
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyu adalah kura-kura laut.  Penyu ditemukan di semua samudra di dunia.

Menurut para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman purba (145 - 208

juta tahun yang lalu) atau seusia dengan dinosaurus.  Pada masa itu Archelon,

yang berukuran panjang badan 6 meter, dan Cimochelys telah berenang di laut

purba seperti penyu masa kini (Wikipedia, 2007).

Ada beberapa jenis (species) penyu laut yang hidup di perairan.  Jenis penyu

laut diantaranya penyu hijau atau dikenal dengan nama Green turtle (Chelonia

mydas), penyu sisik atau dikenal dengan nama Hawksbill turtle (Eretmochelys

imbricata), penyu lekang atau dikenal dengan nama Olive ridley turtle

(Lepidochelys olivacea), penyu belimbing atau dikenal dengan nama

Leatherback turtle (Dermochelys coriacea), penyu pipih atau dikenal dengan

nama Flatback turtle (Natator depressus) dan penyu tempayan atau dikenal

dengan nama Loggerhead turtle (Caretta caretta).  Jenis Penyu Belimbing ini

adalah penyu terbesar dengan ukuran mencapai 2 meter dengan berat 600

900 kg.  Yang terkecil adalah penyu lekang dengan ukuran paling besar sekitar

50 kg (Kasim, 2006).

Hampir semua jenis penyu termasuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi

karena dikhawatirkan akan punah disebabkan oleh jumlahnya makin sedikit.
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Hal ini dikarenakan penyu laut telah lama menjadi sasaran perburuan manusia,

mulai penyu betina dewasa yang merayap menuju pantai, telur-telurnya yang

ada di dalam sarang sampai penyu dewasa yang berada di laut lepas.  Alasan

utama kegiatan perburuan satwa ini pada umumnya karena nilai ekonomis

satwa tersebut.  Konsumsi telur dan daging semakin hari semakin meningkat

dan hasil kerajinan karapas yang indah dan mahal harganya.  Kondisi tersebut

tentu sangat menyedihkan bagi para ilmuwan, pencinta alam dan siapa saja

yang merasa ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam

(Priyono, 1989).

Penyelamatan terhadap satwa ini tentu membutuhkan suatu bentuk

pengelolaan yang tepat dan integral, dimana selain didukung dengan peraturan

perundangan, juga perlu didukung dengan upaya peningkatan kesadaran

masyarakat terhadap pentingnya kelestarian sumberdaya alam.  Bentuk-bentuk

upaya penyelamatan tersebut berupa pengelolaan yang tepat terhadap pantai

dan sarang, penangan dan pemindahan sarang, serta pelepasan tukik ke laut

(Priyono, 1989).

Ditetapkanya Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang berlokasi di

Pantai Muara Tembulih di Kecamatan Ngambur dengan luasnya mencapai

741,32 hektare. KKLD tersebut ditetapkan sejak akhir 2007.  Kawasan

konservasi perairan pesisir tersebut tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang

mengakibatkan rusaknya lingkungan seperti pengerusakan terumbu karang,

kegiatan eksploitasi penyu, dan lain-lain.  Kawasan tersebut sebagai KKLD

juga dilatarbelakangi dengan adanya kegiatan pelestarian penyu dengan cara
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penangkaran yang telah berjalan sejak 2006 oleh kelompok masyarakat

Sukamaju.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran serta stakeholders

dalam upaya konservasi penyu di Pekon Muara Tembulih Kecamatan

Ngambur Kabupaten Lampung Barat.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan

informasi bagi instansi dan dinas terkait serta masyarakat dalam pelestarian

penyu di Pekon Muara Tembulih.

D. Kerangka Penelitian

Penyu salah satu satwa yang dilindungi karena jumlahnya semakin sedikit

akibat tekanan dari manusia yaitu perburuan, diambil telurnya, dan habitatnya

dirusak.  Dengan semakin sedikitnya jumlah populasi penyu maka diperlukan

kesadaran kita dan tindakan yang positif untuk melestarikan penyu.  Kegiatan

tersebut melalui kegiatan konservasi penyu.  Upaya konservasi dan

perlindungan harusnya bukan hanya di atas kertas saja namun lebih kearah

praktek pemeliharaan yang rill guna menjaga kelangsungan hidup dan

lingkungan alami hewan ini.

Menurut UU No 5 Tahun 1990, kegiatan konservasi dilakukan melalui tiga

kegiatan yaitu:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan (ditujukan bagi terpeliharanya
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proses ekologi yang menunjang kelangsungan hidup untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan untuk kehidupan manusia).

2. Pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa (Konservasi eksitu

dan insitu).

3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya

(kegiatan pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan SDAH dan

ekosistemnya sehingga dapat dimanfaatkan secara terus menerus pada masa

mendatang).

Konservasi penyu ini diperlukan peran stakeholders yang berkaitan dengan

kegiatan konservasi penyu. Megetahui peran masing-masing stakeholders

tersebut dilakukan dengan wawancara langsung ke stakeholders  dan observasi

langsung ke lapangan. Lebih jelasnya kerangka penelitian ini dapat dilihat

pada Gambar 1

Konservasi penyu
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Gambar 1.  Kerangka penelitian
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