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ABSTRAK 

 

KONSERVASI PENYU OLEH YAYASAN PENYU INDONESIA SEBAGAI 

DESTINASI WISATA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP SUSTAINABLE 

TOURISM DI KEPULAUAN DERAWAN KALIMANTAN TIMUR  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konservasi Penyu Oleh 

Yayasan Penyu Indonesia dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Destinasi 

Wisata Dengan Menggunakan Konsep Sustainable Tourism di Kepulauan Derawan 

Kalimantan Timur.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya pengembangan 

destinasi wisata menggunakan konsep sustainable tourism di Pulau Balembangan. Hal 

ini dikarenakan belum banyak wisatawan yang mengetahui adanya pariwisata berbasis 

konservasi penyu di Pulau Balembangan. Yayasan Penyu Indonesia telah 

menggunakan konsep sustainable tourism yang diterapkan dalam proses konservasi 

penyu, hal ini dilakukan demi menjaga dan melindungi populasi penyu. Peran Yayasan 

Penyu Indonesia dalam melaksanakan proses konservasi penyu sangatlah besar dan 

berpengaruh, namun hingga saat ini YPI maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Berau belum mengembangkan pariwisata berbasis konservasi penyu di 

Pulau Balembangan. Dengan demikian, penulis berharap dengan adanya penelitian ini 

Pulau Balembangan dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis konservasi 

dengan menggunakan konsep sustainable tourism untuk menarik minat wisatawan. 

 

Kata Kunci : Konservasi, Sustainable Tourism, Penyu, Kepulauan Derawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

           Indonesia merupakan Negara Kepulauan (Archipelagic State) terbesar di 

dunia, memiliki 17.508 pulau besar dan kecil, luas wilayah darat 1,937 juta 

km2, luas laut 5,8 juta km2 dengan garis pantai terpanjang di dunia. Letak 

geografis antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Hindia dan 

Pasifik) yang dilalui garis katulistiwa merupakan anugerah Tuhan YME kepada 

bangsa Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. 

Fungsi laut bagi bangsa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu, sebagai alat 

perhubungan, medan pertahanan, sebagai  pengelolaan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan bangsa Indonesia. Dari ribuan pulau yang terbesar diseluruh 

wilayah nusantara, terdapat pulau kecil yang menyimpan banyak keindahan 

dengan potensi biota lautnya yaitu Kepulauan Derawan (Suharto,2009: 1). 

          Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten 

Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini terdapat sejumlah objek wisata 

bahari menawan, salah satunya Taman Bawah Laut yang diminati wisatawan 

mancanegara terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan 

terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting yaitu 

terumbu karang, padang lamun dan hutan bakau (hutan mangrove). Selain itu 

banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Berau
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Berau
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Wisata
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahari
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taman_Bawah_Laut&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Wisatawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mancanegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir
https://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu_karang
https://id.wikipedia.org/wiki/Padang_lamun
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_bakau
https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_mangrove
https://id.wikipedia.org/wiki/Spesies
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyu_hijau
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hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, kima, ketam kelapa, duyung, ikan 

barakuda dan beberapa spesies lainnya. Dari banyaknya spesies yang ada 

dikepulauan derawan, penyu hijau dan penyu sisik adalah salah satu spesies 

yang sudah hampir punah saat ini. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Derawan?veaction=edit diakses 

tanggal 14 Maret 2019). 

 

 

 

 

 

 

                 

      Gambar 1.1 Kepulauan Derawan 

                                                 (Sumber : Google.com)   

          Penyu merupakan hewan yang telah dilindungi oleh hukum Indonesia 

yang seharusnya mendapatkan perilaku khusus untuk membuatnya tetap lestari. 

Namun, hingga saat ini masih banyak pelaku yang tidak bertanggung jawab 

telah memanfaatkan penyu demi kepentingan pribadi. Di berbagai tempat 

jumlah penyu semakin berkurang, diiringi dengan maraknya berita tentang 

penyu yang ditemukan mati dipinggir pantai dan juga banyaknya perdagangan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyu_hijau
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyu_sisik
https://id.wikipedia.org/wiki/Paus_(mamalia)
https://id.wikipedia.org/wiki/Lumba-lumba
https://id.wikipedia.org/wiki/Kima
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ketam_kelapa&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Duyung
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikan_barakuda&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikan_barakuda&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Derawan?veaction=edit
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telur penyu dan aksesoris penyu secara tersembunyi (Sumber: YPI Kabupaten 

Berau 2019). 

 

 

 

 

 

                                      Gambar 1.2 Tukik di Kepulauan Derawan 

                 (Sumber : Google.com) 

          Berdasarkan Pra Observasi yang peneliti lakukan pada 09 Juni 2019, 

Penjualan telur penyu dilakukan secara diam-diam hingga akhir tahun 2019, 

pedagang  telur penyu menjual telur tersebut dari rumah ke rumah.  Masyarakat 

Kabupaten Berau yang menjadi pelanggan tetap atau dapat disebut langganan 

berjumlah lumayan banyak. Harga telur penyu berkisar antara Rp 6.000,00.- 

sampai Rp 8.000.00,- per butir nya. Pedagang telur penyu dapat menjual telur 

10-20 butir disetiap rumah. 

          Hal ini sudah tidak asing lagi di wilayah Kabupaten Berau, Masyarakat 

yang menjadi konsumen beranggapan bahwa telur penyu mempunyai banyak 

khasiat untuk kesehatan dan memiliki rasa yang enak. Hal tersebut membuat 
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banyaknya masyarakat yang tidak ragu untuk membeli telur penyu dalam 

jumlah yang banyak. Tingginya minat masyarakat terhadap telur penyu 

membuat pedagang telur penyu dapat meraih untung yang lumayan banyak. 

Pedagang telur penyu tidak pernah rugi dalam menjual telur penyu karena harga 

telur penyu yang mahal dan banyak peminatnya. Meskipun banyak pedagang 

telur penyu yang tertangkap, hingga saat ini masih banyak orang yang menjual 

telur penyu secara diam-diam.  

          Selain telurnya, karapas penyu juga dapat diolah sedemikian rupa dan 

kemudian dijadikan aksesoris. Pada tahun 2006 pedagang aksesoris penyu 

masih berjualan di kawasan kepulauan Derawan. Namun seiring berjalannya 

waktu, adanya peraturan yang melarang perdagangan aksesoris penyu.  

          Namun ironisnya, pedagang aksesoris penyu seakan tidak kehabisan 

akal, mereka masih berjualan dengan cara diam diam. Aksesoris yang mereka 

jual dapat berupa cincin, kalung, gelang, gantungan kunci, pajangan dinding, 

dan lain sebagainya. 
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                           Gambar 1.3 Penjualan Aksesoris Sisik Penyu 

                                              (Sumber : Google.com) 

          Beberapa mitos mengatakan bahwa setelah karapas penyu di ambil, maka 

akan tumbuh karapas yang baru. Mitos tersebut tersebar luas hingga membuat 

para pedagang aksesoris penyu merasa tidak masalah jika mereka mengambil 

karapas penyu dan kemudian mengolahnya menjadi aksesoris. Namun pada 

kenyataannya hal tersebut tidak benar. Karapas penyu yang sudah di ambil 

tidak akan tumbuh kembali, penyu yang tidak memiliki karapas lama kelamaan 

akan mati.  

          Salah satu alasan mereka tetap melakukan penjualan aksesoris yang 

berasal dari karapas penyu adalah karena tingginya permintaan dari wisatawan. 

Wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Derawan terus mencari oleh oleh 

berupa aksesoris dari karapas penyu. Wisatawan menganggap bahwa aksesoris 

yang berasal dari karapas penyu sangat unik dan menjadi ciri khas Kepulauan 

Derawan. Maka tidak sah jika mereka meninggalkan pulau tersebut namun 
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tidak membawa aksesoris dari karapas penyu tersebut. Selain telur penyu dan 

karapasnya, penyu dibunuh untuk diambil dagingnya kemudian diolah menjadi 

makanan. 

          Masyarakat Kabupaten Berau khususnya daerah pesisir mempercayai 

bahwa dengan mengkonsumsi daging penyu dapat menyehatkan tubuh. Daging 

penyu dipercaya dapat meningkatkan stamina tubuh manusia. Masyarakat yang 

tinggal di daerah pesisir mengatakan bahwa daging penyu rasanya sangat enak, 

mengkonsumsi olahan daging penyu sudah menjadi kebiasaan masyarakat 

pesisir. Selain di konsumsi untuk makanan sehari hari, daging penyu juga 

dikonsumsi saat ada pesta, seperti acara pernikahan dan acara besar lainnya. 

          Berdasarkan Pra Observasi yang peneliti lakukan pada 09 Juni 2019, 

jumlah daging penyu yang dibutuhkan tentu tidak sedikit, hal tersebut membuat 

pembunuhan penyu semakin meningkat. Masyarakat mengolah daging penyu 

dengan cara direbus kemudian dimasak menggunakan bumbu kuning khas 

daerah pesisir. Selain dikonsumsi pribadi, daging penyu juga diperjual belikan 

ke luar daerah.  
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       Gambar 1.4 Penemuan Penyu Mati di Laut     Gambar 1.5 Olahan Daging Penyu 

                    (Sumber : Google.com)                             (Sumber : Tribun Kaltim) 

 

          Mitos mengkonsumsi daging penyu membuat badan menjadi sehat 

dibantah oleh seorang akademisi dari Universitas Papua di Manokwari. 

Penelitian tentang daging penyu dilakukan di Papua Barat. Penelitian 

tersebut melibatkan Pusat Penelitian Sumberdaya Perairan Pasifik (P2SP2), 

Universitas Papua dan Conservation International (CI) Indonesia. Penelitian 

tersebut memberikan hasil bahwa daging penyu tidak memiliki manfaat bagi 

tubuh manusia. Namun justru sebaliknya, jika manusia mengkonsumsi 

daging penyu, maka manusia akan  membawa berbagai penyakit kronis. 

Semakin banyak daging penyu di konsumsi, maka semakin tinggi kandungan 

logam berat yang masuk ke dalam tubuh manusia. 
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          Penjualan aksesoris penyu, telur penyu, dan mengkonsumsi daging 

penyu tentu membuat populasi penyu yang ada di Kepulauan Derawan 

semakin berkurang. Maka dibutuhkan beberapa cara penanggulangannya, 

lembaga yang bergerak dalam bidang konservasi salah satunya adalah 

Yayasan Penyu Indonesia. 

          Yayasan Penyu Indonesia (YPI) dilahirkan di Jakarta pada tanggal 27 

Juli 2018. Keberadaan lembaga ini berawal dari kegelisahan para aktivis 

yang melihat upaya pelestarian penyu di Indonesia khususnya di daerah-

daerah yang memiliki populasi penyu yang tinggi, yang kurang 

mendapatkan perlakuan konservasi yang memadai. YPI memandang 

perlunya peran aktif dari YPI terhadap isu pelestarian penyu di beberapa 

daerah di Indonesia. Meski dideklarasikan pada tahun 2018, Yayasan Penyu 

Indonesia sesungguhnya sudah mulai bergelut sejak tahun 2000 yang pada 

saat itu masih bernama Turtle Foundation (TF) (Sumber: YPI Kabupaten 

Berau 2019). 

          Lembaga ini sebelumnya bekerja di Kabupaten Berau yang diawali 

dengan menyelenggarakan kegiatan konservasi Penyu di Pulau Sangalaki 

di Kepulauan  Derawan, Kabupaten Berau.   Lembaga ini adalah sebuah 

institusi non profit yang berorientasi pada pengayaan spesies penyu dan 

menjaga habitatanya dengan mengikut sertakan masyarakat lokal melalui 

metode penguatan kapasitas terhadap isu konservasi penyu. Ide utama yang 
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paling mendasar dalam kerjasama dengan masyarakat lokal adalah bahwa 

penyu sebagai satwa kunci dalam indikator kesehatan laut dan kemakmuran 

manusia pesisir sangat bergantung pada kesehatan ekosistem laut (Sumber: 

YPI Kabupaten Berau 2019).  

          Patner utama Yayasan Penyu Indonesia adalah Turtle Foundation 

dan PROFAUNA Indonesia. Strategi yang telah dilakukan oleh Yayasan 

Penyu Indonesia yaitu, melakukan langkah-langkah strategis dengan 

melakukan kegiatan pelestarian langsung di habitat. Proses ini dilakukan 

tetap dengan mengutamakan prinsip-prinsip konservasi standar 

internasional. Yayasan Penyu Indonesia bergerak di bidang 

pelestarian  ekosistem yang menjadi habitat penyu dan biota laut lain yang 

dilindungi di perairan sekitar Wilayah Indonesia (Sumber: YPI Kabupaten 

Berau 2019).  

          Tujuan dari Yayasan Penyu Indonesia yaitu, melindungi penyu dan 

biota laut lain dengan cara perlindungan langsung di habitatnya, 

membangun sistem database dan informasi penyu di seluruh Indonesia, 

meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pelestarian 

penyu dengan melaksanakan kampanye edukasi dan pelatihan, dan 

meningkatkan peran serta Pemerintah Indonesia dan masyarakat dalam 

pelestarian penyu dan biota laut lain yang dilindungi di perairan Indonesia 

(Sumber: YPI Kabupaten Berau 2019).  
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          Yayasan Penyu Indonesia memandang bahwa Pemerintah Indonesia 

adalah sebagai Stakeholder utama dalam kegiatan konservasi. Dengan 

mekanisme pengawasan dan pemantauan yang terus-menerus dilakukan 

oleh intansi pemerintah terkait, antara lain : Dinas Kelautan dan Perikanan 

Propinsi (DKP), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan 

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan instansi pemerintah lain. 

Peran serta masyarakat juga merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari 

strategi progran Yayasan Penyu Indonesia. YPI juga melakukan proses-

proses penguatan kapasitas dan ekonomi masyarakat pesisir yang 

berkepentingan langsung dengan kegiatan Yayasan Penyu Indonesia 

(Sumber: YPI Kabupaten Berau 2019).  

           Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, perlu adanya 

kajian untuk menelusuri dan memahami strategi konservasi penyu yang 

tepat di Kepulauan Derawan, Maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Konservasi Penyu Oleh Yayasan Penyu Indonesia 

sebagai Destinasi Wisata Dengan Menggunakan Konsep Sustainable 

Tourism di Kepulauan Derawan Kalimantan Timur”.  

 

 

 



11 
 

  

B. Fokus Masalah 

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian yang 

dilakukan, maka penelitian ini difokuskan pada pengelolaan konservasi penyu 

di Kepulauan Derawan dengan pertanyaan penelitian: 

1. Bagaimana konservasi penyu menggunakan konsep sustainable tourism 

yang tepat ?  

2. Apa peran YPI agar Kepulauan Derawan menjadi destinasi yang menarik 

dengan potensi konservasi penyu? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Konservasi Penyu Oleh Yayasan Penyu Indonesia sebagai Destinasi Wisata 

Dengan Menggunakan Konsep Sustainable Tourism di Kepulauan Derawan 

Kalimantan Timur. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara 

lain : 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mengenai 

konservasi penyu di suatu destinasi wisata. 

2. Bagi mahasiswa 

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk membuat penelitian 

baru yang serupa di lain waktu. 
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3. Bagi STP AMPTA Yogyakarta 

Penelitian ini dapat dijadikan penambahan daftar kepustakaan di STP AMPTA 

Yogyakarta khususnya mengenai strategi konservasi spesies yang dilindungi. 

4. Bagi Yayasan Penyu Indonesia  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan saran bagi Yayasan Penyu 

Indonesia dalam melaksanakan konservasi penyu yang tepat di Kepulauan 

Derawan agar tidak ada lagi pemburuan penyu. 
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