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SESI 3:  Status sumberdaya terumbu karang Indonesia 

 
Tujuan: 
 
Pada akhir sesi, peserta diharapkan mampu untuk: 

1. Memahami pentingnya terumbu karang bagi manusia; 
2. Memahami status dan kondisi terumbu karang Indonesia saat ini; 
3. Memahami penyebab kerusakan terumbu karang serta bagaimana kontribusi yang 

mungkin diberikan oleh peserta pelatihan sendiri terhadap kerusakan terumbu karang; 
4. Menyadari pentingnya melakukan konservasi terumbu karang sebagai sumber utama 

bagi pemenuhan kebutuhan hidup; 
5. Melihat perlunya merubah dan mentransformasi aktifitas penangkapan ikan yang 

selama ini mereka lakukan dan telah menjadi kebiasaan dalam pengelolaan 
sumberdaya serta menyelaraskan dengan kegiatan konservasi global. 

 
Peralatan/Materi yang DIbutuhkan:  
Peta Dunia 
Peta Indonesia yang menunjukkan wilayah tangkap 
Gambar-gambar spesies langka, terancam, dan hampir punah 
Gambar nelayan yang menggunakan sianida dan bahan peledak 
Gambar isi serta produk-produk yang berasal dari habitat laut 

 
Durasi:  1 jam  
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Waktu Aktifitas Yang Dilakukan Selama Pelatihan Yang Harus 
Dilakukan Peserta 

10 menit Pentingnya terumbu karang bagi kehidupan 
manusia 

 Sebutkan alasan mengapa terumbu karang 
menjadi sangat penting bagi penduduk dunia, 
bagi pemerintah Indonesia, dan juga bagi mereka 
sendiri. 

 Memahami 
pentingnya 
terumbu karang 
bagi kelangsungan 
hidup serta 
perlindungan 
mereka 

5 menit Status terkini terumbu karang Indonesia 

 Ilustrasikan dan jelaskan luasnya degradasi 
terumbu karang di seluruh dunia, di Asia 
Tenggara, dan juga khususnya di Indonesia. 

 Untuk pelatihan di Bali, jelaskan posisi strategis 
Bali dan mengapa perlu dilakukan perlindungan 
khusus. 

 Melihat titik 
strategis pada peta 
Indonesia dan 
ajukan pertanyaan 
seperlunya. 

 Diskusikan 
pengamatan anda 
tentang hubungan 
antara kerusakan 
terumbu karang 
dengan ikan hasil 
tangkapan. 

10 menit Penyebab kerusakan 

 Sebutkan penyebab dari penurunan kesehatan 
terumbu karang yang cukup serius. 

 Ajukan 
pertanyaan 
seperlunya. 

  Penangkapan ikan yang merusak dan 
pengaruhnya terhadap terumbu karang 

 Gambarkan cara penangkapan ikan yang 
memberi kontribusi pada kerusakan terumbu 
karang. 

 Berikan contoh-contoh yang sifatnya situasional 
serta aktifitas dan kebiasaan masyarakat lokal 
yang juga memberi kontribusi pada kerusakan 
terumbu karang di Indonesia. Gunakan contoh 
yang berhubungan dengan nelayan. 

 Ingatkan masalah pemutihan massal yang terjadi 
pada tahun 1998 dan juga persoalan penyu yang 
telah lalu. 

 Diskusikan 
berdasarkan 
pengalaman 
pribadi mereka 
tentang 
bagaimana mereka 
dapat 
berkontribusi 
terhadap kondisi 
terumbu karang di 
tempat mereka 
saat ini. 
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10 menit Apa yang terjadi ketika perusakan terumbu 
karang terus berlangsung dan kehidupan laut 
disia-siakan? 

 Simpulkan sesi ini dengan realisasi bahwa setiap 
ancaman terhadap terumbu karang, terlepas 
darimana sumbernya, adalah merupakan 
ancaman bagi industri ikan hias laut.   

 Menyadari bahwa 
menyelamatkan 
terumbu karang 
berarti juga 
memastikan 
kelangsungan 
mata pencaharian 
nelayan. 

 Ajukan 
pertanyaan bila 
perlu. 

10 menit Peraturan-peraturan pemerintah diterapkan 
untuk menghentikan kerusakan lebih lanjut atas 
terumbu karang serta kehidupan laut lainnya. 

 Sebutkan dengan menggunakan visualisasi 
tentang Undang-undang Perikanan berkaitan 
dengan pengambilan dan perdagangan produk-
produk ornamen laut.  

 Perhatikan hukum 
yang berlaku di 
negara Indonesia 
yang sejauh ini 
memperhatikan 
mata pencaharian 
peserta. 

 Memahami bahwa 
pemerintah telah 
menerapkan 
peraturan dengan 
sebab tertentu. 

 Ajukan 
pertanyaan bila 
perlu. 
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