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Terumbu karang merupakan tempat hidup yang baik bagi ikan dan biota lainnya. Biota laut yang 

hidup disekitar terumbu karangh dapat memenuhi kebutuhan manusia, diantaranya ikan karang, 

ikan hias dan ikan konsumsi. Dewasa ini pemanfaatan sumber daya laut mengalami peningkatan. 

Dan jenis alat yang digunakan dalam pemanfaatan tersebut mengalami perubahan dari alat 

sederhana (jaring, pancing dan tombak) berubah kealat yang lebih modern (bom, pukat harimau, 

dan racun sianida). Selanjutnya karang juga sering digunakan untuk bahan bangunan, jembatan 

dan pondasi jalan raya. Aktivitas tersebut mengakibatkan rusak dan hancurnya terumbu karang 

di beberapa daerah termasuk di kabupaten Sumenep. Karena aktivitas tersebut tidak lepas dari 

pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap terumbu karang maka penelitian ini penting 

untuk dilakukan.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan wawancara. 

Sedangkan pengambilan sampelnya menggunakan tehnik Purposive Sampel, dimana dalam 

penelitian ini responden ditentukan dari usia 17-40 tahun untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 123 responden. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai persepsi positif 

terhadap terumbu karang dimana mereka menyatakan bahwa laut mempunyai potensi yang 

sangat besar salah satu potensinya adalah terumbu karang. Keberadaan terumbu karang sangat 

dibutuhkan oleh biota laut, karena terumbu karang dapat dijadikan sebagai tempat memijah, 

melindungi pantai dari abrasi, serta sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Karena 

terumbu karang adalah tempat hewan dan ikan yang mempunyai nilai ekonomi penting dan hal 

tersebut dibutuhkan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari-hari maka 

menurut mereka terumbu karang harus dilindungi dari kerusakan. Dan salah satu upaya 

perlindungan yang bisa dilakukan adalah adanya kerjasama antara desa dengan masyarakat. 

Masyarakat setempat telah melakuakan upaya konservasi yaitu adanya kesadaran tentang 

dampak dari penggunaan bom, pukat harimau dan zat beracun sedangkan dari pihak desa 

(pemerintah) sendiri telah mendatangkan petugas kelautan (marinir) sehingga dengan demikian 

kelestarian dan kondisi terumbu karang yang ada di daerah setempat masih sangat bagus jika 

dibandingkan dengan pulau lain yang ada di daerah Kabupaten Sumenep. Selain itu mereka juga 

mengharapkan adanya penyuluhan tentang terumbu karang diharapkan dengan adanya 

penyuluhan tersebut dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat.  

 


