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BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang dapat
mendukung produksi perikanan di suatu lautan. Banyak bukti yang menunjukkan
bahwa dimana ada ekosistem terumbu karang yang kondisinya baik, maka di situ
produksi perikanannya baik. Begitu juga sebaliknya, dimana ada ekosistem terumbu
karang yang kondisinya rusak, maka di situ produksinya perikanannya rendah.
Komoditas perikanan yang produksinya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekosistem
terumbu karang adalah ikan kerapu, ikan kakap, berbagai jenis siput dan tiram
lainnya.
Disamping penopang sektor perikanan, ekosistem terumbu karang juga dapat
menopang sektor wisata karena ekosistem terumbu karang merupakan objek wisata
yang sangat digemari oleh wisatawan. Banyak bukti menunjukkan bahwa banyak
destinasi wisata di dunia “menjual“ ekosistem terumbu karang sebagai komoditas
wisata. Dengan adanya terumbu karang ini, maka berkembanglah ekowisata, wisata
menyelam dan snorkeling. Hampir semua destinasi wisata yang berbasis ekosistem
terumbu karang mendapat kunjungan wisatawan yang cukup melimpah.
Mengingat pentingnya peranan ekosistem terumbu karang bagi sektor
perikanan dan wisata, maka para nelayan dan para pelaku wisata perlu melestarikan
dan mengembangkan ekosistem terumbu karang ini agar mereka dapat lebih
sejahtera dimasa mendatang. Pelestarian dan pengembangan ekosistem terumbu
karang merupakan hal yang cukup mendesak untuk dilakukan mengingat fakta di
lapangan menunjukkan semakin banyaknya ekosistem terumbu karang yang
mengalami kerusakan, termasuk ekosistem terumbu karang yang ada di perairan
Pulau Menjangan. Berdasarkan hasil kajian Adnyana, B.P et al. (2012) kondisi
terumbu karang di kawasan ini cukup mengkhawatirkan dengan persentase tutupan
karang hidup hanya sebesar 34,42 %, dimana sebagian diantaranya sudah rusak
sebagai akibat penambatan jangkar kapal, diinjak oleh wisatawan, dan akibat
perilaku yang merusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Melalui pelatihan teknik rehabilitasi terumbu karang ini diharapkan para
pemandu wisata, boatman dan masyarakat setempat dapat memahami arti penting
keberadaan ekosistem terumbu karang dan memicu kesadaran serta kepedulian
mereka terhadap terumbu karang sehingga ekosistem tersebut dapat dimanfaatkan
secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.
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1.2. Analisis Situasi
Sebagai kawasan pesisir, Pulau Menjangan memiliki kawasan laut yang
didalamnya terdapat ekosistem terumbu karang dengan luas lebih dari 10.000 m2.
Dilihat dari posisinya, ekosistem terumbu karang yang ada berada pada kedalaman
kurang lebih 3 - 25 meter di bawah permukaan laut, dengan jarak dari pantai sekitar
0 - 15 meter. Jenis karang yang ada di kawasan laut ini sangat beranekaragam
meliputi 18 famili hard coral (Acroporidae, Agariicidae, Astrocoeniidae
Dendrophyliidae, Euphyliidae, Faviidae, Fungidae, Helioporidae, Merulinidae,
Milleporidae,

Mussidae,

Oculinadae,

Pectiniidae,

Pocilloporidae,

Poritidae,

Psammocora, Siderastreidae, dan Tubiporidae), 3 jenis komunitas soft coral
(Sarcophyton sp, Dendronephyta sp, Sinularia sp) dan 50 famili ikan karang.
Fakta penting yang perlu disampaikan disini adalah bahwa dari seluruh
karang yang ada kondisinya rusak berat sekitar 25%, rusak ringan sekitar 40% dan
masih baik sekitar 35%. Dari analisis terhadap kerusakan yang ada, sebagian besar
kerusakan disebabkan oleh injakan para penyelam, sebagian oleh jangkar perahu,
dan sebagaian karena tertutup sampah plastik. Seperti diketahui, terumbu karang di
Pulau ini banyak dikunjungi oleh wisatawan, khususnya wisatawan yang gemar
menyelam, baik penyelam yang berpengalaman maupun pemula. Para penyelam
pemula seringkali menginjak terumbu karang sehingga terumbu karang menjadi
rusak.
Sementara itu, sampai saat ini belum ada upaya yang dilakukan baik dari
pelaku wisata maupun pemerintah setempat dalam hal usaha perbaikan kondisi
ekosistem terumbu karang tersebut. Dari hasil observasi ke lapangan, sebagian besar
mereka tidak mengetahui bagaimana cara memperbaiki ekosistem terumbu karang
tersebut. Meraka hanya bisa pasrah dan menunggu terumbu karang dapat pulih
kembali.

1.3. Identifikasi dan Perumusan Masalah
Dari uraian di atas tampak ada beberapa masalah yang perlu dipecahkan
terkait dengan keberadaan ekosistem terumbu karang di Pulau Menjangan. Beberapa
masalah yang dimaksud sebagai berikut:
1.

Adanya kerusakan ekosistem terumbu karang sehingga perlu segera dicarikan
solusinya agar kerusakan yang sudah terjadi dapat diatasi, sedangkan kerusakan
yang belum terjadi dapat dicegah.
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2.

Masih rendahnya pemahaman pelaku pariwisata di kawasan Pulau Menjangan
dalam hal pengelolaan dan pelestarian ekosistem terumbu karang, khususnya
teknik rehabilitasinya.

1.4. Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepedulian para pelaku wisata di
Pulau Menjangan dalam hal konservasi ekosistem terumbu karang yang telah rusak
melalui teknik rehabilitasi. Adanya peningkatan keterampilan ini, diharapkan para
pelaku wisata ikut turut andil dan dapat melakukan rehabiltasi karang secara baik
dan benar.

1.5. Manfaat Kegiatan
Manfaat dari kegiatan ini adalah munculnya kesadaran dan perilaku yang
benar dalam merehabilitasi ekosistem terumbu karang sehingga ekosistem terumbu
karang yang ada di kawasan Pulau menjangan kondisinya semakin baik dan lestari.

1.6. Khayalak Sasaran Kegiatan
Khayalak yang dijadikan sasaran dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan
teknik rehabilitasi terumbu karang ini adalah sejumlah (15 orang) pelaku wisata
(pemandu, boatman, pihak pengelola) yang ada di kawasan Pulau Menjangan yang
memiliki kepedulian terhadap kelestarian terumbu karang. Para pelaku wisata yang
dijadikan sasaran kegiatan ini, adalah laki-laki dengan umur antara 20-50 tahun.
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Ekosistem Terumbu Karang
Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang disusun oleh hewanhewan karang dan organisme lainnya yang terikat dalam hubungan komunitas, serta
menggunakan terumbu karang sebagai basis habitat. Hewan karang yang dimaksud
disini adalah hewan-hewan dari ordo Scleractinia (Madreporaria), kelas Antozoa,
filum Cnidaria yang dapat atau tidak membentuk terumbu. Organisma lainnya yang
ikut dalam ekosistem terumbu karang ini adalah hewan-hewan (ikan, udang,
kepiting, moluska, echinodermata, sponge, dan anemone) maupun tumbuhan
(rumput laut,alga berkapur, alga mikroskopik) yang terlibat dalam hubungan
interaksi dengan hewan-hewan karang.
Terkait dengan ekosistem terumbu karang, maka terumbu karang itu sendiri
sesungguhnya merupakan istilah untuk menyatakan endapan-endapan massif yang
terbuat dari senyawa kalsium korbonat (CaCO3) yang terutama dihasilkan oleh
hewan-hewan karang dari ardo Scleractinia, kelas Antoza, filum Cnidaria dengan
sedikit tambahan dari alga berkapur (Halimeda sp) dan organisma lainnya yang
dapat menghasilkan senyawa kalsium karbonat seperti tiram raksasa (kimah) dari
jenis Tridacna gigas dan Hippopus sp. Menurut Kendeigh (1975) dan Morton
(1990), hewan karang lain yang juga dapat membentuk terumbu karang adalah
hewan karang dari family Milleporidae, ordo Alcyonacea (Tubifora). Menurut
Kendeigh (1975) terumbu karang dapat juga dibentuk oleh hewan foraminifera dan
alga berkapur.
Sebagai bagian dari ekosistem laut, ekosistem terumbu karang merupakan
ekosistem yang memiliki sejumlah kekhasan dan nilai yang penting ditinjau dari
sudut ekologi maupun ekonomi. Kekhasan yang dimaksud adalah ; 1) ekosistem
terumbu karang hanya dijumpai di lautan tropis dan tidak dijumpai di lautran dingin ;
2) ekosistem terumbu karang biasanya terdapat pada kedalaman laut yang relative
dangkal yaitu 0-70 meter ; 3) ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem
dengan tingkat keragaman dan produktivitas yang tinggi ; dan 4) ekosistem terumbu
karang merupakan ekosistem yang penuh dengan biota berwarna-warni serta bentuk
yang indah ( Nybakken, 1988 dan Nontji,1986).
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2.2. Nilai Ekologis dan Ekonomis Ekosistem Terumbu Karang
Terkait dengan nilai ekologis, ekosistem terumbu karang memiliki sejumlah
nilai ekologis penting yaitu ; 1) ekosistem terumbu karang merupakan wahana bagi
kehidupan lainnyadalam melakukan berbagai aktivitas hidup seperti tumbuh,
berkembang,berbiak, dan berinteraksi dengan mahluk lain dan lingkungannya ; 2)
ekosistem terumbu karang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem
laut secara keseluruhan sehingga semua kehidupan dalam ekosistem terumbu karang
ikut menjadi bagian dari rantai makanan dan jejaring kehidupan pada ekosistem laut
; 3) bagian terumbu dari ekosistem terumbu karang merupakan pelindung fisik bagi
pantai terhadap kekuatan gelombang laut yang dapat merusak pantai ( Boaden dan
Seed, 1985 ; Nontji, 1986 ; Nybakken, 1988).
Berbicara tentang nilai ekonomi, maka ekosistem terumbu karang memiliki
nilai ekonomi yang cukup besar yaitu ; 1) ekosistem terumbu karang merupakan
sumber ikan, kepiting, udang, kekerangan, dan teripang yang dapat dikonsumsi
sebagai sumber protein hewani ; 2) ekosistem terumbu karang merupakan sumber
ikan hias dan kerang mutiara yang memiliki nilai jual yang cukup mahal ; dan 3)
ekosistem terumbu karang merupakan objek wisata bahari yang dapat mendatangkan
devisa bagi Negara dan dapat mensejehterakan penduduk yang ada di sekitar wisata
tersebut (Nontji, 1986 dan Nybakken, 1988).

2.3. Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem terumbu
karang adalah ; 1) kekeruhan air laut yang memicu sedimentasi yang tinggi sehingga
terumbu karang banyak ditutupi oleh partikel lumpur ; 2) pencemaran air laut oleh
sampah-sampah organik maupun anorganik sehingga sampah dapat menutupi
terumbu karang ; 3) peledakan populasi bintang laut mahkota berduri (Acanthaster
planci) yang dapat menjadi predator bagi hewan karang ; 4) adanya faktor prilaku
manusia berupa pembonan ikan karang, penambatan jangkar kapal (perahu), dan
penginjakan terumbu karang yang semuanya dapat merusak ekosistem terumbu
karang ; 5) adanya pemanasan global (global warming) yang dapat membuat
terumbu karang menjadi rusak (coral bleaching), dan ; 6) adanya pengambilan
terumbu karang yang disengaja untuk berbagai keperluan ( Birkeland,1997).
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2.4. Beberapa Cara untuk Mengatasi Kerusakan Terumbu Karang
Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi kerusakan terumbu
karang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu cara pencegahan dan cara
merehabilitasi. Cara-cara yang termasuk pencegahan adalah ; 1) mencegah keruhnya
air laut dengan cara mencegah erosi pada daerah aliran sungai (DAS) sehingga
sungai yang mengalir ke laut airnya jernih ; 2) mencegah pencemaran laut sehingga
laut terbebas dari sampah terutama sampah plastik, sampah kain dan sampah daun
;3) mengendalikan populasi bintang laut mahkota berduri ( Acanthaster planci)
dengan cara membatasi pengambilan ikan kerapu yang menjadi predator larva
bintang laut tersebut ; 4) memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan dan
masyarakat pesisir lainnya tentang manfaat ekosistem terumbu karang dan sifat-sifat
pertumbuhan terumbu karang yang lambat ; 5) memberikan penyadaran kepada
masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir lainnya tentang pentingnya menjaga
kelestarian ekosistem terumbu karang ; 6) melaksanakan penegakan aturan dan
hukum lingkungan serta adil dan konsisten ; 7) melarang pengambilan terumbu
karang untuk alasan apapun.
Sementara itu, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merehabilitasi
terumbu karang yang sudah rusak adalah ; 1) melakukan transplantasi karang dengan
menggunakan teknik pencangkokan dengan maksud mempercepat perkembangan
dan penyebaran koloni karang ; 2) meningkatkan rekrutmen larva karang dengan
menggunakan berbagai media tanam seperti beton, besi, gerabah (keramik) dengan
maksud memaksimalkan penempelan larva karang untuk memperbanyak koloni
karang ; 3) melakukan pemindahan (translokasi) sejumlah koloni karang yang masih
baik ke lokasi yang terumbu karangnya sudah rusak dengan tujuan mendekatkan
sumber benih (larva) karang pada lokasi yang sudah rusak.

6

BAB III. METODE PELAKSANAAN
3.1. Metode Kegiatan
Kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para
pelaku wisata di kawasan Pulau Menjangan dalam hal teknik rehabilitasi ekosistem
terumbu karang, dilakukan dengan metode pendidikan dan pelatihan (diklat) yang
kemudian dilanjutkan dengan pendampingan. Kegiatan diklat ini berlangsung selama
dua hari dengan rincian sebagai berikut; 1) hari pertama digunakan untuk
memberikan teori tentang ekologi terumbu karang dan teknik rehabilitasinya dengan
durasi selama 120 menit yaitu dari pukul 08.00 - 10.00 wita dan 2) hari kedua
digunakan untuk melatih secara langsung para pelaku wisata tentang teknik
rehabilitasi terumbu karang dengan durasi 120 menit yaitu dari pukul 08.00 - 10.00
wita. Sementara itu, kegiatan pendamping dilakukan setelah kegiatan diklat selesai,
yaitu persisnya pelaku wisata melakukan rehabilitasi terumbu karang.

3.2. Rancangan Evaluasi
Evaluasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan terhadap proses
dan produk kegiatan. Evaluasi proses dilakukan terhadap variabel-variabel berikut:
kehadiran peserta mengikuti kegiatan, semangat/antusiasme masyarakat mengikuti
kegiatan, dan tanggapan/respon masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan.
Kehadiran peserta diukur dengan absensi kegiatan, kemudian dinyatakan dalam
bentuk persentase kehadiran peserta. Semangat/antusiasme peserta mengikuti
kegiatan diukur selama kegiatan berlangsung dengan skala Likert, selanjutnya
dinyatakan dalam bentuk frekuensi dan dipersentasekan. Berdasarkan frekuensi
(persentase) tersebut dilakukan interpretasi sehingga diperoleh kesimpulan tentang
semangat/antusiame peserta mengikuti kegiatan. Tanggapan/respon peserta terhadap
pelaksanaan kegiatan diukur di akhir kegiatan dengan angket tertutup menggunakan
skala Likert (SS = sangat setuju, S = setuju, TT = tidak tentu, TS = tidak setuju, STS
=

sangat

tidak

setuju).

Evaluasi

produk

dilakukan

terhadap

kemampuan/keterampilan peserta dalam teknik rehabilitasi karang. Evaluasi produk
diukur dengan skala Likert, selanjutnya dinyatakan dalam bentuk frekuensi
(dipersentasekan), dan hasilnya diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan.
Indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan kegiatan yang
dilakukan sebagai berikut.
1. Kehadiran peserta mengikuti kegiatan lebih dari 85 %
7

2. Semangat/antusiasme peserta mengikuti kegiatan baik
3. Kemampuan/keterampilan peserta melakukan rehabilitasi karang secara baik
4. Tanggapan/respon peserta terhadap pelaksanaan kegiatan positif
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Kegiatan
Pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah ditempuh beberapa cara
untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat
kelompok nelayan di desa Sumber Kelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten
Buleleng dalam kegiatan transplantasi karang. Materi ceramah dan diskusi tentang
manfaat dan cara pembuatan (prosedur kerja) proses transplantasi karang
disampaikan oleh Dr. Gede Ari Yudasmara, S.Si., M.Si.
Pada sesi ceramah dan diskusi ini pemakalah lebih banyak menjelaskan
tentang peranan ekologis dan ekonomi dari terumbu karang dalam menunjang
kehidupan manusia, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pentingnya peranan
ekosistem terumbu karang bagi sektor perikanan dan wisata, dimana para nelayan
dan para pelaku wisata perlu melestarikan dan mengembangkan ekosistem terumbu
karang ini agar dapat meningkatkan taraf perekonomian. Pelestarian dan
pengembangan ekosistem terumbu karang merupakan hal yang cukup mendesak
untuk dilakukan mengingat fakta di lapangan menunjukkan semakin banyaknya
ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan, termasuk ekosistem terumbu
karang yang ada di perairan Desa Sumber Kelampok. Selama ini masyarakat nelayan
di desa ini belum banyak yang tahu bagaimana cara menyelamatkan terumbu karang
ini dari kerusakan. Hal ini terlihat dari penjelasan beberapa anggota masyarakat yang
manyatakan bahwa mereka belum tahu tentang transplantasi karang. Pada acara
tersebut penceramah menjelaskan beberapa cara yang bisa digunakan dalam
membuat transplantasi karang seperti cara biorock dan transplan biasa.
Setelah sesi ceramah dan diskusi dilanjutkan dengan praktek pembuatan
transplan karang dengan metode biorock. Pada sesi ini dipandu oleh Dr. Gede Ari
Yudasmara, S.Si., M.Si dan dibantu oleh Ni Nyoman Dian Martini, S.Pi., M.Si dan I
Kadek Lila Antara, S.Pi., MP pembuatan transplan karang dilakukan oleh peserta,
menggunakan 15 karang transplan dan 10 substrat rockpile. Koloni karang yang
dipersiapkan sebagai induk dipotong-potong memakai tang dengan ukuran stek 35 cm. Stek karang hasil pemotongan koloni karang ditempatkan pada wadah yang
telah berisi air laut. Masing-masing potongan tersebut kemudian ditempelkan
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pada substrat buatan. Penempelan bibit karang dapat dilakukan dengan perekat
sehingga karang tidak jatuh/rusak akibat ombak atau arus.
Untuk proses transplantasi, sebaiknya operasi ini hanya menghabiskan waktu
kurang lebih 30 menit untuk setiap tumpukan karang yang akan dipindahkan. Ada
beberapa ketentuan untuk transplantasi karang, yaitu:
1.

Jenis karang bercabang lebih cepat pertumbuhannya, dan lebih mampu
menyesuaikan dibandingkan karang masif.

2.

Semua lokasi perairan pada dasarnya dapat dilakukan transplantasi dengan
syarat kondisi hidrologik masih dalam batas toleransi pertumbuhan karang.

3.

Hasil percobaan pada habitat yang berpasir tetapi dengan kesuburan yang tinggi
pertumbuhan karang lebih cepat dibandingkan pada daerahyang karangnya
rusak.

4.

Wadah karang yang ditransplantasi sebaiknya tidak menghalangi aerasi oleh
arus.
Karang yang telah ditransplantasikan sesegera mungkin dipindahkan ke

dalam persemaian di dasar laut. Persemaian karang transplantasi yang menggunakan
substrat buatan berupa bongkahan batuan karang yang sudah rusak kemudian
dilubangi sebesar karang yang akan ditanam kemudian memasukkan karang yang
sudah dipotong dan diberi lem dempul untuk perekatnya.
Sementara itu, kinerja peserta pelatihan diamati selama proses pelatihan
menggunakan lembar Observasi (Rubrik Kinerja).
Data kinerja peserta pelatihan disajikan pada Tabel 3.1 berikut.
Tabel 3.1. Kinerja Peserta Pelatihan
No
1
2
3
4

Jumlah Peserta dengan skor (N=11)

Indikator Kinerja
Kehadiran peserta selama pelatihan
(dari awal sampai akhir kegitan)
Ketekunan
peserta
dalam
mengikuti kegitan pelatihan
Keterampilan
peserta
dalam
membuat karang transplan
Kerjasama peserta pelatihan dalam
kelompoknya dalam membuat
karang transplan
Rerata
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1

2

3

4

5

Jumlah rerata

0

0

0

0

11

55

5,00

0

0

0

0

11

55

5,00

0

0

2

6

3

45

4,42

0

0

0

4

7

51

4,64

51,5

4.77

Dari Tabel 3.1. di atas terlihat bahwa kinerja peserta pelatihan memiliki
rerata skor kinerja sebesar 4,77 (menurut skala Likert), sehingga tergolong sangat
baik. Skor tertinggi (5,00) berkaitan dengan kehadiran peserta pelatihan, karena apa
yang disampaikan dalam pelatihan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka, sehingga
bisa bertahan sampai akhir kegiatan. Semnetara itu, skor terendah sebesar (4,42)
pada keterampilan peserta dalam membuat karang transplan.. Hal ini terjadi karena
mereka (pesarta) baru pertama kali belajar membuat, sehingga ada kecendrungan
takut salah.
Disisi lain, tanggapan atau kesan dari peserta terhadap kegitan pengabdian
pada masyarakat ini berkaitan dengan kesiapan panitia pelaksana dalam menglola
kegiatan mulai dari ceramah sampai simulasi pembuatan karang transplan yang
meliputi penyajian materi, keterampilan pelatih, dan efektivitas kegiatan. Secara
lebih lengkap data kesan peserta terhadap kegiatan pelatihan yang dijaring lewat
pemberian angket disajikan pada Tabel 3.2 berikut.
Tabel 3.2. Kesan Peserta Terhadap Kegiatan P2M
No

Tanggapan (N=11)

Indikator Kinerja
1

2

3

4

5

Jumlah rerata

1

Kesiapan panitia pelaksana P2M

0

0

0

1

10

54

4,91

2

Penyajian materi oleh penceramah

0

0

0

2

9

53

4,82

3

Keterampilan pelatih

0

0

2

1

10

45

4,10

4

Efektivitas kegiatan

0

0

1

4

5

42

3.82

48,5

4.41

Rerata

Berdasrkan Tabel 3.2. di atas terlihat bahwa kesan peserta terhadap seluruh
kegiatan P2M ini tergolong sangat baik dengan skor rata-rata penilaian sebesar 4,41.
Dari tabel 3.2. di atas juga terliahat bahwa, skor tertinggi terhadap tanggapan
kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diperoleh pada kesiapan panitia pelaksana
P2M dengan skor rata-rata 4,91. Sementara itu, kesan terhadap efektivitas kegiatan
mendapatkan penilaian terendah dengan skor rata-rata 3,82. Hal ini terjadi karena
kegiatan ini tidak langsung dapat menghasilkan produk, tetapi harus menunggu
beberapa hari agar karang transplan dapat tumbuh. Meskipun demikian, secara
umum pendapat masyarakat sasaran tergolong sangat baik. Di samping memberikan
kesan seperti tersebut di atas, peserta pelatihan juga menaruh harapan besar kepada
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LPPM Undiksha agar tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian untuk
membuka peluang usaha demi kesejahteraan masyarakat.
4.2. Pembahasan
Sebelum dilaksanakan pengabdian pada masyarakat ini, masyarakat sasaran
yang ada di desa Sumber Kelampok belum memiliki keterampilan tentang teknik
rehabilitasi karang. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat
sasaran dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah dilaksanakan dua
bentuk kegiatan. Pertama, ceramah dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang teknik rehabilitasi karang.. Kedua, pelatihan untuk meningkatkan
keterampilan masyarakat sasaran dalam membuat karang transplan.
Berdasarkan hasil pengamatan panitia pelaksana terhadap kinerja peserta
selama pelatihan tergolong tinggi dengan rerata skor 4,77 (menurut skala Likert).
Nilai tersebut melebihi kriteria keberhasilan minimal sebesar 3,40. Dengan
demikian, secara umum sasaran kinerja peserta dalam mengikuti pelatiham ini dapat
dicapai dengan sangat baik. Ketercapaian kriteria keberhasilan tersebut disebabkan
mereka sangat berkepentingan dengan kegiatan yang dilakukan, terutama berkaitan
dengan peluang untuk menjadi obyek wisata. Sejalan dengan kinerja para peserta
pelatihan selama pelatihan, kesan mereka juga tergolong sangat baik dengan nilai
skor rata-rata sebesar 4,41.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil kegiatan dan hasil pembahasan, maka dapat dirumusakan
simpulan sebagai berikut.
1) Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat sasaran dalam membuat
karang transplan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan
dengan dua cara yaitu: pertama melalui ceramah dan diskusi untuk
meningkatkan pemahaman peserta pelatihan tentang cara pembuatan karang
transplan. Kedua, memberikan simulasi dan pelatihan untuk meningkatkan
keterampilan masyarakat (peserta) dalam membuat karang transplan.
2) Kinerja peserta pelatihan selama pelatihan tergolong sangat tinggi dengan ratarata skor sebesar 4,77 (menurut skala Likert), melewati kriteria keberhasilan
minimal 3,40. Ketercapaian kriteria keberhasilan tersebut disebabkan karena
masyarakat sasaran sangat berkepentingan dengan kegiatan yang dilakukan
terutama berkaitan dengan peluang untuk menjadi obyek wisata. Sejalan dengan
kinerja para peserta pelatihan selama pelatihan, kesan mereka juga tergolong
sangat baik dengan nilai skor rata-rata sebesar 4,41.
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