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Bab 5 

Kesimpulan Dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian dengan metode ESDA untuk mengetahui potensi 

sumberdaya lahan pesisir dalam pengembangan usaha perikanan 

budidaya (rumput laut, teripang), pariwisata dan daerah 

penangkapan ikan karang dan pelagis di Kepulauan Padaido yang 

dibuat dalam peta diketahui bahwa budidaya rumput laut 

(13.349,005 ha), budidaya teripang (13.348,915 ha), pariwisata 

pesisir (11.378,37 ha), penangkapan ikan karang dan 

penangkapan ikan pelagis (3.692,8-08 ha). Selain itu telah 

diketahui bahwa kondisi karang dan keberadaan ikan karang di 

lokasi penelitian (Pulau Auki, P. Wundi, P. Nusi, dan P. Pai) 

masih cukup baik. 

Hasil analisis kesesuaian lahan budidaya rumput laut 

diperoleh 3 kelas. Kelas pertama sangat sesuai (S1) berkisar 

antara 80,87%�94,8% yang tersebar di Padaido Atas. Kelas 

kedua sesuai bersyarat (S3) sebesar 68,696% hanya di rawa 

Padaidori. Kelas ketiga lahan tidak sesuai (N) terdapat di Pulau 

Atol Wundi. Sedangkan kesesuaian lahan untuk budidaya 

teripang diperoleh 4 kelas. Pertama kelas sangat sesuai (S1) 

terdapat di dataran terumbu Pulau Atol Wundi,  dan masing-

masing memiliki nilai analisis sebesar 83,158% untuk Atol 

Wundi dan 82,11% untuk Pulau Mangguandi. Kedua adalah kelas 

sesuai (S2), di GPP Padaido Bawah dan Atas. Luas total lahan 

5480,025 ha. Nilai presentase berkisar antara 70,526%�77,89%. 
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Kelas ketiga adalah sesuai bersyarat (S3). Lahan ini hanya 

terdapat di Padaido Atas dengan luas total 69,47%. Keempat 

adalah kelas tidak sesuai (N). Lahan ini meliputi terumbu karang 

di laut dalam dan Gosong karang di Padaido Bawah. Lahan ini 

memiliki faktor pembatas permanen, seperti kedalaman perairan 

dan keterlindungan. 

Berdasarkan hasil analisis potensi pariwisata pesisir ada 4 

kelas. Pertama kelas lahan sangat sesuai (S1), memiliki nilai 

antara 80�86,667% di 5 Gugus Pulau (Auki, Wundi, Pai, Lagon 

Atol Wundi dan Dauwi). Kedua kelas sesuai (S2) memiliki nilai 

73,33%�76,191% di Gugus Pulau Padaidori. Ketiga kelas sesuai 

bersyarat (S3) ini tersebar di P. Nusi, P. Pakreki, P. Mbromsi dan 

P. Pasi dengan luas total 1329,100 dan memiliki nilai kesesuaian 

antara 60�67,6%. Kelas keempat adalah kelas lahan tidak sesuai 

(N). Lahan ini merupakan laut dalam dan tidak sesuai untuk 

pengembangan kegiatan pariwisata pesisir. 

Hasil analisis kesesuaian daerah penangkapan ikan karang 

ada 3 kelas, yaitu kelas sangat sesuai (S1), memiliki nilai 80% di 

Gugus Pulau Wundi. Kedua kelas sesuai (S2) memiliki nilai 

kesesuaian sebesar 72�76%. Kelas ini tersebar di Gugus Pulau 

Auki. Ketiga kelas sesuai bersyarat (S3) memiliki nilai 64% dan 

tersebar di Pulau Pai. Sedangkan hasil analisis kesesuaian untuk 

daerah penangkapan ikan pelagis di Kepulauan Padaido, memiliki 

nilai kesesuaian sebesar 82,222%�86,667%. Faktor yang 

mendukung untuk daerah penangkapan ikan pelagis adalah 

parameter oseanografi perairan (suhu, salinitas, oksigen terlarut, 

kecerahan perairan dan tidak adanya pencemaran). 
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5.2. Saran 

1. Lahan pesisir perairan ternyata tidak hanya sesuai untuk satu 

peruntukan, tetapi sesuai juga untuk peruntukan lain, seperti 

perikanan budidaya, pariwisata pesisir, perikanan tangkap 

(ikan karang, ikan pelagis besar & kecil) serta jalur 

transportasi perahu nelayan. Untuk menghindari konflik 

pemanfaatan ruang diperlukan penyusunan matriks keserasian 

(compability matrix) antar kegiatan pembangunan di wilayah 

pesisir Kepulauan Padaido. Penyusunan dilakukan dengan 

melibatkan pihak-pihak yang berkompeten terutama 

masyarakat adat. 

2. Alokasi kegiatan pembangunan pada lahan atau kawasan yang 

sesuai harus mempertimbangkan daya dukung (daya tampung) 

kawasan atau lahan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui kapasitas asimilasi lingkungan perairan 

yang sesuai untuk budidaya ikan dengan keramba terhadap 

beban limbah yang masuk untuk menghindari kerusakan atau 

degradasi lingkungan. 

3. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan menggunakan metode 

yang sama (ESDA) dan digunakan pada studi kasus yang lain 

di Papua. 


