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EKOLOGI DAN STRUKTUR KOMUNITAS LAMUN
DI TELUK RATATOTOK, MINAHASA TENGGARA, SULAWESI UTARA
SEAGRASS ECOLOGY AND COMMUNITY STRUCTURE
IN RATATOTOK BAY, SOUTHEAST MINAHASA, NORTH SULAWESI
Mariska A. Kusumaningtyas, Agustin Rustam, Terry L. Kepel, Restu Nur Afi Ati,
August Daulat, Peter Mangindaan & Andreas A. Hutahaean
ABSTRAK

ABSTRACT

Penelitian mengenai ekologi dan struktur komunitas lamun
ini dilakukan tanggal 10 – 15 Juni 2013 di perairan pesisir Teluk
Ratatotok, Minahasa Tenggara. Metode penelitian dilakukan
secara purposive sampling terkait dengan keberadaan lamun.
Penelitian yang dilakukan meliputi pengukuran prosentase tutupan
lamun, kerapatan, struktur komunitas, dan kondisi lingkungan di
lokasi penelitian. Terdapat tujuh jenis lamun yang terdiri dari dua
famili. Famili Hydrocharitaceae mencakup tiga jenis yaitu Enhalus
acoroides (Ea), Thalassia hemprichii (Th) dan Halophila ovalis (Ho).
Empat jenis lamun dari famili Cymodoceaceae yaitu Cymodocea
serrulata (Cs), Cymodocea rotundata (Cr), Halodule pinifolia (Hp),
dan Syringodium isoetifolium (Si). Kisaran prosentase penutupan
rata-rata antara 22,5% - 89,5%. Kerapatan lamun per stasiun
berkisar antara 17 – 473 ind/m2, dengan kerapatan tertinggi lamun
jenis Ho sebesar 473 ind/m2 di stasiun 6. Nilai INP tertinggi pada
lamun jenis Ea sebesar 128% diikuti berturut-turut oleh Si (41%), Th
(36%), Ho (27%), Cs (26%), Cr (24%) dan Hp (17%). Berdasarkan
kriteria status kondisi padang lamun (Kepmen LH No 200 tahun
2004), kondisi padang lamun di Teluk Ratatotok antara rusak/miskin
sampai dengan baik/sehat. Stasiun 5 kondisi rusak/miskin, stasiun 3
dan 4 kondisi rusak/kurang sehat dan tiga stasiun kondisi baik/sehat
yaitu stasiun 1, 2 dan 6. Secara keseluruhan kondisi lingkungaan
Teluk Ratatotok masih mendukung pertumbuhan lamun.

The study of seagrass ecology and community structure was
conducted on 10 - 15 June 2013 in the coastal waters of Ratatotok
Bay, Southeast Minahasa. The research method was using
purposive sampling. The research consisted of the measurement of
the percentage of seagrass cover, density, community structure and
environmental conditions at the sites. There were seven species of
seagrass found during this study grouped into two families. Family
Hydrocharitaceae with three species were Enhalus acoroides (Ea),
Thalassia hemprichii (Th) and Halophila ovalis (Ho). Four species of
family Cymodoceaceae were Cymodocea serrulata (Cs), Cymodocea
rotundata (Cr), Halodule pinifolia (Hp) and Syringodium isoetifolium
(Si). The average percentage range is between 22.5 % - 89.5 %.
Seagrass density in each station ranged between 17-473 ind/m2,
with the highest density of Ho species as 473 ind/m2 at station 6. The
highest Importance Value Index in seagrass species was Ea (1.28
%) followed by Si (41 %), Th (36 %), Ho (27 %), Cs (26 %), Cr (24
%) and Hp (17 %) respectively. Based on the criteria for the status
of seagrass condition (Decree Minister of Environment No. 200 of
2004) the condition of seagrass beds in the Ratatotok Bay between
damaged/poor to good/healthy condition. Condition in station 5 was
damaged/poor, station 3 and 4 were damaged/unhealthy and three
stations were in good condition those were station 1, 2 and 6. In
overall, the environment condition of Ratatotok Bay still can support
the seagrass growth.

Kata kunci: lamun, ekologi, struktur komunitas, Teluk Ratatotok

Keywords: ecology, community structure, Ratatotok Bay

KESESUAIAN KAWASAN BUDI DAYA RUMPUT LAUT DI TELUK SALEH,
KABUPATEN SUMBAWA, NUSA TENGGARA BARAT
AREA SUITABILITY OFSEAWEED CULTIVATION IN SALEH BAY,
SUMBAWA REGENCY, NUSA TENGGARA BARAT
Yulius, Ardiansyah, M. Ramdhan, A. Heriati, H.L Salim, D. Purbani,S.N. Amri & T. Arifin
ABSTRAK

ABSTRACT

Rumput laut merupakan salah satu komoditas sumber daya
pesisir dan laut yang memilki nilai ekonomis yang tinggi. Kabupaten
Sumbawa memiliki potensi kawasan yang sangat menunjang untuk
budi daya rumput laut dengan luas perairan pesisir ± 3.831,72 Km².
Masyarakat pesisir di sekitar Teluk Saleh melakukan usaha budi
daya rumput laut jenis Eucheuma Cottonii. Penelitian ini bertujuan
untuk menentukan kesesuaian kawasan untuk budi daya rumput
laut menggunakan SIG. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode analisis spasial (keruangan) dan analisa tabular
terhadap kesesuaian kawasan dalam SIG. Hasil analisis spasial dan
tabular terhadap kesesuaian kawasan untuk budi daya rumput laut
berhasil ditentukan kawasan yang sesuai untuk budi daya rumput
laut, menunjukkan bahwa lokasi yang sesuai adalah di perairan
Kecamatan Plampang dengan luas sekitar 36.061,17 hektar atau
60,34 % dari luas total wilayah kawasan pengembangan.

Seaweed is one of the coastal and marine resources
commodities which have a high economic value. Sumbawa Regency
has a potential area in supporting seaweed cultivation within its
total coastal area about ± 3831.72 km². Coastal communities on
Saleh Bay farm the Eucheuma Cottonii seaweed. This study aims
to determine the suitability of seaweed cultivation area using GIS.
The methods used in this research are spatial analysis methods
and tabular analysis of area suitability by GIS tools. The results
show that Plampang district waters are appropriate as a seaweed
cultivation with an area of 36,061.17 hectares or about 60.34 % of
total development area.
Keywords: Geographic Information System (GIS), seaweed
cultivation, Saleh Bay, Sumbawa Regency

Kata kunci: Sistem Informasi Geografis (SIG), budi daya rumput
laut,Teluk Saleh, Kabupaten Sumbawa
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STATUS KEBERLANJUTAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
KABUPATEN MEMPAWAH, PROPINSI KALIMANTAN BARAT
SUSTAINABILITY STATUS AND MANGROVE ECOSYSTEM MANAGEMENT STRATEGY
IN MEMPAWAH REGENCY, WEST KALIMANTAN PROVINCE
Benny Khairuddin, Fredinan Yulianda, Cecep Kusmana & Yonvitner
ABSTRAK

ABSTRACT

Untuk mengelola ekosistem mangrove di Kabupaten
Mempawah diperlukan suatu strategi pengelolaan ekosistem
mangrove secara terpadu dan berkelanjutan, untuk itu dilakukan
evaluasi status keberlanjutan melalui 21 indikator yang dikelompokkan
kedalam empat dimensi yaitu ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan
kelembagaan. Indikator-indikator tersebut diperoleh dari penelitian
terdahulu, studi pustaka, CIFOR dan LEI menyangkut Sustainable
Forest Management (SFM), serta berdasarkan pengamatan
di lapangan. Hasil modifikasi indikator tersebut dinamai RapMEcosytem pada skala (0-100) memperlihatkan status keberlanjutan
pengelolaan ekosistem mangrove multidimensi. Pengelolaan
ekosistem mangrove dinyatakan cukup berkelanjutan dengan
indeks 52,83, begitu halnya dimensi ekonomi 59,66, sosial 59,27
dan hukum/kelembagaan 52,33 sedangkan dimensi ekologi memiliki
status kurang berkelanjutan 44,75 sehingga perlu mendapat
prioritas perbaikan. Hasil evaluasi di lanjutkan dengan Analytic
Hierarchy Process (AHP) sehingga didapatkan strategi pengelolaan
dengan prioritas : (a) melengkapi legalitas pengelolaan wilayah
pesisir dengan menyusun Rencana zonasi Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) dan turunannya, (b)
meningkatkan personil, kapasitas, kualitas, sarana dan prasarana
petugas penyuluh perikanan dan kelautan yang hanya berjumlah
5 orang serta penyuluh kehutanan yang berjumlah 6 orang, (c)
melakukan reboisasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove terutama
di Kecamatan Sungai Pinyuh yang paling banyak mengalami
degradasi.

To manage the mangrove ecosystem in Mempawah Regency
it well needs a strategy mangrove ecosystem management in an
integrated and sustainable. This is done by evaluating the status of
sustainability through 21 indicators grouped into four dimensions,
ie the ecological, economic, social, legal and institutional. The
indicators are obtained from previous studies, literature, CIFOR
and LEI concerning Sustainable Forest Management ( SFM ),
and based on observations in the field. Results of the indicator
modification called Rap - MEcosytem on s kala ( 0-100 ) show the
status of sustainable management of mangrove ecosystems stated
quite sustainable multidimensional index as well as the economic
dimension 52.83, 59.66, 59.27 social and legal / institutional
52.33 whereas the ecological dimension has less sustainable
status 44.75 so it should be a priority repair. Results of these
evaluations proceed with the Analytic Hierarchy Process (AHP)
to obtain a management strategy with priorities: (a) complete
the legality of the management of coastal areas by arranging
RZWP-3K and derivatives, (b) increase the personnel, capacity,
quality, facilities and infrastructure extension workers fisheries
and marine which amounted to only 5 people as well as forestry
extension numbering 6, and (c) reforestation and rehabilitation of
mangrove ecosystems, especially in Sungai Pinyuh most degraded.
Keywords: Mangrove, SFM, Rap-MEcosytem

Kata kunci: Mangrove, SFM, Rap-MEcosytem

MINA WISATA SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN WISATA BAHARI
DI KAWASAN PESISIR BULELENG, BALI UTARA
FISHERIES TOURISM AS AN ALTERNATIVE DEVELOPMENT OF MARINE TOURISM
IN BULELENG COASTAL AREAS, NORTH BALI
Gede Ari Yudasmara
ABSTRAK

ABSTRACT

Kawasan pesisir Kabupaten Buleleng saat ini telah
dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan kepariwisataan, akan tetapi
kegiatan tersebut masih belum memberikan manfaat yang optimal
bagi masyarakat dan memiliki kecenderungan mengalami kejenuhan.
Untuk itu, diperlukan suatu pengembangan wisata alternatif yang
sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya alam yang ada
serta saling bersinergi dengan aktivitas wisata lainnya, seperti
contohnya pengembangan mina wisata. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji dan menganalisis kondisi dan potensi sumber daya
alam pesisir dan laut, tingkat kesesuaian kawasan pesisir Buleleng
dalam menunjang pengembangan mina wisata dan menghasilkan
model aktivitas mina wisata di kawasan pesisir Buleleng yang
terpadu dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kesesuaian kawasan dengan rancangan penelitiannya berupa
survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesisir
Kabupaten Buleleng apabila dilihat dari kondisi dan potensi sumber
daya alamnya masih mampu untuk mendukung aktivitas mina wisata
dengan tingkat kesesuaian kawasan berdasarkan indeks kesesuaian
wisata, yaitu pesisir Buleleng timur terkategori cukup sesuai (76,92),

Buleleng Regency coastal area has been used for various
tourism activities, however, the activities have not given an optimum
benefit for the community and tend to experience saturation. This
study was aimed to investigating and analyzing the condition and
potentiality of the coastal area and the sea, the degree of fit of
Buleleng coastal area in supporting the development of fisheries
tourism and at producing a model of the coastal area tourism
activities that are integrated and sustainable. This study used the
approach of area suitability with field survey design. The results
show that Buleleng Regency coastal area, viewed from the point of
the condition and the potentiality of the natural resources still has
the capacity to support fisheries tourism. The model plannings of
fisheries tourisms that can be developed, among others, are: the
East Buleleng coastal area is suitable for marine culture fisheries
tourism (ornamental fish and coral) and fished fisheries tourism
(fishing and spearfishing adventures); the central Buleleng coastal
area for marine culture fisheries tourism (seaweed) and fished
fisheries tourism (fishing and spearfishing adventures), and the
West Buleleng coastal area for marine culture fisheries tourism

iv

pesisir Buleleng tengah terkategori cukup sesuai (61,53) dan pesisir
Buleleng barat terkategori sangat sesuai (87,17). Rencana model
mina wisata yang dapat dikembangkan antara lain pesisir Buleleng
timur adalah mina wisata budi daya laut (ikan hias dan karang)
dan mina wisata perikanan tangkap (mancing dan spearfishing
adventures), pesisir Buleleng tengah adalah mina wisata budi daya
laut (rumput laut) dan mina wisata perikanan tangkap (mancing dan
spearfishing adventures), dan pesisir Buleleng barat adalah mina
wisata budi daya laut (rumput laut, Bandeng, Kerapu, Mutiara, ikan
hias dan karang) dan mina wisata perikanan tangkap (mancing dan
spearfishing adventures).
Kata kunci:

(seaweed, milk fish, grouper, pearl, ornamental fish and coral)
and fished fisheries tourism (fishing and spearfishing adventures).
Keywords: fisheries tourism, marine tourism, Buleleng coastal
area, North Bali

mina wisata, wisata bahari, kawasan pesisir
Buleleng, Bali utara

EVALUASI PENGGUNAAN EKSTRAK LAMUN SEBAGAI BAHAN AKTIF
ANTIFOULING TERHADAP PRODUSEN PERAIRAN
EVALUATION OF USE OF ACTIVE INGREDIENTS EXTRACT AS SEAGRASSES
ANTIFOULING PRODUCTS OF WATERS
Rachma Puspitasari
ABSTRAK

ABSTRACT

Penggunaan TBT sebagai cat antifouling telah dilarang
di dunia, oleh karena itu diperlukan bahan alternatif yang dapat
menggantikannya. Fase awal dari fouling adalah pembentukan
biofilm yang melibatkan bakteri. Cymodocea serrulata dan
Syringodium isoetifolium diketahui berpotensi antibakteri terhadap
Vibrio harveyii dan Bacillus subtilis. Sebelum dikembangkan lebih
jauh sebagai bahan aktif cat antifouling, perlu diteliti keamanan dari
lamun tersebut terhadap produsen primer perairan, salah satunya
Chaetoceros graclis. Ekstrak kedua jenis lamun tersebut dipaparkan
terhadap diatom selama 96 jam pada kondisi laboratorium dan
dianalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan fitoplankton.
Ternyata, S. isoetofolium menunjukkan penghambatan pertumbuhan
diatom. Hasil dari uji anti bakteri dan bioassay menunjukkan bahwa
lamun C. serrulata lebih potensial untuk dikembangkan sebagai
bahan aktif cat antifouling daripada S. isoetifolium.

The use of TBT as antifouling paints had been banned in
the world, so it is necessary to develop alternative materials that
can replace it. Initial phase of fouling is biofilm, involving bacteria.
Cymodocea serrulata and Syringodium isoetifolium known had
antibacterial activity against Vibrio harveyii and Bacillus subtilis.
Before developed further as an active ingredient antifouling paint, they
need to be examined about the security of the seagrass to aquatic
primary producer, Chaetoceros gracilis. Extract from both seagrass
were exposed to diatoms for 96-h and analyzed its influence to
phytoplankton growth. Apparently, S.isoetofolium showed inhibition
of growth of diatoms. Results of anti-bacterial and bioassay test
showed that C. serrulata were more potential to be developed as an
active ingredient antifouling paints than S. isoetifolium.

Kata kunci: diatomae, fouling, C. serrulata, S. isoetifolium

Keywords: diatom, fouling, C. serrulata, S. isoetifolium

KUALITAS AIR PERMUKAAN DAN SEBARAN SEDIMEN DASAR
PERAIRAN SEDANAU, NATUNA, KEPULAUAN RIAU
WATER QUALITY AND SEDIMENT DISTRIBUTION
OF SEDANAU WATER, NATUNA, RIAU ISLANDS
Yusmiana Puspitaningsih Rahayu, Rizky Anggoro Adi, Dino Gunawan Priyambodo,
Candra Dwi Puspita & Hariyanto Triwibowo
ABSTRAK

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi kualitas air dan
sedimen dasar perairan Sedanau, Natuna yang banyak dijadikan
sebagai lokasi budi daya perairan. Penelitian dilakukan pada Juli
2010 dengan melakukan pengukuran parameter kualitas air in situ
(pH, oksigen terlarut, salinitas, suhu, kecerahan) dan pengambilan
sampel sedimen di 43 titik sampling. Sebanyak 18 sampel air dan 18
sampel sedimen kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis
lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis sedimen yang
terdapat di lokasi penelitian adalah pasir, pasir lanauan dan lanau
pasiran. Kondisi kualitas air di daerah penelitian masih dalam kondisi
baik bagi kelangsungan kegiatan budidaya kecuali kandungan Pb
dalam air laut di lokasi antara Pulau Sedanau dan Pulau Tiga yang

The aim of this study was to assess water quality and sediment
distribution of Sedanau water, Natuna. The study was conducted
in July 2010 to measure water quality parameters (pH, dissolved
oxygen, salinity, temperature, and transparency) and sediment
sampling in 43 sampling points. A total of 18 water samples and 18
sediment samples were analyzed in the laboratory for heavy metals
and other parameters analysis. The results show that sediment
types in the study site were sand, silty sand and sandy silt. Water
quality conditions in the study site were still met the national quality
standards and were suitable for aquaculture activities except for Pb
content in the sea water that exceed the standard. The content of
Cd and As in the sediments at some points need to be monitored to

v

melampaui baku mutu. Kandungan logam berat Cd dan As yang
terkandung dalam sedimen di lokasi penelitian pada beberapa
titik perlu diwaspadai dan dilakukan penelitian lebih lanjut guna
memonitor kesesuaian lingkungan bagi kegiatan budi daya.
Kata kunci: kualitas air, sebaran sedimen, budi daya, Natuna.

vi

maintain the suitability for aquaculture activities.
Keywords: water quality, sediment distribution, aquaculture,
Natuna.
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ABSTRAK
Penelitian mengenai ekologi dan struktur komunitas lamun ini dilakukan tanggal 10 – 15 Juni 2013 di perairan pesisir
Teluk Ratatotok, Minahasa Tenggara. Metode penelitian dilakukan secara purposive sampling terkait dengan keberadaan
lamun. Penelitian yang dilakukan meliputi pengukuran prosentase tutupan lamun, kerapatan, struktur komunitas, dan kondisi
lingkungan di lokasi penelitian. Terdapat tujuh jenis lamun yang terdiri dari dua famili. Famili Hydrocharitaceae mencakup
tiga jenis yaitu Enhalus acoroides (Ea), Thalassia hemprichii (Th) dan Halophila ovalis (Ho). Empat jenis lamun dari famili
Cymodoceaceae yaitu Cymodocea serrulata (Cs), Cymodocea rotundata (Cr), Halodule pinifolia (Hp), dan Syringodium
isoetifolium (Si). Kisaran prosentase penutupan rata-rata antara 22,5% - 89,5%. Kerapatan lamun per stasiun berkisar antara
17 – 473 ind/m2, dengan kerapatan tertinggi lamun jenis Ho sebesar 473 ind/m2 di stasiun 6. Nilai INP tertinggi pada lamun jenis
Ea sebesar 128% diikuti berturut-turut oleh Si (41%), Th (36%), Ho (27%), Cs (26%), Cr (24%) dan Hp (17%). Berdasarkan
kriteria status kondisi padang lamun (Kepmen LH No 200 tahun 2004), kondisi padang lamun di Teluk Ratatotok antara rusak/
miskin sampai dengan baik/sehat. Stasiun 5 kondisi rusak/miskin, stasiun 3 dan 4 kondisi rusak/kurang sehat dan tiga stasiun
kondisi baik/sehat yaitu stasiun 1, 2 dan 6. Secara keseluruhan kondisi lingkungaan Teluk Ratatotok masih mendukung
pertumbuhan lamun.

Kata kunci: lamun, ekologi, struktur komunitas, Teluk Ratatotok
ABSTRACT
The study of seagrass ecology and community structure was conducted on 10 - 15 June 2013 in the coastal waters
of Ratatotok Bay, Southeast Minahasa. The research method was using purposive sampling. The research consisted of the
measurement of the percentage of seagrass cover, density, community structure and environmental conditions at the sites. There
were seven species of seagrass found during this study grouped into two families. Family Hydrocharitaceae with three species
were Enhalus acoroides (Ea), Thalassia hemprichii (Th) and Halophila ovalis (Ho). Four species of family Cymodoceaceae
were Cymodocea serrulata (Cs), Cymodocea rotundata (Cr), Halodule pinifolia (Hp) and Syringodium isoetifolium (Si). The
average percentage range is between 22.5 % - 89.5 %. Seagrass density in each station ranged between 17-473 ind/m2, with
the highest density of Ho species as 473 ind/m2 at station 6. The highest Importance Value Index in seagrass species was Ea
(1.28 %) followed by Si (41 %), Th (36 %), Ho (27 %), Cs (26 %), Cr (24 %) and Hp (17 %) respectively. Based on the criteria
for the status of seagrass condition (Decree Minister of EnvironmentNo. 200 of 2004) the condition of seagrass beds in the
Ratatotok Bay between damaged/poor to good/healthy condition. Condition in station 5 was damaged/poor, station 3 and 4
were damaged/unhealthy and three stations were in good condition thosewere station 1, 2 and 6. In overall, the environment
condition of Ratatotok Bay still can support the seagrass growth.

Keywords: seagrass, ecology, community structure, Ratatotok Bay

PENDAHULUAN
Lamun
termasuk
ke
dalam
tumbuhan
angiosperma akuatik yang dapat tumbuh di perairan
laut (Hartog & Kuo, 2006).Tumbuhan lamun memiliki
organ dan jaringan yang sama dengan tumbuhan
berbunga lainnya, terdiri atas akar, rhizoma/batang di
bagian bawah serta tunas dan daun di bagian atas
(Kuo & den Hartog, 2006). Eksistensi lamun di laut
merupakan hasil dari beberapa adaptasi fisiologi dan
morfologi pada kondisi terbenam, termasuk toleransi
terhadap salinitas yang tinggi, transport gas internal,
kemampuan untuk menancapkan akar di substrat
sebagai jangkar, dan juga kemampuan untuk tumbuh
dan melakukan reproduksi pada saat terbenam.
Sehingga padang lamun membentuk ekologi yang
unik, dimana keberadaan padang lamun dengan
fungsinya mampu menciptakan lingkungan yang
memenuhi kebutuhannya sendiri seperti kebutuhan

nutrien, pola reproduksi dari biji yang dapat bersifat
dorman untuk species Zostera spp dan Halophila spp
atau tidak seperti Enhalus acoroides (Marba et al.,
2006; Orth et al., 2006).
Padang lamun memiliki peran dan fungsi ekologi
yang penting di ekosistem pesisir. Ekosistem lamun
mempunyai fungsi selain sebagai produsen juga
sebagai habitat biota (tempat pemijahan, daerah
asuhan, daerah mencari makan), sebagai penangkap
sedimen, serta sebagai pendaur zat hara. Menurut
Phillips & Menez (1988), ekosistem lamun merupakan
salah satu ekosistem bahari yang produktif di perairan
dangkal, mempunyai fungsi antara lain: 1) Menstabilkan
dan menahan sedimen–sedimen yang dibawa melalui
tekanan–tekanan dari arus dan gelombang (sediment
trap); 2) Daun-daun memperlambat dan mengurangi
arus dan gelombang serta meningkatkan sedimentasi;
3) Memberikan perlindungan terhadap hewan–hewan

Korespondensi Penulis:
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muda dan dewasa yang berkunjung ke padang lamun;
4) Daun–daun sangat membantu organismeorganisme epifit; 5) Mempunyai produktifitas dan
pertumbuhan yang tinggi; 6) Menfiksasi karbon di
kolom air sebagian masuk ke dalam sistem daur rantai
makanan dan sebagian tersimpan dalam biomassa
dan sedimen.
Tumbuhan lamun tersebar di perairan pesisir
seluruh benua kecuali antartika, namun demikian
keanekaragaman taksonominya rendah. Berdasarkan
Kuo & McComb (1989) jumlah tumbuhan lamun
mencapai 58 jenis di seluruh dunia, sementara studi
lain menyatakan terdapat 60 jenis lamun yang
dikelompokkan kedalam 15 generasi dari 5 famili
dengan konsentrasi utama ditemukan di wilayah IndoPasifik. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan
organisme laut lainnya (Short et al., 2001; Green &
Short, 2003; Hemminga & Duarte, 2004). Dari jumlah
jenis tersebut, 16 spesies dari 7 genus diantaranya
ditemukan di perairan Asia Tenggara, dimana jumlah
spesies terbesar ditemukan di perairan Filipina
sebanyak 16 spesies atau dapat dikatakan semua
spesies yang ada di perairan Asia Tenggara ditemukan
juga di Filipina. Di Indonesia ditemukan jumlah jenis
lamun yang relatif lebih rendah dibandingkan Filipina,
yaitu sebanyak 12 spesies dari 7 genus.

Gambar 1.
2

Perairan pesisir merupakan lingkungan yang
memperoleh sinar matahari cukup yang dapat
menembus sampai ke dasar perairan. Perairan ini juga
kaya akan nutrien karena mendapat pasokan dari dua
tempat yaitu darat dan lautan sehingga merupakan
ekosistem yang tinggi produktivitas organiknya.
Lingkungan yang sangat mendukung di perairan pesisir
menyebabkan tumbuhan lamun dapat hidup dan
berkembang secara optimal.
Teluk Ratatotok merupakan daerah yang berada
di Minahasa Tenggara bagian dari Teluk Tomini.
Keberadaan lamun di Teluk Ratatotok belum banyak
diketahui, umumnya penelitian yang dilakukan di Teluk
Ratatotok terfokus atas keberadaan terumbu karang.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi
kondisi ekologi dan struktur komunitas lamun dan
kondisi lingkungan di lokasi penelitian. Penelitian
mengenai ekosistem lamun di Teluk Ratatotok ini
merupakan yang pertama kali dilakukan di lokasi
tersebut.
METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian berada di Kabupaten Minahasa
Tenggara. Secara Geografis, Kabupaten Minahasa
Tenggara terletak antara 1240 30’24” - 1240 56’24” BT
dan 1008’19” - 00 50’46” LU. Lokasi penelitian lamun

Lokasi penelitian di Teluk Ratatotok, Minahasa Tenggara, Juni 2013.
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terfokus pada kecamatan Ratatotok yang memililiki
luas 10,418 Ha tepatnya di Teluk Ratatotok. Terdapat
enam lokasi keberadaan lamun di Teluk Ratatotok,
Minahasa Tenggara, yaitu stasiun 1 sampai dengan
stasiun 6. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar
1.

menghitung penutupan jenis dan penutupan relatif,
dan untuk menduga keseluruhan dari peranan suatu
jenis lamun dilakukan perhitungan Indeks Nilai Penting
(INP).

Teluk Ratatotok merupakan bagian dari teluk
besar yaitu Teluk Tomini. Perairan ini berada di daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara, Kecamatan Ratatotok,
Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi perairan secara
visual masih dalam kondisi bagus dengan aktivitas
yang terdapat di Teluk Ratatotok adanya budi daya
kerang mutiara, budi daya keramba jaring apung dan
perikanan tangkap tradisional oleh para nelayan. Teluk
Ratatotok dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah
(RTRW) Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan
daerah wisata, aktivitas perikanan budidaya perikanan
tangkap, kawasan strategis kepentingan ekonomi,
kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan
serta ditetapkan sebagai salah satu kawasan
minapolitan (Anonim, 2013).

Untuk mengetahui komposisi jenis dilakukan
dengan membandingkan antara jumlah individu
masing-masing jenis dengan jumlah total individu jenis
lamun yang ditemukan.

Metode penelitian dilakukan secara purposive
sampling yang diharapkan dapat mewakili lokasi
penelitian berdasarkan keberadaan lamun dengan
menggunakan perahu dan berjalan kaki. Metode
pengambilan data lamun dilakukan secara line transect
yang mengadopsi SeagrassWatch. Transek garis
ditarik tegak lurus garis pantai sepanjang 50 m,
kemudian kuadrat berukuran 50 x 50 cm² diletakkan
secara sistematik di sepanjang transek dengan jarak
antar kuadrat 10 m.
Parameter yang diambil di setiap stasiun
penelitian adalah persentase tutupan tajuk lamun
dalam setiap kuadrat 50 x 50 cm², dilakukan dengan
metode estimasi visual berdasarkan panduan
persentase tutupan lamun standar SeagrassWatch
(McKenzie et al., 2003). Persentase tutupan yang
diambil adalah persentase tutupan total lamun dan
persentase tutupan setiap jenis lamun dalam kuadrat.
Dilakukan penghitungan jumlah tunas lamun untuk
lamun berukuran besar (E.acoroides) dihitung di setiap
kuadrat 50x50 cm², sedangkan untuk spesies lainnya
dilakukan pengambilan spesimen dalam core
berukuran 0,0591608 m2. Spesimen dimasukkan
kedalam plastik berlabel dan penghitungan jumlah
individu dalam kuadrat tersebut dilakukan di base
camp. Setiap jenis lamun yang ditemukan juga diambil
sebagai spesimen untuk diidentifikasi ulang.
Analisa struktur komunitas lamun dilakukan untuk
mengetahui kondisi ekosistem lamun. Analisa yang
dilakukan adalah menghitung komposisi jenis lamun,
menghitung frekuensi jenis dan frekuensi relatif,
menghitung kerapatan jenis dan kerapatan relatif,

a. Komposisi Jenis

b. Frekuensi dan Frekuensi Relatif
- Frekuensi Jenis (Fi) lamun menggambarkan
peluang suatu jenis ditemukan dalam titik sampel yang
diamati. Perhitungan Frekuensi jenis lamun mengacu
pada Fachrul (2007), sebagai berikut:

.........................................................1)
Keterangan:
Fi = Frekuensi jenis ke-i
Pi = Jumlah petak sampel tempat ditemukan
jenis ke-i
∑Pi = Jumlah total petak sampel yang diamati
- Frekuensi relatif (FR), yaitu perbandingan antara
Frekuensi jenis ke-i (Fi) dan jumlah Frekuensi untuk
seluruh jenis (Fachrul 2007), sebagai berikut:

........................................................2)
Keterangan:
FR = Frekuensi Relatif
Fi = Frekuensi jenis ke-i
∑Fi = Jumlah Frekuensi untuk seluruh jenis
c. Kerapatan
- Kerapatan Jenis (Ki), yaitu jumlah total individu
jenis dalam suatu unit area yang diukur. Kerapatan
jenis lamun dihitung dengan mengacu pada Fachrul
(2007), sebagai berikut:

............................................................3)
Keterangan:
Ki = Kerapatan jenis ke-i
Ni = Jumlah total individu dari jenis ke-i
A = Luas area total pengambilan sampel (m2)
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- Kerapatan Relatif (KR), yaitu perbandingan
antara jumlah individu jenis dan jumlah total individu
semua jenis (Fachrul 2007), sebagai berikut:

INP suatu jenis relatif terhadap jenis lainnya, semakin
tinggi peranan jenis pada komunitas tersebut. Rumus
yang digunakan untuk menghitung INP adalah:
INP = FR + KR + PR ........................................7)

........................................................4)

Keterangan:
INP = Indeks Nilai Penting
FR = Frekuensi Relatif
KR = Kerapatan Relatif
PR = Penutupan Relatif

Keterangan:
KR = Kerapatan Relatif ke-i
ni = Jumlah individu spesies ke-i
∑ni = Jumlah total individu semua jenis

HASIL DAN PEMBAHASAN

d. Penutupan
- Penutupan Jenis (Pi), yaitu luas area yang
ditutupi oleh jenis lamun. Penutupan jenis lamun dapat
dihitung menggunakan metode Saito and Atobe
(English et al. 1994), dengan rumus:

.................................................5)
Keterangan:
C = Penutupan jenis lamun ke-i (%)
Mi = Nilai tengah kelas ke-i
f = Frekuensi (jumlah sub kuadrat yang memiliki
nilai tengah yang sama)
- Penutupan Relatif (PR), yaitu perbandingan
antara penutupan individu jenis ke-i dan total penutupan
seluruh jenis. Penutupan relatif lamun dapat dihitung
dengan rumus:

.....................6)
e. Indeks Nilai Penting
Indeks Nilai Penting (INP) (Brower et al., 1990)
digunakan untuk menghitung dan menduga
keseluruhan dari peranan jenis lamun didalam suatu
komunitas (Brower et al., 1990). Semakin tinggi nilai
Tabel 1.
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Hasil pengukuran kondisi lingkungan perairan di
Teluk Ratatotok dapat dilihat dalam Tabel 1. Parameter
yang diukur dengan alat ukur multiparameter merk TOA
ada tujuh parameter.
Nilai turbiditas/kekeruhan tinggi yaitu 52,83 NTU
di stasiun 2 yang merupakan stasiun yang berada di
dekat muara sungai dan pemukiman penduduk dan
terdapat padang lamun monospesies Ea dengan
substrat lumpur. Nilai pH, temperatur dan salinitas
merupakan nilai alami yang terukur. Klorofil hanya
terukur secara insitu di stasiun 2, stasiun lainnya nilai
klorofil tidak terukur.
Hasil penelitian lamun di Teluk Ratatotok
didapatkan tujuh spesies lamun yang terdiri dari dua
famili yaitu Hydrocharitaceae dan Cymodoceaceae.
Tiga jenis dari famili Hydrocharitaceae yaitu Enhalus
acoroides, Thalassia hemprichii, dan Halophila
ovalis. Empat jenis dari famili Cymodoceaceae yaitu
Cymodocea serrulata, Cymodocea rotundata, Halodule
pinifolia dan Syringodium isoetifolium. Jenis lamun yang
ditemukan di enam lokasi pengamatan dapat dilihat
dalam Tabel 2. Diketahui di perairan Indonesia terdapat
12 jenis lamun yang dapat ditemukan, walaupun
menurut Kiswara (2009) Indonesia memiliki 14 jenis
lamun dimana dua jenis lamun berupa herbarium di
Museum Botani, Bogor yaitu Ruppia maritime, dan
Halophila beccarii.

Parameter lingkungan yang terukur di ekosistem lamun Teluk Ratatotok, Minahasa Tenggara,
Sulawesi Utara bulan Juni 2013
Parameter

Minimum

Maksimum

Rata-rata

pH		
Cond (mS/m)
Turbidity (NTU)
Temperatur ( C)
Salinitas (PSU)
Sigma t		
Chlorofil-a (µg/L)

8,01
4,30
2,47
30,27
28,47
16,70
0,00

8,15
4,39
27,65
31,05
29,23
17,00
0,02

0,21
0,13
35,62
1,11
1,08
0,42
0,02

8,29
4,48
52,83
31,83
30,00
17,30
0,03

±
±
±
±
±
±
±
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Tabel 2 menunjukkan bahwa jenis lamun lebih
banyak ditemukan di stasiun 1 sebanyak enam jenis
dan paling sedikit ditemukan di stasiun 2 dan stasiun 5
yang merupakan padang lamun monospesies. Stasiun
2 terletak dekat dengan muara sungai dengan substrat
berlumpur, padang lamun Ea pada saat surut terendah
memiliki kedalaman kurang lebih 1 m. Lamun jenis Ea
yang terdapat pada stasiun ini terlihat besar-besar
dengan panjang helaian daun mencapai lebih dari 1
m. Stasiun 5 yang terletak di Tanjung Buyat sisi dalam
Teluk Ratatotok merupakan daerah terumbu karang
dengan lamun yang ditemukan hanya jenis Ea yang
tumbuh diantara karang dan makro alga. Makro alga
banyak di stasiun ini seperti Padina sp, Sargassum sp,
Halimeda sp dan Caulerpa sp.

keempat stasiun ini lebih dari satu jenis. Stasiun 3
lamun yang ditemukan berupa spot-spot kecil di depan
ekosistem mangrove. Stasiun 1 lamun ditemukan
di depan stasiun mangrove terbentuk padang lamun
monospesies lamun jenis Cymodocea serrulata (Cs)
sejauh kurang lebih 50 m. Selanjutnya terbentuk
padang lamun campuran, dimana pada stasiun ini
banyak ditemukan teripang diantara lamun. Stasiun 6
terbentuk padang lamun campuran yang cukup padat,
umumnya terdiri dari tiga jenis lamun yaitu Cs, Ea dan
Si.
Komposisi lamun yang ditemukan di Teluk
Ratatotok lebih dari 50 % adalah jenis Ea (54%),
urutan kedua sampai keempat adalah Si 14%, Th 12%
dan Cs 10%. Komposisi lamun yang ditemukan untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.

Stasiun 1, 3, 4 dan 6 merupakan stasiun yang
dekat dengan daratan utama, dimana substrat
umumnya terdiri dari pasir dan pecahan karang.
Gambar 2 menunjukkan komposisi jenis lamun di
Keanekaragaman lamun yang ditemukan pada Teluk Ratatotok di dominasi oleh jenis Ea sebesar 54%.
Tabel 2.

Keberadaan spesies lamun di perairanTeluk Ratatotok, Minahasa Tenggara,
Sulawesi Utara, Juni 2013
Jenis Lamun				Stasiun
			 1
2
3
4

5

6

Hydrocharitaceae						
Enhalusacoroides		 X
X
X
X
X
X
Halophilaovalis		X			X		
Thalassiahemprichii
X			 X		
Cymodoceaceae						
Cymodoceaserrulata			X
X		X
Cymodocearotundata
X					X
Syringodiumisoetifolium X					X
Halodulepinifolia		X			X		
Keterangan: X= ada

Gambar 2.

Komposisi lamun yang ditemukan di Teluk Ratatotok, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara,
pada bulan Juni 2013.
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Urutan kedua dan ketiga adalah Si sebesar 14% dan
Th sebesar 12%. Berdasarkan pengamatan di perairan
Teluk Ratatotok jenis Ea yang tumbuh berukuran cukup
besar dan ditemukan di seluruh stasiun pengamatan.
Prosentase tutupan total lamun di perairan
Teluk Ratatotok berkisar antara 10% – 100%. Stasiun
2 berdasarkan pengamatan secara visual terlihat
padang lamun monospesies Ea dengan prosentase
tutupan berkisar 80%. Stasiun ini merupakan stasiun
dekat dengan muara sungai dan pemukiman. Padang
lamun monospesies terlihat cukup luas berkisar antara
4 – 10 ha. Ea berukuran besar dengan panjang daun
mencapai lebih dari 1 m (Gambar 3 panel kanan).
Stasiun 6 merupakan stasiun di Tanjung Buyat
di bagian sisi dalam Teluk Buyat. Pada stasiun ini

ditemukan padang lamun campuran dengan prosentase
tutupan total lamun diatas 50% yaitu berkisar antara
64% - 100%. Dominan yang ditemukan di stasiun ini
adalah lamun jenis Si dengan kisaran prosentase
tutupan berkisar antara 30% - 60% (Gambar 4).
Prosentase tutupan dan kondisi lingkungan di Teluk
Ratatotok dapat dilihat dalam Tabel 3. Kerapatan jenis
lamun setiap stasiun dapat dilihat pada Gambar 5
Gambar 5 menunjukkan kerapatan jenis lamun
pada lokasi penelitian berdasarkan tunas / individu
lamun perluasan area (individu/m2). Pengambilan
kerapatan lamun dilakukan menggunakan core yang
terbuat dari flexiglass dengan luasan sebesar 0,059161
m2. Kisaran kerapatan lamun di Teluk Ratatotok antara
17 – 473 ind/m2. Lamun jenis Ho terlihat memiliki
kerapatan paling tinggi sebesar 473 individu/m2 pada

Gambar 3.

Stasiun 2, padang lamun monospesies Ea (panel kiri), tunas Ea yang berukuran besar dengan
panjang daun mencapai 1 m (panel kanan).

Gambar 4.

Stasiun 6, padang lamun campuran (a) Syringodium isoetifolium (Si);
(b) Enhalus acoroides (Ea).
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Tabel 3.

Prosentase tutupan total lamun di Teluk Ratatotok, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara,
Juni 2013
Stasiun Substrat		
Kisaran 		
Rata-rata		
			tutupan 		tutupan total (%)
			total (%)
			
1
Pasir		
5 - 90		
72,67		
2
Lumpur
60 - 100		
80		
3
Pasir		
30 - 60		
40		
4
Pasir lumpur
20 - 65		
40,83		
5
Pasir dan karang 0 - 60		
22,5		
6
Pasir 		
64 - 100		
89,5		

Gambar 5.

Jenis lamun

Cr, Ea, Ho, Si, Hp dan Th
Ea
Ea dan Cs
Cs, Ea, Ho, Hp dan Th
Ea
Cr, Cs, Eadan Si

Kerapatan jenis lamun di Teluk Ratatotok, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Juni 2013.

stasiun 6. Kerapatan paling rendah adalah Ea pada
stasiun 2 sebesar 17 ind/m2. Ea terlihat ada pada
semua stasiun pengamatan, hal ini memperjelas
bahwa komposisi jenis lamun yang tertinggi di Teluk
Ratatotok adalah jenis Ea. Terlihat juga dari enam
stasiun pengamatan di Teluk Ratatotok terdapat
dua stasiun lamun monospesies yaitu stasiun 2 dan
stasiun 5, dimana stasiun 2 membentuk padang lamun
sedangkan stasiun 5 terbentuk spot-spot kecil Ea
tumbuh diantara karang dan makroalga.

(Tabel 5). Berdasarkan status padang lamun di Tabel
5, maka status setiap stasiun pengamatan ekosistem
lamun di Teluk Ratatotok dapat dilihat pada Tabel 6.

Dari Tabel 6, tampak bahwa status kondisi
ekosistem lamun di Teluk Ratatotok dalam kondisi baik,
sehat dan kaya di tiga statsiun yaitu stasiun 1,2 dan 6.
Tiga stasiun lainnya dalam kondisi rusak yaitu stasiun
3, 4 dan 5, dengan status kurang kaya/kurang sehat
pada stasiun 3 dan 4, sedangkan stasiun 5 dalam
kondisi miskin. Berdasarkan hasil yang didapat ada
Pentingnya Ea di Teluk Ratatotok diperkuat juga tendensi terjadi penurunan kondisi lamun terutama
dengan besarnya nilai Indeks Nilai Penting jenis (INP) lamun yang dekat dengan daratan dan terdapat
tertinggi pada lamun jenis Ea sebesar 128 %. Nilai INP pemukiman stasiun 3 dan 4, sedangkan stasiun 5
untuk semua jenis lamun dapat dilihat dalam Tabel 4.
yang berada di pulau Putus-putus, yang merupakan
dominan terumbu karang lamun yang tumbuh hanya
Status kondisi ekosistem/padang lamun dapat jenis Enhalus acoroides dengan spot-spot kecil terdiri
dilihat berdasarkan Kepmen LH No 200 Tahun 2004. dari 3-10 individu yang tumbuh di sela-sela karang.
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Tabel 4.

Indeks Nilai Penting (INP) lamun di Teluk Ratatotok, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara
bulan Juni 2013

Cymodocea-

Hydrocharitacae

Jenis lamun			FR
KR
Ci
					
Dalam persen (%)

Tabel 5.

INP

Enhalus acoroides		 47
Halophila ovalis			 5
Thalassia hemprichii		 12

20
21
18

61
1
6

128
27
36

Cymodocea serrulata		 13
Cymodocea rotundata		 7

4
11

9
6

26
24

Syringodium isoetifolium		 10
Halodule pinifolia			 7

17
8

14
2

41
17

Status padang lamun (sumber: Kepmen LH No 200 tahun 2004)

		Kondisi			Penutupan (%)
Baik		
Rusak		
		

Tabel 6.

Kaya/Sehat			
Kurang kaya / Kurang sehat
Miskin				

≥ 60
30 – 59,9
≤ 29,9

Status kondisi padang lamun di Teluk Ratatotok, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara,
bulan Juni 2013 berdasarkan Kepmen LH 200 tahun 2004
Stasiun 		Penutupan (%)			Kondisi
1		72,67			Baik
2		80			Baik
3		40			Rusak
4		40,83			Rusak
5		22,5			Rusak
6		89,5			Baik

Diketahui lamun jenis E. acoroides mampu hidup
pada berbagai macam substrat yaitu dari substrat pasir,
karang sampai lumpur (Kiswara, 1992; Tomascik et
al.,1997). Mengingat kondisi status lamun yang dalam
keadaan rusak di dekat daratan dapat disebabkan
karena aktivitas dari daratan seperti limbah rumah
tangga, aktivitas pendaratan kapal yang tidak ramah
lingkungan seperti baling-baling kapal atau perilaku
pemanfaatan ekosistem lamun dalam pengambilan
sumberdaya hayati seperti teripang dan kerang yang
tidak ramah lingkungan.

Kaya/ sehat
Kaya/ sehat
Kurang kaya/kurang sehat
Kurang kaya/kurang sehat
Miskin
Kaya/ sehat

perstasiun tertinggi lamun jenis Ho sebesar 473 ind/m2.
Nilai INP tertinggi pada lamun jenis Ea sebesar 128%
diikuti dengan urutan ke 2 sampai ke 7 sebagai berikut:
Si (41%), Th (36%), Ho (27%), Cs (26%), Cr (24%) dan
Hp (17%).

Keberadaan lamun di lokasi penelitian
berdasarkan Kepmen LH no 200 tahun 2004 sebagian
dalam kondisi kurang baik atau kurang sehat. Hal
ini dapat disebabkan kondisi perairan yang kurang
memungkinkan lamun dapat tumbuh dengan baik dan
subur. Terlihat jelas pada stasiun 5 lamun Tanjung
KESIMPULAN
Buyat yang mampu hidup diantara karang hidup hanya
jenis Ea. Diperlukan regulasi dan aksi yang melindungi
Lamun yang ditemukan di Teluk Ratatotok keberadaan lamun, seperti perlunya transplantasi,
yaitu tujuh spesies lamun dalam dua famili. Famili penanaman lamun dan peraturan yang mendukung
Hydrocharitaceae ditemukan tiga jenis yaitu Enhalus lainnya. Salah satunya adalah pembentukan zonasi
acoroides (Ea), Thalassia hemprichii (Th) dan Halophila daerah perlindungan laut dengan area tertentu dapat
ovalis (Ho). Empat jenis dari famili Cymodoceaceae dijadikan suatu regulasi yang baik di daerah yang
yaitu Cymodocea serrulata (Cs), Cymodocea memiliki tiga atau salah satu dari ekosistem utama di
rotundata (Cr), Halodule pinifolia (Hp) dan Syringodium pesisir, yaitu ekosistem terumbu karang, mangrove
isoetifolium (Si). Kisaran prosentase penutupan rata- dan lamun.
rata antara 22,5% - 89,5%. Kerapatan individu lamun
8
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ABSTRAK
Rumput laut merupakan salah satu komoditas sumber daya pesisir dan laut yang memilki nilai ekonomis yang tinggi.
Kabupaten Sumbawa memiliki potensi kawasan yang sangat menunjang untuk budi daya rumput laut dengan luas perairan pesisir
± 3.831,72 Km². Masyarakat pesisir di sekitar Teluk Saleh melakukan usaha budi daya rumput laut jenis Eucheuma Cottonii.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian kawasan untuk budi daya rumput laut menggunakan SIG. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis spasial (keruangan) dan analisa tabular terhadap kesesuaian kawasan
dalam SIG. Hasil analisis spasial dan tabular terhadap kesesuaian kawasan untuk budi daya rumput laut berhasil ditentukan
kawasan yang sesuai untuk budi daya rumput laut, menunjukkan bahwa lokasi yang sesuai adalah di perairan Kecamatan
Plampang dengan luas sekitar 36.061,17 hektar atau 60,34 % dari luas total wilayah kawasan pengembangan.

Kata kunci: Sistem Informasi Geografis (SIG), budi daya rumput laut,Teluk Saleh, Kabupaten Sumbawa
ABSTRACT
Seaweed is one of the coastal and marine resources commodities which have a high economic value. Sumbawa Regency
has a potential area in supporting seaweed cultivation within its total coastal area about ± 3831.72 km². Coastal communities
on Saleh Bay farm the Eucheuma Cottonii seaweed. This study aims to determine the suitability of seaweed cultivation area
using GIS. The methods used in this research are spatial analysis methods and tabular analysis of area suitability by GIS tools.
The results show that Plampang district waters are appropriate as a seaweed cultivation with an area of 36,061.17 hectares or
about 60.34 % of total development area.

Keywords: Geographic Information System (GIS), seaweed cultivation,Saleh Bay, Sumbawa Regency

PENDAHULUAN

luas areal yang dapat dimanfaatkan cukup besar yaitu
± 58.784,39 ha. Sampai dengan tahun 2009
Rumput laut merupakan salah satu komoditas pemanfaatan potensi lahan (areal perairan) untuk
sumber daya laut yang memilki nilai ekonomis yang usaha budi daya rumput laut di Kabupaten Sumbawa
tinggi, mudah dibudidayakan serta biaya produksi sekitar 5.650 Ha dengan total produksi sebesar 27.056
yang rendah. Kebutuhan rumput laut diperkirakan ton (basah)(Anonim, 2013). Pada 2014 Dinas Kelautan
terus meningkat seiring dengan meningkatnya dan Perikanan Kabupaten Sumbawa memilki target
kebutuhan untuk konsumsi langsung maupun industri untuk produksi rumput laut sebesar 359.924 ton, untuk
makanan, farmasi dan kosmetik (Kordi, 2010).
mencapai target yang diinginkan, pemerintah
Sumbawa harus meningkatkan wilayah pengembangan
Kabupaten Sumbawa memiliki letak georafis rumput laut di daerah-daerah potensial. Lokasi usaha
116˚42‘00” – 118˚22‘00” BT dan 08˚08‘00” – 09˚07‘00” budi daya rumput laut tersebar pada 7 kecamatan
LS dan memiliki luas wilayah 10.475,70 Km² (21,20 % yaitu :1) Kecamatan Alas Barat, 2) Kecamatan Lab.
NTB) dengan luas daratan 6.643,98 Km² (32,96% dari Badas, 3) Kecamatan Moyo Hilir, 4) Kecamatan Lape,
daratan NTB), serta dengan luas perairan pesisir dan 5) Kecamatan Maronge, 6) Kecamatan Plampang, 7)
lautan 3.831,72 Km² (13,14 % dari perairan NTB) Kecamatan Tarano.
sehingga sangat berpeluang dalam mengembangkan
potensi pesisir dan lautan untuk berbagai kegiatan
Perairan Teluk Saleh memiliki sumber daya alam
perikanan. Budidaya rumput laut salah satu kegiatan pesisir dan laut yang beraneka ragam, sehingga untuk
perikanan yang telah dikembangkan dalam rangka masa yang akan datang merupakan sumber ekonomi
memanfaaatkan potensi perairan dan lautan yang baru bagi pertumbuhan pembangunan di propinsi NTB
telah ada di Kabupaten Sumbawa (Anonim, 2013).
(Radjawane, 2006). Teluk Saleh merupakan salah satu
sentra pengembangan budi daya rumput laut yang ada
Kegiatan usaha budi daya rumput laut di di Kabupaten Sumbawa. Masyarakat pesisir di sekitar
Kabupaten Sumbawa merupakan jenis usaha budi Teluk Saleh melakukan usaha budi daya rumput laut
daya yang cukup berkembang dengan baik, mengingat jenis Eucheuma Cottonii dengan jumlah biomassa
Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: yulius.lpsdkp@gmail.com
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sekitar 10 ton Km² dan nilai P/B ratio 15,34 tahun
(Anonim, 2004).
Pada pengembangan rumput laut, kelayakan
lokasi perairan merupakan faktor utama dalam
menentukan keberhasilan rumput laut. Hal ini
dikarenakan besarnya pengaruh faktor fisika (suhu,
kecepatan arus, kecerahan) dan kimia (pH, salinitas,
DO, Nutrien) dalam pertumbuhan rumput laut (Puja et
al., 2001).
Menurut Puja et al. (2001) salah satu kendala
pengembangan budi daya rumput laut pada suatu
perairan adalah belum tersedianya data dan informasi
yang akurat tentang luasan lahan dan tingkat kelayakan
lokasi untuk pengembang budi daya rumput laut.
Padahal berhasil tidaknya kegiatan budi daya rumput
laut sangat erat kaitannya dengan ketetapan dalam
pemilihan dan penentuan lokasi yang tepat. Faktor
oseanografi memegang peranan penting dalam
prefensi lingkungan selain, topografi serta letak pulau
tempat penanaman rumput laut (Barsanti & Paolo

Gambar 1.
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Peta Lokasi Penelitian.

Gualtiari, 2006).
Bertolak dari hal tersebut maka penelitian ini
dilakukan
dengan
menggunakan
pendekatan
kesesuaian kawasan dalam Sistem Informasi Geografis
(SIG). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan
kesesuaian kawasan untuk budi daya rumput laut
melalui aplikasi SIG.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Teluk
Saleh yang meliputi; Desa Labuan Sangoro Kecamatan
Maronge, Desa Labuan Aji Kecamatan Tarano, dan
Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang, Kabupaten
Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan
batas koordinat (8o32’33,039” LS - 8o44’40,15” LS)
dan 117o42’21,03” BT – 118o3’20,98” BT)(Gambar 1).
Penelitian dilaksanakan pada April 2014.
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Bahan dan Alat Penelitian
Bahan dan alat penelitian yang digunakan yaitu;
peta kedalaman/batimetri laut Dishidros TNI-AL lembar
peta Teluk Saleh nomor peta 267 tahun 2005 untuk
orientasi di lapangan, multi parameter untuk mengukur
suhu, salinitas, DO, pH, flouting droudge untuk
mengukur kecepatan arus, sedimen grab untuk
mengambil sedimen dasar perairan, secchi disk untuk
mengukur kecerahan, wave pole untuk mengukur
tinggi gelombang, botol poliethilen untuk tempat
sampel air, GPS untuk mendapatkan posisi geografis,
kamera digital untuk pemotretan kondisi eksisting dan
alat tulis.
Pengumpulan Data
Data yang digunakan meliputi data sekunder dan
data primer. Data primer diperoleh dengan cara
melakukan survei dan observasi langsung di lapangan
(Tabel 1). Data sekunder diperoleh dari Bappeda
Kabupaten Sumbawa, Dinas Tata Ruang Kabupaten
Sumbawa, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
Kabupaten Sumbawa, Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Sumbawa, dan Badan Informasi Spasial/
Bakosurtanal (Tabel 2). Dari data sekunder banyak
diperoleh gambaran kondisi sosial, ekonomi, budaya,
dan fisik yang terdapat di Teluk Saleh secara
menyeluruh.
Analisis Data
Analisis data dilakukan dalam dua tahap yaitu:
A. Analisis Kesesuaian Kawasan (Spasial)
Analisis kesesuaian kawasan dilakukan dengan
Tabel 1.

menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG), yaitu
sistem informasi spasial berbasis komputer dengan
melibatkan perangkat lunak Arc GIS 9.3. Pada analisis
ini prinsipnya berupa basis data dari data primer
maupun data sekunder dengan data aktual pada 2014
dapat dirumuskan berdasarkan parameter yaitu :
a.

Parameter Fisika
- suhu,
- kecepatan arus,
- dasar perairan,
- kecerahan dan
- tinggi gelombang

b.

Parameter Kimia
- salinitas,
- pH,
- DO,
- nitrat dan
- fosfat

Masing-masing komponen keruangan dijadikan
peta tematik dengan skala 1:50.000, kemudian
dioverlay-kan untuk mendapatkan peta komposit (peta
hasil analisis dengan cara overlay antara seluruh tema
peta dalam penentuan kawasan budi daya rumput laut
yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
seperti terlihat pada Gambar 2.
B. Analisis Tabular
Menurut Suwargana et al. (2006) kelas
kesesuaian kawasan untuk budi daya rumput laut
terbagi kedalam 3 (tiga) kelas, yaitu:
1.
Kelas S1 (Sesuai) : Daerah ini tidak mempunyai
faktor pembatas yang berarti untuk suatu penggunaan
secara lestari (total skor: >35)

Pengumpulan data primer

No
Jenis Data			
Teknik Pengumpulan
Alat yang digunakan
Lokasi Pengumpulan
											Data
1.
Data Suhu Perairan (oC)		
Pengukuran		
Multi parameter untuk
Perairan pesisir selatan
								mengukur suhu		Teluk Saleh Kab.
2.
Data Salinitas Perairan (‰ )
Pengukuran		
Multi parameter /		
Sumbawa (Kec. Maronge
								Refraktometer		Desa Lab. Sangoro
3.
Data pH Perairan			
Pengukuran		
Multi parameter /		
Kec. Tarano - Desa Lab
								pH Meter		Aji dan Kec Plampang 4.
Data Kecepatan Arus (cm/detik)
Pengukuran		
Flouting droudge untuk
Desa Teluk Santong
								mengukur kecepatan arus
5.
Data Dasar Perairan (m)		
Identifikasi		
Sedimen Grab
6.
Data kecerahan perairan (%)
Pengukuran		
Secchi disk untuk mengukur
								kecerahan perairan
7.
Data Dissolved Oxygen/DO (mg/L) Pengukuran		
Multi parameter /DO meter
8.
Data Nitrat (mg/L)			
Pengukuran 		
Poliethilen
9.
Data Fosfat (mg/L)		
Pengukuran		
Poliethilen
10
Data Tinggi Gelombang (m)
Pengukuran		
Wave Pole
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Tabel 2.
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Pengumpulan data sekunder
Jenis Data				

Skala/ Resolusi

Sumber

Data Biofisik dan Oseanografi
Peta Kedalaman/Batimetri Laut,		
Inventarisasi profil dasar 1:50.000		
Dishidros TNI-AL
Teluk Saleh nomor peta 267 (2005)		
daerah penelitian
Peta Rupa Bumi Indonesia (1992)					
1:50.000		
BIG/Bakosurtanal
Peta Geologi Lembar Sumbawa,					
1:250.000
Puslitbang Geologi
Nusa tenggara (2012)								
(P3G) - ESDM		
Dokumen Teknis Rencana Tata Ruang						
Dinas Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa 						Kabupaten Sumbawa
2011 - 2031									
BAPPEDA Sumbawa
Rencana Induk Kawasan Minapolitan						
Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Sumbawa							Perikanan (DKP)
Laporan Akhir dari kegiatan Penyusunan						
Kabupaten Sumbawa
Dokumen Awal Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten
Sumbawa,
Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan
Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa
tahun 2012
Laporan Akhir Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan Teluk Saleh
Laporan Akhir Profil Perikanan Budidaya
Kabupaten Sumbawa							
Kabupaten Sumbawa Dalam Angka Tahun						
Badan Pusat Statistik
2013										(BPS) Kab. Sumbawa
Hasil survei kawasan budidaya Teluk						
BIG / Bakosurtanal
Saleh tahun 2009

Gambar 2.
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Teknik Pengumpulan

Diagram Analisis Integrasi SIG Kesesuaian Kawasan Untuk Budi daya Rumput Laut

Kesesuaian Kawasan Budi daya Rumput...Nusa Tenggara Barat (Yulius. et al.)
2.
Kelas S2 (Sesuai Bersyarat) : Daerah ini
mempunyai faktor pembatas yang dapat mengurangi
tingkat produksi atau keuntungan yang diperoleh (total
skor: 25 - 35)

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.
Kelas N (Tidak Sesuai) : Daerah ini sarankan
untuk tidak digunakan, karena faktor pembatasnya
bersifat permanen (total skor: <25)

Peta tematik hasil analisis dalam penentuan
kesesuaian kawasan budi daya rumput laut dilakukan
dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi
(SIG) yang masing-masing komponen keruangan
dijadikan peta tematik dengan skala 1:50.000. Peta
tematik berdasarkan parameter fisika dan kimia seperti
terlihat pada Gambar 3.

Penentuan kesesuaian lahan untuk budidaya
rumput laut dilakukan dengan metode pembobotan.
Parameter-parameter utama kesesuaian yang
diperlukan untuk budi daya rumput laut disajikan dalam
Tabel 3.
Tabel 3.
No

Peta Tematik dalam penentuan kawasan budi daya
rumput laut

Matriks Kesesuaian Kawasan Untuk Budidaya Rumput Laut
Parameter		

Kisaran			

Nilai (A) Bobot (B)

Skor(AxB)

1.
Suhu (oC)		
27 – 30			
3
1		
3
					25-<27 atau >30-32
2			2
					< 25 atau >32		1			1
2.
Salinitas (‰)		
29 – 33			
3
1		
3
					
25 -<29 atau >33-37
2			
2
					< 25 atau >37		1			1
3.
pH			
					
					

7 – 8,5			
6,5-<7 atau >8,5-9,5
< 6,5 atau >9,5		

3
1		
2			
1			

3
2
1

4.
Kecepatan Arus 		
20 – 40			
3
2		
6
		(cm/detik)		10-20 atau 40-50		2			4
					< 10 atau >50		1			2
5.
Dasar Perairan		
Pasir			
3
1		
3
		(m)			Pasir Berlumpur		2			2
					Lumpur			1			1
6.
Kecerahan (m)		
> 5			
3
2		
6
					3 - 4			2			4
					<3			1			2
7.
Dissolved Oxygen/DO
> 4			
3
2		
6
		(mg/L)			2 - 4			2			4
					<2			1			2
8.
Nitrat (mg/L)		
0,9 – 3,5			
3
2		
6
					0,01-0,08 atau 3,6-4,4
2			4
					< 0,1 atau > 4,5		1			2
9.
Fosfat (mg/L)		
0,051 – 1		
3
1		
3
					0,021 - 0,05		2			2
					< 0,021 atau > 1		1			1
10.
Tinggi Gelombang (m)
0,2 - 0,3			
3
2		
6
					
0,1-0,19 atau0,3-0,4
2			
4
					<0,1 atau > 0,4		1			2
Keterangan:
Angka Penilaian yaitu; 3 : Baik, 2 : Sedang dan 1 : Kurang
Bobot berdasarkan pertimbangan pengaruh variabel dominan
Sumber: Hasil modifikasi dari Aslan. (1988); Utojo et al., (2007); Ariyati, (2007); Kangkan, (2006); Cornelia et al. (2005)
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Parameter Fisika

Parameter Kimia

Gambar 3.

Peta Tematik dalam penentuan kawasan Budidaya Rumput Laut Parameter (Parameter
Fisika); untuk posisi lintang dan bujur dapat dilihat pada Gambar 1.

Matrik hasil analisis tabular penentuan kawasan
budi daya rumput laut
Hasil kesesuaian kawasan untuk budi daya
rumput laut dilakukan dengan metode pembobotan
seperti terlihat pada lampiran Tabel 1. Kesesuaian
kawasan yang dihasilkan dalam penelitian ini
merupakan kesesuaian aktual (actual suitability), yang
16

tingkat kesesuaiannya hanya didasarkan pada data
yang tersedia dan belum mempertimbangkan asumsi
atau usaha perbaikan serta tingkat pengelolaan yang
dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala
fisik atau faktor-faktor penghambat yang ada sehingga
dapat mempengaruhi kelas kesesuaian budi daya
rumput laut.

Kesesuaian Kawasan Budi daya Rumput...Nusa Tenggara Barat (Yulius. et al.)
Tabel 4, serta penyajian secara spasial pada Gambar
4 diketahui bahwa kawasan yang sesuai merupakan
daerah yang berada pada sepanjang perairan pesisir
Berdasarkan hasil analisis kesesuaian kawasan Kecamatan Plampang dengan luas sekitar 36.061,17
secara spasial, kawasan budi daya rumput laut pada hektar atau 60,34 % dari luas total wilayah kawasan
daerah penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelas, pengembangan.
yaitu: (1) kelas kesesuaian lahan dengan kategori
Pada kawasan tersebut memiliki nilai parameter
S1 (Sesuai) dengan area seluas 36.061,17 hektar
(60,34%), dan (2) kelas kesesuaian lahan dengan fosfat (PO43-) tinggi, sumber fosfat di perairan pesisir
kategori S2 (Sesuai Bersyarat) dengan area seluas adalah sungai, karena sungai membawa hanyutan
23.700,43 hektar (39,66%), seperti ditunjukkan dalam sampah maupun sumber fosfat dari darat, selain itu
Tabel 4. Peta sebaran secara spasial kelas kesesuaian dapat pula berasal dari hutan mangrove dan lamun
untuk kawasan budi daya rumput laut dapat dilihat melalui dekomposisi serasah (Connel et al.,1995
dalam Ahmad, 2004). Konsentrasi fosfat tertinggi di
pada Gambar 4.
lokasi penelitian terdapat di stasiun SL2 dengan nilai
Kawasan budi daya rumput laut dengan kriteria konsentrasi 0,65 mg/l, sedangkan konsentrasi terendah
sesuai (S1), yaitu hampir sebagian besar parameter terdapat di stasiun SL20 dengan nilai konsentrasi 0,03
fisika dan kimia yang dikaji pada kawasan tersebut mg/l. Selain itu nilai parameter nitrat NO3- juga tinggi,
sesuai untuk budi daya rumput laut. Berdasarkan nitrat merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan
Analisis Spasial Kesesuaian Kawasan Budi daya
Rumput Laut

Tabel 4.

Luas Kawasan Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Budi daya Rumput Laut
No Kelas Budi daya Rumput Laut		

Luas (ha)

Persentase (%)

1
2

36.061,17
23.700,43

60,34
39,66

Sesuai (S1)				
Sesuai Bersyarat (S2)			

Luas Keseluruhan				

Gambar 4.

9.761.50 100,00

Peta Kesesuaian Kawasan Untuk Budi daya Rumput Laut.
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tanaman dan alga (Effendi, 2003). Konsentrasi nitrat
tertinggi di lokasi penelitian di stasiun SL2 dengan
konsentrasi sebesar 4,9 mg/l, sedangkan konsentrasi
terendah terdapat di stasiun SL17 dengan nilai
konsentrasi 1,1 mg/l.
Hasil pengamatan lapangan jenis rumput laut
yang banyak dibudidayakan masyarakat di Teluk
Saleh Kabupaten Sumbawa adalah Eucheuma cottonii.
Rumput laut jenis ini memiliki kandungan karaginan
kappa yang tinggi, berwarna hijau kekuningan,
thallusnya berbentuk silinder dan bercabang,
permukaan licin dan kenyal seperti terlihat pada
Gambar 5. Karaginan sebagai hasil olahan rumput laut
dapat diolah menjadi bahan makanan dan minuman,
pet-food, bahan baku industry farmasi serta kosmetik
(Luhur et al., 2012).

dan pendapatan rumput laut dapat dilakukan dengan
cara mengefektifkan penyuluh secara partisipatif,
memperbesar intensitas penyuluh dengan pendekatan
kelompok (Kustiari, 2012).

Gambar 6.

Budi daya rumput laut metode long line.

Benih rumput laut yang dibudidayakan umumnya
berasal dari lokasi sekitar. Ketersediaan bibit rumput
laut di Teluk Saleh relatif cukup tersedia dan mudah
didapat. Bibit ini umumnya diambil dari hasil budidaya
sebelumnya untuk selanjutnya dibudidayakan kembali.
Bobot bibit yang digunakan per ikatan berkisar antara
50 sampai 100 gram dengan jarak tanam berkisar
antara 20-25 cm.

Gambar 5.

Rumput laut Eucheuma cottonii.

Lokasi budi daya rumput laut di Teluk Saleh
Kabupaten Sumbawa umumnya di sekitar pesisir yang
tidak jauh dari lingkungan permukiman. Bahkan di
beberapa lokasi jaraknya kurang dari 500 meter dari
lokasi pelabuhan dan permukiman. Jarak ini dinilai
terlalu dekat dari pelabuhan sehingga potensial
mengganggu aktivitas yang ada terutama alur keluar
masuk perahu atau kapal dari dan ke pelabuhan
(Anonim, 2013).
Teknologi budi daya rumput laut yang banyak
dikembangkan di Teluk Saleh adalah metode long line
seperti terlihat pada Gambar 6. Teknologi long line yaitu
pembudidaya di kolom air (eupotik) dekat permukaan
perairan laut dengan menggunakan tali yang
dibentangkan dari satu titik ke titik yang lain dengan
panjang 25-30 m, dalam bentuk terangkai berbentuk
segi empat dengan bantuan pelampung dan jangkar
sesuai dengan SNI 7579.3:2010 (Ditjen Perikanan
Budi daya 2011 dalam Yulisti 2012). Menurut Luhur
et al. (2012) strategi yang digunakan untuk memulai
usaha budi daya rumput laut jenis Eucheuma cottonii
dengan metode long line adalah membeli tali yang
dibutuhkan, patok kayu/jangkar dan pelampung serta
bibit. Selain itu strategi pengembangan kompetensi
pembudidaya dalam meningkatkan produktivitas
18

Kegiatan pemeliharaan rumput laut pada
pembudidaya di Teluk Saleh umumnya sekitar 45
hingga 60 hari atau disesuaikan dengan kebutuhan
pasar. Cara panen yang banyak dilakukan oleh
pembudidaya adalah panen secara keseluruhan
dengan cara diangkat langsung seluruh jaring yang
ada rumput lautnya dan dimasukkan ke perahu
pengangkut. Pemasaran untuk rumput laut di lokasi
tidak susah karena sudah ada pembeli yang biasa
menampung hasil budi daya dari para pembudidaya
walaupun struktur pasarnya monopolis yang dapat
berimplikasi terhadap harga yang terbentuk.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis kesesuaian kawasan
dengan aplikasi SIG di di Teluk Saleh Kabupaten
Sumbawa, berhasil ditentukan kawasan yang sesuai
untuk budi daya rumput laut, menunjukkan bahwa
lokasi yang sesuai adalah di sepanjang perairan pesisir
Kecamatan Plampang dengan luas sekitar 36.061,17
hektar atau 60,34 % dari luas total wilayah kawasan
pengembangan. Berdasarkan hasil analisis tabular
kelas kesesuaian budi daya rumput laut sesuai (S1)
dengan nilai skor tertinggi yaitu sebesar 42 berada di
stasiun laut (SL) 7.

Kesesuaian Kawasan Budidaya Rumput...Nusa Tenggara Barat (Yulius. et al.)
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Penelitian ini hanya dikonsentrasikan pada
bagian selatan Teluk Saleh oleh karena itu diperlukan
penelitian lanjutan di bagian utara Teluk Saleh
pada kawasan yang belum mempunyai data untuk
menghasilkan data pengembangan pesisir untuk
pengelolaan Budi daya Rumput Laut di seluruh wilayah
Teluk Saleh.
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ABSTRAK
Untuk mengelola ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah diperlukan suatu strategi pengelolaan ekosistem
mangrove secara terpadu dan berkelanjutan, untuk itu dilakukan evaluasi status keberlanjutan melalui 21 indikator yang
dikelompokkan kedalam empat dimensi yaitu ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan kelembagaan. Indikator-indikator tersebut
diperoleh dari penelitian terdahulu, studi pustaka, CIFOR dan LEI menyangkut Sustainable Forest Management (SFM),
serta berdasarkan pengamatan di lapangan. Hasil modifikasi indikator tersebut dinamai Rap-MEcosytem pada skala (0-100)
memperlihatkan status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove multidimensi. Pengelolaan ekosistem mangrove
dinyatakan cukup berkelanjutan dengan indeks 52,83, begitu halnya dimensi ekonomi 59,66, sosial 59,27 dan hukum/
kelembagaan 52,33 sedangkan dimensi ekologi memiliki status kurang berkelanjutan 44,75 sehingga perlu mendapat prioritas
perbaikan. Hasil evaluasi dilanjutkan dengan Analytic Hierarchy Process (AHP) sehingga didapatkan strategi pengelolaan
dengan prioritas : (a) melengkapi legalitas pengelolaan wilayah pesisir dengan menyusun Rencana zonasi Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) dan turunannya, (b) meningkatkan personil, kapasitas, kualitas, sarana dan
prasarana petugas penyuluh perikanan dan kelautan yang hanya berjumlah 5 orang serta penyuluh kehutanan yang berjumlah
6 orang, (c) melakukan reboisasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove terutama di Kecamatan Sungai Pinyuh yang paling
banyak mengalami degradasi.

Kata kunci: Mangrove, SFM, Rap-MEcosytem
ABSTRACT
To manage the mangrove ecosystem in Mempawah Regency it well needs a strategy mangrove ecosystem management
in an integrated and sustainable. This is done by evaluating the status of sustainability through 21 indicators grouped into four
dimensions, ie the ecological, economic, social, legal and institutional. The indicators are obtained from previous studies, literature,
CIFOR and LEI concerning Sustainable Forest Management ( SFM ), and based on observations in the field. Results of the indicator
modification called Rap - MEcosytem on s kala ( 0-100 ) show the status of sustainable management of mangrove ecosystems
stated quite sustainable multidimensional index as well as the economic dimension 52.83, 59.66, 59.27 social and legal / institutional
52.33 whereas the ecological dimension has less sustainable status 44.75 so it should be a priority repair. Results of these
evaluations proceed with the Analytic Hierarchy Process (AHP) to obtain a management strategy with priorities: (a) complete the
legality of the management of coastal areas by arranging RZWP-3K and derivatives, (b) increase the personnel, capacity, quality,
facilities and infrastructure extension workers fisheries and marine which amounted to only 5 people as well as forestry extension
numbering 6, and (c) reforestation and rehabilitation of mangrove ecosystems, especially in Sungai Pinyuh most degraded.

Keywords: Mangrove, SFM, Rap-MEcosytem

PENDAHULUAN

hanya 739,31 Ha ditahun 2014 (Khairuddin et al., 2015).

Ekosistem mangrove merupakan sumber
daya alam tropika dan sub tropika yang mempunyai
manfaat dengan pengaruh yang sangat luas. Besarnya
peranan ekosistem mangrove bagi kehidupan dapat
diketahui dari banyaknya jenis binatang dan tumbuhan
yang hidupnya tergantung pada ekosistem mangrove.

Banyak upaya yang dilakukan selama ini baik
dilakukan pemerintah maupun masyarakat dalam
mengelola ekosistem mangrove belum menunjukkan
hasil yang baik. Evaluasi menyeluruh diperlukan
melalui analisis secara komprehensif di semua sektor
baik ekologi, ekonomi, sosial, hukum/kelembagaan
sebagai umpan balik didalam menyusun strategi
kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove secara
terpadu dan berkelanjutan. Merumuskan strategi
kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove dimulai
dari melakukan identifikasi terhadap atribut-atribut
penting dan mengelompokkannya kedalam masingmasing dimensi, dilakukan evaluasi menggunakan
model Multi Dimensional Scalling (MDS), menyusun
penerapan strategi kebijakan melalui pendekatan

Saat ini ekosistem mangrove semakin terdesak
oleh kecenderungan makin meningkatnya kebutuhan
untuk menggunakan lahan untuk memenuhi kebutuhan
manusia, sehingga mengancam kelestariannya.
Ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah
dalam kurun waktu 25 tahun terakhir mengalami
degradasi seluas 250,11 Ha, luas mangrove yang tersisa

Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: : bennykhairuddin@gmail.com
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taktis, efisien dan efektif didalam penentuan kebijakan
prioritas melalui pendekatan AHP (Chen et al., 2008)
dirumuskan melalui pertimbangan terhadap atribut yang
paling berpengaruh untuk penentuan strategi kebijakan
didasarkan pengalaman, kepakaran, data di lapangan
dan studi literatur yang menjadi pertimbangan penilaian.

sosial: kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
menjaga ekosistem mangrove, tingkat pendidikan
masyarakat, kerusakan ekosistem mangrove oleh
masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
ekosistem mangrove, (4) dimensi hukum dan
kelembagaan:
keberadaan lembaga penyuluh
perikanan, koordinasi antar pemerintah, provinsi dan
METODE PENELITIAN
daerah (vertikal), koordinasi antar lembaga di
pemerintah daerah (horizontal), status kelompok
Status keberlanjutan dianalisis dengan analisa nelayan, pembudidaya dan pemasar ikan, ketersediaan
MDS pada empat dimensi keberlanjutan, yaitu dimensi peraturan pengelolaan ekosistem mangrove, legalitas
ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan kelembagaan. kawasan mangrove, penegakan hukum di ekosistem
Indikator tersebut diperoleh dari Center for International mangrove. Skala indeks keberlanjutan mempunyai
Forestry Research (CIFOR) dan Lembaga Ekolabeling selang 0-100 (Susilo, 2003) yaitu: 0-25 (buruk), 26-50
Indonesia (LEI) menyangkut Sustainable Forest (kurang), 51-75 (cukup) dan 76-100 (baik). Menguji
Management (SFM) yang disesuaikan melalui nilai galat dilakukan analisis Monte Carlo, sebanyak 25
penelitian terdahulu, studi pustaka dan pengamatan kali ulangan (Kavanagh & Pitcher 2001). Analisis
lapangan. Modifikasi indikator tersebut dinamai Rap- leverage dilakukan untuk mengetahui atribut yang
MEcosytem indikatornya: (1) dimensi ekologi: jenis sensitif setiap dimensi yang menjadi atribut terpilih
fauna penyusun ekosistem mangrove, jenis flora untuk dianalisis kembali secara multidimensi. Nilai
mangrove, kerapatan tajuk mangrove, luasan stress mengukur seberapa dekat nilai jarak dua
mangrove per hektar, kualitas perairan, (2) dimensi dimensi dengan nilai jarak multidimensi. Nilai stress
ekonomi: tingkat kesejahteraan nelayan, aksesibilitas dilambangkan (S) dan koefisien determinasi (R2) hasil
wilayah
pengelolaan
ekosistem
mangrove, analisis yang baik ditunjukkan stress rendah S < 0,25
inventarisasi pemanfaatan mangrove, anggaran dan nilai R2 tinggi (Fauzi & Anna 2002).
pemerintah untuk mengelola mangrove, (3) dimensi
Tabel 1.

Profil responden indeks keberlanjutan dan kebijakan pengelolaan
Profesi				Jumlah orang		Jenis Kelamin
							Laki-laki Perempuan
Pemerintah			6			5		1
Nelayan 				6			4		2
LSM				6			4		2
Tokoh masyarakat		6			6		0
Peneliti perguruan tinggi		6			3		3
				
				30			22		8

Tabel 1 memperlihatkan sebanyak 30 responden bobot dan prioritas hasil penilaian. Prinsip kerja AHP
dari unsur pemerintah yaitu: Pemerintah Pusat (BPSPL adalah penyederhanaan persoalan kompleks, tidak
Pontianak, BKSDA) Pemerintah Provinsi (Dinas terstruktur, strategis dan dinamis tertata dalam suatu
Perikanan dan Kelautan), Pemerintah Kabupaten hirarkhi (Marimin, 2004). Tahapan AHP sebagai berikut:
(BAPPEDA, BLH, Dinas Perikanan dan Kelautan), (1) mendefinisikan persoalan dan rincian pemecahan
nelayan yang tergabung kedalam Kelompok Usaha yang diinginkan; (2) membuat struktur hirarkhi diawali
Bersama (KUB) Kecamatan Sungai Pinyuh, tujuan umum, kriteria dan kemungkinan alternatif; (3)
Mempawah Timur, Mempawah Hilir dan Sungai Kunyit, membuat
matriks
perbandingan
berpasangan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh menggambarkan pengaruh setiap elemen terhadap
masyarakat setempat,
peneliti kehutanan di tujuan setingkat di atasnya, berdasarkan judgement
Universitas Tanjungpura dan peneliti perikanan stakeholders menilai tingkat kepentingan satu elemen
Politeknik Negeri Pontianak.
Strategi
kebijakan dibandingkan elemen lainnya. Mengkuantifikasi data
dilakukan melalui pendekatan AHP berdasarkan kualitatif skala Saaty; (4) melakukan perbandingan
pertimbangan faktor paling berpengaruh menentukan berpasangan; dan (5) menguji konsistensi Judgement
prioritas didasarkan persepsi responden menentukan stakeholders jika nilai indeks konsistensi (>0,1) maka
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pengambilan data diulangi atau dikoreksi. Perhitungan
indeks konsistensi menyatakan ukuran tentang
konsisten pembobotan berpasangan (Saaty, 2013)
seperti terlihat dalam tabel 2.
Konsistensi besaran tertentu cukup baik atau
tidak diketahui rasio jika dianggap baik apabila nilai
Consistency Ratio (CR) < 0,1, dimana Random Indeks
(RI) mengikuti tabel yang Oarkride Laboratory dalam
Tabel 3.
Tabel 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Status keberlanjutan didasarkan pada ke21 atribut yang disepakati melalui data dan telaah
pendapat responden menunjukkan pengelolaan
secara multidimensi cukup berkelanjutan dengan
indeks 52,83 dimana nilai ini mendekati kategori
kurang berkelanjutan <50 seperti Gambar 1.
Hasil pengukuran statistik dalam RapMecosystem terhadap setiap dimensi dan multidimensi

Skala banding berpasangan skala Saaty (2013)

Intensitas Pentingnya

Definisi				

Penjelasan

1		
Kedua elemen sama penting
Sumbang peran dua elemen sama besar
							pada sifat tersebut
3		
Elemen satu sedikit lebih penting Pengalaman dan pertimbangan
			
daripada yang lainnya		
sedikit menyokong satu elemen
5		
Elemen satu sangat penting
Pengalaman dan pertimbangan
			
dibanding yang lain		
dengan kuat mendukung satu
							elemen atas yang lain
7		
Elemen satu jenis lebih penting
Satu elemen dengan kuat
			
dari elemen yang lain		
dominannya telah terlihat dalam praktek
9		
Elemen satu mutlak lebih penting Bukti menyokong kuat elemen satu
			
dari elemen yang lain		
secara tegas lebih dominan
2,4,6,8		
Nilai-nilai diantara dua 		
Kompromi diperlukan antara dua
			pertimbangan yang berdekatan
Pertimbangan
Resiprokal		
Jika untuk aktifitas i mendapat satu
			
angka bila dibandingkan dengan
			
aktifitas j, maka j mempunyai nilai
			kebalikan dari i

Tabel 3.

Standarisasi nilai RI

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

R1

0,00

0,00

0,58

0,90

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

1,51

1,48

1,56

Gambar 1.

Diagram layang-layang nilai indeks keberlanjutan per dimensi.
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terlihat dalam Tabel 4 yang menentukan perlu tidaknya
penambahan indikator untuk mendekati kondisi
sebenarnya.
Setiap dimensi maupun multidimensi memiliki
nilai S lebih < (0,25), artinya nilai stress analisis MDS
cukup memadai, berbeda dengan nilai koefisien
determinasi (R2) baik jika mendekati 1 sehingga S
dan R2 menunjukkan seluruh atribut pada analisis
keberlanjutan cukup baik menerangkan keempat
dimensi. Menguji tingkat kepercayaan setiap
dimensi digunakan analisis Monte Carlo (Tabel 5)
yang menunjukkan perbedaan kecil artinya analisis
MDS memiliki tingkat kepercayaan tinggi dalam
mengevaluasi status keberlanjutan. Atribut pengungkit
/ leverage paling sensitif dipilih sebanyak dua atribut
setiap dimensi untuk proses selanjutnya.
Nilai indeks keberlanjutan setiap dimensi
dapat dilihat pada Gambar 2 dimana dimensi ekologi
menunjukkan status kurang keberlanjutan (44,75)
dimana dua diantaranya memiliki nilai paling tinggi
sehingga dijadikan pengungkit yaitu: (1) kualitas
perairan dan (2) kerapatan tajuk mangrove. Dimensi
ekonomi memiliki status berkelanjutan dengan
(59,66) dua atribut pengungkit terhadap nilai indeks
keberlanjutan dimensi ekonomi, yaitu: (1) tingkat
kesejahteraan nelayan dan (2) anggaran pemerintah
untuk pegelolaan ekosistem mangrove.
Dimensi sosial terlihat status cukup berkelanjutan
(59,27), dua atribut pengungkit terhadap nilai indeks
keberlanjutan yaitu: (1) frekuensi pertemuan dengan
masyarakat dan (2) kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya menjaga ekosistem mangrove.
Tabel 4.

Dimensi hukum/kelembagaan (52,33) artinya
cukup berkelanjutan dimana, terdapat dua atribut yang
paling tinggi yaitu : (1) legalitas kawasan mangrove, (2)
koordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi
dan Kabupaten.
Atribut pengungkit yang diperoleh dari setiap
dimensi dijadikan dasar perumusan strategi
kebijakan. Pemerintah, masyarakat, LSM, peneliti
yang berperan sebagai pengambil keputusan penting
didalam pengelolaan ekosistem mangrove secara
terpadu (Patimahu, 2010). Pengujian penilaiannya
mempengaruhi strategi kebijakan sebagai aktor
yang terlibat dihubungkan kedalam hirarkhi dimensi
keberlanjutan untuk menentukan strategi kebijakan
pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu
dan berkelanjutan melalui analisis AHP. Gambar
3 memperlihatkan bahwa peranan Pemerintah
Kabupaten sebagai perwakilan Pemerintah memiliki
peranan yang sangat menentukan (57,0%), berikutnya
LSM (18,7%), masyarakat (16,8), dan peneliti (7,5%).
Hasil sintesis para aktor menunjukkan dimensi ekologi
(41,1%) memiliki nilai tertinggi dibandingkan dimensi
hukum dan kelembagaan (26,5) dan dimensi sosial
(21,7%) sedangkan terendah dimensi ekonomi (10,7%).
Nilai tertinggi memiliki arti bahwa dimensi ekologi harus
mendapatkan prioritas utama didalam pengelolaan.
Atribut pengungkit yang paling sensitif yang didapatkan
dari analisis Rap-MEcosystem selanjutnya dijadikan
input factor dalam menentukan strategi kebijakan
sebagai berikut:
Kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove
secara terpadu dan berkelanjutan sangat ditentukan

Rap-MEcosystem analisa hasil 4 dimensi keberlanjutan dan multidimensi
Dimensi				Indeks Keberlanjutan

Stress (S) R2

Iterasi

Dimensi Ekologi			 44,75			0,176		0,930
Dimensi Ekonomi 			59,66			0,187		0,925
Dimensi Sosial 			59,27			0,176		0,932
Dimensi Hukum/ kelembagaan
52,33			
0,164		
0,935
Multi-dimensi			52,83			0,139		0,952

Tabel 5.

Indeks Keberlanjutan Analisis Monte Carlo dengan Analisis Rap-MEcosystem
Dimensi				Rap-MEcosystem Monte carlo

Perbedaan

Dimensi ekologi			44,75		44,58		0,17
Dimensi ekonomi			59,66		59,74		-0,08
Dimensi sosial			59,27		58,72		0,55
Dimensi hukum dan kelembagaan
52,33		
52,09		
0,24
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Gambar 2.

Hasil Analisis leverage Rap-MEcosystem dimensi ekologi, ekonomi, sosial, hukum/kelembagaan.

Gambar 3.

AHP peran Stakeholders dan alternatif kebijakan berdasarkan leverage status keberlanjutan.
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oleh berbagai atribut pengungkit dalam pengelolaannya.
Berdasarkan hasil AHP yang sebagaiman diperlihatkan
pada Gambar 4 terlihat bahwa tiga alternatif dalam
menyusun kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove
secara terpadu adalah: (1) menyusun Peraturan
Daerah (Perda) pengelolaan ekosistem mangrove
(48,1%), (2) peningkatan personil, kapasitas petugas
penyuluh perikanan dan kehutanan (40,5%) dan (3)
melakukan reboisasi dan rehabilitasi.

Kunyit dan Pulau Temajo yang memiliki level 5,03 mg/l
dan 5,64 mg/l dimana perairan ini terkategori produktif.
Oksigen terlarut (BOD) adalah jumlah oksigen terlarut
yang dibutuhkan oleh organisme yang hidup didalam air
untuk menguraikan bahan-bahan pencemar dalam air.
Keseluruhan nilai BOD <20 mg/l artinya jumlah oksigen
yang dibutuhkan untuk proses penguraian sangat
baik. Unsur hara yang dianggap paling penting untuk
produktifitas perairan adalah nitrogen (N) dan fosfor (P)
selain dapat dibentuk melalui proses fotosintesis juga
Dimensi Ekologi
merupakan faktor pembatas pertumbuhan fitoplankton
akan tetapi N dan P dapat memacu pertumbuhan
Kualitas perairan perairan merupakan atribut blooming alga apabila jumlahnya berlebihan. Senyawa
yang paling sensitif. Analisis di Balai Riset dan nitrogen dalam air laut terdapat dalam bentuk tiga
Standardisasi Industri Pontianak terlihat pH rata-rata utama yaitu amonia, nitrit dan nitrat yang dipengaruhi
7,1 terkecuali Kecamatan Sungai Pinyuh yang nilai pH oleh kandungan oksigen bebas dalam air (Nugroho,
5,65 dibawah baku mutu yang ditetapkan. Salinitas 2006). Pada saat kadar oksigen rendah akan bergerak
menunjukkan rentang 0-32 ‰ akibat pengaruh sungai menuju amonia, terdapat kadar amonia melebihi batas
sehingga membentuk zonasi mangrove air tawar baku mutu di Kecamatan Mempawah Timur 0,626
hingga payau 0-10 ‰ dari darat (hulu) masuk hingga mg/l dan Kecamatan Mempawah Hilir 0,532 mg/l. Saat
garis pantai (hilir), sedangkan pada kecamatan lainnya oksigen tinggi akan bergerak menuju nitrat sebagai
lainnya membentuk zonasi mangrove air payau hingga hasil akhir dari proses penguraian nitrogen dalam
asin 10 - 30‰ kearah hilir. Salinitas mempengaruhi perairan. Kandungan nitrat di semua Kecamatan
penyebaran species mangrove (Kusmana, 2003). melebihi baku mutu >0,008 mg/l. Tingginya nilai nitrat
Oksigen sangat berpengaruh bagi ikan, besarnya dapat disebabkan aktifitas manusia seperti limbah
oksigen terlarut (DO) di Kecamatan Sungai Pinyuh domestik dan pertanian yang membawa N dan P dalam
sebesar 4,74 mg/l, Kecamatan Mempawah Timur bentuk garam terlarut dan tersuspensi masuk melalui
3,87 mg/l dan Kecamatan Mempawah Hilir 4,98 mg/l sungai (James, 2001). Baku mutu timbal air laut baik
dikategorikan kurang produktif dimana pada level < untuk biota dan wisata bahari berdasarkan Keputusan
5 mg/l ikan masih dapat bertahan hidup hanya saja Menteri Negara Lingkungan Hidup (KMNLH) No 51
pertumbuhannya menjadi lamban (Bhatnagar & Devi, Tahun 2004 adalah 0,008 mg/l dan 0,005 mg/l. Nilai
2013). Berbeda halnya kondisi di Kecamatan Sungai timbal di perairan Sungai Pinyuh sebesar 0,239 mg/l

Gambar 4.
26

Hirarki pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan.

Status Keberlanjutan Dan Strategi...Propinsi Kalimantan Barat (Khairudin, B. et al.)
diatas baku mutu untuk biota laut (KMNLH No 51
Tahun 2004 Lampiran III). Total Suspended Solid (TSS)
kurang baik terdapat di semua Kecamatan terutama di
Pulau Temajo yang mencapai 7.208 mg/l dikarenakan
selain karakteristik jenis tanah di pesisir Kalimantan
Barat yang berjenis aluvial juga masukan air tawar
yang membawa sedimen dan partikel dari hulu. Total
Dissolved Solid (TDS) terdiri dari senyawa organik
dan anorganik yang larut dalam air seperti gula dan
garam mineral. TDS mencapai 1000 mg/l terdapat di
Kecamatan Mempawah Timur, Mempawah Hilir dan
Sungai Pinyuh yang secara umum menggambarkan
tingkat salinitas tinggi. Kondisi perairan di wilayah
pesisir mulai ditandai indikasi pencemaran kimia yang
harus mendapat perhatian dengan jumlah rata-rata
Dissolved Oxygen (DO) 4,85 mg/l yang seharusnya
>5 mg/l, amonia 0,32 yang seharusnya 0,3 mg/l dan
Kecamatan Sungai Pinyuh timbal 0,239 mg/l dimana
seharusnya 0,008 mg/l.
Selama kurun waktu 25 tahun terakhir telah
terjadi pengurangan sebanyak 250,11 Ha luasan
mangrove. Penilaian tersebut dijadikan landasan yang
dilakukan oleh responden untuk mendalami lebih jauh
ekosistem mangrove melalui kondisi lapangan dan
dilanjutkan analisis dari data citra landsat 8 tahun
2014 dimana terlihat kerapatan tajuk mangrove secara
digital di Kabupaten Mempawah memiliki tingkat
kerapatan tinggi (377,25 Ha), sedang (287,26 Ha) dan
kerapatan rendah (74,79 Ha). Kerapatan tajuk adalah
jumlah individu per hektar yang merupakan salah
satu komponen dari struktur vegetasi mulai dari daun,
rnting dan pohon. Melalui analisis citra untuk menilai
kerapatan mangrove maka akan diketahui kualitas
kesehatannya (Satyanaraya, 2011) artinya hampir
sebagian atau seluas 48,98 % mangrove memiliki
kualitas dan kuantitasnya berada dalam kategori
kurang baik.

Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 adalah indikator
yang digunakan untuk mengukur biaya kebutuhan
minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
Pengelolaan ekosistem mangrove belum menjadi
prioritas pengelolaan sumber daya pesisir dan laut,
terlihat anggaran yang digunakan sejak tahun 2012 baik
dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten
hanya untuk reboisasi sedangkan untuk perbaikan
atau rehabilitasi pembibitan, pelatihan, monitoring
dan penguatan kapasitas untuk pengelolaan belum
dialokasikan padahal, jika dilihat dari struktur APBD
sektor perikanan dan kelautan menyumbang PDRB
terbesar ke tiga sektor pertanian yaitu Rp118,7 miliar
dengan konstribusi perikanan laut Rp55,1 miliar atau
6,3 juta ton yang sebagian besar dihasilkan oleh
nelayan kecil yang bergantung kepada ekosistem
mangrove.
Dimensi Sosial
Responden menilai masih perlu ditingkatkan
kuantitas dan kualitas pertemuan masyarakat
dalam acara kegiatan pengelolaan mangrove untuk
mensosialisasi dalam memberikan pemahaman akan
pentingnya ekosistem mangrove secara terus-menerus.
Sosialisasi merupakan mekanisme interaksi dalam
masyarakat sesuai dengan peran dan status sosial
yang dijalankan masing-masing sehingga diharapkan
masyarakat akan mengetahui dan menjalankan hak
dan kewajibannya berdasarkan peran status masingmasing dimana menurut (Papalia, 2003) sosialisasi
adalah proses mengembangkan kebiasaan, nilainilai, perilaku dan motif untuk dapat menjadi anggota
masyarakat.

Masyarakat belum sepenuhnya sadar pentingnya
menjaga ekosistem mangrove. Pendapat ini didukung
hasil kuisioner penilaian persepsi dari 120 responden
Dimensi Ekonomi
hanya sebagian saja atau 58,33% memahami
fungsi mangrove sebagai tempat yang kaya akan
Sebanyak 1.952 atau 94,76% nelayan Kabupaten keanekaragaman hayati tetapi juga melindungi pantai
Mempawah adalah nelayan kecil (Kabupaten dari erosi, abrasi dan angin, 53,33% responden
Mempawah Dalam Angka, 2013). Berdasarkan Undang- menyatakan perlu dilakukan upaya pelestarian agar
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ekosistem mangrove terjaga keberadaannya dan
yang dimaksud nelayan kecil adalah orang yang mata sebagian lagi 56,67% berkomitmen mau menjaga
pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk keberadaan ekosistem mangrove dari kerusakan.
memenuhi kehidupannya sehari-hari menggunakan
kapal perikanan paling besar 5 GT (Gross Ton). Dimensi Hukum/Kelembagaan
Penilaian responden pendapatan dan pengeluaran
nelayan dan persepsi terhadap ekosistem mangrove
Legalitas kawasan manggrove menjadi atribut
memperlihatkan dari 120 nelayan yang tergabung di yang paling sensitif pada dimensi hukum/kelembagaan
Kelompok Usaha Bersama (KUB) 84,17% pendapatan dimana ketersediaan peraturan pengelolaan ekosistem
nelayan rata-rata per bulan diatas Rp1.575.000. mangrove ditingkat lokal hanya ada Perda Nomor 3
Pendapatan nelayan ini menyamai Upah Minimum Tahun 2014 tentang tata ruang wilayah 2013-2034 yang
Kabupaten (UMK) Kabupaten sebesar Rp1.575.000 hanya sampai membahas zona perlindungan pantai.
artinya sebagian besar nelayan dapat memenuhi Belum adanya Perda Tata Ruang Pesisir dan Pulaustandar kelayakan hidup minimal. UMK menurut Pulau Kecil menjadikan legalitas kawasan mangrove
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menjadi tidak jelas sehingga konsistensi terhadap zona
perlindungan laut masih banyak diperdebatkan oleh
masyarakat setempat. Sengketa tanah timbul akibat
pengikatan partikel sedimen dari mangrove-mangrove
menjadi permasalahan selanjutnya terbukti, dari hasil
kuisioner persepsi masyarakat sebanyak (46,67%)
responden menyatakan tanah timbul tersebut adalah
open acces yang artinya dapat dimiliki bagi yang
mengusahakannya terlebih lagi apabila tanah timbul
tersebut berada dibelakang perkarangan atau kebun
hak milik mereka.

4. Alternatif kebijakan berdasarkan faktor
pendukung; penyusunan strategi kebijakan mengelola
ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan
didasarkan kepada alternatif-alternatif yang dipilih
berdasarkan urutan tertinggi sebagai berikut: (1)
Perda pengelolaan ekosistem mangrove (48,1%);
Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 3 Tahun
2014 2013-2034 sebagai implementasi UU No 26
Tahun 2006 tentang penataan ruang, belum mengatur
wilayah pesisir dan laut. Amanat UU No. 27/2007 jo
UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil, Pemda diwajibkan menyusun
Koordinasi secara vertikal antara Pemerintah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
dan Pemerintah Daerah sering dilakukan tetapi dalam (RZWP-3-K). Saling melengkapi dan memungkinkan
implementasinya dilapangan masih dilakukan terpisah adanya penataan ruang terpadu antara daratan dan
sehingga atribut ini menempati posisi kedua yang harus laut di wilayah pesisir (Diposaptono, 2013), sehingga
diperbaiki. Tumpang tindih pengelolaan mangrove berguna bagi Pemda terutama kepastian hukum dan
ditingkat pusat sering terjadi antara Kementerian rujukan bagi penanganan konflik pemanfaatan ruang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan (2) peningkatan personil, kapasitas dan kualitas
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KLHK petugas penyuluh perikanan dan kelautan serta
menilai mangrove dari perspektif kehutanan dan kehutanan (40,5%); potensi sektor perikanan yang
lingkungan hidup sedangkan KKP yang memiliki tugas cukup besar memerlukan penambahan petugas
dan fungsi menyangkut sumber daya pesisir dan laut.
penyuluh perikanan saat ini hanya berjumlah 5 orang
dan kehutanan 6 orang. Penyediaan minimal 1 orang
Setelah diketahui leverage masing-masing di setiap kecamatan dalam upaya memajukan usaha
dimensi selanjutnya, mengetahui peran stakholders, perikanan, aktif menjaga kelestarian
ekosistem
hirarki dimensi menurut stakeholders, hirarki faktor mangrove yang didukung sarana prasrana (3)
bedasarkan dimensi, dan alternatif kebijakan reboisasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove (11,4%);
berdasarkan faktor pendukung sebagai berikut :
dilakukan secara bersama pada wilayah yang telah
hilang atau rusak, mengembalikan minimal 250,11
1. Peran stakeholders; sebagai aktor, peran Ha hilang 25 tahun terakhir. Keterlibatan masyarakat
pemerintah sebagian besar atau (57,0%) sangat pesisir mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan
berpengaruh dibandingkan peran LSM (18,7%), hingga monitoring menjadi keharusan, masyarakat
masyarakat (16,8%) dan peneliti (7,5%) dalam pesisir lebih mengenal lokasi yang dapat disinkronkan
pengambilan keputusan.
dengan peta hibrida mangrove yang telah dibuat pada
penelitian ini.
2. Hirarki dimensi menurut stakeholders; dimensi
ekologi (41,1%) responden menilai perbaikan yang KESIMPULAN
paling prioritas dilakukan dibanding dimensi sosial
(21,7%), hukum/kelembagaan (26,5%) dan ekonomi
Melalui analisis dan pembahasan yang telah
(21,7%). Hasil yang sama didapat dengan hasil dilakukan dapat diperoleh kesimpulan:
analisis keberlanjutan, dimensi ekologi merupakan
dimensi yang paling sensitif.
1. Status keberlanjutan pengelolaan ekosistem
mangrove secara multidimensi dinyatakan cukup
3. Hirarki faktor berdasarkan dimensi; melalui berkelanjutan begitu halnya dengan dimensi ekonomi,
analisis sebelumnya masing-masing dimensi memiliki sosial dan hukum/kelembagaan sedangkan dimensi
prioritas tersendiri, melalui AHP prioritas tersebut di ekologi memiliki status kurang berkelanjutan.
analisis kembali sehingga didapat prioritas utama
yaitu: kerapatan tajuk mangrove (24,4%) menempati 2. Strategi kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove
urutan pertama berikutnya, legalitas kawasan secara terpadu dan berkelanjutan dilakukan dengan
mangrove (17,9%), kualitas perairan (16,4%), tingkat prioritas memperkuat legalitas peraturan pengelolaan
kesejahteraan nelayan (11,0%), kesadaran masyarakat wilayah pesisir dan laut, meningkatkan personil,
terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove kapasitas dan kualitas petugas penyuluh perikanan
(9,3%), anggaran pemerintah mengelola ekosistem dan kelautan serta kehutanan dan melakukan upaya
mangrove (7,3%), frekuensi pertemuan dengan reboisasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove.
masyarakat (7,2%) dan koordinasi antar Pemerintah
pusat dan daerah (6,4%).

28

Status Keberlanjutan Dan Strategi...Propinsi Kalimantan Barat (Khairudin, B. et al.)
PERSANTUNAN
Ucapan terima kasih disampaikan KKP yang
telah memberikan tugas belajar dan para responden
dari BPSPL Pontianak, BKSDA Kal-Bar, Dinas
Perikanan dan Kelautan Kal-Bar, BAPPEDA, BLH,
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, nelayan
dan tokoh masyarakat Mempawah sehingga penelitian
dapat terselesaikan.
DAFTAR PUSTAKA
M.F. Chen, G.H. Tzeng & C.G. Ding. (2008). Combining
fuzzy AHP with MDS in Identifying the Preference
Similarity of Alternatives. Applied Soft Computing.
Volume 8. Elsevier.

Keputusan Kriteria Majemuk. PT Grasindo. Jakarta.
Nugroho, A. (2006). Bio Indikator Kualitas Air. Penerbit
Universitas Trisakti.
Patimahu, D.B. (2010). Kebijakan Pengelolaan Hutan
Mangrove di
Kabupaten Seram Bagian Barat,
Maluku. Desertasi IPB. Bogor.
Papalia, D. E, Olds, S.W. & Feldman, R.D. (2003). Human
Development. 9th ED McGraw-Hill. New York.
Republik Indonesia. (2004). Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. 51. Jakarta.
Saaty, T.L. (2013). Theory and Applications of the Analytic
Network Process, Pittsburgh, RWS Publications.

Khairuddin, B., Yulianda, F., Kusmana, C & Yonvitner.
(2015). Structure of Mangrove Community in Satyanaraya, B. (2011). Assessment of Mangrove
Coastal of Mempawah Regency, West Kalimantan
Vegetation Based on Remote Sensing and GroundProvince. Journal of Biology, Agriculture and
truth Measurements at Tumpat, Kelantan Delta, East
Healthcare ISSN 2224-3208 (Paper) ISSN 2225Coast of Peninsular Malaysia. Journal of Remote
093X (Online) Vol.5, No.22, 2015. IISTE.
Sensing Vol. 32, No. 6, 20 March 2011, 1635–1650.
Taylor & Francis.
Bhatnagar A & Devi P. (2013) Water quality guidelines
for the management of pond fish culture. Susilo, S. B. (2003). Keberlanjutan Pembangunan PulauInternasional Journal of Environmental Scieneces
pulau Kecil : Studi Kasus Kelurahan Pulau Panggang
Volume 3, No 6, ISSN 0976 – 4402. India.
dan Pulau Pari Kepulauan Seribu DKI Jakarta.
[Disertasi]. Program Pascasarjana Institut Pertanian
Diposaptono S. Penyelarasan RZWP-3-K dan RTRW
Bogor.Bogor.
(2013). Buletin Tataruang dan Pertanahan.
Direktorat Tataruang dan Pertanahan edisi tahun Undang-Undang Nomor 31 Tahun (2004) tentang
2013. Bappenas Jakarta.
Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perikanan.
James E. C. (2001). Our evolving conceptual model
of the coastal eutrophication problem. Marine Undang - Undang Nomor 26 Tahun (2007) tentang
Ecology Progress Series Vol. 210: 223–253.USA.
Penataan Ruang.
Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2014.
BPS Kabupaten Mempawah.
Fauzi A. & S. Anna. (2002). Evaluasi status
Keberlanjutan Pembangunan Perikanan: Aplikasi
Pendekatan Rapfish (Studi Kasus Perairan
Pesisir DKI Jakarta).Jurnal Pesisir dan lautan Vol.
4.3, 43-55.
Kavanagh & Pitcher. (2001). Rapid Appraisal of
Fisheries (RAPFISH) Project. RAPFISH Software
Description (for Microsoft Excel). University of
British Columbia, Fisheries Centre,Vancouver.
No.49pp.
Kusmana, C. (2003). Teknik Rehabilitasi Mangrove.
Fakultas Kehutanan IPB. IPB Press. Bogor.
Marimin. (2004). Teknik dan Aplikasi Pengambilan

29

Mina Wisata Sebagai Alternatif...Bali Utara (Yudasmara, A. G.)

MINA WISATA SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN WISATA BAHARI
DI KAWASAN PESISIR BULELENG, BALI UTARA
Gede Ari Yudasmara1)
1)

Jurusan Budidaya Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha

Diterima tanggal: 25 Juni 2015; Diterima setelah perbaikan: 29 April 2015; Disetujui terbit tanggal 27 Januari 2016

ABSTRAK
Kawasan pesisir Kabupaten Buleleng saat ini telah dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan kepariwisataan, akan tetapi
kegiatan tersebut masih belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan memiliki kecenderungan mengalami
kejenuhan. Untuk itu, diperlukan suatu pengembangan wisata alternatif yang sesuai dengan kondisi dan potensi sumber
daya alam yang ada serta saling bersinergi dengan aktivitas wisata lainnya, seperti contohnya pengembangan mina wisata.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kondisi dan potensi sumber daya alam pesisir dan laut, tingkat
kesesuaian kawasan pesisir Buleleng dalam menunjang pengembangan mina wisata dan menghasilkan model aktivitas mina
wisata di kawasan pesisir Buleleng yang terpadu dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kesesuaian
kawasan dengan rancangan penelitiannya berupa survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesisir Kabupaten
Buleleng apabila dilihat dari kondisi dan potensi sumber daya alamnya masih mampu untuk mendukung aktivitas mina wisata
dengan tingkat kesesuaian kawasan berdasarkan indeks kesesuaian wisata, yaitu pesisir Buleleng timur terkategori cukup
sesuai (76,92), pesisir Buleleng tengah terkategori cukup sesuai (61,53) dan pesisir Buleleng barat terkategori sangat sesuai
(87,17). Rencana model mina wisata yang dapat dikembangkan antara lain pesisir Buleleng timur adalah mina wisata budi daya
laut (ikan hias dan karang) dan mina wisata perikanan tangkap (mancing dan spearfishing adventures), pesisir Buleleng tengah
adalah mina wisata budi daya laut (rumput laut) dan mina wisata perikanan tangkap (mancing dan spearfishing adventures),
dan pesisir Buleleng barat adalah mina wisata budi daya laut (rumput laut, Bandeng, Kerapu, Mutiara, ikan hias dan karang)
dan mina wisata perikanan tangkap (mancing dan spearfishing adventures).

Kata kunci: mina wisata, wisata bahari, kawasan pesisir Buleleng, Bali utara
ABSTRACT
Buleleng Regency coastal area has been used for various tourism activities, however, the activities have not given an
optimum benefit for the community and tend to experience saturation. This study was aimed to investigating and analyzing
the condition and potentiality of the coastal area and the sea, the degree of fit of Buleleng coastal area in supporting the
development of fisheries tourism and at producing a model of the coastal area tourism activities that are integrated and
sustainable. This study used the approach of area suitability with field survey design. The results show that Buleleng Regency
coastal area, viewed from the point of the condition and the potentiality of the natural resources still has the capacity to support
fisheries tourism. The model plannings of fisheries tourisms that can be developed, among others, are: the East Buleleng
coastal area is suitable for marine culture fisheries tourism (ornamental fish and coral) and fished fisheries tourism (fishing
and spearfishing adventures); the central Buleleng coastal area for marine culture fisheries tourism (seaweed) and fished
fisheries tourism (fishing and spearfishing adventures), and the West Buleleng coastal area for marine culture fisheries tourism
(seaweed, milk fish, grouper, pearl, ornamental fish and coral) and fished fisheries tourism (fishing and spearfishing adventures).

Keywords: fisheries tourism, marine tourism, Buleleng coastal area, North Bali

PENDAHULUAN
Kabupaten Buleleng yang secara geografis
terletak di bagian utara Pulau Bali memiliki potensi
kelautan cukup tinggi. Hal ini terkait dengan panjang
pantai hingga mencapai 157,05 km (BPS, 2013).
Kondisi ini tentunya memberikan peluang bagi
berbagai usaha pemanfaatan termasuk didalamnya
pengembangan dan peningkatan sektor kepariwisataan.
Kendatipun kabupaten ini telah mengembangkan
kegiatan kepariwisataan, terutama wisata bahari,
namun kegiatan tersebut masih belum memberikan
manfaat yang optimal bagi masyarakat dan memiliki
kecenderungan mengalami kejenuhan. Di sisi lain
kualitas sumber daya dan lingkungan di beberapa
tempat wisata juga mengalami penurunan. Penurunan
atau kerusakan kondisi ekosistem terumbu karang
seperti yang terjadi di kawasan Pulau Menjangan telah
mencapai hingga 46 % di tahun 2010 (Yudasmara,
2010). Menurut (Tratalos & Austin, 2001), (Zakai &

Chadwick, 2002) dan (Davenport & Davenport, 2006)
menyebutkan bahwa penurunan kondisi terumbu
karang dapat disebabkan oleh intensitas aktivitas
bawah laut yang terlalu tinggi, sehingga diperlukan
pendekatan pengelolaan yang mampu melestarikan
kualitas ekologi dan estetika tempat menyelam
tersebut.
Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas wisata
bahari di Kabupaten Buleleng perlu dibenahi dan
dikembangkan aktivitas wisata alternatif lainnya yang
sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya alam
yang ada serta saling bersinergi dengan aktivitas
wisata yang sudah lebih dahulu ada, seperti contohnya
pengembangan mina wisata. Konsep mina wisata
adalah pemanfaatan kawasan wisata dengan
pengembangan produksi perikanan untuk mencapai
ketertarikan
masyarakat
pengguna
akan
pengembangan perikanan pada kawasan wisata
tersebut (Darmawan & Miftahul, 2012). Dengan kata
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lain, Mina wisata adalah pengembangan kegiatan
perekonomian masyarakat dan wilayah yang berbasis
pada pemanfaatan potensi sumber daya kelautan,
perikanan dan pariwisata secara terintegrasi pada
suatu wilayah tertentu (Kasnir, 2011). (Erlend et al.,
2011) menyebutkan bahwa pengembangan wisata
perikanan atau mina wisata dapat meningkatkan
keuntungan ekonomi dalam skala lokal sehingga dapat
menjadi alternatif bentuk wisata di kawasan pesisir
dan laut.
Beberapa hasil kajian tentang mina wisata
(Volstad et al., 2011), (Kasnir, 2011), (Strehlow et al.,
2012) dan (Ferter et al., 2013) disebutkan bahwa
diperlukannya beberapa skenario pengelolaan di
dalam pengembangan wisata perikanan berdasarkan
daya dukung dan potensi sumber daya alam yang
tersedia agar tercapainya konsep pengelolaan yang
berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka
permasalahan pengelolaan wisata bahari di Kabupaten
Buleleng perlu dijawab dengan dihasilkannya suatu
model atau skenario pengembangan dan pengelolaan
mina wisata yang terpadu dan berkelanjutan dengan
harapan model ini mampu meningkatkan daya saing
masyarakat Buleleng dan menjadi wisata alternatif dari
aktivitas wisata yang telah lebih dahulu berkembang.
Bertolak dari hal tersebut maka penelitian ini dilakukan
melalui survei lapangan dengan menggunakan
pendekatan kesesuaian kawasan. Penelitian ini

Gambar 1.
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Lokasi penelitian.

bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kondisi
potensi sumber daya alam pesisir dan tingkat
kesesuaian kawasan pesisir Buleleng dalam
menunjang aktivitas mina wisata; menemukan dan
menghasilkan model pengembangan dan pengelolaan
mina wisata yang tepat secara ekologi, ekonomi dan
sosial dalam menjamin keberlangsungan sumber daya
alam dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat
setempat.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dari April sampai
Agustus 2014 dengan lokasi penelitian sepanjang
pesisir Kabupaten Buleleng-Bali Utara yang terbagi
dalam 3 (tiga) stasiun pengamatan, yaitu: pesisir
Buleleng Timur, Tengah, dan Barat (Gambar 1). Secara
spesifik pengambilan sampel di ketiga stasiun tersebut
mempertimbangkan kawasan yang sudah ada aktivitas
wisatanya, dengan maksud agar mudah nantinya
diperkenalkan kepada para wisatawan yang datang
berkunjung ke kawasan tersebut.
Pengambilan Data
Penelitian ini menggunakan rancangan berupa
survei lapangan. Data primer diperoleh melalui melalui

Mina Wisata Sebagai Alternatif...Bali Utara (Yudasmara, A. G.)
observasi (pengamatan lapangan) dan wawancara
langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui
kajian laporan hasil penelitian, publikasi ilmiah, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan
Bappeda Buleleng. Untuk pengamatan kondisi karang
menggunakan metode Manta Tow dan Line Intercept
Transect (LIT) mengikuti (English et al., 1994),
pengamatan ikan menggunakan Underwater fish
Visual Census (UVC), pengamatan kualitas air
menggunakan alat water quality checker (merk Horiba),
dan pengamatan sosial ekonomi masyarakat melalui
wawancara langsung dan penyebaran kuesioner. Jenis
dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian
dapat dilihat dalam Tabel 1.
Analisis Data
Data yang diperoleh, dianalisis secara deskriptif
kualitatif dan kuantitatif tanpa menggunakan analisis
statistika. Untuk penutupan karang, dihitung dengan
rumus tutupan karang hidup menurut (English et.
al.1994), yaitu :
.....(1)
							
(Bachtiar, 2001) menyatakan bahwa persentase
penutupan terumbu karang dapat dibagi menjadi lima
kategori, yaitu : sangat jelek : 0 - 10 %, jelek : 11 - 30
%, sedang : 31 - 50 %, baik : 51 - 75 % dan sangat baik:
76 - 100 %. Untuk menganalisis kesesuaian lahan ini
Tabel 1.

mengacu pada (Hutabarat et al., 2009), adalah sebagai
berikut:
..........................2)
dimana ;
IKW
= indeks kesesuaian wisata
Ni
= nilai parameter ke-i (bobot x skor)
Nmaks = nilai maksimum
Nilai indeks kesesuaian wisata dapat diperoleh
berdasarkan matriks kesesuaian dalam Tabel 2.
Adapun alur penelitian yang dilakukan dapat
dijelaskan melalui Gambar 2.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi dan Potensi Sumber Daya Kawasan Pesisir
Buleleng
Ekosistem Terumbu Karang
Terumbu karang sebagai salah satu sumber
daya alam di kawasan pesisir Buleleng memiliki
gugusan karang yang sangat khas. Berdasarkan
hasil pengamatan pada 3 stasiun pengamatan
(pesisir Buleleng timur, pesisir Buleleng tengah dan
pesisir Buleleng barat), memiliki kontur karang yang
beranekaragam dari kontur yang datar sampai ke

Jenis dan Sumber Data yang Diperlukan

No
Parameter
Jenis Data		
Sumber Data
Metode 			
								Pengumpulan

Keterangan

			
								Manta tow untuk
			 								pemilihan lokasi survei
			tutupan karang,							agar memenuhi 		
			jenis life form, lebar
Primer		
sampling dengan manta persyaratan
1
Terumbu karang hamparan datar karang, dan Sekunder
tow, line intercept transect keterwakilan komunitas
			dan kedalaman terumbu			(English et al., 1994)
karang dan LIT
			karang								digunakan agar akurasi
											data dapat diperoleh
											dengan baik.
								underwater fish 		
2
Ikan hias
jenis ikan		
Primer		
visual census 		
								(English et al., 1994),
								dan foto bawah laut.

Umum digunakan
dan mudah
pengaplikasiannya

			kecepatan arus, 				sampling dengan bantuan
			kedalaman, suhu, 			alat water quality checker,
3
Kualitas perairan salinitas, DO, turbiditas, Primer		
floater current meter,
			NH3, dan pH				
tide gaugh.		

Diperlukan untuk
melengkapi		
persyaratan baku mutu
air untuk mina wisata
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Tabel 2.

Matriks Kesesuaian Lahan
No

Parameter			Bobot

Standar Parameter

Skor

1
Tutupan karang hidup (%)		
3
> 75			
3
						> 50 - 75			2
						25 - 50			1
						< 25			0
2
Kecerahan perairan (%)		3
100			3
						70 - < 100		2
						20 - < 70			1
						< 20			0
3
Jumlah jenis life form		
2
> 12			
3
						< 7 - 12			2
						4 - 7			1
						< 4			0
4
Jumlah jenis ikan karang		
2
> 100			
3
						50 - 100			2
						20 - < 50			1
						< 20			0
5

Kedalaman terumbu		
2
6 - 15			
3
karang (m)				
> 15 – 20 atau 3 - 5
2
						> 20 - 30			1
						> 30 atau < 3		0
6
Kecepatan arus (cm/det)		
1
0 - 15			
3
						> 15 - 30			2
						> 30 - 50			1
						> 50			0
Sumber: (Davis & Tisdell, 1995); (Davis & Tisdell,1996); (deVantier & Turak, 2004); (DKP, 2003); (Hutabarat et al., 2009); (Simon et al., 2004).
Keterangan:
Nilai maksimum = 39
S1 = Sangat sesuai, dengan nilai IKW 80 – 100
S2 = Cukup sesuai, dengan nilai IKW 60 - < 80

Gambar 2.
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S3 = Sesuai bersyarat, dengan nilai IKW 45 - < 60
S4 = Tidak sesuai, dengan nilai IKW < 45
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kontur yang tiba-tiba berubah drastis menjadi terjal
atau dalam istilah selam disebut “drop off”.
Pesisir Buleleng secara keseluruhan hampir
merata dikelilingi oleh terumbu karang dari jenis
karang tepi. Gambaran persentase tutupan karang di
pesisir Buleleng disajikan pada Gambar 3.

tabulate sedangkan non Acropora didominasi oleh
Coral foliose, Coral branching, dan Coral massive.
Selain itu, dijumpai pula biota lainnya seperti soft coral
dan zooxanthid serta karang mati. Komponen abiotik
terdiri dari pasir dan rubble (pecahan karang).

Pada stasiun pengamatan I ini profil rataan
terumbu dengan kedalaman kurang dari 3 meter banyak
Lokasi titik pengamatan pertama berada di diisi oleh hamparan pasir dan karang mati, namun
pesisir Buleleng bagian timur, yaitu sekitar kecamatan semakin jauh dari pantai semakin banyak karang
Tejakula pada kedalaman 3 meter dan 10 meter, yang hidup dengan kedalaman lebih dari 3 meter atau
terdapat hamparan pasir hitam yang luas. Hasil yang berada pada tubir karang. Begitu pula pada kedalaman
didapatkan dengan menggunakan metode LIT, bahwa 10 meter banyak ditemukan patahan-patahan karang,
persentase tutupan karang hidup pada kedalaman 3 kondisi ini diakibatkan sebelumnya telah terkena hama
meter sebesar 49,35 % jenis Acropora, non Acropora Acanthaster plancii dan terjadi bleaching. Kondisi ini
36,68 %, biota lain 28,73 %, dead coral 30,15 % dan juga diakibatkan oleh pelemparan/penambatan jangkar
abiotik 27,60 %. Untuk persentase tutupan karang dan aktivitas pariwisata yang tidak bersahabat.
hidup pada kedalaman 10 meter sebesar 16,45 %
untuk jenis Acropora, non Acropora sebesar 12,23 %,
Penyelaman dan snorkling yang ceroboh
biota lain 9,58 %, dead coral 10,05 % dan abiotik 9,20 berpotensi dalam memindahkan patahan karang
%.
maupun menambah terjadinya patahan karang
tersebut. Morfologi tubir dengan derajat kemiringan
Jenis Acropora yang ditemukan didominasi oleh yang cukup tinggi, menyebabkan jatuhnya patahan
Acropora branching, Acropora digitate, dan Acropora karang ke kedalaman di bawahnya, sehingga

Gambar 3.

Presentase Tutupan Karang pada Kedalaman (a) 3 meter dan (b) 10 meter.
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berpotensi menimbulkan kerusakan fisik berantai.
Secara umum dapat dikatakan bahwa tutupan karang
hidup di stasiun I memiliki kondisi sedang, yaitu
sebesar 57,35 %.
Stasiun kedua berada di pesisir Buleleng bagian
tengah, yaitu berada didekat pemukiman penduduk.
Transek diambil pada kedalaman 3 meter dan 10 meter.
Persentase tutupan karang hidup pada kedalaman 3
meter adalah sebesar 26,44 % dari jenis Acropora dan
non Acropora sebesar 22,80 %. Selain itu, ditemukan
juga biota lain seperti soft coral dengan persentase
tutupan sebesar 21,15 % serta komponen abiotik yang
sedikit berupa substrat pasir dan rubble sebesar 31,80
%.
Pada lokasi ini karang mati yang ditemukan
berupa bongkahan karang mati dari jenis massive
dengan persentase sebesar 40,31 %. Persentase
tutupan karang pada kedalaman sekitar 10 meter
adalah sebesar 8,81 % yang didominasi oleh jenis
Acropora dan jenis non Acropora hanya 7,60 %. Pada
lokasi ini juga dijumpai juga biota lain seperti soft
coral dengan persentase tutupan sebesar 7,05 %,
komponen abiotik yang sedikit berupa substrat pasir
dan rubble sebesar 10,60 % serta persentase tutupan
karang mati sebesar 13,44 %.
Secara keseluruhan kondisi terumbu karang di
stasiun II ini tergolong dalam kategori cukup, yaitu
32,83 % dari kedua kedalaman yang diteliti. Kondisi
ini dapat disebabkan karena pada stasiun II banyak
terdapat pemukiman penduduk, hotel, gedung-gedung,
dan beberapa muara air sungai. Kondisi inilah yang
mengakibatkan pada stasiun II ini tutupan karang
hidupnya rendah. Terumbu karang akan sulit hidup
dan berkembang apabila di lingkungan perairannya
tidak mendukung untuk hidupnya, banyaknya muara
sungai dan belum lagi banyaknya aktivitas masyarakat
di lingkungan pesisir, sehingga memberikan tekanan
yang berat bagi karang untuk hidup dan bertahan.

karang mati sebesar 17,34 %. Untuk pengukuran
transek pada kedalaman 10 meter didapatkan hasil
berupa Acropora 20,56 % dan non Acropora 18,00 %,
sedangkan 11,12 % adalah biota lain seperti soft coral.
Komponen lain seperti substrat pasir dan rubble sekitar
7,04 % dan tutupan karang mati sebesar 5,78 %.
Kondisi terumbu karang di stasiun ini tergolong
dalam kategori baik yaitu 77,13 %. Kondisi lingkungan
di lokasi ini memiliki gelombang dan arus yang cukup
kuat, sehingga perlu perhatian yang lebih. Pengaruh
arus tersebut, maka terdapat beberapa hal yang
spesifik, seperti banyaknya karang lunak, gorgonian,
sponge dan non Acropora (coral foliose, coral massive,
coral Submassive, dan coral mushrom) pada rataan
terumbu, tubir, dan dinding serta profil dindingnya yang
hampir tegak lurus. Menurut (Dexter et al., 2014) dan
(Stone et al., 2015) menyatakan bahwa arus perairan
yang kuat akan membentuk corak habitat yang cukup
beragam, sehingga keanekaragaman bentuk karang
menjadi semakin tinggi.
Secara keseluruhan persentase tutupan karang
hidup di pesisir Buleleng sebesar 55.77 % atau
dalam kategori baik. Menurut kriteria dari (Hutabarat
et al., 2009), untuk aktivitas wisata bahari diperlukan
syarat kondisi tutupan karang minimal sebesar 25
% sampai lebih dari 75 %. Hasil perhitungan di atas
menunjukkan bahwa semua titik stasiun pengamatan
dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata bahari
atau dengan kata lain pesisir Buleleng sangat layak
dipergunakan sebagai kegiatan mina wisata bahari.
Ikan Karang

Berdasarkan pengamatan pada tiga stasiun
menunjukkan bahwa jenis ikan karang yang ditemukan
pada umumnya berupa ikan hias dengan jumlah
sekitar 52 jenis. Ikan tersebut kebanyakan membentuk
schooling fish (kumpulan ikan) dengan warna dan
bentuk yang beranekaragam. Keanekaragaman ikan
hias tersebut terdiri dari: ikan target seperti famili
Stasiun ketiga berada di pesisir Buleleng bagian Acanthuridae, famili Serranidae dan famili Labridae;
barat, yaitu berada di kecamatan Gerokgak sampai ikan indikator dari famili Chaetodontidae dan ikan
ke kawasan Pesisir Buleleng. Semakin ke arah barat mayor seperti famili Pomacentridae, famili Scaridae,
hamparan pasirnya akan semakin berubah dari hitam famili Pomacanthidae, famili Aulostomidae, famili
menjadi putih begitu juga dengan vegetasi pohonnya Balistidae, famili Ephipidae, famili Holocentridae, famili
akan lebih banyak menemukan vegetasi mangrove Nemipteridae, famili Ostraciidae, famili Pinguipedidae,
daripada vegetasi pohon lainnya, seperti kelapa, waru, famili Tetraodontidae, dan famili Zanclidae.
dan pandan.
Keberadaan ikan di area terumbu karang sangat
Pengukuran transek pada kedalaman 3 meter bergantung pada kondisi terumbu karang itu sendiri.
didapatkan persentase tutupan karang hidup sebesar Seperti kelompok ikan indikator (ikan Kepe-Kepe;
61,69 % dengan jenis karang berupa Acropora dan butterfly fish; famili Chaetodontidae) yang merupakan
54,01 % berupa non Acropora. Persentase tutupan ikan indikator untuk menilai kesehatan terumbu karang
untuk biota lain sebesar 33,35 %, sedangkan memiliki kelimpahan yang cukup banyak. Begitu pula
komponen abiotik yang terdiri dari substrat pasir dan dengan kelompok ikan mayor, seperti Chromis analis,
rubble sebesar 21,12 % serta persentase tutupan Chromis antripectoralis, Chromis caudalis dan Chromis
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margaritifer yang cukup banyak dijumpai kehadirannya
hampir di setiap stasiun pengamatan.
Masih cukup banyak dijumpainya ikan indikator,
yaitu dari famili Chaetodontidae, menandakan kondisi
terumbu karang masih cukup baik. Menurut (Nybakken
& Bertness, 2004) ikan indikator merupakan ikan yang
aktif memangsa koloni karang, seperti ikan Kepe-Kepe
(Chaetodontidae), ikan Kakak Tua (Scaridae), ikan
Pakal Tato (Balistidae), dan ikan Buntal (Tretaodontidae),
(Martinez & Albenson, 2013) serta (Sammarco et al.,
2014) menyebutkan bahwa kehadiran ikan Kepe-Kepe
tidak terlepas dari keberadaan terumbu karang, karena
ikan ini merupakan salah satu indikator kesehatan
karang.
Semakin beragamnya spesies ikan dari kelompok
ini menandakan tingkat kesehatan karang semakin
tinggi. Keanekaragaman spesies ikan yang tinggi juga
disebabkan oleh variasi habitat yang ada di ekosistem
terumbu karang (Chateau & Wantiez, 2009). Variasi
habitat seperti daerah berpasir, berbagai lekuk dan
celah, daerah alga, serta perairan yang dangkal atau
dalam dapat menambah keragaman tidak hanya ikan
tetapi juga biota laut lainnya, seperti berbagai jenis dari
mega benthos.
Potensi Perikanan
Kabupaten Buleleng merupakan salah satu
Kabupaten yang terletak dibagian utara Pulau Bali
berbatasan dengan Laut Jawa/Bali, sehingga sebagian
besar wilayah Kabupaten merupakan kawasan pesisir
dengan panjang pantai 157,05 km dengan aneka
ragam kekayaan laut yang potensial (luas laut 319,680
Ha). Dari penduduk yang berjumlah sebanyak 786,972
pada tahun 2009 sebanyak 4.314 orang (0,67%)
bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan
yang bekerja sebagai petani ikan (pembudidaya)
sebanyak 864 orang (0,13%) (BPS, 2013).
Perkembangan
pembangunan
dibidang
perikanan dalam periode 2 tahun terakhir menunjukkan
peningkatan, tercemin dari peningkatan produksi yang
cukup pesat baik dalam budi daya ikan air tawar, air
deras, mina padi dan kegiatan budi daya di perairan
Tabel 3.

umum lainnya. Sampai dengan tahun 2012 Sub Sektor
perikanan telah dapat memberikan kontribusi terhadap
perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng sebesar
Rp.188.953.100.000 (BPS, 2013).
Potensi perairan Kabupaten Buleleng, selain
memiliki potensi perikanan tangkap juga mempunyai
potensi perikanan budi daya. Kawasan laut yang dapat
dimanfaatkan sebagai budi daya mencapai luas 1000
Ha, dengan jenis budi daya sebagai berikut : 1) budi
daya Kerapu dan Bandeng yang dapat seluas 500 Ha
dan pada 2012 pemanfaatan baru mencapai 3,50 Ha
(0,70%) dengan hasil produksi sebesar 56,70 ton, dan
sisa peluang investasi seluas 496,5 Ha (99,3%) (BPS,
2013).
Kualitas Perairan
Secara umum nilai rata-rata parameter kualitas
air di pesisir Buleleng masih layak atau mendukung
untuk dilakukannya kegiatan mina wisata bahari.
Hal ini dapat dilihat dari nilai yang didapatkan masih
berada pada kisaran baku mutu air untuk wisata bahari
yang ditetapkan oleh Kepmen Negara LH No. 51
Tahun 2004. Kondisi kualitas air pada perairan pesisir
Buleleng dapat dilihat dalam Tabel 3.
Dari 7 parameter yang diuji (Tabel 3), tidak ada
parameter yang melebihi atau melewati ambang batas
baku mutu air laut untuk wisata bahari sesuai Kepmen
Negara LH No. 51 Tahun 2004. Namun kondisi yang
perlu mendapat perhatian adalah di stasiun II, dimana
kondisi periran lebih rendah dari stasiun lainnya.
Kondisi kualitas perairan stasiun II tidak terlepas dari
keadaan pesisirnya yang banyak terdapat pemukiman
penduduk dan letaknya yang cukup dekat dengan
pantai, sehingga limbah antropogenik dapat masuk ke
perairan.
Kondisi kualitas perairan pesisir Buleleng yang
secara umum masih tergolong baik, sudah tentu akan
berpengaruh terhadap biota dan lingkungan sekitarnya
termasuk didalamnya adalah terumbu karang. Semua
karang hermatipik membutuhkan cahaya yang
cukup untuk kegiatan fotosintesis. Karang hermatipik
adalah karang yang mampu menghasilkan terumbu.

Kondisi Kualitas Perairan Lokasi Penelitian
Stasiun Temp
ºC

Turb
pH
Sal(‰) DO
(NTU)			(mg/l)

NH3(
mg/l)

Kecepatan arus
(cm/det)

1
2
3

0,055
2,033
0,030

0
0
0

11
8
10

28
29
28

7,6
7,4
7,8

31,4
30,0
31,8

7,87
6,88
8,05
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Karang hermatipik hidup bersimbiosis dengan alga
(zooxanthellae) yang melakukan proses fotosintesis.
Penetrasi cahaya matahari (illumination) sangat
menentukan kedalaman habitat terumbu karang
(Sammarco et al., 2014).
Pertumbuhan karang ditinjau dari penetrasi
cahaya yang biasanya rendah diakibatkan oleh
banyaknya partikel-partikel tersuspensi dari air sungai
yang masuk ke laut (Harris et al., 2013). Kekeruhan
dan sedimentasi yang terjadi di pesisir Buleleng masih
dalam batas yang dapat ditoleransi oleh organisme
karang, namun demikian sedimentasi dan kekeruhan
sangat berpotensi terjadi karena dekat dengan daratan,
sehingga merupakan ancaman bagi terumbu karang.
Kekeruhan air laut dan sedimentasi dapat
memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan
karang dan morfologi karang (McManus et al., 2000).
Kekeruhan yang disebabkan nutrien yang kaya di
perairan akan membahayakan karang dan bahkan
mampu membunuh terumbu karang, salah satunya
adalah akibat kompetisi antara karang dengan alga
yang sudah sangat luas terjadi di sejumlah terumbu
karang dengan melibatkan sejumlah interaksi. Karang
yang bertahan di bawah kondisi stres berat dapat
menurunkan pertumbuhan dan potensi reproduksinya
(Abelson & Yehiam, 2002).
Kondisi Sosial Budaya Masyarakat
Pesisir Buleleng

Kawasan

Pada dasarnya kondisi sosial budaya mayarakat
lokal sangat mendukung terhadap kegiatan mina
wisata bahari ini, mengingat masyarakat pesisir
Buleleng sudah terbiasa dalam hal pariwisata, terlebih
dengan aktivitas wisata bahari karena mina wisata
bahari ini merupakan pengembangan aktivitas wisata
bahari yang telah ada atau telah eksis sebelumnya
Tabel 4.

seperti aktivitas diving dan snorkling.
Oleh karena itu, aktivitas mina wisata ini akan
dapat diterima dan diharapkan menjadi alternatif
aktivitas wisata yang telah ada sebelumnya serta
menjadi jembatan antara masyarakat yang bermata
pencaharian dari sektor pariwisata dengan masyarakat
yang berprofesi sebagai nelayan, karena konsep mina
wisata berbasiskan perikanan, sehingga ada sinergi
didalam pemanfaatan sumber daya untuk mewujudkan
peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir.
(Erlend et al., 2011) menyebutkan bahwa wisata
perikanan dapat memberikan stimulus positif bagi
masyarakat lokal dari segi ekonomi.
Analisis Dampak Kegiatan Wisata Bahari Terhadap
Masyarakat
Suatu kegiatan apapun yang memanfaatkan
alam atau lingkungan, pasti memiliki dampak. Untuk
menganalisis dampak tersebut digunakan analisis
melalui penggunan matriks IFE dan EFE. Adapun
hasilnya dapat dilihat dalam Tabel 4 dan Tabel 5.
Hasil perhitungan matriks IFE, berdasarkan nilai
rating maka diperoleh faktor internal yang menjadi
kekuatan utama (mayor) dari masyarakat yaitu (1)
potensi biofisik dengan skor nilai 0,848, (2) Dukungan
dari masyarakat dengan skor nilai 0,792, dan (3) potensi
tenaga kerja dengan skor nilai 0,356. Kekuatan minor
dari masyarakat tidak ada. Untuk faktor internal yang
menjadi kelemahan terpenting bagi masyarakat dalam
pengembangan wisata bahari yaitu (1) kurangnya
modal usaha dengan skor nilai 0,274.
Untuk hasil perhitungan matriks EFE, faktor
eksternal yang menjadi peluang terpenting bagi
masyarakat dalam pengembangan mina wisata bahari
yaitu (1) diversifikasi usaha dengan skor nilai 0,568, dan

Hasil Pengolahan Matriks IFE
Faktor-Faktor Strategi Internal

Bobot		Rating		Skor

1.
2.
3.

Kekuatan
Potensi biofisik.			
0,212		
4		
0,848
Dukungan dari masyarakat.
0,198		
4		
0,792
Potensi tenaga kerja.		0,089		4		0,356

1.
2.
3.

Kelemahan
Keterampilan yang masih rendah. 0,113		
2		
0,226
Pendidikan yang masih rendah.
0,114		
2		
0,228
Kurangnya modal usaha.		0,274		1		0,274

			Total		1,000		-		2,724
Nilai rating: 1: kelemahan mayor, 2: kelemahan minor, 3: kekuatan minor, 4: kekuatan mayor

38

Mina Wisata Sebagai Alternatif...Bali Utara (Yudasmara, A. G.)
Tabel 5.

Hasil Pengolahan Matriks EFE
Faktor-Faktor Strategi Eksternal		Bobot		Rating		Skor
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Peluang
Adanya kesempatan kerja.			0,086		3		0,258
Adanya kesempatan berusaha.		0,132		4		0,528
Diversifikasi usaha.			
0,142		
4		
0,568
Bertambahnya wawasan dan 		
0,140		
3		
0,420
pengetahuan masyarakat.
Ancaman
Kerusakan sumber daya.			0,088		3		0,264
Tumpang tindih kewenangan.		0,183		4		0,732
Pencemaran lingkungan.			0,144		2		0,288
Perubahan pola hidup.			0,085		2		0,170

				Total		1,000		-		3,228
Nilai rating: 1 = respon masyarakat kurang, 2 = respon rata-rata, 3 = respon masyarakat bagus, 4 = respon masyarakat sangat bagus

(2) adanya kesempatan berusaha dengan skor nilai
0,528. Sedangkan faktor ekternal yang dapat menjadi
ancaman bagi masyarakat dan dapat mempengaruhi
pengembangan wisata bahari adalah tumpang tindih
kewenangan dengan skor nilai 0,732.
Dilihat dari hasil perhitungan matriks IFE dan
EFE tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat
menginginkan adanya pengembangan wisata bahari
di tempat tinggal mereka. Untuk itu masyarakat harus
diberi kesempatan ikut serta atau dilibatkan dalam
pengelolaan. Dengan melibatkan masyarakat dalam
pengelolaan, selain dapat menjamin kelestarian sumber
daya kelautan juga dapat menjamin kelangsungan dan
kesejahteraan hidup masyarakat sekitarnya.
Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan
akan mendapatkan keuntungan ganda. Pertama
mereka memperoleh pendapatan keluarga melalui
pemanfaatan sumber daya untuk pariwisata, kedua
mereka pasti menjaga kelestarian dan keberlangsungan
dari sumber daya yang dimanfaatkan karena jika
sumber daya rusak maka akan berdampak pada
penurunan penghasilan mereka sehingga secara tidak
langsung mereka akan menjaga keberadaan sumber
daya tersebut agar tetap mendapatkan penghasilan
untuk keperluan keluarga mereka.
Nikijuluw (2002), menyatakan bahwa pelibatan
masyarat lokal dalam pengelolaan memberikan
manfaat positif yaitu mampu mendorong pemerataan
(equity) dalam pengelolaan sumber daya perikanan,
mampu merefleksikan kebutuhan masyarakat lokal
yang spesifik, responsif dan adaptif terhadap variasi
kondisi sosial dan lingkungan lokal dan masyarakat
lokal termotivasi untuk mengelola sumber daya secara
berkelanjutan.

Tingkat Kesesuaian Kawasan dan Rencana Model
Mina Wisata Bahari
Hasil penentuan nilai kesesuaian kawasan untuk
mina wisata dilakukan dengan metode pembobotan
seperti terlihat dalam Tabel 2. Kesesuaian kawasan
yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan
kesesuaian saat ini yang berdasarkan pada data yang
didapatkan dan belum mempertimbangkan asumsiasumsi lainnya sehingga dapat mempengaruhi nilai
kesesuaian kawasan tersebut untuk pengembangan
mina wisata bahari.
Kriteria kesesuaian kawasan pengembangan
mina wisata di lokasi penelitian, didapatkan dua
(2) kategori, yaitu: kategori sangat sesuai (S1) dan
kategori cukup sesuai (S2). Kawasan dengan kategori
sangat sesuai (S1) menunjukkan bahwa sebagian
besar parameter-parameter yang dikaji pada kawasan
tersebut sesuai untuk pengembangan mina wisata.
Tabel 6 memperlihatkan bahwa nilai parameter
seperti tutupan karang hidup, jenis life form, dan
jumlah jenis ikan karang yang diperoleh tergolong
tinggi pada kawasan tersebut, sedangkan kawasan
dengan kategori S2 beberapa parameter yang dikaji
memperoleh nilai sedikit lebih rendah sehingga
terkategori cukup sesuai. Namun demikian, kawasan
dengan kategori S2 masih bisa mendukung dalam
pengembangan mina wisata.
Kawasan dengan kategori S2, yaitu pesisir
Buleleng Timur dan Tengah merupakan daerah
yang mempunyai beberapa faktor pembatas dalam
pengembangan mina wisata, seperti terumbu karang
yang mengalami kerusakan, berada dekat dengan
pemukiman padat penduduk, terdapat beberapa muara
sungai, dan aktivitas lainnya sehingga diperlukan
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suatu input teknologi dan kesadaran masyarakat Buleleng yang nantinya akan dikembangkan menjadi
setempat dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, kawasan mina wisata dapat dilihat pada Gambar 4.
dalam perencanaan pengembangan kawasan tersebut
Hasil perhitungan dalam Tabel 6 di atas
sebagai kawasan mina wisata diperlukan suatu upaya
pengamanan agar kondisi lingkungan dapat terlindungi menunjukkan bahwa secara keseluruhan kawasan
secara berkesinambungan. (Yulius et al., 2014) pesisir Buleleng dapat dikatakan sesuai (layak)
menyebutkan bahwa selain menjaga kesinambungan dalam menunjang kegiatan mina wisata, sedangkan
lingkungan diperlukan juga pertimbangan dampak rencana bentuk model mina wisata yang nantinya akan
negatif kegiatan wisata seperti sampah wisatawan dan dikembangkan dapat dilihat dalam Tabel 7.
perubahan budaya lokal setempat. Sedangkan (Khan et
Rencana model pengembangan mina wisata
al., 2011) menyebutkan bahwa dalam pengembangan
wisata bahari diperlukan juga upaya-upaya rehabilitasi untuk kawasan pesisir Buleleng seperti dalam Tabel
dan konservasi terhadap ekosistem yang ada, dengan 7, rekomendasinya telah disesuaikan dengan kondisi
maksud untuk memperbaiki kondisi ekosistem yang potensi sumber daya alam, kondisi biofisik lingkungan
ada agar dapat pulih kembali. Secara lengkap hasil dan sosial ekonomi masyarakat setempat. Kesamaan
perhitungan kesesuaian kawasan untuk mina wisata rekomendasi hanya terletak pada rencana aktivitas
dapat disajikan dalam Tabel 6. Kondisi aktual pesisir mina wisata perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan,
Tabel 6.

Matriks Hasil Kesesuaian Kawasan Untuk Mina Wisata

No
Parameter						
Stasiun
						I			II			III
					(Pesisir Buleleng Timur) (Pesisir Buleleng Tengah) (Pesisir Buleleng Barat)
1
2
3
4
5
6

Karang hidup (%)			
Nilai				
Kecerahan perairan (%)		
Nilai				
Jumlah jenis life form		
Nilai				
Jumlah jenis ikan karang		
Nilai				
Kedalaman terumbu karang (m)
Nilai				
Kecepatan arus (cm/det)		
Nilai				

> 50 - 75		
25 - 50		
> 75
6			
3			
9
80 - < 100		
80 - < 100		
80 - < 100
6			
6			
6
> 12 		
< 7 - 12			
> 12
6			
4			
6
> 100 		
50 - 100
> 100
6			
4			
6
> 15 – 20 atau 3 - 5
> 15 – 20 atau 3 - 5
> 15 – 20 atau 3 - 5
4			
4			
4
> 15 - 30		
0 - 15		
0 -15
2			
3			
3

Total Nilai			
Kategori			

76,92		
S2 (cukup sesuai)

(a) 				
Gambar 4.
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61,53		
S2 (cukup sesuai)

(b) 			

Kondisi Pesisir Buleleng (a) Timur, (b) Tengah dan (c) Barat.

87,17
S1 (sangat sesuai)

(c)
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Tabel 7.
No

Rencana Model Pengembangan Mina Wisata
Wilayah			Aktivitas

1
Pesisir Buleleng Timur
				

1. Mina wisata budi daya (ikan hias dan karang)
2. Mina wisata perikanan tangkap (mancing, spearfishing adventures)

2
Pesisir Buleleng Tengah
				

1. Mina wisata budi daya (rumput laut)
2. Mina wisata perikanan tangkap (mancing, spearfishing adventures)

3
Pesisir Buleleng Barat
				

1. Mina wisata budi daya (rumput laut, Bandeng, Kerapu, Mutiara, ikan hias, karang)
2. Mina wisata perikanan tangkap (mancing, spearfishing adventures)

persyaratan pengembangan atraksinya lebih mudah
diimplementasikan dan memerlukan biaya investasi
yang tidak terlalu besar serta lebih mudah diterima
secara sosial oleh masyarakat setempat.
Adanya perbedaan corak aktivitas mina wisata
perikanan budi daya di setiap kawasan kajian, juga
karena ada pertimbangan penetapan beberapa desa
pesisir di Buleleng sebagai sentra produksi perikanan
budi daya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setempat,
sehingga terdapat ciri khas di masing-masing wilayah.
Namun demikian tidak menutup kemungkinan corak
aktivitas dapat ditambah apabila telah ada kajian ilmiah
untuk hal tersebut.
KESIMPULAN
Dari hasil dan pembahasan yang diperoleh maka
dapat disimpulkan bahwa pesisir Kabupaten Buleleng
apabila dilihat dari kondisi dan potensi sumber daya
alamnya masih mampu untuk mendukung aktivitas
mina wisata dengan tingkat kesesuaian kawasan
berdasarkan indeks kesesuaian wisata, yaitu pesisir
Buleleng timur terkategori cukup sesuai (76,92),
pesisir Buleleng tengah terkategori cukup sesuai
(61,53) dan pesisir Buleleng barat terkategori sangat
sesuai (87,17). Rencana model mina wisata yang
dapat dikembangkan antara lain pesisir Buleleng
timur adalah mina wisata budi daya (ikan hias dan
karang) dan mina wisata perikanan tangkap (mancing
dan spearfishing adventures), pesisir Buleleng
tengah adalah mina wisata budi daya (rumput laut)
dan mina wisata perikanan tangkap (mancing dan
spearfishing adventures), dan pesisir Buleleng barat
adalah mina wisata budi daya (rumput laut, Bandeng,
Kerapu, Mutiara, ikan hias dan karang) dan mina
wisata perikanan tangkap (mancing dan spearfishing
adventures).
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ABSTRAK
Penggunaan TBT sebagai cat antifouling telah dilarang di dunia, oleh karena itu diperlukan bahan alternatif yang dapat
menggantikannya. Fase awal dari fouling adalah pembentukan biofilm yang melibatkan bakteri. Cymodocea serrulata dan
Syringodium isoetifolium diketahui berpotensi antibakteri terhadap Vibrio harveyii dan Bacillus subtilis. Sebelum dikembangkan
lebih jauh sebagai bahan aktif cat antifouling, perlu diteliti keamanan dari lamun tersebut terhadap produsen primer perairan,
salah satunya Chaetoceros graclis. Ekstrak kedua jenis lamun tersebut dipaparkan terhadap diatom selama 96 jam pada
kondisi laboratorium dan dianalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan fitoplankton. Ternyata, S. isoetofolium menunjukkan
penghambatan pertumbuhan diatom. Hasil dari uji anti bakteri dan bioassay menunjukkan bahwa lamun C. serrulata lebih
potensial untuk dikembangkan sebagai bahan aktif cat antifouling daripada S. isoetifolium.

Kata kunci: diatomae, fouling, C. serrulata, S. isoetifolium
ABSTRACT
The use of TBT as antifouling paints had been banned in the world, so it is necessary to develop alternative materials
that can replace it. Initial phase of fouling is biofilm, involving bacteria. Cymodocea serrulata and Syringodium isoetifolium
known had antibacterial activity against Vibrio harveyii and Bacillus subtilis. Before developed further as an active ingredient
antifouling paint, they need to be examined about the security of the seagrass to aquatic primary producer, Chaetoceros
gracilis. Extract from both seagrass were exposed to diatoms for 96-h and analyzed its influence to phytoplankton growth.
Apparently, S.isoetofolium showed inhibition of growth of diatoms. Results of anti-bacterial and bioassay test showed that C.
serrulata were more potential to be developed as an active ingredient antifouling paints than S. isoetifolium.

Keywords: diatom, fouling, C. serrulata, S. isoetifolium

PENDAHULUAN

kemudian, ditemukan efek lingkungan berupa
toksisitas akut yang disebabkan oleh TBT pada
Biofouling umum terjadi pada benda-benda yang organisme nontarget dan akhirnya TBT dilarang
sering mengalami kontak dengan air laut seperti digunakan di berbagai negara. Menurut Wang et al.
bagian bawah kapal dan bangunan-bangunan yang (2008), penelitian mengenai efek TBT pada tiram dan
terendam di bawah laut. Beberapa kerugian dari kerang-kerangan pada konsentrasi nanomol yang
adanya organisme penempel ini adalah meningkatnya rendah telah dilakukan. TBT mengganggu sistem
konsumsi bahan bakar yang akan berdampak pada endokrin di sejumlah kerang laut yang mengakibatkan
meningkatnya polusi karbondioksida dan polusi udara perkembangan karakteristik organ kelamin jantan
lainnya, meningkatnya beban kerja mesin untuk pada siput laut betina. TBT juga menyebabkan
mempertahankan
kecepatan,
meningkatnya gangguan sistem imun pada organisme membentuk
pembersihan dock dalam keadaan kering dan perubahan formasi (malformation) cangkang setelah
meningkatnya biaya perawatan ketika kapal tidak pelepasan TBT pada level yang sangat rendah di air
beroperasi,
hilangnya
kemampuan
manuver (Sudaryanto,
2001).
Pada
November
1999,
(maneuverability) dari kapal, serta meningkatnya International Maritime Organization mengeluarkan
resiko kontaminan ekologis dari spesies asing (Bellas, resolusi mengenai pembatasan penggunaan cat
2006). Oleh karena itu, penggunaan cat antifouling berbahan dasar TBT pada kapal yang berlaku sejak
banyak digunakan dalam industri perkapalan. Dahulu, Januari 2003, sedangkan pelarangan diberlakukan
cat antifouling berbahan dasar tributiltin (TBT) banyak penuh sejak Januari 2008 (IMO RESOLUTION A. 895
digunakan pada pertengahan 1960an karena terbukti 21, 25/11/1999 dalam Bellas, 2006). Sejak pelarangan
sangat efektif untuk menanggulangi organisme target penggunaan cat berbahan dasar TBT, penggunaan
penyebab fouling. Lebih dari 30 tahun, senyawa biosida alternatif pengganti meningkat karena
organotin ini digunakan sebagai senyawa antifoulant dianggap aman secara ekologis dan memiliki nilai
hampir di 70% dunia pelayaran (Bellas, 2006). Namun ekonomis yang tinggi. Hal yang perlu diperhatikan
Korespondensi Penulis:
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adalah bagaimana efek ekologis dari biosida-biosida
tersebut pada ekosistem akuatik, baik pada organisme
target maupun pada organisme nontarget.
Di dalam lingkungan laut, semua permukaan
benda bawah air dipengaruhi oleh penempelan
organisme fouling seperti bakteri, alga dan invertebrata
khususnya remis dan teritip. Biofilm merupakan
sekelompok sel yang dihasilkan oleh bakteri tertentu
yang bersifat irreversible dan menutupi permukaan
dengan bahan utamanya berupa polisakarida. Bakteri
laut diduga turut menyebabkan terjadinya fouling.
Menurut Zobell & Allen dalam Sidharta (2000), bakteri
berperan dalam terjadinya fouling dengan cara: 1.
memberikan tempat perlekatan untuk larva planktonik
berbagai organisme fouling, 2. menyuramkan
permukaan benda-benda yang cerah dan terang, 3.
menyediakan sumber makanan bagi teritip, tiram,
tunicate dan lainnya, 4. menyediakan pengendapan
bahan-bahan berkapur bagi oganisme sesil, dan 5.
Meningkatkan kandungan CO2 dan amonia yang
dibutuhkan tumbuhan laut.
Arlyza (2008) melaporkan bahwa ada delapan
jenis lamun yang menunjukkan aktifitas sebagai
antibakteri. Jenis lamun yang paling berpotensi
sebagai antibakteri secara berurutan diantaranya
adalah Thalassia hemprichii, Halodule pinnifolia,
Syringodium isoetifolium, Cymodocea serrulata dan
Cymodocea rotundata. Bila potensi ekstrak lamun ini
dapat dikembangkan tentu akan membawa manfaat
ekonomi dan aman bagi lingkungan.
Untuk membuktikan bahwa ekstrak lamun ini
aman bagi lingkungan khususnya produsen perairan
yaitu mikroalga, perlu dilakukan penelitian untuk
mempelajari efek dari biosida alami berbahan dasar
ekstrak lamun terhadap pertumbuhan mikroalga.
Mikroalga adalah komponen esensial dari ekosistem
akuatik yang memproduksi oksigen dan substansi
organik melalui proses fotosintesis yang sangat
dibutuhkan bagi organisme lainnya seperti ikan dan
invertebrata. Mikroalga berperan penting dalam
keseimbangan ekosistem akuatik karena berada di
tingkat pertama dalam rantai makanan yang
memproduksi bahan organik dan oksigen melalui
fotosintesis (Berard, 1996).

berperan sebagai produsen primer serta merupakan
makanan penting bagi biota lain terutama udang
(Panggabean, 1997). Dalam uji toksisitas, beberapa
parameter yang umum dilihat untuk memperkirakan
efek dari toksikan terhadap mikroalga antara lain
pertumbuhan dan aktivitas fotosintetik (Campanella et
al., 2000).
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah
membandingkan keamanan dari ekstrak dari dua jenis
lamun yang berbeda yaitu C. serrulata dan S.
isoetifolium terhadap mikroalga C. gracilis. Pemilihan
kedua jenis lamun ini berdasarkan pada ketersediaan
lamun di lokasi penelitian karena tidak semua jenis
lamun dapat ditemui di lokasi dan mempertimbangkan
faktor kecukupan lamun untuk memenuhi berat ekstrak.
Informasi dari penelitian ini bermanfaat untuk mengkaji
resiko keamanan penggunaan senyawa biosida
berbahan dasar ekstrak lamun terhadap mikroalga, C.
gracilis.
METODE PENELITIAN
Larutan uji
Larutan uji yang digunakan diperoleh dari ekstrak
lamun yaitu Cymodocea serrulata dan Syringodium
isoetifolium. Ekstrak diperoleh dari maserasi lamun
segar selama 24 jam dalam pelarut polar metanol
pekat dengan menggunakan magnetic stirrer pada
kecepatan konstan. Setelah itu, ekstrak disaring dan
filtratnya dievaporasi pada suhu di bawah titik didih
pelarut organik (40-50º C). Ekstrak lamun C. serrulata
dalam metanol menunjukkan aktivitas antibakteri yang
kuat terhadap Vibrio harveyii dan Bacillus subtilis
sedangkan S. isoetifolium terhadap B. subtilis saja
(Arlyza, 2008). Tiap ekstrak dibuat larutan stok
konsentrasi 10.000 ppb (0,01 g ekstrak dalam 1 L
akuades) dengan menambahkan 0,5 ml metanol
kemudian ditambah akuades hingga 1 L. Larutan stok
kemudian diencerkan dengan air laut saring 0,45 μm
untuk mendapatkan konsentrasi larutan uji yang
diinginkan. Setiap 1 liter air laut saring ditambahkan 1
mL media Walne non EDTA. Komposisi media Walne
dapat dilihat dalam Tabel 1.

Setelah larutan stok siap, larutan stok diletakkan
di tempat gelap dan pada suhu kamar untuk
Pada penelitian ini digunakan mikroalga menghindari fotodegradasi. Konsentrasi yang dipakai
Diatomae, Chaetoceros gracilis. Diatom planktonik C. adalah kontrol negatif dan seri konsentrasi uji yaitu 1,
gracilis adalah spesies yang dapat digunakan sebagai 10, 100 dan 1000 ppb ekstrak senyawa uji. Tiap
biota uji dalam bioassay karena memenuhi beberapa konsentrasi dibuat tiga ulangan dan diletakkan secara
persyaratan sebagai biota uji yaitu pertumbuhannya acak di rak perlakuan.
yang cepat, sensitivitas dan penanganannya mudah di
laboratorium (Hindarti, 2008). Chaetoceros gracilis
Secara umum, kondisi pengujian ini mengacu
merupakan spesies dari kelas Bacillariophyceae dan pada CPMS-II, 1995 seperti yang tercantum dalam
merupakan salah satu genus diatom penting dalam Tabel 2.
plankton laut karena merupakan genus terbesar dan
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Tabel 1.

Komposisi bahan-bahan media Walne bagi pemeliharaan C. gracilis (CPMS II, 1995)
Komponen 		
Komposisi		
Jumlah terlarut
						dalam 100 mL akuades
			NaNO3			
10,0 g
			Na2EDTA			4,5 g
			H3BO3			
3,36 g		
Stok 1			NaH2PO4.H2O		
2,0 g
			FeCl3.6H2O		
0,13 g
			MnCl2.4H2O		
0,036 g
Stok Vitamin Primer
Vitamin B1		
100 mg
			Vitamin B2		5 mg
			ZnCl2			2,1 g
			CoCl2.H2O		2,0 g			
Stok Trace Metal		
(NH4)6Mo7O2.4H2O		
0,9 g
			CuSO4.5H2O		
2,0 g

Tabel 2.

Komposisi bahan-bahan media Walne bagi pemeliharaan C. gracilis (CPMS II, 1995)
01. Tipe uji			
Statis, tidak diperbarui
02. Suhu:				27+ 1oC
03. Intensitas cahaya		
400 + 40 foot candles
04 Fotoperiodisasi:			
pencahayaan terus menerus
05. Volume botol uji		
Erlenmeyer 250-mL
06. Volume larutan uji:		
100 mL
07. Umur kultur saat inokulasi:
4-7 hari
08. Kepadatan awal sel:		
10,000 sel/mL
09. Jumlah ulangan:		
3
10. Periode homogenisasi		
Sehari dua kali dengan tangan
11. Pelarut: 			
Media pertumbuhan alga tanpa EDTA
12. Faktor pengenceran:		
0.5
13. Lama uji			
96 jam
14. Efek yang dilihat		
Pertumbuhan (jumlah sel)
15. Titik akhir pengamatan		
IC50, NOEC and LOEC untuk penghambatan pertumbuhan
16. Kriteria penerimaan uji:		
Rata-rata sel dalam kontrol mencapai 2 x 105 sel/mL

Bioassay terhadap mikroalga
Kultur murni C. gracilis berumur empat hari
diperoleh dari laboratorium Marikultur-Pusat Penelitian
Oseanografi LIPI. Satu mililiter larutan kultur C. gracilis
dengan kepadatan satu juta sel/ml diinokulasikan ke
dalam erlenmeyer berisi 100 ml larutan uji, sehingga
kepadatan sel menjadi 10,000 sel/ml. Masing-masing
perlakuan memiliki 3 ulangan. Titik akhir pengamatan
adalah pertumbuhan (jumlah sel) diatom pada
perlakuan lamun dibandingkan dengan kontrol setelah
96 jam yang dihitung dengan haemocytometer. Uji
dianggap valid apabila jumlah sel pada kontrol
mencapai 2 x 105 sel/ml (CPMS-II, 1995, ASTM, 2006).
Nilai persentase penghambatan/inhibition (I) dan
stimulasi (S) dari rata-rata jumlah sel tiap perlakuan
lamun (P) dibandingkan dengan rata-rata jumlah sel
pada kontrol air laut (K) setelah 96 jam pemaparan

dihitung berdasarkan persamaan berikut :

Parameter kualitas air yang dipantau selama uji
adalah oksigen terlarut yang diukur menggunakan
DOmeter YSI 55, salinitas menggunakan refraktometer,
pH dan suhu menggunakan pH meter Eijkelkamp.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji toksisitas pertumbuhan mikroalga dianggap
valid bila jumlah sel pada kontrol negatif setelah 96
jam adalah ≥ 2 x 105 sel/mL (ASTM, 2006). Jumlah
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sel pada masing-masing kontrol pada pengujian
kali ini memenuhi persyaratan tersebut sehingga uji
dinyatakan valid.
Hasil pengukuran kualitas air untuk uji ekstrak
lamun S. isoetifolium dan C. serrulata disajikan dalam
Tabel 3. Tampak dari Tabel 3 bahwa kualitas air laut
selama uji ekstrak adalah baik dan memenuhi kondisi
hidup/pertumbuhan diatom C. gracilis.
Uji ekstrak lamun terhadap pertumbuhan
mikroalga mengikuti panduan yang direkomendasikan
CPMS-II, 1995 dengan modifikasi pada suhu dan
salinitas. Modifikasi yang dimaksud adalah kondisi
suhu pengujian pada 25oC dan salinitas 34 ppt atau
mengacu pada kondisi tropis sedangkan panduan
yang tercantum dalam CPMS-II, 1995 mengacu pada
kondisi subtropis.
Tabel 3.

Gambar 1.
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Pemaparan ekstrak lamun terhadap diatom
Hasil pemaparan ekstrak lamun terhadap
diatom selama 96 jam disajikan pada Gambar 1.
Dari gambar tampak bahwa pertambahan jumlah sel
diatom yang dipaparkan dengan ekstrak lamun S.
isoetifolium lebih lambat dari pemaparan C. serrulata.
Larutan kontrol pada penelitian ini hanya berisi
media pertumbuhan fitoplankton (media Walne) dan
kultur C. gracilis tanpa penambahan ekstrak lamun
sehingga perbedaan jumlah sel yang terlihat pada
Gambar 1 disebabkan oleh variasi individu dari jenis
C. gracilis itu sendiri. Variasi antar individu dalam satu
spesies/jenis yang sama akan berpengaruh pada
sistem metabolisme sehingga rerata jumlah sel yang
dihasilkan juga berbeda.

Hasil pengukuran kualitas air laut selama uji ekstrak lamun S. isoetifolium dan
C. serrulata terhadap diatom, C. gracilis
Jenis		
Lamun		

Konsentrasi
(μg/L)		

DO
(mg/L)

pH

Temp.
(oC)

Salinitas
(ppt)

		
		
S. 		
Isoetifilum
		

Kontrol		
1		
10		
100		
1000		

5,88
5,77
5,84
5,88
5,95

7,94
8,01
8,10
8,14
8,14

25,7
25,6
25,3
25,4
25,5

34
34
34
34
34

		
C. 		
Serrulata
		
		

Kontrol		
1		
10		
100		
1000		

5,88
5,91
5,89
5,87
5,76

7,94
8,05
8,08
8,11
8,16

25,7
25,3
25,4
25,3
25,2

34
34
34
34
34

Rata-rata jumlah sel diatom setelah 96 jam pemaparan dengan ekstrak
C. serrulata dan S. isoetifolium.
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Pengaruh
berbeda
yang
terjadi
pada bahwa senyawa aktif yang terkandung dari lamun ini
pertumbuhan diatom kemungkinan terjadi karena berpotensi mengganggu pertumbuhan diatom. Ekstrak
kandungan bahan aktif dari masing-masing ekstrak S. isoetifolium dilaporkan mengandung senyawa kimia
lamun yang terlarut dalam pelarut polar yaitu metanol. golongan fenol dan alkaloid (Mani et al., 2012a), dan
Zat-zat polar yang terkandung dalam lamun hanya ekstrak Cymodocea rotundata mengandung senyawa
larut pada pelarut polar, yaitu air, etanol, metanol dan kimia golongan alkaloid (Mani et al., 2012b). Uji fitokimia
butanol, sedangkan zat-zat yang nonpolar akan larut secara kualitatif dari ekstrak methanol terhadap
dalam pelarut nonpolar, antara lain kloroform, heksan, Syringodium isoetifolium menunjukkan aktivitas positif
dan eter (Arlyza, 2008). Metanol merupakan salah satu terhadap fitokonstituen seperti saponin, resin, protein,
pelarut yang paling luas digunakan dalam ekstraksi karbohidrat, glikosida, senyawa-senyawa asam, gula
senyawa metabolit sekunder, meskipun metanol tereduksi, fenol dan alkaloid namun negatif terhadap
merupakan pelarut golongan polar, tetapi metanol tannin, sterol, dan flavanoid (Mani et al., 2012a). Untuk
dapat mengekstraksi/menarik senyawa-senyawa yang analisis fitokimia terhadap C. serrulata belum ditemukan
non polar seperti asam-asam lemak, klorofil dan lain.
data penelitian ilmiahnya, namun bila mengacu pada
kesamaan genus, maka (Mani et al., 2012b) pernah
Perbandingan pemberian ekstrak C. serrulata menganalisis kandungan fitokimia C. rotundata dalam
dan S. isoetifolium terhadap stimulasi ataupun ekstrak methanol. C. rotundata positif mengandung
penghambatan yang ditunjukkan oleh diatom disajikan fitokonstituen seperti tannin, saponin, resin, protein,
berturut-turut pada Gambar 2.
senyawa asam, gula tereduksi, terpenoid, dan alkaloid
serta negatif terhadap keberadaan fenol, steroid,
Dari hasil pengujian ekstrak C. serrulata diperoleh katakol dan flavanoid.
bahwa kondisi optimum dimana pemberian ekstrak
yang masih menstimulasi pertumbuhan diatom adalah
Robinson
(1995)
memaparkan
senyawa
pada 10 dan 100 ppb. Dapat pula dikatakan bahwa golongan alkaloid potensial dimanfaatkan sebagai
pemberian ekstrak C. serrulata konsentrasi 10 ppb antibakteri dan bahan obat obatan analgesik. Senyawa
sudah cukup untuk menstimulasi pertumbuhan diatom. pada golongan alkaloid diduga mampu mengganggu
Sedangkan pada pemberian ekstrak S. isoetifolium, komponen penyusun peptidoglikan, sehingga dinding
penghambatan pertumbuhan optimum terjadi di 100 sel bakteri tidak tersusun dengan utuh, kemudian
ppb. Penggunaan senyawa antifouling diharapkan tidak menyebabkan kematian. Ekstrak yang mengandung
mengganggu kesinambungan populasi fitoplankton, senyawa golongan steroid diketahui memiliki potensi
oleh karena itu informasi dasar mengenai konsentrasi sebagai antibakteri dan antifungi, dengan mekanisme
optimum dari tiap ekstrak terhadap penghambatan merusak membran sel bakteri, sehingga menghambat
pertumbuhan menjadi penting. Penghambatan pertumbuhan bakteri (Dewi et al., 2012). Kemungkinan
pertumbuhan dari ekstrak S. isoetifolium menunjukkan yang terjadi adalah kedua jenis ekstrak lamun tersebut

Gambar 2.

Stimulasi ekstrak lamun C. serrulata dan S. isoetifolium terhadap pertumbuhan diatom,
C. gracilis. Grafik ke bawah menunjukkan penghambatan pertumbuhan dan grafik
ke atas menunjukkan stimulasi pertumbuhan.
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mengandung alkaloid yang berbahaya bagi sel
organisme dengan kadar yang berbeda. Kandungan
bahan aktif alkaloid dalam ekstrak metanol S.
isoetifolium lebih tinggi daripada C. serrulata sehingga
ekstrak S. isoetifolium cenderung menghambat
pembelahan sel diatom dan menurunkan jumlah
selnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
ekstrak C. serrulata lebih aman bagi populasi diatom.
Selain itu, hasil penelitian aktivitas uji antibakteri yang
dilakukan oleh Arlyza (2008), menunjukkan bahwa C.
serrulata mampu menghambat bakteri B. subtilis dan V.
harveyii sedangkan S. isoetifolium hanya menghambat
terhadap B. subtilis saja, sehingga C. serrulata lebih
potensial dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan
antifouling.
KESIMPULAN
Hasil bioassay menunjukkan bahwa ekstrak C.
serrulata lebih aman bagi populasi diatom, C. gracilis
dilihat dari adanya aktivitas stimulasi pada konsentrasi
optimum ekstrak yaitu 10 dan 100 ppb dalam kondisi
laboratorium. Selain itu, informasi sekunder mengenai
kemampuan penghambatan terhadap B. subtilis dan
V. harveyii dapat menguatkan potensi C. serrulata
sebagai alternatif bahan antifouling yang lebih potensial
dibanding S. isoetifolium.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi kualitas air dan sedimen dasar perairan perairan Sedanau, Natuna
yang banyak dijadikan sebagai lokasi budi daya perairan. Penelitian dilakukan pada Juli 2010 dengan melakukan pengukuran
parameter kualitas air in situ (pH, oksigen terlarut, salinitas,suhu, kecerahan) dan pengambilan sampel sedimen di 43 titik
sampling. Sebanyak 18 sampel air dan 18 sampel sedimen kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa jenis sedimen yang terdapat di lokasi penelitian adalah pasir, pasir lanauan dan lanau pasiran.
Kondisi kualitas air di daerah penelitian masih dalam kondisi baik bagi kelangsungan kegiatan budidaya kecuali kandungan Pb
dalam air laut di lokasi antara Pulau Sedanau dan Pulau Tiga yang melampaui baku mutu. Kandungan logam berat Cd dan As
yang terkandung dalam sedimen di lokasi penelitian pada beberapa titik perlu diwaspadai dan dilakukan penelitian lebih lanjut
guna memonitor kesesuaian lingkungan bagi kegiatan budi daya.

Kata kunci: kualitas air, sebaran sedimen, budi daya, Natuna.
ABSTRACT
The aim of this study was to assess water quality and sediment distribution of Sedanau water, Natuna. The study was
conducted in July 2010 to measure water quality parameters (pH, dissolved oxygen, salinity, temperature, and transparency)
and sediment sampling in 43 sampling points. A total of 18 water samples and 18 sediment samples were analyzed in the
laboratory for heavy metals and other parameters analysis. The results show that sediment types in the study site were sand,
silty sand and sandy silt. Water quality conditions in the study site were still met the national quality standards and were suitable
for aquaculture activities except for Pb content in the sea water that exceed the standard. The content of Cd and As in the
sediments at some points need to be monitored to maintain the suitability for aquaculture activities.

Keywords: water quality, sediment distribution, aquaculture, Natuna.

PENDAHULUAN
Kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau
merupakan salah satu kepulauan terdepan di Indonesia
yang berbatasan langsung dengan beberapa negara
tetangga. Terletak di Laut Cina Selatan, kepulauan ini
merupakan kawasan yang memiliki kekayaan
sumberdaya alam sangat tinggi. Lautnya terkenal
sebagai penghasil minyak dan gas bumi, kekayaan
komoditas biota lautnya pun bernilai ekonomis sangat
tinggi. Pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah
Natuna dilakukan dengan cara usaha penangkapan
dan budidaya komoditas perikanan.
Budi daya perikanan umumnya dapat dijumpai
pada perairan yang relatif tenang, terlindung dari arus
dan gelombang yang besar. Salah satu lokasi yang
banyak terdapat usaha budi daya perikanan oleh
masyarakat adalah di perairan sekitar Pulau Sedanau.
Pulau ini merupakan pulau kecil yang sebagian besar
masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan
pembudidaya keramba jaring tancap dan jaring apung.
Lokasi penelitian berada pada Kawasan KKLD
(Kawasan Konservasi Laut Daerah) I, dimana kawasan

tersebut diprioritaskan untuk mendukung kegiatan
perikanan berkelanjutan. Pengertian zona perikanan
berkelanjutan menurut Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan No. 10 Tahun 2010 adalah kawasan
yang memiliki nilai konservasi tetapi masih dapat
bertoleransi dengan pemanfaatan yang ramah
lingkungan (Republik Indonesia, 2010).
Penelitian mengenai kondisi perairan diperlukan
guna menjaga keberlanjutan kegiatan budidaya.
Pengetahuan mengenai karakteristik sedimen juga
sangat penting karena masing-masing biota
memerlukan kondisi substrat yang berbeda untuk
kesesuaian hidupnya, seperti misalnya rumput laut
gracilaria yang idealnya memerlukan pasir berlumpur
sebagai habitat hidupnya sedangkan teripang
memerlukan kondisi dasar perairan landai dan berpasir.
Kondisi substrat dasar yang sesuai akan menentukan
tingkat keberhasilan suatu usaha budi daya perairan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
kondisi kualitas air dan sebaran sedimen dasar
perairan guna mendukung kegiatan budi daya
perikanan laut di Perairan Sedanau, Natuna, Provinsi
Kepulauan Riau.

Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: yusmiana_puspita@yahoo.com
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METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada Juli 2010 di sekitar
Perairan Sedanau, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Pengambilan sampel dilakukan pada 43 titik sampling
dari sekitar Sedanau hingga ke selatan, yaitu perairan
Pulau Tiga (P. Kumbik, P. Sebangmawang dan P.
Kumang).
Data primer diperoleh dengan melakukan
pengukuran kualitas air dan analisis karakteristik
sedimen permukaan dasar di lokasi penelitian.
Pengukuran kualitas air dilakukan secara in situ di 43
titik sampling menggunakan alat pengukuran kualitas
air portable yaitu Water Quality Checker TOA DKK
untuk parameter suhu, derajat keasaman (pH), oksigen
terlarut (DO) dan salinitas. Pengukuran dilakukan
pada permukaan laut (kedalaman sekitar 1 meter).
Pengukuran kecerahan dilakukan menggunakan
pinggan hitam putih atau secchi disk pada keseluruhan
titik sampling (43 titik).

Gambar 1.
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Lokasi Penelitian.

Sampel air diambil di 18 titik sampling yang
dianggap mewakili seluruh lokasi penelitian dengan
menggunakan Nansen Water Sampler dan disimpan
dalam botol plastik.
Sampel kemudian disimpan dalam kondisi dingin
selama survei dan pengangkutan ke laboratorium
untuk dianalisis lebih lanjut. Pengambilan sampel
sedimen dilakukan dengan menggunakan grab
sampler pada 43 titik sampling yang sama, kemudian
sedimen dimasukkan ke dalam plastik segel dan diberi
label untuk selanjutnya dianalisa pengujian besar butir
dan kandungan logam beratnya.
Analisis kualitas air ex situ dilakukan di
Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan
(ProLing), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Institut Pertanian Bogor (IPB). Parameter yang diamati
adalah Hg, Pb, NH3-N, dan TSS. Pengukuran sampel
air dilakukan berdasarkan metode gravimetri sesuai
dengan American Public Health Association (APHA)
21st edition (APHA, 2005). Analisis sebaran sedimen
mengacu pada metode analisis besar butir yang
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kemudian diklasifikasi menurut Folk (1980). Analisis
logam berat pada sampel sedimen dilakukan di
laboratorium Pusat Penelitian Geologi Laut (PPGL),
Bandung terhadap 18 sampel yang dianggap mewakili.
Parameter yang diamati adalah Cd, As dan Hg dengan
mengacu pada metode APHA 21st edition.
Interpretasi data dilakukan secara deskriptif
untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran
mengenai kondisi kualitas perairan Sedanau dengan
membandingkan hasil pengukuran dan baku mutu
kualitas air laut untuk biota laut sesuai Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004
(Republik Indonesia, 2004).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran kualitas air di Perairan Sedanau
menunjukkan hasil sebagai berikut:

kemampuan fotosintesis tumbuhan air, selain itu dapat
pula mempengaruhi kegiatan fisiologi biota air (Effendi,
2003).
Pengukuran menunjukkan angka kecerahan
di Perairan Sedanau berkisar antara 3,0 – 10,5 m.
Sebaran kecerahan di lokasi penelitian dapat dilihat
pada Gambar 2.
Kecerahan merupakan ukuran transparansi
perairan, yang ditemukan secara visual dengan
menggunakan secchi disk. Nilai kecerahan dinyatakan
dalam satuan meter, nilai ini sangat dipengaruhi oleh
keadaan cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan dan
padatan tersuspensi Angka baku mutu untuk budidaya
perikanan laut, kecerahan air yang dipersyaratkan
adalah > 3 m (Republik Indonesia, 2004; Akbar &
Sudaryanto, 2001).

Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata
distribusi kecerahan di atas 3 m dan semakin tinggi
nilainya ke arah selatan yaitu di sekitar perairan Pulau
Kecerahan air merupakan ukuran kejernihan Tiga. Kondisi kecerahan di lokasi penelitian masih
suatu perairan, semakin tinggi suatu kecerahan memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan Menteri
perairan, semakin dalam cahaya menembus ke dalam Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 dimana
air. Kecerahan menentukan ketebalan lapisan produktif. kecerahan yang baik untuk biota laut harus lebih besar
Berkurangnya kecerahan air akan mengurangi dari 3 meter.

Kecerahan

m

LU (°)

BT (°)

Gambar 2.

Peta Sebaran Kecerahan Daerah Penelitian.
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pH (Derajat Keasaman)
Air laut normal selalu bersifat basa, dan kondisi
demikian diperlukan bagi kehidupan biota laut.
Hasil pengukuran pH menunjukkan angka antara
7,32 – 8,18. pH air laut permukaan di Indonesia
umumnya bervariasi antara 6.0 – 8,5. Perubahan pH
sedikit saja dari pH alami akan memberikan petunjuk
terganggunya sistem penyangga. Hal ini dapat
menimbulkan perubahan dan ketidakseimbangan
kadar CO2 yang dapat membahayakan kehidupan
biota laut.

DO merupakan faktor pembatas bagi kehidupan
organisme. Perubahan konsentrasi oksigen terlarut
dapat menimbulkan efek langsung yang berakibat
pada kematian organisme perairan. Pengaruh tidak
langsungnya yaitu meningkatkan toksisitas bahan
pencemar yang pada akhirnya dapat membahayakan
organisme itu sendiri (Rahayu, 1991).
Kandungan DO dalam perairan turut menentukan
kualitas perairan, karena oksigen sangat dibutuhkan
untuk pernapasan (respirasi) makhluk hidup dan
untuk proses oksidasi dalam perairan. Fungsi lain dari
oksigen adalah sebagai oksidator senyawa-senyawa
kimia di perairan (CRITC-COREMAP, 2004).

Sebaran nilai pH dapat dilihat pada Gambar 3.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 51 Tahun 2004, nilai pH yang baik bagi
biota laut adalah 7-8,5. Nilai pH di lokasi penelitian
masih dalam kondisi yang baik, dengan sebaran nilai
pH makin kecil ke arah muara sungai yang disebabkan
oleh percampuran air dari sungai.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 51 Tahun 2004 menyebutkan bahwa nilai
baku mutu DO untuk biota laut yaitu >5 mg/l. Hasil
pengukuran di lokasi penelitian menunjukkan bahwa
kandungan DO masih dalam ambang batas yang
memenuhi baku mutu untuk biota laut.

DO (Dissolved Oxygen)

Salinitas

Hasil pengukuran DO menunjukkan kisaran
antara 6,93 – 7,88 mg/l. Sebaran nilai DO di lokasi
penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.

Salinitas mempunyai peran yang penting dan
memiliki ikatan erat dengan kehidupan organisme
perairan termasuk ikan, dimana secara fisiologis

pH

LU (°)

BT (°)

Gambar 3.
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mg/l

LU (°)

BT (°)

Gambar 4.

Peta Sebaran DO Daerah Penelitian.

salinitas sangat mempengaruhi penyesuaian tekanan
osmotik ikan tersebut.
Hasil pengukuran salinitas perairan menunjukkan
kisaran antara 25,9 – 30,9 PSU. Sebaran nilai salinitas
dapat dilihat pada Gambar 5.
Sebaran salinitas di laut dipengaruhi oleh
beberapa faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan,
curah hujan, dan aliran air sungai.
Hasil pengukuran salinitas menunjukkan kisaran
antara 25,9 – 30,9 PSU. Sesuai dengan Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun
2004 yang menyatakan bahwa baku mutu salinitas
untuk biota laut adalah sampai dengan 34 PSU maka
salinitas di lokasi penelitian masih tergolong baik bagi
biota laut.
Sebaran salinitas (Gambar 5) menunjukkan
bahwa semakin ke arah Pulau Tiga, angka salinitas
semakin besar. Nilai salinitas terendah terlihat di
sekitar muara Sungai Binjai dikarenakan banyaknya
air sungai yang masuk ke laut.

Suhu
Hasil pengukuran suhu perairan menunjukkan
kisaran antara 29,10 – 31,40 °C. Suhu dapat
mempengaruhi fotosintesis di laut baik secara
langsung maupun tidak langsung. Pengaruh secara
langsung yakni suhu berperan untuk mengontrol reaksi
kimia enzimatik dalam proses fotosintesis. Suhu air
yang layak untuk budidaya ikan laut adalah 27 – 32°C
(Mayunar & Imanto, 1995).
Kenaikan suhu perairan akan menurunkan
kelarutan oksigen dalam air, memberikan pengaruh
langsung terhadap aktivitas ikan serta dapat menaikkan
daya racun suatu polutan terhadap organisme perairan
(Brown, 1980).
Dibandingkan dengan baku mutu menurut
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
51 Tahun 2004 yang mensyaratkan baku mutu suhu
air laut bagi biota laut sebesar 28°C – 32°C, maka
suhu perairan di lokasi penelitian masih dalam batas
yang baik bagi biota laut.
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Gambar 5.

Peta Sebaran Salinitas Daerah Penelitian.

°C

LU (°)

BT (°)

Gambar 6.
58

Peta Sebaran Suhu Daerah Penelitian.
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Kandungan Hg (Raksa), Pb (Timbal),
NH3-N
(Ammonia total), dan TSS (Total Suspended Solid)
dalam Air
Hasil analisis kandungan Hg,Pb, NH3-N, dan TSS
dalam air disajikan dalam Tabel 1. Lokasi titik sampling
dapat dilihat pada Gambar 1.

berat timbal yang terkandung dalam bahan bakar
sebagai anti pemecah minyak (seperti Pb tetraethyl
dan tetramethyl) dilepaskan ke atmosfer melalui alat
pembuangan asap, kemudian terlarut dalam air laut.

Hasil penelitian Sagala et al. (2014) yang
melakukan penelitian terhadap kandungan logam berat
dalam air di Perairan Natuna pada 2012 menunjukkan
Konsentrasi bahan pencemar yang masuk ke kadar Pb yang masih memenuhi baku mutu yaitu
perairan bisa mempengaruhi kehidupan organisme laut. <0,005 mg/l. Perbedaan kadar ini menunjukkan bahwa
Salah satu jenis unsur kimia yang bisa menyebabkan tingginya kandungan Pb dalam penelitian ini bersifat
terjadi kerusakan ekosistem perairan adalah unsur tidak permanen. Hal ini dimungkinkan karena adanya
logam berat. Sebagaimana diketahui unsur logam pergerakan air yang sangat dipengaruhi oleh angin,
berat yang masuk ke perairan berasal dari berbagai gelombang, dan arus perairan sehingga senantiasa
kegiatan industri selain bersumber dari alam sendiri. terjadi pengadukan dan perpindahan massa air berikut
Logam berat yang dilimpahkan ke perairan, baik di bahan-bahan yang terkandung di dalamnya (Amin,
sungai ataupun laut akan dipindahkan dari badan air 2011).
melalui beberapa proses yaitu pengendapan, adsorbsi
dan absorbsi oleh organisme perairan.
Kandungan NH3-N dari hasil analisis yaitu <0,020
mg/l. Ammonia adalah salah satu senyawa toksin
Hasil analisis laboratorium untuk pengujian dalam perairan. Kadar ammonia dalam air laut sangat
sampel air (Tabel 1) menunjukkan bahwa kandungan bervariasi dan dapat berubah secara cepat. Ammonia
Hg dalam setiap sampel sebesar <0,0002 mg/l, nilai ini dapat bersifat toksik bagi biota jika kadarnya melebihi
masih memenuhi baku mutu air laut dimana batasnya ambang batas maksimum. Meningkatnya kadar
adalah 0,001 mg/l. Kandungan Pb berkisar antara ammonia di laut berkaitan erat dengan masuknya
0,006 mg/l – 0,038 mg/l sedangkan baku mutunya yaitu bahan organik yang mudah terurai, baik yang
sebesar 0,008 mg/l. Hal ini mengindikasikan bahwa mengandung unsur nitrogen maupun tidak. Penguraian
sebagian besar lokasi memiliki kandungan Pb yang bahan organik yang mengandung unsur nitrogen akan
melampaui batas baku mutu. Tingginya kandungan menghasilkan senyawa nitrat (NO3), nitrit (NO2) dan
Pb di beberapa lokasi pengambilan sampel diduga selanjutnya menjadi ammonia (NH3) (Effendi, 2003).
disebabkan oleh buangan hasil pembakaran bahan Ambang batas baku mutu ammonia total bagi biota laut
bakar minyak (BBM) oleh kapal-kapal yang melalui adalah sebesar 0,3 mg/l, sehingga kandungan NH3-N
perairan sekitar lokasi penelitian. Sebagaimana di Perairan Sedanau masih memenuhi baku mutu.
yang dinyatakan oleh Clark (1996) bahwa logam
Tabel 1.

Kandungan Hg, Pb, NH3-N, dan TSS dalam Air
No

Lokasi		

Hg (mg/l)

Pb (mg/l)

NH3-N (mg/l)		

TSS (mg/l)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NTN 01		<0,0002		0,006		<0,020			8
NTN 03		<0,0002		0,007		<0,020			8
NTN 06		<0,0002		0,006		<0,020			8
NTN 08		<0,0002		0,016		<0,020			12
NTN 10		<0,0002		0,015		<0,020			11
NTN 12		<0,0002		0,016		<0,020			12
NTN 13		<0,0002		0,022		<0,020			9
NTN 15		<0,0002		0,018		<0,020			9
NTN 16		<0,0002		0,035		<0,020			8
NTN 21		<0,0002		0,035		<0,020			8
NTN 23		<0,0002		0,035		<0,020			8
NTN 24		<0,0002		0,036		<0,020			9
NTN 27		<0,0002		0,036		<0,020			8
NTN 29		<0,0002		0,036		<0,020			8
NTN 30		<0,0002		0,037		<0,020			9
NTN 31		<0,0002		0,038		<0,020			8
NTN 36		<0,0002		0,038		<0,020			12
NTN 39		<0,0002		0,015		<0,020			9
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TSS adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter
> 1 µm) yang tertahan pada saringan millipore dengan
diameter pori 0,45 µm. TSS terdiri atas lumpur dan
pasir halus serta jasad-jasad renik, yang terutama
disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang
terbawa ke badan air (Effendi, 2003).
Nilai TSS pada lokasi penelitian berkisar antara
8-12 mg/l. Menurut Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, nilai TSS
yang baik bagi biota laut yaitu kurang dari 20 mg/l,
dengan demikian nilai TSS di lokasi penelitian masih
dalam kategori yang baik bagi kegiatan budi daya.
Tabel 2.
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Sedimen Dasar Perairan Sedanau
Hasil analisis ukuran butir pada sedimen di
Perairan Sedanau disajikan dalam Tabel 2.
Hasil analisis ukuran butir sedimen yang disajikan
dalam Tabel 2 memperlihatkan bahwa sedimen di
Perairan Sedanau terdiri dari tiga jenis yaitu Pasir
Lanauan, Lanau Pasiran dan Pasir. Peta sebaran
sedimen dapat dilihat pada Gambar 7. Jenis sedimen
pasir banyak dijumpai di sebelah selatan Pulau
Sedanau, yaitu di sekitar Pulau Tiga. Pasir lanauan
terdapat di sekitar Pulau Sedanau hingga ke arah

Jenis Sedimen di Perairan Sedanau, Natuna
No

Stasiun		Lintang		Bujur 		Nama Sedimen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NTN 01		
NTN 02		
NTN 03		
NTN 04		
NTN 05		
NTN 06		
NTN 07		
NTN 08		
NTN 09		
NTN 10		
NTN 11		
NTN 12		
NTN 13		
NTN 14		
NTN 15		
NTN 16		
NTN 17		
NTN 18		
NTN 19		
NTN 20		
NTN 21		
NTN 22		
NTN 23		
NTN 24		
NTN 25		
NTN 26		
NTN 27		
NTN 28		
NTN 29		
NTN 30		
NTN 31		
NTN 32		

3.85345 U
3.84897 U
3.84304 U
3.83947 U
3.83446 U
3.82384 U
3.82384 U
3.79343 U
3.78073 U
3.78504 U
3.78054 U
3.77196 U
3.76435 U
3.75340 U
3.74996 U
3.62623 U
3.62028 U
3.62052 U
3.62396 U
3.63323 U
3.64113 U
3.64318 U
3.62850 U
3.65261 U
3.65136 U
3.65794 U
3.67384 U
3.67872 U
3.69699 U
3.71259 U
3.72466 U
3.73258 U

107.99667 T
108.00236 T
108.01009 T
108.01661 T
108.02127 T
108.03164 T
108.04384 T
108.04892 T
108.05970 T
108.07556 T
108.09224 T
108.11623 T
108.10939 T
108.09651 T
108.07271 T
108.05296 T
108.05979 T
108.07141 T
108.08093 T
108.08720 T
108.09520 T
108.10728 T
108.12817 T
108.13643 T
108.10061 T
108.10020 T
108.09853 T
108.08107 T
108.06981 T
108.05325 T
108.06101 T
108.07198 T

Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
Lanau Pasiran
Lanau Pasiran
Lanau Pasiran
Lanau Pasiran
Lanau Pasiran
Pasir Lanauan
Pasir
Pasir
Pasir
Pasir
Pasir
Pasir
Pasir
Pasir
Pasir
Pasir
Pasir
Pasir
Pasir
Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
Pasir Lanauan

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

NTN 33		
NTN 34		
NTN 35		
NTN 36		
NTN 37		
NTN 38		
NTN 39		
NTN 40		
NTN 41		
NTN 42		
NTN 43		

3.74069 U
3.75046 U
3.74170 U
3.74103 U
3.74929 U
3.75763 U
3.76602 U
3.77540 U
3.78422 U
3.80351 U
3.81428 U

108.07410 T
108.08414 T
108.06379 T
108.05308 T
108.05222 T
108.05128 T
108.05051 T
108.05052 T
108.04967 T
108.04552 T
108.04263 T

Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
Lanau Pasiran
Lanau Pasiran
Lanau Pasiran
Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
Pasir Lanauan
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Gambar 7.

Peta sebaran sedimen Perairan Sedanau.

selatan (Pulau Tiga), sedangkan lanau pasiran banyak
terdapat di perairan yang mengarah ke daratan. Hal ini
meunjukkan bahwa pengaruh masukan dari daratan
yang terbawa melalui sungai mempengaruhi jenis
sedimen dasar perairan, dimana lumpur yang diangkut
ke perairan akan mengendap tidak jauh dari sungai.
Rahayu et al. (2010) menyatakan bahwa aktivitas
budi daya yang banyak dilakukan di sekitar Perairan
Sedanau adalah budidaya ikan kerapu dan ikan
napoleon dalam keramba jaring tancap dan keramba
jaring apung. Menurut Radiarta et al. (2003), substrat
yang cocok untuk budidaya kerapu dan napoleon
adalah substrat berpasir dan pecahan karang. Dengan
demikian, kondisi sedimen di Perairan Sedanau
termasuk cocok untuk mendukung kegiatan budidaya
komoditas unggulan di daerah tersebut.
Logam Berat dalam Sedimen
Peningkatan kadar logam berat pada air laut akan
mengakibatkan logam berat yang semula dibutuhkan
untuk berbagai proses metabolisme (logam esensial)
dapat berubah menjadi racun bagi organisme laut.
Selain bersifat racun, logam berat di perairan juga akan
terakumulasi dalam sedimen yang pada gilirannya juga
dapat terakumulasi oleh organisme (Amin et al., 2011).
Tabel 3 menunjukkan hasil analisis kandungan logam
berat dalam sedimen di Perairan Sedanau.
Kandungan Cd, As dan Hg berturut-turut adalah
sebesar 5-12 ppm, <2-80 ppm dan 4-24 ppb. Baku
mutu logam berat di dalam lumpur atau sedimen

digunakan acuan baku mutu yang dikeluarkan oleh
IADC/CEDA (1997) mengenai kandungan logam yang
dapat ditoleransi keberadaannya dalam sedimen,
seperti ditunjukkan dalam Tabel 4.
Hasil analisis di laboratorium untuk logam berat
yang terkandung dalam sedimen apabila dibandingkan
dengan Tabel 4 maka terlihat bahwa kandungan Cd
pada sampel sedimen di daerah penelitian mayoritas
berada pada nilai antara level tes dan level intervensi,
yaitu dengan konsentrasi Cd sebesar 8 ppm-12
ppm. Hanya tiga titik sampling yang berada pada
kisaran antara level limit dan level tes, yaitu dengan
konsentrasi Cd sebesar 5 ppm. Nilai tersebut masih
berada di bawah level bahaya (30 ppm), namun
demikian diperlukan penelitian lebih mendalam dan
kewaspadaan akan kadar Cd yang berada pada
level tes dan level intervensi ini. Monitoring juga perlu
dilakukan sehingga konsentrasi Cd tidak mengganggu
kegiatan budidaya yang telah berlangsung di Perairan
Sedanau dan tidak membahayakan manusia yang
mengkonsumsi ikan hasil budidaya perairan tersebut.
Konsentrasi Hg dari hasil analisis laboratorium
dari 18 sampel berkisar antara 4 ppb-24 ppb (0,004
ppm – 0,024 ppm). Nilai ini masih lebih kecil dari level
target, sehingga kandungan Hg pada sedimen di lokasi
penelitian masih terbilang aman bagi biota perairan.
Konsentrasi As yang diperbolehkan dalam
sedimen menurut ASEAN Marine Water Quality
Management Guidelines and Monitoring (2008) yaitu
sebesar 50-300 ppm. Hasil analisis menunjukkan
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Tabel 3.

Tabel 4.

KandunganLogam Berat dalam Sedimen
No

Stasiun		

Cd (ppm)

As (ppm)

Hg (ppb)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NTN 02		10		4		4
NTN 03		11		80		6,5
NTN 05		5		<2		5
NTN 06		5		<2		4
NTN 09		8		<2		4
NTN 10		11		<2		4
NTN 11		10		10		6
NTN 12		10		16		24
NTN 13		10		8		10
NTN 14		10		6		17
NTN 15		11		4		14
NTN 33		10		<2		11
NTN 36		11		<2		10
NTN 37		12		4		11
NTN 38		12		<2		10
NTN 39		11		6		5
NTN 40		10		<2		6,5
NTN 43		5		<2		4

Kategori Tingkat Batasan Kandungan Logam Berat dalam Sedimen (IADC/CEDA, 1997)

Logam berat		Level 		Level 		Level		Level		Level
			Target		Limit 		Tes		intervensi
bahaya		
			(ppm) 		(ppm) 		(ppm) 		(ppm)		(ppm)
Cadmium (Cd)		0,8		2		7,5		12		30
Merkuri (Hg)		0,3		0,5		1,6		10		15

bahwa dari 18 sampel terdapat satu sampel yaitu
NTN 03 yang memiliki kandungan As tertinggi sebesar
80 ppm. Posisi lokasi stasiun NTN 03 yang dekat
dengan Pulau Bunguran menyebabkan banyaknya
intervensi daratan yang masuk ke perairan. Tingginya
konsentrasi As pada di lokasi ini diduga karena adanya
pengaruh dari aktivitas penambangan pasir di sekitar
Pulau Bunguran. Selain itu kontaminasi As juga diduga
bersumber dari proses alami geologi serta buangan
kegiatan peternakan, industri dan pertanian (Patel
et al., 2010) yang mungkin banyak terdapat di Pulau
Bunguran.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
1. Jenis sedimen di lokasi penelitian adalah
pasir, pasir lanauan dan lanau pasiran yang termasuk
cocok untuk budidaya kerapu dan napoleon sebagai
komoditas unggulan di Natuna.
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2. Kualitas air di Perairan Sedanau masih dalam
kondisi baik bagi kelangsungan kegiatan budidaya
perikanan laut, kecuali kandungan Pb dalam air laut
di lokasi antara Pulau Sedanau dan Pulau Tiga yang
melampaui baku mutu air laut untuk biota laut.
3. Kandungan logam berat Cd dan As yang
terkandung dalam sedimen pada beberapa titik perlu
diwaspadai agar tidak melewati baku mutu.
Saran
1. Perlu dilakukan monitoring yang kontinyu
sehingga kadar logam berat baik dalam air maupun
sedimen tidak menjadi lebih tinggi dan membahayakan
bagi kegiatan budidaya di Perairan Sedanau.
2. Diperlukan pembatasan yang jelas untuk
alur perlayaran kapal dan lokasi budi daya sehingga
apabila terjadi kontaminasi bahan bakar kapal tidak
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membahayakan budidaya perairan laut.
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