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BAB VII 
PESISIR DAN LAUT 

 

7.1 Kondisi Ekosistem Pesisir dan Laut 

Pesisir Kota Denpasar sangat terbatas.  Sebagian besar merupakan wilayah terbangun 

dengan aktivitas pariwisata dan pemukiman penduduk.  Garis pantainya membentang mulai 

dari Pantai Padanggalak, Sanur, Mertasari dan Pantai Serangan.  Pantai yang belum padat 

terbangun adalah Padanggalak dan Serangan.  Kegiatan nelayan yang masih tersisa adalah 

yang bermukim di Pantai Serangan, sedangkan di pantai Sanur hampir tidak ada yang 

berprofesi sebagai nelayan penuh karena lebih fokus kepada melayani kegiatan wisatawan 

di pantai. 

Pantainya sebagian berpasir putih yaitu mulai dari Depan Hotel Grand Bali Beach hingga 

Mertasari.  Sebagian lagi berpasir abu-abu yaitu mulai dari Pantai Padanggalak hingga 

pantai Matahari Terbit.  Pantai Sanur hingga Mertasari, masalah abrasi pantainya sudah 

tertangani dengan adanya proyek pengamanan Pantai Bali, yang mana telah diperlebar 

dengan pengisian pasir termasuk sudah ada jalan setapak yang menyusur pantai. 

Biota pantainya kian tertekan karena banyaknya pengunjung yang datang saat-saat hari 

libur.  Demikian juga kondisi flora pantai seperti padang lamun dan rumput laut alaminya turut 

mengalami tekanan. 

 
7.1.1 Mangrove 
Kondisi hutan mangrove yang terdapat di Kota Denpasar berada di dalam kawasan Taman 

Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai.  Kondisi ekosistem mangrove akan menyediakan habitat 

fisik yang sangat penting bagi beragam biota perairan pesisir.  Fungsi mangrove yang lain 

yang tumbuh di tepi pantai adalah sebagai penyangga terhadap gangguan badai dan 

mencegah terjadinya abrasi pantai.  Kondisi mangrove yang dominan ditunjukkan oleh indeks 

nilai penting (INP) yang tertinggi.  Dalam hal ini ternyata nilai INP mangrove pada tingkatan 

pohon, tiang dan sapling adalah berbeda yang mana pada tahun 2006, tiga nilai INP tertinggi 

pada tingkat pohon adalah Soneratia alba (134,87 %), Rhizophora apiculata (79,92 %), 

Rhizophora mucronata (50,02 %).  Tiga nilai INP tertinggi pada tingkat tiang adalah 

Rhizophora apiculata (118,13 %), Rhizophora mucronata (92,75 %), Rhizophora stylosa 

(33,20 %).  Sedangkan tiga nilai INP tertinggi pada tingkat sampling adalah :  Rhizophora 

apiculata (60,53 %), Ceriops tagal (54,02 %), Bruguiera gymnorrhiza (23,17 %) 
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7.1.2  Lamun 

Pesisir Kota Denpasar juga memiliki lamun.  Lamun merupakan tumbuhan yang hidup di 

perairan pantai yang dangkal.  Ekosistem padang lamun merupakan salah satu ekosistem di 

laut dangkal yang produktif.  Produktivitas organiknya cukup tinggi dengan produktivitas 

primer berkisar antara 900-4650 gC/mP

2
P/tahun.  Lamun memiliki sistem perakaran yang silang 

menyilang dengan rhizoma yang dapat menstabilkan pantai karena daya pegangnya 

terhadap pasir pantai. Padang lamun (seagrass) merupakan tumbuhan berbunga, berbuah, 

berdaun dan berakar sejati yang tumbuh pada substrat berlumpur, berpasir sampai berbatu 

yang hidup terendam di dalam air laut  dangkal dan jernih, dengan sirkulasi air yang baik.  

Lamun mengkolonisasi suatu daerah melalui penyebaran buah (propagule) yang dihasilkan 

secara seksual.  Beberapa tumbuhan lamun seperti Thalassia testudinium, Cymodocea 

manatorium, Diplanthera wrightii dan Ruppia maritima, diketahui mengandung blue green 

algae secara epipit yang menunjukkan adanya fiksasi nitrogen.   

Kondisi ekosistem padang lamun yang ada di wilayah pesisir Kota Denpasar menyebar mulai 

dari Depan Hotel Grand Bali Beach hingga Pantai Mertasari. Lamun yang ada di Pantai 

Sanur tumbuh di hamparan pantai sepanjang sekitar 8 km yang terbentang dari Hotel Grand 

Bali Beach sampai Mertasari.  Substrat dasar tempat lamun itu tumbuh terdiri atas pasir, 

pecahan karang, karang mati, batuan massif, karang dan algae. Di lokasi dengan kondisi 

seperti ini banyak dimanfaatkan untuk kegiatan mandi, renang dan kegiatan wisata lainnya.  

Akibatnya lamun yang tumbuh alami tersebut semakin hari semakin tertekan yang mengarah 

kepada terjadinya degradasi lingkungan pantai yang lebih serius.  Di Pantai Padanggalak 

hingga pantai Matahari Terbit, tidak ada lamun karena ombaknya besar dan tidak terlindung 

oleh karang penggahalang di depannya. Ekosistem padang lamun tersebut merupakan 

habitat yang baik bagi beberapa jenis udang, kepiting, ikan dan kerang-kerangan.  Hal ini 

karena padang lamun merupakan ekosistem yang produktif dan sumberdaya yang bernilai 

tinggi yang berperan memperkaya kesuburan lautan dan memberi perlindungan serta 

makanan bagi berbagai spesies ekonomis penting. 

 

7.1.3  Terumbu karang 

Terumbu karang di pantai Sanur tumbuh sepanjang batas luar (outer boundary) laguna, yang 

membentuk penangkis gelombang alami dan meredam energi gelombang. Terumbu karang 

yang sehat tidak hanya penting secara ekologis tetapi juga secara ekonomis. Ada dua 

sumber ancaman terhadap terumbu karang secara umum yaitu : ancaman oleh faktor alam 

(natural threats) antara lain badai gelombang, pemanasan global, predator alami dan erosi 
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dan sedimentasi dan aktivitas manusia (anthropo-genic threats) meliputi : aktivitas-aktivitas 

manusia baik yang langsung yang ada di wilayah pesisir maupun yang ada di daratan. 

Ekosistem terumbu karang berperan melindungi pantai, menopang keanekaragaman hayati 

lautan, mengandung sumberdaya hayati sebagai sumber mata pencaharian masyarakat, 

serta mempunyai nilai estetika tinggi yang menunjang pariwisata.  Oleh karena itu manfaat 

karang di Pantai Sanur sangat penting sebagai pelindung pantai karena kekuatan gelombang 

sudah banyak diredam oleh karang sebelum mencapai bibir pantai.  Demikian juga lamun 

penting untuk menjaga keseimbangan pasir yang ada di pantai.  Dengan sistem perakaran 

yang malang melintang akan mengikat pasir yang ada di dasar sehingga butiran-butiran pasir 

manjadi stabil. Di samping itu dengan dedaunannya akan meredam kekuatan arus di dekat 

dasar sehingga substrat yang butirannya kecil akan mengendap sehingga perairan menjadi 

jernih.  Dengan demikian kombinasi keberadaan karang dan lamun ini menjadikan pantai 

kian asri.  Kerusakan terhadap kedua komponen ini menjadikan pantai menjadi tidak asri dan 

tidak nyaman bagi biota lain untuk tumbuh dan berkembang. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan citra satelit, maka luas tutupan karang hidup di pesisir 

Kota Denpasar mencapai 97,414 Ha yang terbagi menjadi luas tutupan sepanjang pantai 

Sanur hingga Mertesari mencapai luas 72,775 Ha dan luas tutupan yang ada di pantai Timur 

Pulau Serangan sebanyak 24,639 Ha (Suciati, 2008).  Sebaran tersebut secara lebih jelas 

disajikan pada Gambar 7.1 dan 7.2. 

 
Kondisi terumbu karang di Pantai Timur Serangan bagian selatan masih tergolong sedang 

sampai baik dengan tingkat penutupan berkisar 32,19 - 51% yang terdiri dari karang keras 

dan karang lunak besar. Di pantai timur bagian utara, keberadaan karang keras dan karang 

lunak berada dalam kondisi buruk sampai sedang dengan kisaran penutupan 21 - 42,76%.   

 
Kondisi terumbu karang di Pantai Sanur, baik di pantai bagian selatan maupun di bagian 

tengah-tengah, berada dalam kondisi sedang dengan prosentase penutupan masing-masing 

48,2 - 57% dan 35,52 - 43,08%.  Kondisi terumbu karang terburuk terlihat di Sanur bagian 

utara, dengan kondisi sedang sampai buruk dan prosentase penutupannya hanya mencapai 

19,33 - 25,21%.   

Hasil monitoring tahun 2006 menunjukkan bahwa nilai penutupan karang hidup di Sanur 

30,12-67,34 % pada kedalaman 3 m dan 28,1-64,17 % pada kedalaman 10 m yang mana 

kondisi ini termasuk ke dalam katagori sedang sampai baik.  Nilai penutupan karang hidup di 

Serangan 37,7-71,9 % pada kedalaman 3 m dan 26,5-65,2 % pada kedalaman 10 m yang 

kondisinya masuk dalam katagori buruk sampai baik.  
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Gambar 7.1.Sebaran karang hidup di Pantai Sanur (Suciati 2008) 
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Gambar 7.1.2  Sebaran Karang Hidup di Pantai Serangan (Suciati, 2008) 

 

Kerusakan karang dan lamun dapat terjadi karena faktor alam dan juga faktor manusia.  

Sedimentasi yang banyak dari sungai dapat membuat zooxanthela pada karang menjadi 

kesulitan untuk berfotosintesis, sehingga karang sebagai inangnya tidak mendapatkan energi 

yang optimal untuk tumbuh.  Hal yang sama juga dapat terjadi pada lamun, karena lamun 

juga memerlukan aktivitas fotosintesis. 
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7.1.4 Perikanan 

Perikanan pantai yang berkembang diantaranya jenis perikanan tangkap dan perikanan 

budidaya.  Kelompok-kelompok nelayan yang khusus menangkap ikan konsumsi ada 3 

kelompok si daerah Serangan dan ada 4 kelompok di daerah Sanur, baik Sanur Tengah, 

Sanur Utara maupun Sanur Barat.  Kelompok-kelompok nelayan penangkap ikan di 

Serangan diantaranya adalah kelompok Cipta Karya 1,  Cipta Karya 2 dan Sari Baruna.  

Sedangkan kelompok-kelompok yang di Sanur adalah kelompok Mina Sari Asih, Suka 

Werdhi, Astitining  

 

Gambar 7.3 Foto Terumbu karang di Pantai Sanur yang telah mengalami kerusakan  

 

Segara dan Tapang Kembar.  Adapun jumlah anggota per kelompoknya bervariasi antara 12 

– 62 orang.  Sepertinya satu nelayan bisa menjadi anggota di lebih dari satu kelompok.  Ikan-

ikan yang ditangkap umumnya ikan konsumsi, jenis tongkol dan ikan karang.   

Ada satu kelompok di serangan yang beranggotakan 12 orang, khusus berkecimpung dalam 

menangkap kepiting bakau.  Kelompok lain bergerak di bidang budidaya ikan kerapu dengan 

menggunakan karamba jaring apung.  Kelompok ini namanya Cipta Laut beranggotakan 

sebanyak 21 orang yang berlokasi di Desa Serangan.  Kelompok yang khusus bergerak 

dalam bidang budidaya rumput laut, juga di Desa Serangan bernama Mekar Sari, 

beranggotakan sebanyak 119 orang.  

• Terumbu karang 
yang mengalami 
tekanan bahan 
buangan dari 
berbagai aktivitas 
di daratan 

  
• Karang 

merupakan habitat 
ikan-ikan, kondisi 
ini telah 
mengurangi 
keragaman ikan 
yang yang 
bergantung pada 
keberadaannya.  
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Disamping, kegiatan penangkapan ikan konsumsi, budidaya ikan kerapu dan budidaya 

rumput laut, ada juga kelompok yang berkecimpung dalam kegiatan pelestarian terumbu 

karang, budidaya lobster dan budidaya ikan beronang.  Tabel berikut menyajikan kelompok-

kelompok nelayan yang ada di Kota Denpasar. 

Tabel 7.1   Kelompok-kelompok nelayan/budidaya perikanan laut di Kota Denpasar 

No. Nama Kelompok Jumlah 

Anggota 

Desa Bidang Usaha 

1 Kepiting Bakau 12 Serangan Kepiting Bakau 

2 Cipta Karya I 35 Serangan Nelayan Penangkap Ikan 

3 Cipta Karya II 35 Serangan Nelayan Penangkap Ikan 

4 Sari Baruna 62 Serangan Nelayan Penangkap Ikan 

5 Cipta Laut 21 Serangan Budidaya Kerapu dalam Jaring 

Apung 

6 Mekar Sari 119 Serangan Budidaya Rumput Laut 

7 Mina Sari Asih 46 Sanur Kaja Nelayan Penangkap Ikan 

8 Suka Werdhi 46 Sanur Kauh Nelayan Penangkap Ikan 

9 Astitining Segara 32 Sanur Nelayan Penangkap Ikan 

10 Tapang Kembar 18 Sanur Nelayan Penangkap Ikan 

11 Karya Segara 40 Serangan Nelayan Pelestarian Terumbu 

Karang dan Budidaya Lobster 

12 Jaba Segara 11 Serangan Nelayan Penangkap dan 

Budidaya Beronang, Lobster 

13 Segara Guna 

Batu Lumbang 

41 Gelogor Carik Nelayan Penangkap dan 

Budidaya Kepiting Bakau 

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Denpasar, 2007 

 

7.1.5 Abrasi Pantai 

Kondisi masalah abrasi yang masih terjadi di sepanjang Pantai Padanggalak dan Matahari 

Terbit belum tertanggulangi yang mencapai panjang sekitar 1 km.  Sedangkan Pantai Sanur 

Utara, tengah dan selatan hingga Mertasari sudah ditangani melalui proyek penanggulangan 

pantai Bali.  Telah dilakukan penataan pantai yang menyeluruh dengan mengisi groin-groin 

yang bentuk dan bahannya disesuaikan dengan  kondisi di pantai sehingga nampak asri dan 

menyatu.  Selanjutnya pasir yang hanyut diganti dan diisi dengan pasir yang baru yang 

diambil dari pantai sekitar Sawangan. 
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Abrasi pantai yang terjadi merupakan hal yang tidak terlalu mengkhawatirkan apabila 

pantainya masih alami dan belum terjamah manusia.  Ketika belum ada aktivitas 

pembangunan di pantai maka tidak ada infrastruktur yang terancam, demikian juga bila 

belum ada aktivitas masyarakat berupa pemukiman, pertanian, peternakan, perikanan dan 

sebagainya, sehingga permasalahan abrasi mungkin hanya dianggap masalah biasa.  

Secara alami, keseimbangan materi di pantai sifatnya dinamis, materi pasir kadang 

berpindah dari satu tempat ke tampat lain sesuai dengan siklusnya dan juga musim.  

Dinamisme pasir ini akan berjalan sesuai dengan kaidah alam di pantai.  Kadang satu tempat 

mengalami abrasi di saat tertentu dan kadang mengalami akresi di saat lain.   

Hal ini akan sangat berbeda setelah di pantai banyak terdapat hotel, dermaga dan 

infrastruktur lain.  Kestabilan pantai diinginkan permanen dan tidak lagi dinamis, sehingga 

masalah abrasi menjadi masalah yang besar.   

 

Gambar 7.4  Abrasi Pantai Sanur mengamcam kelestarian pantai 

 

7.2  Tekanan Ekosistem Pesisir dan Laut 

Hal-hal yang menjadi penyebab dari kerusakan pesisir dan laut  Kota Denpasar diantaranya 

adalah : 

• Adanya fenomena pemanasan Global dan EL-NINO Southern Oscillation (ENSO) 

yang mendorong peningkatan suhu air laut yang lebih besar dari 33 P

o
PC sehingga 
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dapat membunuh alga simbion karang (zooxanthelae) yang mengakibatkan karang 

memutih (bleaching) dan akhirnya karang mengalami kematian.   

• Adanya perubahan arus dan gelombang sejalan dengan bergesernya perbedaan 

tekanan dan suhu antar daerah di muka bumi.  Perubahan pola arus dan gelombang 

ini memicu terjadinya abrasi pantai.   

• Adanya ketidak-seimbangan transportasi sedimen yang disebabkan oleh faktor alam 

dan kegiatan manusia.  Factor-faktor tersebut diantaranya adalah (1) sifat dataran 

pantai yang masih muda dan belum imbang, dimana sumber sedimen lebih kecil dari 

kehilangan sediment, (2) fluktuasi sedimen yang berasal dari sungai, (3) penurunan 

permukaan tanah dan (4) hilangnya perlindungan pantai seperti bakau dan terumbu 

karang, sehingga terjadi abrasi. 

• Semakin padatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegera ke pantai 

Sanur, terutama di waktu surut membuat karang dan lamun di dasar menjadi 

terinjak-injak dan mengalami kerusakan yang serius.   

• Kegiatan pembangunan di sepanjang pantai Sanur yang sangat intensif, 

menghasilkan limbah dan sampah cukup tinggi.  Sampah dan limbah sebagian tidak 

dikelola dengan baik bahkan terbuang ke alam (selokan, saluran dan sungai), yang 

mana akhirnya digelontorkan memasuki perairan pantai.  Akhirnya ekosistem pantai 

tertekan oleh limbah tersebut.   

• Pengambilan karang secara langsung, baik dalam bentuk karang hidup maupun 

karang mati sebagai bahan bangunan, kegiatan wisata bahari (lego jangkar dan etika 

menyelam yang rendah) merupakan praktek-praktek yang dapat mengancam 

kelestarian terumbu karang. 

• Gangguan alam berupa abrasi, khususnya di Pantai Padanggalak telah mengikis 

jauh ke daratan sehingga bibir pantai telah jauh berkurang. 

• Konversi lahan mangrove menjadi peruntukan lain telah banyak menurunkan luasan 

mangrove yang ada.  Padahal keberadan mangrove di pantai sangat penting sebagai 

penyedia habitat, pelindung pantai dan sumber oksigen.  

Dari tekanan-tekanan tersebut, secara singkat dapat diuraikan bahwa dampak yang 

ditimbuklan,  diantaranya adalah : 

• Meningkatnya kerusakan substrat di pantai 

• Menurunnya jenis dan jumlah ikan karang 
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• Menurunnya tingkat tutupan karang hidup 

• Menurunnya tingkat kerapatan dan luasan mangrove 

• Menurunnya tingkat tutupan lamun 

7.3  Respon 

Hingga kini penanganan terhadap kerusakan karang dan lamun ini belum signifikan 

dilakukan.  Salah satu faktornya adalah ketidakjelasan kewenangan masing-masing instansi 

pemerintah yang terkait dengan pengelolaan terumbu karang, kurang mengakomodir 

kepentingan masyarakat lokal secara adil dan merata dalam pengelolaan, masalah 

ketidakpastian hukum dan lemahnya penegakan hukum dan tidak terbangunnya keterpaduan 

dalam pengelolaan terumbu karang. 

Pemerintah Kota Denpasar sudah melakukan studi-studi tentang monitoring kondisi terumbu 

karang yang ada, tetapi belum ada mengarah kepada program kegiatan aktif rehabilitasi 

karang secara terstruktur serta belum ada rambu-rambu sangsi hukum yang dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam proses penegakan hukum terhadap kelompok/perseorangan yang 

melanggar. 

Ada satu kelompok masyarakat di Sanur yang telah mengupayakan untuk menumbuhkan 

karang dengan substrat buatan.  Hal ini sifatnya terbatas dan belum dapat dianggap cukup, 

apalagi medianya sering hilang, hanyut terbawa arus.   

Penanganan pemerintah terhadap masalah abrasi secara terpadu mulai dari depan Hotel 

Grand Bali Beach Sanur hingga Pantai Mertasari telah memulihkan pantai yang dulunya 

terus tergerus abrasi.  Akan tetapi di Pantai Padanggalak hingga Matahari Terbit, yang mana 

abrasi pantainya terus berlangsung, penanganan yang dapat dilakukan cukup sulit.  Dengan 

membuat karang penghalang di depan, disamping biayanya mahal, resiko gagalnya cukup 

tinggi.  Hal ini karena substrat yang ada di perairan pantainya adalah pasir yang sangat labil 

untuk pembangunan karang penghalang.  Di samping itu secara alami karang yang ada tidak 

mau tumbuh karena substrat yang labil. Pilihan satu-satunya adalah memberi waktu kepada 

pantai tersebut untuk membuat keseimbangan baru, yang mana abrasi pantai akan berhenti 

setelah pantai mencapai keseimbangan material yang baru.  Setelah ini terbentuk, maka 

perlu diberikan batas minimal 50 meter dari garis pantai tersebut ke arah darat sebagai area 

bebas untuk dinamika pergeseran garis pantai.  Untuk batas ini diperlukan adanya jalan 

setapak agar tegas, sehingga ke depan tidak ada aktivitas fisik yang dibuat di areal bebas 

tersebut, sehingga tidak ada alasan/keluhan akan ancaman abrasi lagi. 


