
JAKARTA – Tingginya tingkat pen-
cemaran akibat limbah dan 
sampah membuat kerusakan 
terumbu karang di Teluk Jakarta 
dan perairan Pulau Seribu sulit 
diperbaiki. Terumbu karang yang 
berada dalam kondisi baik tinggal 
1 persen. 

Pencemaran di Teluk Jakarta 
dan Pulau Seribu membuat air 
laut keruh dan menghalangi 
masuknya sinar matahari yang 
diperlukan terumbu karang. 
Besar kemungkinan, terumbu 
karang di wilayah pesisir lain di 
Indonesia juga akan mengalami 
nasib serupa karena tingginya 
aktivitas manusia yang memicu 
pencemaran. 

Peneliti terumbu karang dari 
Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia, Suharsono, mengata-
kan kasus Teluk Jakarta akan ter-
ulang di hampir semua ibu kota 
provinsi. “Posisi ibu kota provinsi 
itu banyak yang berada di dekat 
laut. Sistem perlindungan terum-
bu karang tidak bekerja, semen-
tara proses perusakan berjalan 
terus,” kata Suharsono dalam dis-
kusi terumbu karang Indonesia di 
gedung LIPI, Kamis pekan lalu.

Suharsono mengatakan terumbu 
karang yang rusak karena peris-
tiwa alam seperti badai, gempa, 
dan tsunami bakal pulih dengan 
sendirinya. Kemampuan terumbu 
karang Indonesia untuk pulih ter-
golong istimewa. “Hanya 7–8 tahun 
sudah pulih karena kita punya 
biodiversity dan arus laut yang 
mendukung,” kata Suharsono. 

Sebaliknya, jika terumbu karang 
rusak akibat aktivitas manusia, 
terumbu karang sulit untuk kem-
bali seperti semula. “Lihat perair-
an Pulau Seribu. Sebagian besar 
tercemar sampah dan limbah dari 
Jakarta,” kata dia.

Giyanto, peneliti dari Pusat 
Penelitian Oseanografi LIPI, 
mengatakan perairan di Teluk 
Jakarta dan sekitarnya sudah ter-
lalu keruh. Pada 1995, menurut 
Giyanto, area terumbu karang 

yang masih hidup hanya sekitar 
1 persen. “Sekarang pun cuma 
sekitar itu, tidak ada perbaikan,” 
kata dia. 

Parahnya pencemaran membuat 
sinar matahari tak bisa menero-
bos ke dalam air. “Jarak pandang 
bahkan cuma 20 sentimeter. Saya 
menyelam pun nabrak-nabrak 
karena tak lihat apa-apa,” kata 
dia.

Saking keruhnya, gradasi warna 
air di perairan Teluk Jakarta bisa 
terlihat dari udara. “Coba lihat 

saat naik pesawat, semakin dekat 
ke Jakarta, warna airnya akan 
semakin keruh,” kata Giyanto.

Kerusakan terumbu karang 
akibat pencemaran juga terjadi di 
berbagai wilayah Tanah Air. Riset 
yang dilakukan para peneliti LIPI 
menunjukkan sekitar 30 persen 
terumbu karang Indonesia berada 
dalam kondisi rusak. Luas terum-
bu karang Indonesia mencapai 2,5 
juta hektare atau sekitar 14 per-
sen dari populasi total terumbu 
karang global. 

Dalam riset terumbu karang 
yang diinisiasi pada 1993 itu, 
peneliti melakukan pengamatan di 
1.135 stasiun di seluruh Indonesia. 
Pada 1995, program rehabilitasi 
dan manajemen terumbu karang 
(COREMAP) dimulai.

Meski luas wilayah yang rusak 
tergolong tinggi, tren perbaikan 
tutupan terumbu karang mening-
kat. Berdasarkan pengamatan 
selama tujuh tahun sejak 2004, 
kenaikan tutupan terumbu karang 
di Indonesia bagian barat menca-

pai 4 persen per tahun. Sementara 
itu, di Indonesia bagian timur, 
peningkatan tutupan terumbu 
karang mencapai 3 persen per 
tahun. Banyaknya keanekaragam-
an hayati dan arus laut yang men-
dukung sangat membantu perba-
ikan tutupan terumbu karang.

Suharsono mengatakan kondisi 
terumbu karang di Indonesia masih 
lebih baik dibanding di negara-
negara lain. “Silakan menyelam di 
Thailand, Filipina, Malaysia, atau 
di mana pun, terumbu karang di 
Indonesia jauh lebih baik,” kata 
Suharsono. “Di luar sana mereka 
juga bermasalah dengan pence-
maran dan kondisi perairannya 
tak sebagus Indonesia.”

Meski menunjukkan tren per-
baikan positif, Suharsono menga-
takan pengawasan dan perlin-
dungan terumbu karang harus 
dilakukan. Kerusakan terumbu 
karang akibat peristiwa alam tak 
perlu dikhawatirkan karena pasti 
pulih seperti semula. “Aktivitas 
manusia yang merusak itu harus 
dikendalikan,” kata dia. 
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Kondisi terumbu 

karang yang 

tergolong baik hanya 

1 persen. 

D
ari 2,5 juta hektare luas area 
terumbu karang Indonesia, 30,4 
persen mengalami kerusakan 

parah. Studi yang dilakukan peneliti 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
menunjukkan terumbu yang kondis-
inya sangat baik tak sampai 6 persen. 
Sekitar 27 persen terumbu karang lain 
memiliki kondisi baik dan sisanya cukup 
baik. 

Hasil pengamatan itu diperoleh 
berdasarkan pemantauan 1.135 stasiun 
selama 2013. Studi terumbu karang 
LIPI dirintis sejak 1993 dan dilanjutkan 
dengan program rehabilitasi dan manaje-
men terumbu karang (COREMAP) pada 
1998. 

“Lokasi COREMAP ada di 15 kota dan 

kabupaten. Itu mencakup 30 persen dari 
total tutupan terumbu karang Indone-
sia,” kata Dr Giyanto, peneliti dari Pusat 
Penelitian Oseanografi, dalam diskusi 
di gedung LIPI, Jakarta, Kamis, 17 April 
2014.

Di Indonesia bagian barat, studi 
dilakukan di delapan kota/kabupaten, 
yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, 
Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Se-
latan, Kabupaten Mentawai, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kepulauan Riau, 
Kabupaten Lingga, dan Kota Batam. 
Sementara itu, wilayah penelitian di 
Indonesia bagian tengah dan timur 
meliputi Kabupaten Pangkajene Kepu-
lauan, Kabupaten Selayar, Kabupaten 
Wakatobi, Kabupaten Sikka, Kabupaten 

Biak Numfor, dan Raja Ampat.
Meski luas wilayah yang rusak 

tergolong besar, Giyanto mengatakan, 
perbaikan kondisi terumbu karang 
cenderung meningkat. Berdasarkan 
pengamatan selama tujuh tahun sejak 
2004, peningkatan tutupan terumbu ka-
rang di Indonesia bagian barat mencapai 
4 persen per tahun. Di Indonesia bagian 
timur, peningkatan tutupan terumbu 
karang mencapai 3 persen per tahun. 
“Penurunan tutupan terumbu karang ada 
di Biak Numfor akibat badai pada 2009 
dan pemutihan karang karena kenaikan 
suhu pada 2010,” kata Giyanto.

Keanekaragaman hayati dan arus 
laut di perairan Indonesia juga sangat 
mendukung perbaikan terumbu karang. 

“Beda dengan Kepulauan Hawaii atau 
Karibia,” kata dia. Suharsono men-
gatakan letusan Gunung Api Banda pada 
1988 memuntahkan lahar ke laut dan 
membunuh terumbu karang. “Dalam 
waktu tujuh tahun sudah pulih, karena 
kondisi perairannya sangat mendukung,” 
kata Suharsono.

Sementara itu, kerusakan terumbu 
karang yang disebabkan oleh aktivitas 
manusia sulit diperbaiki. Aktivitas 
manusia yang merusak terumbu karang 
meliputi penggunaan bom ikan, pukat 
harimau, racun sianida, dan pence-
maran laut. “Terumbu karang di teluk 
Jakarta tak akan bisa pulih karena 
pencemaran di lokasi itu sangat parah,” 
kata Suharsono.   GABRIEL
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WASHINGTON — Ketika sebuah 
kapal pemerintah Filipina 
menghindari blokade kapal 
Cina di perairan yang 
disengketakan di Laut Cina 
Selatan, bulan lalu, sebuah 
pesawat pengintai Amerika 
Serikat menukik menyak-
sikan adegan dramatis itu. 
Kapal Filipina akhirnya 
berhasil lolos dari blokade 
itu dan memberikan sup-
lai makanan dan pasukan 
pengganti ke pos terluarnya 
di perairan yang diklaim 
milik Cina.

Peristiwa itu menjadi 
salah satu insiden terbaru 
dari ketegangan di kawas-
an ini akibat sikap Beijing 
yang kian keras dalam 
klaim wilayah perairan-
nya di Laut Cina Selatan 
dan Laut Cina Timur. 

Kebijakan Beijing itu 
bukan hanya membuatnya 
berselisih dengan Filipina, 
tapi juga dengan Jepang, 
Korea Selatan, Malaysia, 
Brunei Darussalam, 
Taiwan, dan Vietnam. 
Mayoritas negara ini ada-
lah sekutu Amerika. 

Suasana itulah yang 
membayangi perjalan-
an Presiden AS Barack 
Obama, yang dimulai 23 
April ke Jepang, Korea 
Selatan, Malaysia, dan 
Filipina. Menurut sejumlah 
pengamat, tantangan terbe-
rat Obama adalah menepis 
sikap skeptis pemimpin 
kawasan Asia yang meni-
lai bahwa Amerika akan 
lebih sebagai pengamat 
dibanding berkomitmen 
melawan Cina yang kebi-
jakannya kian meresahkan 
tetangganya.

Aneksasi Crimea dari 
Ukraina oleh Rusia dan 

adanya persepsi bahwa 
terbatasnya opsi yang 
dimiliki AS untuk memak-
sa Moskow untuk mundur 
juga meningkatkan kegeli-
sahan negara sekutunya di 
kawasan ini. Sebab, jalan 
yang sama bisa dipakai oleh 
Beijing, sehingga membu-
atnya merasa lebih berani 
menggunakan kekuatannya 
dalam klaim teritorialnya 
di Laut Timur dan Selatan 
Cina.

Ada juga kecurigaan 
di kalangan sekutu AS di 
Asia bahwa jika mereka 
di bawah ancaman Cina, 
Amerika Serikat—mes-
kipun diwajibkan melalui 
perjanjian untuk memban-
tu mereka—mungkin hanya 
memberi respons yang lebih 
ditujukan untuk mengen-
dalikan kerusakan hubung-
an vitalnya sendiri dengan 
Cina, yang kini menjadi 
kekuatan ekonomi terbesar 
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Susan Rice mengatakan Obama akan memperjelas 

sikapnya soal sengketa teritorial di kawasan Asia.
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Tur ke empat negara Asia oleh Presiden AS Barack Obama untuk meyakinkan para pemimpin kawasan 
ini yang skeptis bahwa janji lama untuk membangun keseimbangan ulang Amerika terhadap Asia tetap 
berada di jalurnya, dan AS benar-benar berkomitmen untuk melawan Cina yang kian agresif di wilayah ini. 
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Perluasan zona pertahanan 
udara Cina.

Klaim wilayah perairan Cina.

Kepulauan yang disengketa-
kan berbagai negara.

     23 April, Jepang: Obama tiba untuk kunjung-
an kenegaraan Presiden AS pertama sejak Bill 
Clinton pada 1996. 

      25 April, Korea Selatan: Bertemu Presiden 
Park Geun-hye untuk pembicaraan soal 
ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir 
Korea Utara dan isu-isu lain.

      26 April, Malaysia: Bertemu Perdana 
Menteri Najib Razak dan menjadi kunjungan 
presiden AS pertama dalam hampir 50 tahun.

      April 28, Filipina: Diharapkan menanda  ta-
 ngani perjanjian keamanan yang akan me mung-
 kinkan peningkatan penggunaan pangkalan 
militernya oleh kapal, pesawat, dan pasukan AS.

Obama akan bertemu Perdana Menteri Shinzo 
Abe dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan 
dalam pembicaraan kesepakatan perdagangan 
Trans-Pacific Partnership (TPP), yang terhenti 
terkait akses ke pasar pertanian dan mobil

di TPP, yang melibatkan 12 negara di Lingkar 
Pasifik. Ini adalah tulang punggung ekonomi 
dari “poros Asia” Obama dan inti dari agenda 
perdagangannya.
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Presiden Barack Obama menuruni tangga Air Force One dalam sebuah kunjungan kenegaraan.  
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PERJALANAN KE EMPAT NEGARA ASIA 

kedua di dunia.
Menurut Richard 

Jacobson, seorang analis di 
perusahan konsultan stra-
tegis dan risiko bisnis di 
Manila TD International, 
bagian yang sulit dari 
perjalanan poros Asia ini 
adalah bagaimana mene-
nangkan sekutunya di Asia, 
tapi menghindari agar tak 
memicu ketegangan dengan 
Beijing. “Kunjungan men-
datang Obama akan men-
jadi ujian paling kritis ter-
hadap kebijakan pemerin-
tahnya terhadap Asia,” kata 
Richard.

Poros Asia—istilah yang 
awalnya digunakan Gedung 
Putih—mewakili strategi 
untuk fokus pada ekonomi 
yang dinamis di kawasan 
ini saat Amerika Serikat 
berusaha keluar dari 
perang mahal di Irak dan 
Afganistan. “Ini adalah pem-
buka perubahan kebijakan, 

tapi apakah mereka akan 
melakukannya?” kata Yukio 
Okamoto, mantan penasihat 
pemerintah Jepang urusan 
luar negeri, soal pergeseran 
kebijakan strategis Obama 
ke Asia yang diumumkan 
pada 2011. “Kami tidak 
melihat tanda-tanda sebe-
narnya dari pelaksanaan 
kebijakan itu.”

Ketika Obama meng-
umumkan pergeseran ke 
kawasan ini, simbol paling 
dramatis dari kebijakan 
baru itu adalah penem-
patan 2.500 marinir AS 
di Australia Utara, yang 
tujuan utamanya adalah 
untuk menanggapi adanya 
konflik regional. Hanya, 
sampai bulan ini, baru ada 
1.150 marinir yang berbasis 
di Darwin dan kontingen 
itu akan penuh pada 2017. 
“Poros AS terhadap Asia 
hanya memiliki sangat 
sedikit bukti nyata, atau 

bukti konkret, sejauh ini,” 
kata Adam Lockyer, analis 
kebijakan luar negeri dan 
pertahanan di University of 
New South Wales.

Gedung Putih menam-
pik kekhawatiran itu. 
Pejabat pemerintah AS 
mengatakan, kebijakan 
“rebalancing” Obama di 
Asia tak akan terpengaruh 
oleh perhatian negara itu 
yang tersedot oleh krisis 
Ukraina dan masalah di 
Timur Tengah. Penasihat 
Keamanan Nasional Obama, 
Susan Rice, menambahkan, 
Obama akan memperjelas 
sikapnya bahwa sengketa 
teritorial di kawasan Asia 
harus diselesaikan “bukan 
melalui paksaan, bukan 
dengan ancaman, bukan 
melalui apa pun selain dip-
lomasi damai berdasarkan 
aturan hukum, khususnya 
hukum laut”.
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