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PENDAHULUAN 
 
Akhir-akhir ini perhatian terhadap perencanaan dan pengelolaan 
“Pulau Kecil” mulai menunjukkan perkembangannya. Namun disisi 
lain kesiapan dalam perencanaan dan pengelolaanya masih banyak 
dipertanyakan – baik dari sisi pengertianya, definisi pulau kecil, 
perilaku kehidupan di pulau kecil, metodologi perencanaan, 
mekanisme pengelolaan, sampai dengan institusi atau 
kelembagaan yang akan diterapkan. 
 
Pada hakekatnya pulau kecil dicirikan oleh adanya “keterisolasian” 
dari pulau utama (main land) – dimana pada umumnya memiliki 
keterbatasan dari capasitas daya dukung  lingkunganya. Menurut 
Salm, Clark dan Siirila (2000), ada empat type pulau kecil, yakni: 



 2

pertama, pulau yang tak berpenghuni dan jarang dikunjungi 
manusian. Kedua, adalah pulau yang tak berpenghuni namun 
secara teratur dikunjungi oleh manusia. Ketiga, adalah pulau yang 
berpenghuni dengan memiliki kegiatan ekonomi yang tradisional. 
Keempat  adalah pulau yang berpenghuni dengan   memiliki 
kegiatan ekonomi perdagangan dimana sangat tergantung terhadap 
kegiatan ekport. 
 
Kempat  type pulau kecil tersebut membutuhkan pola perencanaan 
dan  pengelolaan yang spesifik (unique). Rationalisasi antara daya 
dukung lingkungan (geographic environment) dengan kegiatan 
sosial-ekonomi masyrakat menjadi faktor penentu dalam 
merumuskan pola penataan dan pengelolaanya ruangnya. 
 
Dalam upaya pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil kiranya perlu 
dilakuakan dengan pendekatan secara simultan dari sisi 
pembangunan lingkungan (konservasi dan pembangunan ekonomi). 
Pembangunan lingkungan  meliputi aspek perlindungan, 
pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan terhadap 
keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta nilai kekhasan dan 
keaslianya ( Kay and Alder, 1999). Sedangkan dari sisi 
pembangunan ekonomi, diharapkan dapat terjadi “multiplier effects” 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang 
secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat setempat ( Dahuri, 2002).   
 
Dengan adanya upaya pembangunan di pulau-pulau kecil kiranya 
perlu lebih diperkaya oleh berbagai pertimbangan teknis analisis 
sehingga dapat dihasilkan kebijakan pembangunan yang lebih 
optimal. 
 
 
 
KARAKTERISTIK PULAU-PULAU KECIL 
 
Pada hakekatnya yang dimaksud dengan pulau kecil adalah pulau 
yang berukuran kecil yang secara ekologis terpisah dari pulau 
induknya (mainland) dan memiliki batas yang pasti, terisolasi dari 
habitat lain, sehingga mempunyai sifat insuler. Keterisolasian suatu 
pulau akan menambah keanekaragaman organisme yang hidup dan 
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dapat membentuk kehidupan yang unik di pulau tersebut ( Dahuri, 
1998).  
 
Disamping itu, pulau kecil mempunyai lingkungan yang khusus 
dengan proporsi species edemik yang tinggi dibandingkan dengan 
pulau kontinen. Ditinjau dari skalanya, pulau kecil mempunyai 
tangkapan air (catchment) yang relatif kecil sehingga kebanyakan 
air dan sedimen akan hilang ke dalam air ( Beatly, 1999). Segi 
budaya menunjukkan bahwasannya  masyarakat pulau kecil 
mempunyai budaya yang berbeda dengan pulau kontinen dan 
daratan. 
 
Secara teoritis, ada beberapa kriteria yang dapet dimanfaatkan 
dalam menentukan batasan suatu pulau kecil, yakni: (1). Batasan 
fisik – luas pulau: (2). Batasan ekologis; (3). Keunikan budaya; (4) 
dsb. Pada dasarnya, pulau-pulau kecil dapat dibagi dua, yakni: 
Pulau Oceanik dan Pulau Kontinental. Selanjutnya pulau - pulau 
oceanik dibagi menjadi dua jenis yaitu pulau karang dan pulau 
vulkanik.  Oleh karena itu sumberdaya alam yang ditemukan pada 
pulau-pulau seperti ini berasal dan menyebar dari daratan besar di 
luar pulau - pulau tersebut. 
 
Pulau kontinental umumnya terdapat di dekat daerah daratan benua 
- benua yang besar yang perairannya dangkal. Tipe pulau ini 
mempunyai sejarah geologi, dan biodata yang sama dengan 
induknya. Dalam sejarahnya pulau - pulau  tersebut dulunya 
bergabung dengan pulau-pulau induknya  akan tetapi pada jaman 
air surut beberapa tahun yang lalu bahkan sampai 6000 tahun yang 
lalu pulau - pulau tersebut terpisah dengan induknya akibat 
permukaan air laut naik. Sehingga sumberdaya alam yang terdapet 
di pulau - pulau tersebut sama dengan pulau - pulau induknya yang 
berdekatan. 
 
Di wilayah pulau - pulau kecil terdapat satu atau lebih sistem 
lingkungan (ekosistem) pesisir dan sumberdaya pesisir. Ekosistem 
pesisir tersebut dapat bersifat alamiah atau buatan (man – made ), 
Ekosistem alami yang terdapat di pulau – pulau kecil  pesisir antara 
lain adalah terumbu karang ( coral reefs ), hutan mangroves, 
padang lamun ( seagrass beds ), pantai berpasir ( sandy beach ), 
pantai berbatu ( rocky beach),  formasi pes-capsrea formasi 
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baringtonia, estuaria, laguna, dan delta. Sedangkan ekosistem 
buatan antara lain berupa: kawasan pariwisata, kawasan budidaya 
(mariculture) dan kawasan pemukiman. 
 
Sumberdaya alam di kawasan pulau – pulau kecil terdiri dari 
sumberdaya alam yang dapat pulih ( renewable  resources ) dan 
sumberdaya alam yang tidak dapat pulih (non renewable resources 
– Dahuri, 1996). Sumberdaya yang dapat pulih antara lain: 
sumberdaya ikan, plankton, benthos, moluska, krustasea, mamalia 
laut, rumput laut atau sea weed, lamun atau segress, mangroves 
dan terumbu karang. Sedangkan sumberdaya alam yang tidak 
dapat pulih antara lain: minyak dan gas, biji besi, pasir, timah, 
bauksit dan mineral serta bahan tambang lainya- 
 
Selain segenap potensi pembangunan di atas, ekosistem pulau – 
pulau kecil juga memiliki peran dan fungsi yang sangat menentukan 
bukan saja bagi kesinambungan pembangunan ekonomi, tetapi juga 
bagi kelangsungan hidup manusia. Yang paling utama adalah fungsi 
dan peran ekosistem pesisir dan lautan di pulau – pulau kecil 
sebagai pengatur iklim global ( termasuk dinamika La-Nina ), siklus 
hidrologi dan biogekimia, penyerap limbah, sumber plasma nutfah 
dan sistem penunjang kehidupan lainnya di daratan. Oleh karena 
itu, pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan tersebut mestinya 
secara seimbang dibarengi dengan upaya konservasi, sehingga 
dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan . 
 
PRINSIP PENATAAN RUANG PULAU KECIL 
 
Berpegang pada uraian di atas, kiranya dapat dikemukakan bahwa 
ada dua hal pokok yang perlu di pertimbangkan, yakni: pertama, 
adalah berkenaan dengan upaya pengembangan kegiatan sosial-
ekonomi dan kedua, adalah berkaitan dengan ”daya dukung 
lingkungan”. Pada hakekatnya kedua hal tersebut perlu 
”dipertemukan” sehingga dapat diperoleh optimasi pemanfaatan 
sumberdaya alam yang dikaitkan dengan usaha pemerataan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga berdasarkan atas 
pertimbangan pembangunan yang berkelanjutan.  
 
Setiap usaha yang berkitan dengan pengembangan kegiatan 
ekonomi maupun sosial, umumnya akan selalu membutuhkan 
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sejumlah sumberdaya alam tertentu yang di peroleh dari suatu 
“lingkungan geographis”. Sesuai dengan sifat alamnya, suatu 
lingkungan geographis akan di hadapkan pada faktor  
“keterbatasan” atau limitasi. Apabila ditinjau dari sisi pengembangan 
kegiatan ekonomi, peranan dari lingkungan geographis ini dapat di 
pandang sebagai  “aspek supply” dan tidak selalu dapat 
menunjang kebutuhan pengembangan kegiatan sosial-ekonomi 
yang berada di atasnya. 
 
Khusus untuk pulau - pulau kecil, sesuai dengan ciri yang 
dimilikinya, kondisi lingkungan geographisnya memiliki keterbatasan 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan “mainland”. Sehubungan 
dengan hal tersebut, maka dibutuhkan pendekatan pengelolaan 
pembangunan yang lebih spesifik untuk pulau-pulau kecil. 
 
Hubungan antara pengembangan kegiatan sosial–ekonomi dengan 
lingkungan geographis tidak selamanya harmonis. Hal ini 
disebabkan karena pada umumnya kegiatan sosial-ekonomi, yang 
mana dapat di kenali sebagai “aspek demand”, berkembang jauh 
lebih pesat dibanding dengan ketersediaan sumberdaya 
pendukungnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada 
tingkat daya dukung tertentu, seyogyanya perkembangan kegiatan 
sosial-ekonomi perlu di batasi agar dapat dicegah atau dikurangi 
dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, seperti misalnya: 
meningkatnya  polusi, erosi, pengerusakan landscape, hilangnya 
biodata penting, dsb. Pada hakekatnya, phenomena dari dampak 
negatif lingkungan disebabkan karena setiap perkembangan 
kegiatan sosial-ekonomi akan menimbulkan ”side-effect” dan hal ini 
merupakan respon dari pada adanya  “kepekaan” sumberdaya yang 
ada.  
Disisi lain, setiap upaya pengembangan kegiatan sosial-ekonomi 
akan menuntut adanya suatu “resources requirement” berdasarkan 
atas spesifikasi kegiatan sosial-ekonomi yang akan dikembangkan. 
Hal ini merupakan respon dari adanya pemanfaatan sumberdaya 
yang ada (utility of existing resources). 
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Gambar 1:  Hubungan antara Kegiatan Ekonomi dengan  

Lingkungan  Geographis 
 
 
Pada prinsipnya, pendekatan yang dilakukan dalam penataan ruang 
pulau-pulau kecil ditekankan pada upaya mengenali peluang 
pengembangan dari berbagai macam kegiatan dengan 
memperhatikan akibat lingkungan dan ekonomi yang mungkin 
timbul. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam melakukan 
penataan ruang pulau-pulau kecil ada lima tahapan analisa yang 
perlu dilakukan, yakni: 
 

 Melakukan analisa terhadap peran sumberdaya yang ada 
(analysis of potential role of resources) 

 Melakukan analisa dampak yang timbulkan (analysis of 
side effects) 

 Menganalisa sensitivitas dari sumberdaya yang ada 
(analysis of sensitivity of resources) 

 Melakukan analisa terhadap akibat pembangunan 
(analysis of potential consequences of development) 
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 Melakukan analisa konflik (analysis of conflicts) 
 
 

 
           

     
Gambar 2: Analisis Hubungan Antara Sumberdaya dengan 

Kegiatan 
 
 
Kelima pendekatan analisis tersebut, pada hakekatnya ditujukan 
untuk dapat mengambil keputusan pembangunan yang optimal. 
Berkaitan dengan upaya penataan ruang pulau kecil - seperti Pulau  
Selayar, perhatian terhadap upaya menjaga “Kapasitas daya 
dukung lingkungan” menjadi sangat penting artinya. Untuk itu 
ada empat dimensi lingkungan yang perlu dikenali agar keputusan 
pembangunan yang diambil dapat mencerminkan nuansa 
“pembangunan yang berkelanjutan”, yakni: 

  
 Teritorial – dimana dapat menunjukkan area yang dapat 

dimanfaatkan bagi pengembangan suatu kegiatan. 
 Quantitative – dimana dapat menunjukan besaran kegiatan yang 

akan dikembangkan 
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 Qualitative – dimana dapat menunjukan jenis kegiatan yang akan 
dihasilkan 

 Temporal - dimana dapat menunjukkan tingkat perkembangan yang 
dapat ditoleransi. 

 
Pengenalan analisa “batas ambang” atau “Threshold 
Analysis” terhadap Pulau-Pulau Kecil mempunyai peran yang 
sangat penting mengingat pulau - pulau kecil tersebut memiliki 
keterbatasan sumberdaya alam yang sangat spesifik.  
 
Mengingat variabel atau indikator yang digunakan dalam analisa 
tersebut lebih banyak ditekankan pada upaya mengembangkan 
kegiatan ekonomi yang dikaitkan atau didukung oleh terbatasnya 
sumberdaya alam yang ada, maka pendekatan ini disebut 
sebagai “ENVIRONMENTAL THRESHOLD” atau lebih dikenal 
dengan istilah “ULTIMATE ENVIRONMENTAL THRESHOLD 
(UET)”. 
 

Pada dasarnya “Ultimate Environmental Threshold (UET)” 
didefinisikan sebagai berikut (kozlowski,1986): 

 
 “The stress limit beyond which  a given ecosystem 

becomes incapable of returning to its original condition 
and balance. Where these limits are exceeded as a result 
of the functioning or development of particulir activities, a 
chain reaction is generated leading towards irreversible 
environmental demage of the whole ecosystem or of its 
essential parts”.  

 
Salah satu pokok yang perlu disampaikan dalam pendekatan “UET” 
tersebut adalah diawali dengan mengidentifikasi ancaman  potensial 
terhadap elemen sumberdaya alamnya, yakni dilihat dari segi: 
Uniqueness; Transformasi; dan Resistensinya. Hasil yang dapat 
diperoleh adalah area atau kawasan yang direkomendasikan untuk 
dapat dimanfaatkan (Teritorial UET). 
 
 
KEBIJAKAN PENATAAN  RUANG PULAU-PULAU KECIL 
 
  Penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya 

pemanfaatan potensi suatu wilayah atau kawasan bagi 
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pembangunan secara berkelanjutan dengan mengurangi konflik 
pemanfaatan ruang oleh berbagai kegiatan, sehingga dapat 
dicapai suatu keharmonisan antara kegiatan dengan 
lingkungannya. Dalam hal ini penataan ruang adalah proses 
perencanaan tata ruang; pemanfaatan ruang; dan pengendalian 
pemanfaatan ruang yang merupakan satu kesatuan sistem yang 
tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. 

 Dalam penataan ruang Pulau - Pulau Kecil, secara fisik batas 
wilayah perencanaanya akan lebih “fleksibel”  karena akan 
sangat dipengaruhi oleh batasan fungsi ecosystem. 

 Sesuai dengan sifat alamnya, pengelolaan Pulau - Pulau Kecil 
perlu lebih ditekankan pada aspek preservasi dan conservasi 
dibanding dengan pembangunan yang bersifat intensive. 

 Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan Pulau -Pulau 
Kecil ada dua hal pokok yang perlu untuk diperhatikan, yakni : 
pertama, adalah menentukan batas ambang kegiatan di pulau 
tersebut. Kedua adalah mengintergrasikan perlindungan habitat 
ke dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat terjadinya sinergi 
antara pengembangan kegiatan usaha dengan upaya melindungi 
dan melestarikan habitat dan sumberdaya alam yang ada. 

 Ada lima prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam 
pengelolaan pembangunan Pulau Kecil, yakni : spatial harmony; 
optimal utilization of natural resoures; application of 
environmentally-sound marine biotechnology; pollution control; 
dan minimization of adverse environmental impacts. 

 
 
PENUTUP 
 
Bila di telaah secara lebih mendalam, kiranya dapat lebih dikenali 
bahwa pulau kecil, memiliki keterbatasan sumberdaya alam yang 
sangat menonjol – baik dilihat dari sisi keterbatasan sumberdaya 
lahan, sumberdaya air maupun kesipan ecosystemnya. 
 
Kehadiran kegiatan pembangunan di pulau kecil kiranya perlu 
diamati secara lebih hati-hati karena multiplier ekonomi yang akan 
diperoleh tidak seimbang dengan kemungkinan dampak negatif 
yang ditimbulkannya.  Dengan diperkayannya teknik analisa yang 
melibatkan metoda “Ultimate Enviromental Thershold” diharapkan 
dapat lebih memperjelas possibilities development yang akan terjadi 
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– sehingga keputusan pembangunan yang akan dilakukan dapat 
memberikan menafaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di 
pulau kecil.    
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