
karang secara intensif agar keadaan 
ekositem terumbu karang di Gugusan 
Pulau Pari tetap lerjaga. 
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