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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Konservasi merupakan sebuah perlindungan terhadap sumberdaya alam 

agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Kawasan konservasi perairan 

merupakan sebuah wilayah perairan yang terlindungi dengan tujuan meningkatkan 

kualitas kawasan perairan. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 dalam (Anjani, 2014), 

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, 

dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan 

dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan Konservasi Perairan terdiri atas 

Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan, dan 

Suaka Perikanan.  

Kawasan konservasi perairan (KKP) atau Marine Protected Area (MPA) 

memiliki manfaat langsung secara ekologi dan ekonomi. Menurut (Claudet et al., 

2006) dalam (Anjani, 2014), kawasan konservasi dapat memberikan pengaruh 

positif terhadap keadaan ekosistem yang ditunjukkan dengan besarnya 

kelimpahan ikan dan keanekaragaman jenis ikan yang tinggi. Di Kabupaten Tegal 

terdapat sebuah kawasan konservasi perairan yaitu kawasan konservasi daerah 

Karang Jeruk.  

Secara geografis di sebelah utara Kabupaten Tegal merupakan daerah 

pesisir. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 523/448/2010 yaitu 
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tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk di Kabupaten 

Tegal ditetapkan bahwa Karang Jeruk dicadangkan untuk menjadi Kawasan 

Konservasi Perairan Daerah Karang Jeruk yang termasuk dalam wilayah 

administrasi Desa Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Kondisi 

geografis Karang Jeruk yang berada di perairan Utara Jawa dengan posisi yang 

terbuka terhadap pengaruh gelombang memberikan efek degradasi yang besar 

bagi daerah tersebut. Disamping itu, Karang Jeruk merupakan lokasi penangkapan 

ikan (Fishing ground) untuk wilayah sekitar Tegal (Mulatsih, 2004). 

Kawasan konservasi perairan daerah Karang Jeruk dengan luas ± 53,460 

ha mempunyai potensi sumberdaya alam pesisir dan lautan khususnya terumbu 

karang yang memiliki prospek perekonomian yang mampu mendorong 

pertumbuhan kegiatan ekonomi serta sosial disekitar kawasan. Berdasarkan hasil 

penelitian tahun 2010 diketahui bahwa tutupan karang hidup di Karang Jeruk 

adalah sebesar 11,2%, sedangkan pada tahun 2014 ini diketahui bahwa tutupan 

karang hidupnya sebesar 9,69%. Penurunan tutupan karang hidup sebesar 1,51% 

dari tahun 2010 ke tahun 2014. Dapat dikatakan bahwa pada daerah Karang Jeruk 

memiliki kondisi persentase penutupan karang hidup yang kritis atau 

mengkhawatirkan, hal ini menunjukan telah terjadi tekanan terhadap keberadaan 

terumbu karang di KKPD karang jeruk yang di sebabkan oleh berbagai faktor 

yaitu tingkat aktivitas penangkapan ikan yang berlebih, pemakaian alat tangkap 

yang tidak ramah lingkungan (Analisis Kondisi Perairan 2014, DKPP Kabupaten 

Tegal). Padahal Karang Jeruk merupakan kawasan suaka perikanan (fish 

sanctuary) yang keberadaanya diharapkan dapat memberikan perlindungan biota 
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yang ada di dalamnya, sehingga keanekaragaman sumberdaya hayati dapat lebih 

dipertahankan. Kawasan konservasi perairan daerah Karang Jeruk merupakan 

gerbang terakhir perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya laut 

dan ekosistemnya. Dalam pengelolaan KKPD membutuhkan adanya dukungan 

dari beberapa stakeholder termasuk masyarakat sekitar khususnya nelayan Desa 

Munjungagung untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan KKPD Karang Jeruk.     

Kesadaran masyarakat  untuk berpartisipasi merupakan kunci keberhasilan 

dalam pengelolaan KKPD Karang Jeruk.  Kesadaran berpartisipasi masyarakat 

untuk tidak menangkap ikan di kawasan yang dilarang, tidak mengambil dan 

merusak karang dan kerang serta tidak menggunakan alat tangkap ikan yang tidak 

ramah lingkungan (jaring apolo, cantrang, jaring dengan ukuran lubang yang 

sangat kecil), selain itu keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi, dalam 

pelaksanaan program KKPD, sampai evaluasi merupakan bentuk partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan kawasan dengan tujuan menjaga kelestarian 

kawasan. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam setiap kegiatan yang akan 

dilaksanakan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan 

tahap evaluasi. Karena masyarakat pesisir terutama nelayan sebagai pelaku yang 

pertama merasakan dampak dari degradasi lingkungan kawasan pesisir.  

Pengelolaan KKPD Karang Jeruk dinilai belum sesuai dengan harapan, hal 

ini disebabkan karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

kawasan konservasi perairan daerah Karang Jeruk. Adapun beberapa indikator 

yang menunjukan adanya gejala tersebut yaitu : 
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1. Masih rendahnya peran aktif masyarakat dalam musyawarah tentang 

rencana-rencana program KKPD 

2. Masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan KKPD, karena 

kurangnya pengetahuan tentang KKPD 

3. Masyarakat kurang dilibatkan dalam pelaksanaan program KKPD 

(DKKP Kabupaten Tegal) 

Berdasarkan indikator diatas menegaskan bahwa masih diperlukan adanya 

peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya nelayan sekitar 

kawasan dalam pengelolaan KKPD karang jeruk.Hal ini dilandasi oleh pemikiran 

bahwa keberhasilan upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah bukan 

hanya bergantung pada pemerintah, tetapi masyarakat sekitar juga harus terlibat 

dalam kegiatan tersebut dengan adanya dukungan pembekalan pengetahuan 

tentangKKPD kepada masyarakat sekitar kawasan.Berdasarkan hal tersebut maka 

perlu dilakukan penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Karang Jeruk. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi 

Perairan Daerah Karang Jeruk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal? 

C. Tujuan Penelitian 

        Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Karang 

Jeruk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam memperluas wawasan tentang pengetahuan sosial terutama tentang 

partispasi masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan 

Daerah. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, pengelola 

kegiatan konservasi, dan pemerintah daerah sebagai berikut : 

a. Manfaat Bagi Masyarakat 

Mengetahui gambaran tentang kegiatan konservasi perairan Karang 

Jeruk, sehingga masyarakat mendapat pengetahuan akan pentingnya 

partispasi masyarakat sekitar terhadap pengelolaan konservasi perairan 

daerah Karang Jeruk. 

b. Manfaat bagi pengelola kegiatan konservasi 

Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

kawasan  konservasi perairan. Karena dalam pengelolaan KKPD 

membutuhkan peran serta masyarakat untuk mendukung keberhasilan 

dalam kegiatan pengelolaan tersebut. 
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c. Manfaat bagi pemerintah daerah 

Mengetahui bentuk, kondisi dan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan kawasan konservasi perairan, sehingga pemerintah dapat 

memberikan fasilitas yang mendukung dalam pengelolaan kegiatan 

konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. 
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