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ABSTRAK 

 

Kecamatan Banggae Timur berada di sepanjang Teluk Majene. Dimana mayoritas 

penduduknya berprofesi sebagai nelayan tangkap, hanya sedikit diantara mereka yang mampu 

mengolah hasil tangkapannya menjadi produk perikanan yang mampu menunjang diversifikasi 

usaha perikanan. Kegiatan penangkapan yang bersifat destruktif dan tidak ramah lingkungan 

membuat tutupan karang di sepanjang pantai Kabupaten Majene berada dalam kondisi kritis. Hal 

ini tentunya akan mengakibatkan hasil tangkapan nelayan akan semakin berkurang dan fisihing 

ground akan semakin jauh ditambah lagi biaya operasional juga semakin tinggi. Terumbu karang 

merupakan habitat bagi sebagian besar biota laut, olehnya itu diharapkan dengan kegiatan 

Transplantasi karang ini dapat bertujuan untuk memberdayakan dan membantu mayarakat nelayan 

dalam upaya merehabilitasi ekosistem terumbu karang melalui upaya pencangkokan induk karang 

(transplantasi karang) sehinggga nantinya hasil tangkapan nelayan akan meningkat dan berujung 

pada pendapatan yang juga akan meningkat. Metode yang digunakan dalam memecahkan 

permasaalahan mitra dalam kegiatan Transplantasi karang ini adalah dengan pendekatan 

sosialisasi (penyuluhan) dan bimbingan teknik transplantasi karang jenis Acropora sp dengan 

metode jaring, rangka dan substrat. Kegiatan ini bermitra dengan 2 (dua) kelompok nelayan yang 

diberi nama Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Sipatuo dan Kelompok Nelayan 

Perikanan Tangkap Samaelo. Target atau luaran dari kegiatan Transplantasi karang ini yaitu 

berupa paket teknologi tepat guna yaitu : 6 set wadah meja transplantasi karang yang dimodifikasi 

untuk pelestarian ekosistem terumbu karang, publikasi ilmiah, dan modul. Tujuan dari kegiatan 

ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan ekosistem 

terumbu karang dan mengetahui teknik transplantasi karang sehingga nelayan dapat secara mandiri 

melakukan kegiatan transplantasi karang, sedangkan untuk kepentingan jangka panjangnya akan 

tercipta ekosistem terumbu karang yang lestari yang bisa dijadikan sebagai kawasan wisata dan 

bisa menunjang hasil tangkapan nelayan sekaligus meningkatnya taraf hidup nelayan serta akan 

terwujud pembangunan berkelanjutan (sutainable development) di kawasan pesisir.  
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