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STATUS KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
DI PULAU-PULAU KECIL KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS DI PULAU BARRANG LOMPO DAN PULAU BARRANG CADDI)
SUSTAINABILITY STATUS OF CORAL REEFS MANAGEMENT
AT THE SMALL ISLAND MAKASSAR
Taslim Arifin & Terry L. Kepel
ABSTRAK

ABSTRACT

Potensi ekosistem terumbu karang dan ancaman
pembangunan dari aktivitas daratan yang ada di Pulau-Pulau Kecil
Makassar membutuhkan pengelolaan secara terpadu dengan
prinsip”pembangunan berkelanjutan”. Tujuan penelitian ini adalah
mengkaji atribut yang dapat mencerminkan status keberlanjutan
pengelolaan terumbu karang. Metode pengukuran terumbu karang
menggunakan transek garis segmen atau Point Intercept Transect
(PIT). Analisis status keberlanjutan pengelolaan terumbu karang
dilakukan dengan pendekatan Rap-Insus-COREMAG. Keragaman
spesies karang keras (scleractinia) di Pulau Barrang Lompodan
Pulau Barrang Caddi menunjukkan tingkat keragaman spesies
yang tinggi dengan nilai indeks masing-masing H’ = 4,457 dan
H’ = 4,377. Jumlah jenis sebanyak 143 dan 120 spesies karang
tanpa ada yang dominan dalam komunitas tersebut. Indikator
kestabilan komunitas terumbu karang menunjukkan komunitas
dalam kondisi stabil. Dari hasil analisis multidimensi diperoleh
dimensi kelembagaan dan teknologi merupakan dimensi yang
paling rendah status keberlanjutannya. Atribut-atribut yang paling
sensitif yaitu tingkat eksploitasi sumber daya ikan, suhu, selektivitas
alat tangkap, jenis alat tangkap, waktu yang digunakan untuk
pemanfaatan terumbu karang, tingkat kepadatan penduduk, tingkat
kepatuhan masyarakat, keberadaan lembaga keuangan mikro
dan ketersediaan lembaga sosial. Atribut-atribut tersebut perlu
diakomodasikan dalam pengelolaan terumbu karang di lokasi studi.

The coral reef ecosystem potential and the threat of
anthropogenic development in small islands in Makassar need
an integrated management based on “sustainable development”
principle. The aim of this study is to examine some attributes that show
coral reef sustainable management status. Coral reef measurement
used Point Intercept Transect (PIT) method. Coral reef sustainable
management analysis was done based on a Rap-Insus-COREMAG.
Hard corals (Scleractinia) species in Barrang Lompo and Barrang
Caddi show high diversity with diversity index of 4.457 and 4.377
each. There are 143 and 120 species with no domination. Coral
community stability indicator shows that the community in a stable
condition. Multidimensional analysis results that the institutional
and technology dimension have a very low sustainable index. The
more sensitive attributes are exploitation level of fish resources,
temperature, gear selectivity, gear types, the time devoted to
the use of coral reefs, the population density, level of compliance
with the community, the existence of micro finance institutions
and availability of social institutions. These attributes need to be
accomodated on the management of coral reefs in the study sites.
Keywords: management, coral reef, sustainability status

Kata kunci: pengelolaan, terumbu karang, status
keberlanjutan

KONDISI TERUMBU KARANG DI KABUPATEN NIAS
DAN KABUPATEN SIMEULUE PASCA SATU TAHUN MEGA TSUNAMI 2004
CORAL REEF IN NIAS AND SIMEULUE REGENCY AFTER ONE YEAR MEGA TSUNAMI 2004
Terry L. Kepel & M. Abrar
ABSTRAK

ABSTRACT

Terjadinya bencana mega tsunami pada akhir 2004 telah
membawa kerusakan pada ekosistem pesisir termasuk ekosistem
terumbu karang. Dalam rangka program rekonstruksi dan
rehabilitasi Aceh dan Sumatra Utara, COREMAP II melaksanakan
pengkajian kondisi ekologis pasca satu tahun mega tsunami.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran kondisi
ekosistem terumbu karang. Metode yang digunakan adalah Rapid
Resources Assesment (RRA). Hasil menunjukkan bahwa kondisi
terumbu karang di sebagian besar wilayah pesisir Pulau Nias dan
Pulau Simeulue (7 dari 9 lokasi) pasca satu tahun tsunami masih
mengalami kondisi buruk dengan posentasi tutupan berkisar antara
9,6 – 20 %. Hanya 2 lokasi yang mempunyai nilai tutupan sedang yaitu
Sumabawa (Nias) 41,3% dan Teupah Selatan (Simeulue) sebesar
36,7%. Namun demikian, pemulihan karang secara alami telah
berlangsung ditandai dengan penambahan populasi karang muda.

Mega tsunami event in late 2004 has brought an extensive
damage to coastal ecosystem, including coral reef. Related to
the reconstruction and rehabilitation program in Aceh and North
Sumatra, COREMAP II has conducted an ecological assessment
after one year mega tsunami. The aim is to get a picture of coral
reef ecosystem using Rapid Resources Assessment (RRA). Results
show that most of coral reefs in Nias and Simeulue islands (7 to
9 locations) have been damaged by tsunami and still in the very
low condition with coverage ranged between 9.6 – 20%. Only two
locations have fair condition, which are Sumabawa (Nias) 41.3% and
Teupah Selatan (Simeulue) 36.7%. However, resilience has been
conducting noticed by coral recruitment.
Keywords: Coral Reef, Mega Tsunami 2004, Nias, Simeulue

Kata kunci: Terumbu karang, Mega Tsunami 2004, Nias,
Simeulue
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KARAKTERISTIK SUHU PERMUKAAN LAUT
DAN KEJADIAN UPWELLING FASE INDIAN OCEAN DIPOLE MODE POSITIF
DI BARAT SUMATERA DAN SELATAN JAWA BARAT
CHARACTERISTIC OF SEA SURFACE TEMPERATURE
AND UPWELLING EVENT DURING POSITIVE PHASE OF INDIAN OCEAN
DIPOLE IN THE COAST OF WESTERN SUMATERA AND SOUTHERN COAST OF WEST JAVA
Khairul Amri, Djisman Manurung, Jonson L. Gaol & Mulyono S. Baskoro
ABSTRAK

ABSTRACT

Indian Ocean Dipole Mode (IOD/IODM) adalah fenomena
inter-annual berupa dua kutub massa air dengan karakteristik suhu
permukaan laut (SPL) yang menyimpang dari normalnya. Anomali
iklim ini mempengaruhi sejumlah parameter oseanografi termasuk
terjadinya upwelling yang intensif. Tujuan penelitian ini adalah
memahami karakteristik SPL dan upwelling di Samudera Hindia
bagian timur (perairan barat Sumatera dan selatan Jawa Barat)
selama proses pembentukan, pematangan dan peluruhan IODM
positif dalam rentang Tahun 1994-2009. Hasil penelitian menunjukkan
proses awal pembentukan IODM terjadi pada musim peralihan 1
(Mei), pada saat tersebut terjadi penguatan Arus Khatulistiwa Selatan
diiringi pendinginan massa air (penurunan SPL). Fase pematangan
terjadi pada musim timur (Juni-Agustus) dan fase peluruhan terjadi
pada musim peralihan 2 menuju awal musim barat (November)
ditandai dengan menghangatnya SPL. Pada saat berlangsungnya
musim timur di perairan selatan Jawa dan barat Sumatera terjadi
upwelling. Upwelling yang intensif terjadi pada fase IODM positif
kuat yang berasosiasi dengan El Niño sedang Tahun 1997.

The Indian Ocean Dipole Mode (IODM) is an inter-annual
phenomenon in Indian Ocean. IODM is a bipolar structure that
characterized by the anomaly of sea surface temperature (SST)
to normal. The phenomenon influences to several oceanographyc
parameters, including of upwelling processes with intensive in these
waters.The objectives of this study are to understand the characteristic
of Sea Surface Temperature and upwelling in the eastern part of
Indian Ocean (Western Coast of Sumatera and Southern Coast of
West Java) during the formation phase, maturation phase and decay
phases of positive IODM from 1994 to 2009. The results show that
the formation phase of IODM is happered in transitional season I
(May), while the strengthening of the South Equatorial Current
followed by early cooling of the SST. The maturation phase in the
southeast monsoon (June to August) and decay phase in November
was followed by SST warming. At the Southeast monsoon (June
to August), there is a visible presence of upwelling in the south of
Java and western coast of Sumatera.A higly intensity upwelling
was found in these region during strong positive IODM event
which is assosiated whit an intermediate of El Niño event of 1997.

Kata kunci: Indian Ocean Dipole Mode, Suhu Permukaan
Laut, Upwelling, perairan selatan Jawa, 		
perairan barat Sumatera

Keywords: Indian Ocean Dipole Mode, Sea Surface
temperature, Upwelling, Western coast of
Sumatera, Southern coast of West Java

DINAMIKA TEMPORAL KANDUNGAN MERKURI TERLARUT,
TERENDAPKAN DAN TERSUSPENSI DI PERAIRAN ESTUARI KAPUAS KECIL, KALIMANTAN BARAT
TEMPORAL DYNAMIC OF MERCURY CONCENTRATION IN DISSOLVED, SEDIMENT AND SUSPENDED
IN THE ESTUARY OF SMALL KAPUAS, WEST KALIMANTAN
Zainal Arifin & Mochamad Furqon Azis Ismail
ABSTRAK

ABSTRACT

Secara fisik, logam berat merkuri dalam perairan terdapat
dalam fase terlarut, tersuspensi dan terendapkan. Konsentrasi
merkuri dalam tiga fase tersebut sangat dinamis dan sangat
menentukan konsentrasi logam dalam biota. Penelitian ini telah
dilakukan pada April-Mei 2011 (musim peralihan I) dan SeptemberOktober 2011 (musim peralihan II) di Perairan Estuari Kapuas
Kecil. Pengambilan sampel air dan sedimen dilakukan sebanyak
26 stasiun, 3 stasiun di sungai dan 23 stasiun di estuari. Analisis
merkuri terlarut, terendapkan dan tersuspensi menggunakan
CVAAS (Cold Vapor Atomic Absorption Spectrophotometer).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan merkuri terlarut,
terendapkan dan tersuspensi dipengaruhi oleh musim. Kandungan
merkuri terlarut dan terendapkan di perairan Estuari Kapuas Kecil
pada musim peralihan I lebih rendah dibandingkan musim peralihan
II sedangkan konsentrasi merkuri tersuspensi lebih besar pada
musim peralihan I dibandingkan musim peralihan II. Berdasarkan
pada kriteria baku mutu laut nasional menurut Kemen LH No. 51
Tahun 2004 dan CCME (Canadian Council of Ministers of The
Environment), kandungan logam merkuri terlarut dan terendapkan
di Perairan Estuari Kapuas Kecil umumnya relatif rendah dan
masih dibawah ambang batas aman bagi kehidupan biota.

Phsyical form of the heavy metals of mercury in the waters
present in the phases of dissolved, suspended and sedimented.
Mercury concentration on those three phases are highly dynamic and
determine the concentration of metals in biota. Study on the mercury
concentration dynamic in dissolved, suspended and sedimented
components was conducted in April-May 2011 (transitional season I)
and September-October 2011 (transitional season II) in the Estuary
of Kapuas Kecil. Water and sediment sampling was conducted at
26 stations where 3 stations were in the river and 23 stations in
the estuary. Water and sediment samples were analyzed using
Cold Vapor Atomic Absorption Spectrophotometer. The results
of the study showed that mercury concentration in water and
sediment were affected by the season. Mercury concentration in
dissolved and sediment was lower in transitional season I compare
to transitional season II while mercury concentration in suspended
was higher in transional season I compare to transional season
II. Based on the criteria of national marine quality standards
according to Ministry of Environment No. 51 of 2004 and Canadian
Council of Ministers of the Environment, the metal content of
dissolved mercury and in sediment in the Estuary of Kapuas Kecil
is relatively low and still below the safe threshold for microbial life.

Kata kunci: Merkuri, air, sedimen, musim, Estuari Kapuas Kecil

Keywords: Mercury, water, sediment, season, Estuary of Small
kapuas
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KARAKTERISTIK BATIMETRI DANAU EMPANGAU-KALIMANTAN BARAT
BATHYMETRICAL CHARACTERISTC OF THE EMPANGAU LAKE-WEST KALIMANTAN PROVINCE
Mohamad Natsir, Bambang Sadhotomo & Asep Priatna
ABSTRAK

ABSTRACT

Karakteristik batimetri danau merupakan salah satu
paramater kunci yang penting untuk diketahui karena sangat terkait
dalam pengelolaan baik itu biota yang hidup di dalamnya maupun
dalam perencanan pembangunan danau tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk menginvestigasi karakteristik batimetri dasar Danau
Empangau yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi
Kalimantan Barat. Data akustik diperoleh dengan mengunakan
Portable Scientific Echosounder SIMRAD EY60. Desain alur
pengambilan data yang digunakan adalah transek zig-zag yang
dikombinasi dengan tiga transek paralel. Pengolahan data meliputi
ekstraksi data kedalaman, transformasi posisi geografis ke dalam
bentuk UTM, pencocokan model semi-variogram dan pendugaan
kedalaman dengan menggunakan model yang diperoleh. Hasil
analisis struktur dan pencocokan model menggunakan analisis
geostatistika menunjukkan model yang paling cocok dengan data
kedalaman Danau Empangau adalah model sferis (spherical)
dengan parameter nugget sebesar 0,12, sill sebesar 7,404 dan range
parameter sebesar 77,3. Model ini memiliki r2 (koefisien determinasi)
tertinggi sebesar 0,935 dan nilai JKS (jumlah kuadrat sisa) terkecil
sebesar 8,7 dengan nilai goodness of fit dari model tersebut adalah
0,984. Model tersebut kemudian digunakan untuk menduga nilai
kedalaman pada titik-titik yang belum memiliki informasi kedalaman
melalui proses kriging. Hasil cross-validasi antara estimasi
kedalaman menggunakan kriging dengan nilai aktual kedalaman
menunjukkan nilai r2 sebesar 0,92. Kedalaman rata-rata Danau
Empangau berdasarkan pada pendugaan geostatistika dalah 8,07
meter dengan standar deviasi sebesar 3,71. Dari hasil pendugaan
batimetri dan rata-rata kedalaman Danau Empangau selanjutnya
dapat digunakan sebagai informasi dasar mengenai karakteristik
danau dan juga sebagai salah satu masukkan dalam penentuan
daerah inti reservat yang relatif stabil dari variasi air musiman.

Lake bathymetric characteristic is one of the key parameters
that is important to know because it is very relevant in the
management of both the biota that live in it as well as in planning
the construction of the lake. The aim of this study is to investigate
bathymetric characteristics conditions of the Empangau Lake
located in Kapuas Hulu, West Kalimantan Province. Acoustic data
were obtained using the portable scientific echosounder SIMRAD
EY60. Track design during data collection was zig-zag transects
combined with 3 lines of parallel transects. Data processing included
depth data extraction, transformation of geographic position into
UTM format, semi-variogram model fitting and depth prediction by
using the model. Results of structural analysis and models fitting
using geostatistical analysis show that the best model for Lake
Empangau depth data is spherical model with a nugget parameter
of 0.12, sill parameter of 7.40 and range parameters of 77.3. This
model has the highest r2 (coefisient of determination) (0.935) and
the lowest RSS (Residual Sum Square) value (8.7) with goodness
of fit of the model is 0.984. This model then used to estimate the
depth at the points that there are no depth information through
kriging proccess. Cross-validation result of the kriging estimated
value with actual depth data show that the r2 value is 0.92. Average
depth of the Empangau Lake based on Geostatistical prediction
is 8.07 m with standard deviation of 3.71. Bathymetric description
and the average depth of the Empangau Lake then can be used as
basic information about the characteristics of this lake, these also
useful factors for the determinaton of main conservation area that
relatively stabil and not affected by the seasonal water variation.
Keywords: Bathymetric Mapping, Semi-Variogram, Structure
Analysis

Kata kunci: Semi-Variogram, Analisis Struktur, Pemetaan
Kedalaman

DISTRIBUSI CO2 ANTROPOGENIK DI SAMUDERA PASIFIK
BAGIAN BARAT DAN SAMUDERA HINDIA BAGIAN TIMUR
ANTROPOGENIC CO2 DISTRIBUTION AT WESTERN PACIFIC OCEAN
AND EASTERN INDIAN OCEAN
Maxi Parengkuan, Alan F. Koropitan, Harpassis S. Sanusi & Tri Prartono
ABSTRAK

ABSTRACT

Penelitian ini menggunakan metode TrOCA (Tracer Oxygen,
Dissolved Inorganic Carbon, Total Alkalinity) untuk mengkaji
distribusi CO2 antropogenik kaitannya dengan transpor massa air
dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia di wilayah Arus Lintas
Indonesia (Arlindo), serta didasarkan pada empat parameter; TCO2
(Total CO2), TA (Total Alkalinitas), O2 (Oksigen), dan θ (Temperatur
Potensial).
Kandungan CO2 antropogenik pada umumnya
terakumulasi paling banyak di atas lapisan termoklin dalam kisaran
20–60 µmol.kg-1 pada stasiun-stasiun di kedua Samudera. Pada
baris stasiun sekitar jalur North Equatorial Current (NEC) (jalur P10N)
di Samudera Pasifik, CO2 antropogenik umumnya terstratifikasi di
lapisan permukaan dengan konsentrasi maksimum 50 µmol.kg-1 yang
ditemukan dekat permukaan. Kandungan CO2 antropogenik di jalur
NEC akan dibawa ke lokasi Mindanau Current (MC) yang merupakan
daerah inlet bagi Arlindo. Dua stasiun di lokasi MC memperlihatkan
stratifikasi yang sama dari CO2 antropogenik di lapisan permukaan

This research used TrOCA method (Tracer Oxygen,
Dissolved Inorganic Carbon, Total Alkalinity) in order to investigate
anthropogenic CO2 distribution in the Indonesian Through Flow (ITF)
regime as well as its relationship with water mass transport from
Pasific Ocean to Indian Ocean, based on four parameters; TCO2
(Dissolved Inorganic Carbon), TA (Total Alkalinity), O2 (Oxygen),
and θ (Potential Temperature). The calculated anthropogenic CO2 is
generaly distributed in upper layer of thermocline from both oceans,
with concentration of 20 – 60 µmol.kg-1. In the North Equatorial
Current (NEC) (section P10N) of Pacific Ocean, the anthropogenic
CO2 is mainly stratified in upper layer with maximum concentration of
50 µmol.kg-1 founded near surface. The anthropogenic CO2 content
in NEC will be transported to Mindanau Current (MC) regime which is
an inlet for ITF. Two stations in MC regime show similar stratification
of anthropogenic CO2 in upper layer with maximum concentration of
about 60 µmol.kg-1. In the outlet of ITF, particularly station section
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dengan konsentrasi maksimum sekitar 60 µmol.kg-1. Pada lokasi
outlet Arlindo, khususnya baris stasiun sepanjang timur Samudera
Hindia (jalur H_I10), stratifikasi tersebut masih ditemukan pada
lapisan permukaan dengan konsentrasi maksimum 60 µmol.kg-1.
Kata kunci: CO2 antropogenik, TrOCA, Samudera Pasifik,
Samudera Hindia, Arlindo

along eastern Indian Ocean (section H_I10), the stratification is still
found in upper layer with maximum concentration of 60 µmol.kg-1.
Keywords: Anthropogenic CO2, TrOCA, Pacific Ocean, Indian
Ocean, ITF

SURFDEF: PAKET PERANGKAT LUNAK MATLAB UNTUK MEMODELKAN
DEFORMASI DASAR LAUT AKIBAT SESAR DENGAN SLIP BERVARIASI
SURFDEF: A MATLAB SOFTWARE PACKAGE FOR SEAFLOOR DEFORMATION MODELING
DUE TO A FAULT WITH VARIOUS SLIP
Joko Prihantono
ABSTRAK

ABSTRACT

Paket perangkat lunak Matlab untuk memodelkan deformasi
dasar laut berdasarkan pada formula Okada berhasil dibuat dalam
penelitian ini, dan diberi nama surfDef. SurfDef dapat digunakan
untuk memodelkan kondisi awal model perambatan gelombang
tsunami akibat gempa bumi. Pembuatan paket perangkat lunak
tersebut dimulai dengan melakukan pemrograman formula
Okada akibat sumber titik dan memodifikasinya sehingga dapat
diaplikasikan untuk memodelkan deformasi permukaan bumi
akibat sesar dengan laju slip bervariasi. Antarmuka Pengguna
Grafis SurfDef dibuat supaya mudah digunakan oleh Pengguna.
Perangkat lunak tersebut divalidasi menggunakan program
DC3D yang dibuat oleh Okada dengan model hipotetik dengan
parameter untuk kasus strike-slip dan kasus dip-slip. Hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa program yang dibuat menghasilkan
nilai displacement yang tidak jauh berbeda dengan model DC3D.

A Matlab software package for seafloor deformation modeling
based on Okada’s formula has been successfully established in this
study, and it is called SurfDef. SurfDef can be used to determine
the initial condition of tsunami wave propagation due to earthquake.
Software development begins with programming of Okada’s formula
for a point source case and modified the formula to be applied for
modeling the earth surface deformation due to a fault with various
slip. The Graphical User Interface (GUI) was created for making this
software easy to be used. This software was validated by using DC3D
program from Okada with a hypothetical model for strike-slip case
and dip-slip case. The results show that the displacement values
from our software do not significantly differ from those obtained by
the DC3D model.

Kata kunci: Deformasi, displacement, solusi Okada, kondisi
awal tsunami, SurfDef

Keywords: deformation, displacement, okada’s solution,
tsunami initial condition, SurfDef

PERAN LAUT JAWA DAN TELUK BANTEN
SEBAGAI PELEPAS DAN/ATAU PENYERAP CO2
THE ROLE OF JAVA SEA AND BANTEN
COASTAL BAY AS CO2 SOURCES AND/OR SINKS
Agustin Rustam, Widodo S. Pranowo, Terry L. Kepel, Novi S. Adi & Bagus Hendrajana
ABSTRAK

ABSTRACT

Studi ini dilakukan di Teluk Banten selama tahun 2010 dengan
2 waktu pengambilan sampel, Maret 2010 dan Juli 2010. Data di Laut
Jawa merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber
yaitu General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO), Global
Ocean Data Analysis Project (GLODAP), Voluntary Observing Ship
(VOS) dan World Ocean Database 2009 (WOD09). Pengambilan
sampel di Teluk Banten menggunakan metode purposive sampling.
Parameter yang diukur adalah karbon, Dissolved Inorganic Carbon
(DIC), pH, Total Alkalinity (TA), kondisi lingkungan (klorofil-a, nitrat,
amonium, Total Suspended Solid (TSS), kalsium, magnesium,
fosfat dan silikat). Analisa pCO2 menggunakan software CO2SYS.
Berkaitan dengan kondisi penyerap atau pelepas karbon, hasil pCO2
perairan Teluk Banten dan Laut Jawa disimulasikan dengan pCO2
atmosfer menurut skenario Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) 2005 , 2007 dan hasil pengukuran CO2 di Koto
Tabang (Indonesia). Hasil analisa yang didapat diperoleh gambaran
bahwa peran Laut jawa cenderung sebagai pelepas karbon tetapi
jika kondisi CO2 di atmosfer meningkat maka Laut jawa berpotensi

The study was conducted in Banten Bay based on the analysis
of field data collected during March and July 2010 using purposive
sampling method, and ancillary data compiled from various sources
(General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO), Global Ocean
Data Analysis Project (GLODAP), Voluntary Observing Ship (VOS) and
World Ocean Database 2009 (WOD09). Parameters of carbon (DIC,
pH, TA), environmental conditions (chlorophyll-a, nitrate, ammonium,
TSS, calcium, magnesium, phosphate dan silicate) were measured
in situ while pCO2 was calculated using CO2SYS software. The sink
and source scenarios were determined by comparing the calculated
pCO2 to simulated pCO2 by IPCC for year 2005 and 2007, and CO2
data from Koto Tabang global atmospheric observatory (Indonesia).
The results show that Java Sea tends to be a carbon source, but if
atmospheric CO2 increased it has a potency to act as a carbon sink.
During the transition month from wet to dry season of March 2010
Java sea tend to act as a carbon source. However, in July 2010,
Banten Bay tends to absorb CO2 on all scenarios. The result reveals
that there is a potency for tropical coastal waters to be a carbon sink
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menjadi penyerap karbon. Hasil analisa di Teluk Banten terlihat pada
bulan Maret 2010 yang merupakan musim peralihan antara musim
hujan ke musim kemarau, cenderung menjadi pelepas CO2. Namun
pada bulan Juli 2010, Teluk Banten cenderung menjadi penyerap
CO2 pada setiap skenario. Dari hasil ini terlihat ada potensi perairan
pesisir di daerah tropis menjadi penyerap CO2 pada waktu tertentu
walaupun secara global diasumsikan sebagai pelepas karbon.

for certain time period though it is globally assumed as carbon source.
Keywords: Banten bay, Java Sea , source/sink CO2

Kata kunci: Teluk banten, Laut Jawa, pelepas/penyerap CO2
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Status Keberlanjutan Pengelolaan Terumbu Karang...Makassar (Arifin, T. & Kepel, T.L.)

STATUS KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
DI PULAU-PULAU KECIL KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS DI PULAU BARRANG LOMPO DAN PULAU BARRANG CADDI)
Taslim Arifin1) & Terry L. Kepel1)
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ABSTRAK
Potensi ekosistem terumbu karang dan ancaman pembangunan dari aktivitas daratan yang ada di PulauPulau Kecil Makassar membutuhkan pengelolaan secara terpadu dengan prinsip”pembangunan berkelanjutan”.
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji atribut yang dapat mencerminkan status keberlanjutan pengelolaan
terumbu karang. Metode pengukuran terumbu karang menggunakan transek garis segmen atau Point Intercept
Transect (PIT). Analisis status keberlanjutan pengelolaan terumbu karang dilakukan dengan pendekatan RapInsus-COREMAG. Keragaman spesies karang keras (scleractinia) di Pulau Barrang Lompodan Pulau Barrang
Caddi menunjukkan tingkat keragaman spesies yang tinggi dengan nilai indeks masing-masing H’ = 4,457 dan
H’ = 4,377. Jumlah jenis sebanyak 143 dan 120 spesies karang tanpa ada yang dominan dalam komunitas
tersebut. Indikator kestabilan komunitas terumbu karang menunjukkan komunitas dalam kondisi stabil. Dari hasil
analisis multidimensi diperoleh dimensi kelembagaan dan teknologi merupakan dimensi yang paling rendah
status keberlanjutannya. Atribut-atribut yang paling sensitif yaitu tingkat eksploitasi sumber daya ikan, suhu,
selektivitas alat tangkap, jenis alat tangkap, waktu yang digunakan untuk pemanfaatan terumbu karang, tingkat
kepadatan penduduk, tingkat kepatuhan masyarakat, keberadaan lembaga keuangan mikro dan ketersediaan
lembaga sosial. Atribut-atribut tersebut perlu diakomodasikan dalam pengelolaan terumbu karang di lokasi studi.
Kata kunci: pengelolaan, terumbu karang, status keberlanjutan
ABSTRACT
The coral reef ecosystem potential and the threat of anthropogenic development in small islands in Makassar
need an integrated management based on “sustainable development” principle. The aim of this study is to examine
some attributes that show coral reef sustainable management status. Coral reef measurement used Point Intercept
Transect (PIT) method. Coral reef sustainable management analysis was done based on a Rap-Insus-COREMAG.
Hard corals (Scleractinia) species in Barrang Lompo and Barrang Caddi show high diversity with diversity index
of 4.457 and 4.377 each. There are 143 and 120 species with no domination. Coral community stability indicator
shows that the community in a stable condition. Multidimensional analysis results that the institutional and
technology dimension have a very low sustainable index. The more sensitive attributes are exploitation level of
fish resources, temperature, gear selectivity, gear types, the time devoted to the use of coral reefs, the population
density, level of compliance with the community, the existence of micro finance institutions and availability of
social institutions. These attributes need to be accomodated on the management of coral reefs in the study sites.
Keywords: management, coral reef, sustainability status

PENDAHULUAN

ha dengan penutupan sekitar 58 %.

Pulau Barrang Lompo dan Pulau Barrang
Caddi merupakan bagian dari kepulauan Spermonde,
dicirikan dengan keberadaan hamparan luas terumbu
karang. Tipe terumbu karangnya merupakan tipe
karang tepi (fringing reef). Menurut Tahir (2010); Arifin
et al., (2010) luas terumbu karang Pulau Barrang
Lompo sekitar 71.72 ha. Seperti halnya dengan
terumbu karang, padang lamun juga tumbuh menyebar
secara merata di perairan Pulau Barrang Lompo.
Menurut Supriadi (2003), jenis lamun yang ditemukan
di perairan Pulau Barrang Lompo adalah Enhalus
acoroides, Cymodocea rotundata, Halophila ovalis,
dan Thalassia hemprichii. Luas habitat ekosistem
padang lamun di Pulau Barrang Lompo sekitar 58.85

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan
(2003), ekspor ikan karang konsumsi mengalami
peningkatan dari 300 ton pada tahun 1989 menjadi
3.800 ton pada tahun 1995. Sumberdaya ikan karang
hidup konsumsi (LRFF) di perairan Spermonde,
Sulawesi Selatan telah mengalami overfishing sebesar
15,56% dari produksi optimal sole owner (Nababan &
Sari, 2007). Lebih lanjut Nababan & Sari (2007), jumlah
effort optimal dalam pemanfaatan sumberdaya LRFF
di Spermonde sebesar 284.972 trip/tahun dengan
jumlah hasil tangkapan 1.047 ton/tahun. Hal ini dapat
menimbulkan kerusakan habitat, berpengaruh pada
tingkat keberlanjutan ekosistem terumbu karang.
Ekosistem terumbu karang selama ini hanya dipandang
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sebagai kawasan pada fungsi ekologinya semata, Pengumpulan Data
padahal di dalam ekosistem terumbu karang tersebut
juga memiliki nilai ekonomi yang perlu diperhitungkan.
Pengumpulan data diperoleh dengan cara
Ketimpangan pandangan tersebut selain karena observasi lapangan dengan menggunakan metode
kurangnya informasi mengenai pentingnya ekosistem Transek Garis Segmen atau Point Intercept Transect
terumbu karang, juga dilatar belakangi oleh minimnya (PIT) (English, 1997; McManus et al, 1981), wawancara
informasi secara multidimensi (ekologi, teknologi, dan konsultasi publik. Pengukuran fisiografi dan
ekonomi dan kelembagaan) mengenai manfaat dan topografi dilakukan secara visual dengan mengukur
pengelolaan ekosistem terumbu karang (Arifin, 2007). kedalaman maksimum terumbu (reef base), kedalaman
rataan terumbu (reef flat) menggunakan deep meter
Aplikasi metode rapid appraisal multidimensional pada console deep gauge langsung dari peralatan
untuk menilai indeks keberlanjutan pengelolaan selam. Kemiringan lereng terumbu menggunakan
kawasan terumbu karang pertama kali dilakukan oleh sketsa segitiga theorema pitagoras dari dua kedalaman
Arifin tahun 2007. Metode serupa telah digunakan tubir dan kedalaman maksimum terumbu karang. Data
untuk menilai kondisi perikanan tangkap di Kabupaten sekunder diacu dari hasil penelitian Arifin et al. (2010).
Kotabaru (Alhidayat, 2002), dan evaluasi status
keberlanjutan pembangunan perikanan di perairan Analisis Data
pesisir DKI Jakarta (Fauzi & Anna 2002), evaluasi
pembangunan pulau-pulau kecil (Susilo, 2003), dan a. Ekosistem Terumbu Karang
model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir secara
terpadu dan berkelanjutan di pantai Makassar
Penilaian ekosistem terumbu karang dilakukan
Sulawesi Selatan (Bohari, 2010). Permasalahan yang dengan mengkaji nilai indeks keanekaragaman,
hendak dikaji adalah: bagaimana keberlanjutan dapat keseragaman dan dominansi komunitas karang (Krebs,
dicapai dan seberapa besar indeks keberlanjutan 1989).
pengelolaan terumbu karang, yang meliputi dimensi
ekologi, teknologi, ekonomi dan kelembagaan. Tujuan b. Status Keberlanjutan
penelitian ini adalah mengkaji atribut yang dapat
mencerminkan status keberlanjutan pengelolaan
Analisis keberlanjutan pengelolaan terumbu
terumbu karang di lokasi studi.
karang dilakukan dengan pendekatan Rap-InsusCOREMAG (Rapid index sustainability). Beberapa
METODE PENELITIAN
tahapan yang dilakukan dengan pendekatan ini, yaitu
1) penentuan atribut keberlanjutan ekosistem terumbu
Lokasi Penelitian
karang untuk masing-masing dimensi (ekologi,
teknologi, ekonomi dan kelembagaan); 2) penilaian
Penelitian ini dilaksanakan di kawasan pulau- setiap atribut dalam skala ordinal menurut kriteria
pulau kecil Makassar, meliputi Pulau Barrang Lompo keberlanjutan untuk setiap faktor dan analisis ordinasi
dan Pulau Barrang Caddi (Gambar 1). Pengambilan yang berbasis metode multidimensional scaling (MDS);
data dilakukan pada April sampai Oktober 2011.
dan 3) penyusunan status keberlanjutan pengelolaan
terumbu karang (Bentley & Ward 1996; Kavanagh
2001; Statistica 2001; Bielajew 2001; Epa 1997).

Gambar 1.
2

			

Peta lokasi penelitian.

Status Keberlanjutan Pengelolaan Terumbu Karang...Makassar (Arifin, T. & Kepel, T.L.)
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Terumbu Karang

Ekosistem Terumbu Karang Pulau Barrang Lompo

Dalam kondisi terumbu karang yang stabil, nilai
tutupan komponen terumbu karang pada kedalaman
3 m didominasi oleh komponen karang hidup NA+AC
(Non Acropora dan Acropora) sebesar 56 %, artinya,
terumbu karang dalam kondisi bagus. Demikian halnya
pada kedalaman 10 m, tutupan NA+ AC juga lebih
dari 50% menunjukkan kondisi terumbu karang masih
bagus. Pada kedalaman 3 m, DC dan DCA sebesar
28%, pada kedalaman 10 m sekitar 24% (Gambar 2).

Morfologi terumbu karang Pulau Barrang Lompo
mirip dengan terumbu karang Pulau Barrang Caddi,
namun beberapa perbedaan antara lain panjang/
lebar reef flat. Pada sisi timur depan dermaga publik,
tidak terdapat terumbu karang, namun sisi timur ke
arah tenggara, terumbu karang mulai ada di sebelah
dermaga (milik Universitas Hasanuddin) hingga
lebarnya berkisar 100 m. Ke arah tenggara – selatan,
reef flat semakin lebar antara 200 – 500 m. Lebar Keragaman Jenis Karang
reef flat ini cenderung konstan hingga reef bagian
Komunitas karang keras (scleractinia) yang
barat. Namun ke arah barat reef flat mulai menyempit
hingga sisi utara pulau reef flat hanya selebar 200 m diamati adalah koloni karang keras dewasa
dari garis pantai. Kemiringan lereng terumbu, yakni (berdiameter >10 cm, menggunakan transek sabuk
tubir berkisar 25o sedangkan lereng berkisar 60o, pada kedalaman 3 - 10 m, panjang 70 m dan lebar
kedalaman maksimum terumbu antara 12-15 meter 1 m, dengan luasan 70 m2). Hasil analisis keragaman
(Tabel 1). Menurut Rani et al. (2009), terumbu karang spesies menunjukkan tingkat keragaman yang tinggi
di Pulau Barrang Lompo bertipe karang tepi (fringing dengan nilai indeks H’ = 4,457. Tingginya keragaman
reef) yang sebarannya mengikuti garis pantai. Kisaran tersebut kemungkinan akibat tingginya variasi jenis
tutupan karang hidup sekitar 17,2% sampai 85,1%.
dari kelompok karang keras yang tahan (resistant)
terhadap tekanan lingkungan seperti Porites masif

(A)
Gambar 2.

Tabel 1.

(B)

Komponen Terumbu Karang Pulau Barrang Lompo (A) Komponen Terumbu Karang Pulau Barrang Caddi (B).
Fisiografi dan topografi terumbu karang Pulau Barrang Lompo
Sisi terumbu
Panjang Rataan		
Kemiringan		
karang		
Terumbu (reef flat)
Tubir Lereng		
							
Timur		
0-100 m			
25˚
60˚		
Selatan		
200-500 m		
25˚
50˚		
Barat		
500 m			
25˚
60˚		
Utara		
200 m			
25˚
60˚		

Kedalaman dasar
terumbu (reef base)
12
15
15
12
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dan Pavona. Kehadiran jenis karang di suatu lokasi
tergantung pada kondisi perairan setempat seperti
cahaya matahari, salinitas, temperatur, pergerakan
arus, substrat dan kecerahan air (Souhoka, 2009),
sebaliknya banyaknya individu dari jenis tertentu lebih
ditentukan bukan hanya oleh kondisi perairan tetapi
juga oleh kompetisi ruang, substrat dasar perairan
(habitat) dan kemampuan hidup jenis tertentu. Menurut
Nybakken (1988), salah satu penyebab tingginya
keragaman spesies di terumbu karang adalah karena
variasi habitat yang terdapat di terumbu karang.
Jumlah jenis sebanyak 143 spesies karang tanpa ada
yang dominan dalam komunitas tersebut. Indikator
kestabilan komunitas terumbu karang dinilai dari
indeks keseragaman yang mendekati angka 1 atau
0,9214 menunjukkan komunitas dalam kondisi stabil.
Indeks Keragaman (H’) menunjukkan ukuran
kekayaan komunitas dilihat dari jumlah spesies
dalam suatu kawasan berikut jumlah individu dalam
setiap spesiesnya (Krebs,1989). Indeks dominansi
berkisar antara 0-1, apabila nilai mendekati 1 maka
ada kecenderungan satu individu mendominasi yang
lainnya, dengan kriteria (Odum,1993): 0,00 < C ≤ 0,30 :
dominansi rendah ; 0,30 < C ≤ 0,60 : dominansi sedang ;
0,60 < C ≤ 1,00 : dominansi tinggi. Indeks keseragaman
populasi (E), yaitu ukuran kesamaan jumlah individu
antar spesies dalam suatu komunitas. Keseragaman
populasi dinyatakan sebagai perbandingan antara
keragaman dengan keseragaman maksimum. Nilai
indeks berkisar antara 0 - 1 dengall kriteria sebagai
berikut: E ≤ 0,4 : Keseragaman kecil, komunitas tertekan
; 0,4 < E ≤ 0,6 : Keseragaman sedang, komunitas labil ;
E > 0,6 : Keseragaman tinggi, komunitas stabil.
Ekosistem Terumbu Karang Pulau Barrang Caddi
Pulau Barrang Caddi memiliki luas sekitar 6 ha,
hampir tidak terdapat lahan kosong karena hunian
Tabel 2.

penduduk. Studi pertumbuhan linear karang dan
kaitannya dengan pertambahan jumlah penduduk telah
dilakukan oleh Cahyarini (2011), selanjutnya dilaporkan
bahwa hasil regresi linier antara pertambahan penduduk
DKI dengan rata-rata pertumbuhan linier karang dari
Kepulauan Seribu diperoleh koefisien regresi (R= 0,55),
hal ini menujukkan korelasi antara kedua parameter
tersebut 55%.
Topografi terumbu melebar pada rataan terumbu
sebelah barat dan selatan, secara spesifik rataan
terumbu bagian selatan lebih panjang jaraknya dari
garis pantai kearah tubir terumbu dibanding sisi barat
dan utara pulau. Pada sisi timur pulau, terumbu karang
tidak berkembang karena substrat yang stabil dan
sedimentasi yang tinggi, pada sisi timur dimanfaatkan
untuk pembangunan darmaga dan tambatan kapal
nelayan.
Topografi tubir terumbu yang ditemukan berada
didaerah cukup landai yakni antara 20˚- 25˚ pada
semua sisi terumbu karang. Demikian halnya dengan
kemiringan lereng terumbu hampir sama mulai dari 45˚
pada sisi timur, 50˚ pada sisi selatan dan 60˚ pada sisi
barat dan utara pulau (Tabel 3). Menurut Mc Manus et
al. (1981), perbedaan keragaman ikan karang berkaitan
erat dengan kerumitan substrat, dan kemelimpahan
ikan berhubungan dengan kerumitan topografi terumbu
karang. Pada sisi timur dimana terumbu karang kurang
berkembang, reef base terdapat pada kedalaman 12
m. Kedalaman maksimum tumbuhnya karang pada
reef base sisi selatan dan barat berada pada kisaran
kedalaman 18 – 20 m. Kedalaman tersebut normal
bagi terumbu karang tepi yang berada pada zona
dalam kepulauan Spermonde, karena selat antara
Pulau Barrang Caddi dengan Barrang Lompo arusnya
cukup deras, menurut Fitriani (2011), kecepatan arus
tertinggi pada Februari, Oktober, dan November dengan
kisaran kecepatan 31,55 – 53,84 cm/s, sedangkan

Indeks komunitas karang keras Pulau Barrang Lompo
Parameter		Indeks		Kategori
Keragaman H’		
Dominansi C		
Keseragaman E		

Tabel 3.

4,5726		
0,0142		
0,9214		

Fisiografi dan topografi terumbu karang Pulau Barrang Caddi
Sisi terumbu
Panjang Rataan		
karang		
Terumbu (Reef flat)
			
Timur		
20 m			
Selatan		
500 m			
Barat		
300 m			
Utara		
200 m			

4

Keragaman tinggi
Dominansi Rendah
Komunitas Stabil

Kemiringan		
Tubir
Lereng

Kedalaman dasar
terumbu (reef base)

25˚
20˚
20˚
25˚

12 m
18 m
20 m
24 m

45˚		
50˚		
60˚		
60˚		

Status Keberlanjutan Pengelolaan Terumbu Karang...Makassar (Arifin, T. & Kepel, T.L.)
kecepatan arus yang rendah terjadi pada Juli, agustus,
dan September dengan kecepatan 0,32 – 4,78 cm/s,
maka kedalaman reef base dimana karang masih bisa
tumbuh pada kedalaman 24 m (Tabel 3).
Kondisi Terumbu Karang
English et al. (1997), menggolongkan bentuk
pertumbuhan karang menjadi dua kelompok
besar, yaitu Acropora dan Non-acropora. Terumbu
karang Pulau Barrang Caddi tergolong bagus pada
kedalaman 3 m, tutupan karang hidupnya sekitar 52%
yang diwakili oleh tutupan NA (Non-acropora). Pada
kedalaman 10 m, kondisi tutupan karang mati yang
tertutupi algae sekitar 56%. Komponen karang hidup
hanya 26% yang mengindikasikan kondisi terumbu
karang termasuk kategori ‘sedang’. Kondisi terumbu
karang rusak mulai terlihat pada kedalaman 6-12 m
hingga dasar terumbu.
Keragaman Jenis Karang
Ekosistem terumbu karang P. Barrang Caddi
tercatat sekitar 120 spesies karang keras (scleractinia)
dari 30 genera. Dari hasil analisis keragamanan
jenis, ternyata jumlah tersebut menunjukkan tingkat
keanekaragaman jenis yang tinggi dengan nilai
Tabel 4.

indeks pada level 4,377. Indeks dominansi pada level
0,017 menggolongkan tingkat dominansi komunitas
karang keras di sini sangat rendah. Dari nilai indeks
keseragaman 0,914 tercermin komunitas karang dalam
kondisi stabil tanpa gangguan yang berarti (Tabel 4).
Status Keberlanjutan
Hasil analisis Rap-Insus-COREMAG yang
bersifat multidimensi, yaitu gabungan semua atribut
dari empat dimensi yang dianalisis menghasilkan status
keberlanjutan sebesar 60.56321 pada skala 0 – 100.
Hal ini menunjukkan bahwa dari analisis terhadap 38
atribut dengan 4 dimensi, pengelolaan terumbu karang
termasuk kategori cukup keberlanjutan, dengan status
keberlanjutan > 60 (Gambar 3).
Dari Gambar 3, dapat diketahui bahwa secara
umum masih perlu dilakukan perbaikan pada berbagai
dimensi pengelolaan terumbu karang, mencakup
dimensi ekologi, teknologi, ekonomi dan kelembagaan.
Untuk mengetahui dimensi pengelolaan mana yang
memerlukan perbaikan maka perlu dilakukan analisis
Rap-Insus-COREMAG pada setiap dimensi.

Indeks komunitas karang keras Pulau Barrang Caddi
Parameter		Indeks		Kategori
Keragaman H’		4,3777		Keragamanan Tinggi
Dominansi C		
0,0179		
Dominansi rendah
Keseragaman E		
0,9144		
Komunitas stabil

Gambar 3.

Analisis Rap-Insus-COREMAG yang menunjukkan status keberlanjutan pengelolaan terumbu
karang di P. Barrang Lompodan Barrang Caddi.
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Dimensi Ekologi
Gambar 4 menunjukan bahwa
status
keberlanjutan untuk dimensi ekologi adalah sebesar
72.65321. Hal ini memberikan gambaran bahwa status
keberlanjutan dimensi ekologi pada lokasi studi cukup
berkelanjutan. Analisis leverage dilakukan bertujuan
untuk melihat atribut yang sensitif memberikan
konstribusi terhadap status dimensi ekologi. Dari
empat belas (14) atribut yang dianalisis, menunjukkan
bahwa atribut ”tingkat eksploitasi sumberdaya karang
dan suhu” memiliki tingkat sensitivitas yang relatif
lebih tinggi, sedangkan atribut ”nitrat” memiliki tingkat
sensitivitas yang relatif lebih rendah dari ke tiga belas
(13) atribut lainnya (Gambar 4).
Eksploitasi sumber daya karang melalui
penambangan karang untuk keperluan bahan

bangunan merupakan masalah utama yang
mengancam keberlanjutan terumbu karang di Pulau
Barrang Lompo. Dampak aktivitas penambangan
karang yang dilakukan masyarakat diduga telah
mengakibatkan peningkatan erosi yang terjadi pada
sisi barat, timur dan utara pulau. Selain itu ancaman
gelombang yang mencapai pemukiman penduduk pada
Desember – Januari. Menurut Tahir et al., (2009), tinggi
gelombang sekitar Pulau Barrang Lompo mencapai 1,9
m dan laju kenaikan muka laut sekitar 5,09 mm/tahun.
Apabila eksploitasi terhadap terumbu karang ini tidak
dikendalikan dapat mengakibatkan stok ikan karang
tersebut mengalami deplesi.
Atribut lainnya yang memberikan nilai sensitif
adalah suhu. Yusuf (2010), melaporkan bahwa
terjadinya anomali suhu yang tinggi di sekitar Kepulauan
Spermonde (Barrang Lompo dan Kapoposang), suhu

(A)

(B)
Gambar 4.
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Peran masing-masing atribut dimensi ekologi yang dinyatakan dalam bentuk perubahan nilai
RMS (A) Analisis Rap-Insus-COREMAG yang menunjukkan status keberlanjutan dimensi
ekologi.
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terendah mencapai 300C di pagi hari, pada siang
hari suhu air tertinggi mencapai 330C. Suhu optimal
untuk terumbu karang berkisar 23-25°C (Nybakken,
1998). Terumbu karang pada suatu lokasi hanya dapat
mentolerir perubahan suhu sekitar 20C – 30C (Tomascik
et al. (1997).
Dimensi Teknologi
Status keberlanjutan untuk dimensi teknologi
adalah sebesar 42,5692 (Gambar 5). Hal ini

menunjukkan bahwa indeks keberlanjutan dimensi
teknologi pada lokasi studi “kurang” berkelanjutan.
Dari hasil analisis leverage menunjukkan bahwa
atribut selektivitas alat tangkap dan jenis alat
tangkap diperoleh nilai sensitivitas yang lebih tinggi
dari atribut lainnya. Dari hasil wawancara diperoleh
bahwa penggunaan alat tangkap yang tidak selektif
dan penggunaan bahan peledak masih sering terjadi
di lokasi studi. Penggunaan bahan peledak, bahan
kimia beracun, hilangnya alat tangkap pada saat
operasi (gost fishing), tertangkapnya berbagai jenis

(A)

(B)
Gambar 5.

Peran masing-masing atribut dimensi teknologi yang dinyatakan dalam bentuk perubahan
nilai RMS (A) Analisis Rap-Insus-COREMAG yang menunjukkan status keberlanjutan dimensi
teknologi.
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hewan laut seperti lumba-lumba, paus, burung laut
dan penyu oleh jaring insang hanyut atau trawl dan
penggunaan alat tangkap non selektif merupakan
contoh-contoh permasalahan penangkapan ikan yang
secara langsung berkaitan dengan kasus penurunan
stok sumber daya ikan maupun kerusakan lingkungan
perairan. (Alverson & Hughes, 1996; Lien 1995 dalam
Sudirman, 2008). Lebih lanjut Sudirman (2006),
melaporkan bahwa di Sulawesi Selatan terumbu
karang yang rusak akibat aktivitas penangkapan
illegal mencapai 60%. Food Agriculture Organization
(FAO) (1996), kriteria bagi teknologi penangkapan
ikan ramah lingkungan adalah (1) alat tangkap harus
memiliki selektivitas yang tinggi, (2) alat tangkap yang
digunakan tidak merusak habitat, tempat tinggal dan
berkembang biak ikan dan organisme lainnya, (3)
tidak membahayakan nelayan (penangkap ikan), (4)
menghasilkan ikan yang bermutu baik, (5) produk
tidak membahayakan kesehatan konsumen, (6) hasil
tangkapan yang terbuang minimum, (7) alat tangkap
yang digunakan harus memberikan dampak minimum
terhadap keragaman sumber daya hayati (biodiversity),
(8) tidak menangkap jenis yang dilindungi undangundang atau terancam punah, dan (9) diterima secara
sosial.
Sebagian besar ekosistem terumbu karang di
kepulauan Spermonde dalam kondisi terancam akibat
pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui
daya dukung lingkungan serta menggunakan caracara yang merusak seperti bom, bius, eksploitasi
karang/ikan hias yang berlebihan dan lain-lain (Moll,
1983). Hasil penelitian oleh Destructive Fishing Watch
(DFW) Indonesia (2003), mengungkapkan bahwa
64,88% nelayan adalah pelaku PITRaL. Dari pelaku
penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (PITRaL)
tersebut 68% adalah pengebom, 27% pembius dan
5% pelaku keduanya, mereka dominan dan berdomisili
di pulau-pulau dalam kawasan Spermonde. Intensitas
pengeboman cenderung meningkat pada musim barat
(Oktober-Maret) sementara intensitas pembiusan relatif
tinggi di semua musim. Faktor pemicu PITRaL adalah
desakan ekonomi, tingkat pendidikan dan kesadaran
yang rendah, lemahnya penegakan hukum, permintaan
pasar yang tinggi, ketersediaan jalur distribusi bahan
baku bom dan bius, serta persepsi masyarakat tentang
stok ikan yang tinggi menyebabkan aktivitas PITRaL
terus berlangsung.
Nababan & Sari (2007) menyatakan bahwa
pemanfaatan sumber daya ikan karang hidup konsumsi
di kepulauan Spermonde mengalami permintaan
yang sangat tinggi sejak tahun 1995 dan berpotensi
menimbulkan tangkap lebih (overfishing) sehingga
sumberdaya ikan karang hidup konsumsi menjadi tidak
berkelanjutan.
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Dimensi Ekonomi
Gambar 6 memperlihatkan bahwa status
keberlanjutan untuk dimensi ekonomi adalah
sebesar 54.99873. Hal ini menunjukkan bahwa
status keberlanjutan dimensi ekonomi pada lokasi
studi “cukup” berkelanjutan. Hasil analisis leverage
menunjukkan bahwa waktu yang digunakan untuk
pemanfaatan terumbu karang dan tingkat kepadatan
penduduk diperoleh nilai sensitivitas yang lebih
tinggi dari atribut lainnya. Mata pencaharian utama
masyarakat Pulau Barrang Lompo adalah nelayan.
Selain menangkap ikan di sekitar perairan Barrang
Lompo, nelayan dari pulau ini juga mencari ikan sampai
ke perairan di sekitar Pulau Kalimantan. Umumnya,
nelayan yang menangkap ikan di sekitar perairan
Pulau Barrang Lompo adalah nelayan pantai, yaitu
nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional
dan perahu motor kecil. Ini berarti bahwa sebagian
besar waktu mereka untuk menangkap ikan digunakan
di areal terumbu karang. Nelayan ini berangkat ke
laut pada pagi hari dan kembali di sore hari. Nelayan
yang menangkap ikan di wilayah perairan Kalimantan
adalah nelayan pencari teripang, umumnya memiliki
perahu motor yang lebih besar.
Pulau Barrang Lompo merupakan pulau yang
sangat padat, jika dibandingkan jumlah penduduk
dengan luas daratan pulau, maka tingkat kepadatan
penduduk Pulau Barrang Lompo adalah 212 jiwa/ha.
Cahyarini (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan
linier karang berkorelasi dengan kenaikan jumlah
penduduk DKI dalam kurun waktu 1971-2005. Faktor
antropogenik juga berpengaruh pada penurunan
kesehatan karang (Van der Meij et al., 2010). Jumlah
penduduk Pulau Barrang Lompo pada tahun 2008
sebanyak 4.372 jiwa, bila dibandingkan jumlah
penduduk pada tahun 2004, yaitu sebesar 3.739 jiwa,
maka laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu
4 tahun terakhir sekitar 3,62 % (Tahir, 2010). Padatnya
pemukiman di pulau ini, menyebabkan distribusi
perumahan penduduk menyebar pada seluruh wilayah
daratan pulau. Mulai dari bangunan di atas garis pantai
sampai ke bagian tengah daratan pulau (Tahir, 2010).
Dimensi Kelembagaan
Status keberlanjutan dimensi kelembagaan
sebesar 32,42597 (Gambar 7). Hal ini menunjukkan
bahwa indeks keberlanjutan dimensi kelembagaan
pada lokasi studi “kurang” berkelanjutan. Atribut
tingkat kepatuhan masyarakat, keberadaan lembaga
keuangan mikro dan ketersediaan lembaga sosial
memberikan nilai sensitif terhadap keberlanjutan
dimensi kelembagaan. Menurut Soekanto (2004),
keberadaan lembaga sosial sangat diperlukan oleh
masyarakat untuk mengatur, mengawasi pelaksanaan
aturan, nilai sosial dan norma sosial serta kadangkala

Status Keberlanjutan Pengelolaan Terumbu Karang...Makassar (Arifin, T. & Kepel, T.L.)

(A)

(B)

Gambar 6.

Peran masing-masing atribut dimensi ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk perubahan nilai
RMS (A) Analisis Rap-Insus-COREMAG yang menunjukkan status keberlanjutan dimensi
ekonomi.
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(A)

(B)
Gambar 7.

Peran masing-masing atribut dimensi kelembagaan yang dinyatakan dalam bentuk perubahan
nilai RMS (A) Analisis Rap-Insus-COREMAG yang menunjukkan status keberlanjutan dimensi
kelembagaan.

memberikan sanksi bagi orang yang melanggar nilai
dan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan
adanya lembaga sosial, manusia dapat hidup
teratur, tertib, dan tidak dapat berbuat semaunya
sendiri karena ada norma yang mengikatnya. Tiaptiap lembaga sosial memiliki norma yang berbedabeda sesuai dengan jenis lembaga sosialnya, dan
mengikat pula pada lingkup masyarakat yang memiliki
hubungan dengannya. Dalam rangka memenuhi
kebutuhan pokok manusia baik lahir maupun batin,
maka kehadiran lembaga sosial mutlak diperlukan
terutama dalam rangka mengendalikan dan mengatur
10

aktivitas-aktivitas baik individu maupun kolektif dalam
kemasyarakatan.
Bentuk kelembagaan formal yang ada kaitannya
dengan pengelolaan terumbu karang di Provinsi
Sulawesi Selatan, antara lain peraturan daerah
“pengelolaan wilayah pesisir” tahun 2007, salah satu
tujuan dari PERDA tersebut adalah pengelolaan
wilayah pesisir berlandaskan pada asas keberlanjutan.
Bentuk kelembagaan non formal yang masih ditemui di
lokasi penelitian adalah kelembagaan punggawa-sawi.

Status Keberlanjutan Pengelolaan Terumbu Karang...Makassar (Arifin, T. & Kepel, T.L.)
KESIMPULAN
1.

Persentase penutupan karang hidup di Pulau
Barrang Lompo dan Pulau Barrang Caddi
menunjukkan nilai > 50%, dengan demikian
kondisi terumbu karang di lokasi tersebut tergolong
baik dengan kategori cukup keberlanjutan. Bentuk
pengelolaan yang dapat dilakukan adalah
penguatan fungsi kawasan konservasi laut daerah
(KKLD), melalui pembentukan jejaring KKLD.
2. Dimensi kelembagaan dan teknologi merupakan
dimensi yang paling rendah status keberlanjutannya.
Hasil analisis multidimensi menghasilkan atribut
sensitif, yaitu tingkat eksploitasi sumberdaya ikan,
selektivitas alat tangkap, jenis alat tangkap, waktu
yang digunakan untuk pemanfaatan terumbu
karang, tingkat kepadatan penduduk, tingkat
kepatuhan masyarakat, keberadaan lembaga
keuangan mikro dan ketersediaan lembaga sosial.
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ABSTRAK
Terjadinya bencana mega tsunami pada akhir 2004 telah membawa kerusakan pada ekosistem pesisir
termasuk ekosistem terumbu karang. Dalam rangka program rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Sumatra
Utara, COREMAP II melaksanakan pengkajian kondisi ekologis pasca satu tahun mega tsunami. Tujuan kegiatan
ini adalah untuk mendapatkan gambaran kondisi ekosistem terumbu karang. Metode yang digunakan adalah
Rapid Resources Assesment (RRA). Hasil menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di sebagian besar
wilayah pesisir Pulau Nias dan Pulau Simeulue (7 dari 9 lokasi) pasca satu tahun tsunami masih mengalami
kondisi buruk dengan posentasi tutupan berkisar antara 9,6 – 20 %. Hanya 2 lokasi yang mempunyai nilai tutupan
sedang yaitu Sumabawa (Nias) 41,3% dan Teupah Selatan (Simeulue) sebesar 36,7%. Namun demikian,
pemulihan karang secara alami telah berlangsung ditandai dengan penambahan populasi karang muda.
Kata kunci: Terumbu karang, Mega Tsunami 2004, Nias, Simeulue
ABSTRACT
Mega tsunami event in late 2004 has brought an extensive damage to coastal ecosystem, including coral
reef. Related to the reconstruction and rehabilitation program in Aceh and North Sumatra, COREMAP II has
conducted an ecological assessment after one year mega tsunami. The aim is to get a picture of coral reef
ecosystem using Rapid Resources Assessment (RRA). Results show that most of coral reefs in Nias and Simeulue
islands (7 to 9 locations) have been damaged by tsunami and still in the very low condition with coverage ranged
between 9.6 – 20%. Only two locations have fair condition, which are Sumabawa (Nias) 41.3% and Teupah
Selatan (Simeulue) 36.7%. However, resilience has been conducting noticed by coral recruitment.
Keywords: Coral Reef, Mega Tsunami 2004, Nias, Simeulue

PENDAHULUAN
Bencana tsunami yang terjadi pada akhir 2004
di bagian barat Sumatera selain menghancurkan
kehidupan masyarakat juga membawa bencana bagi
kehidupan pantai dan laut. Hal ini tentunya telah
membawa dampak yang buruk terhadap ekosistem
pesisir yaitu lamun, mangrove dan terumbu karang.
Hasil Ekspedisi Zooxanthellae VII saat sebelum
tsunami melaporkan bahwa tingkat penutupan karang
hidup di Pulau Weh berada pada tingkatan sedang.
Bahkan tutupan karang di beberapa tempat mencapai
75 % atau pada tingkat baik sekali (Estradivari, 2005).
Pengamatan visual juga dilakukan oleh Lembaga
Fauna dan Flora Internasional (FFI) pasca tsunami
mendapatkan bahwa terumbu karang yang rusak
karena tsunami lebih banyak berada di kedalaman 3
m. Karena tsunami, kondisi kecerahan menurun dan
banyak terdapat retakan karang, karang terbalik dan
hancurnya kondisi pantai. Lebih lanjut 60% lahan
mangrove di Pulau Weh hancur total dari total luasan
mangrove 74 ha. Hasil survei yang dilakukan oleh

Baird et al. (2005) menyimpulkan bahwa pengaruh
gempa pada 26 Desember 2006 terlihat jelas di bagian
timur laut Pulau Simeulue sedangkan di bagian utara
Aceh tidak tidak terlihat adanya pengaruh.
Dalam rangka program rekonstruksi dan
rehabilitasi Aceh dan Sumatra Utara pasca tsunami dan
gempa bumi sebagai bagian dari kegiatan COREMAP
II maka diadakan kegiatan pengkajian kondisi ekologis
melalui Rapid Resources Assesment (RRA). Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran
tentang kondisi geomorfologi dan ekosistem pantai
termasuk terumbu karang pasca satu tahun bencana
tsunami. Diharapkan, data yang tersedia dapat
menjadi masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan
program rehabilitasi serta pemberdayaan masyarakat
pesisir serta pemberdayaan masyarakat pesisir.
METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian meliputi daerah terumbu karang
di Pulau Nias (Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten
Nias) dan Pulau Simeulue (Kabupaten Simeulue) yang

Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: kepel@kkp.go.id, gorgorian_id@yahoo.com
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diprediksi mengalami perubahan pasca bencana alam
tsunami dan gempa bumi pada akhir 2004 sampai
dengan awal 2005 (Gambar 1, 2). Lokasi penelitian ini
ditentukan dalam 2 tahap yaitu dalam masa persiapan
sebelum survei dan setelah berada di lokasi.
Pada tahap pertama, lokasi dipilih berdasarkan
atas informasi kebutuhan dari masing-masing
kabupaten yang ada serta jumlah waktu survei yang
tersedia. Selanjutnya di setiap wilayah yang dipilih,
ditentukan
posisi
titik-titik
sampling
dengan
menggunakan peta wilayah NKRI baku (peta indopul)
(sumber Peta: Bakosurtanal & BRKP, 2003) dan citra
Landsat (format geotiff) yang tersedia. Koordinat titiktitik tersebut kemudian dicatat. Penentuan titik
sampling ini dilakukan secara acak namun demikian
diharapkan bisa memberikan gambaran yang cukup
mewakili.
Pengambilan Data
Survei terumbu karang dilakukan dengan
menggunakan metode Rapid Resources Assessment
(RRA) dan Line Intercept Transect (LIT) yang mengacu

Gambar 1.
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pada metode yang baku atau pernah dikerjakan dan
selanjutnya disesuaikan dengan kondisi lapangan
terutama pada metode LIT (English et al., 1997). Selain
itu juga dilakukan pengukuran kondisi perairan berupa
suhu, pH dan salinitas dengan menggunakan pengukur
suhu, pH (Hanna Handheld) dan refraktometer.
Dengan metode RRA, peneliti melakukan
penyelaman pada permukaan selama kira-kira 5 menit
untuk mengamati kondisi terumbu karang. Pada
metode LIT digunakan garis transek sepanjang 20 m
dengan pengulangan tiga kali. Dengan demikian yang
diamati adalah kondisi substrat di transek horisontal
pada posisi 0-20 m, 30-50 m dan 60-80 m. Pemilihan
panjang transek dan jumlah pengulangan ini didasarkan
pada kondisi substrat yang relatif homogen sehingga
penggunaan transek yang lebih panjang dengan
ulangan yang lebih banyak akan berpengaruh pada
efisiensi waktu. Transek diletakkan pada kedalaman
bervariasi antara 2 – 5 meter. Substrat dasar
dikategorikan berdasarkan bentuk karang (LIFEFORM).
Data yang didapatkan dari kedua metode ini
kemudian dianalisa dengan menggunakan rumus

Stasiun penelitian di kawasan perairan Estuari Kapuas Kecil, Kalimantan Barat
(KB1: Stasiun penelitian Kalimantan Barat).
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meter (PRWLSDNH, 2006).

sebagai berikut :
Prosentase Tutupan = Panjang total kategori x 100 %
Panjang Transek

Kriteria tutupan karang mengikuti (Gomez & Yap,
1988) seperti tertera dalam tabel 1.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Terumbu Karang di Pulau Nias
Lokasi pengamatan meliputi empat (4) lokasi
di Pulau Nias yaitu Teluk Legundi bagian selatan,
Sirombu bagian barat, Lahewa bagian barat-utara dan
Sumabawa bagian selatan-timur (Gambar 1). Di pulau
ini terjadi perubahan garis pantai baik secara horisontal
(panjang rataan) maupun vertikal (pengangkatan)
(Gambar 3). Perubahan panjang rataan (horisontal)
di pulau ini sebesar 30 sampai 260 meter, sedangkan
maksimum
pengangkatan
(vertikal),
termasuk
pengangkatan terumbu karang mencapai lebih dari 2

Gambar 2.
Tabel 1.

Dari hasil RRA yang ada di Pulau Nias terlihat
bahwa komponen karang mati yang ditumbuhi alga
(Death Coral Algae - DCA) adalah yang tertinggi di
antara komponen biotik dan abiotik lainnya. Nilai
komponen DCA ini bahkan sampai mencapai lebih
dari lima puluh persen dari total cakupan yaitu masingmasing di Legundi (61 %) dan Sirombu (50,6 %)
(Tabel 2). Selain DCA, komponen abiotik yang juga
mempunyai prosentasi tutupan yang tinggi adalah
Rubble dengan kisaran 8 – 30,7 %. Prosentasi
Rubble tertinggi ada di Lahewa sebesar 30,7% diikuti
Sumabawa 20,5 %, Sirombu 19,6% dan terendah di
Legundi 8 %. Untuk komponen biotik, karang batu di
Sumabawa mempunyai prosentasi tertinggi sebesar
41,3 %, sedangkan untuk ketiga daerah lainnya sangat
rendah kurang dari 15% (Gambar 4). Di semua lokasi,
nilai tutupan komponen biotik lainnya seperti karang
lunak (Soft Coral), Sponge, alga makro tidak melebihi
5 % kecuali makro alga di Legundi yang sebesar 16%.
Hal ini berarti kondisi rata-rata terumbu karang di

Lokasi Penelitian di Pulau Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam.
		

Persentase tutupan karang
Persentase penutupan
(%)

Kisaran

0 – 24,9			
25 – 49,9		
50 – 74,9		
75 – 100			

Buruk
Sedang
Baik
Sangat baik
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a)
Gambar 3.

Tabel 2.

b)

Terumbu karang yang terangkat di a) Teluk Legundi, b) Lahewa, karang yang terangkat sampai
ke batas pasang surut (karang yang berwarna putih).
Prosentasi rata-rata tutupan substrat hasil RRA di 4 lokasi di Pulau Nias

KATEGORI BENTIK		Legundi		Sirombu		Lahewa		Sumabawa
							(%)
							
BIOTIK
Karang Batu		9,6		9,8		12,4		41,3
Soft Coral		0,6		0,6		2,3		1,3
Sponge 4,0		 1,0		 1,1		 2,0
Macro Algae		16,0		4,4		0		1,3
Others			0,8		0,3		0,9		3,3
ABIOTIK
Rubble 		8,0		19,6		30,7		20,5
Dead coral with algae
61,0		
50,6		
41,1		
26,8

Pulau Nias pada kategori buruk. Selaras dengan hasil
RRA, hasil rata-rata pengukuran LIT di terumbu karang
perairan Pulau Nias juga menggambarkan kondisi
buruk (Gambar 5).

dari genus Linckia dan kima (Moluska bivalvia).

Tutupan karang hidup terdiri dari Acropora dan
Non Acropora masih rendah dengan tutupan ratarata baru mencapai 19% masing-masing Acropora
Dari hasil LIT, sebagian besar permukaan terumbu 8% dan Non Acropora 11%. Namun karang hidup
karang ditutupi oleh komponen abiotik yaitu mencapai dalam ukuran kecil (juvenil) sangat banyak ditemukan
52 % dan pertumbuhan bentik alga sangat jarang menempel di atas permukaan terumbu atau karang
sekali hampir mendekati 0 % (Gambar 5). Komponen yang sudah mati. Karang muda ini sering tidak terukur
abiotik dalam bentuk patahan karang (kategori ketika dilakukan sampling dengn LIT. Karang hidup
Rubble) dan hamparan pasir (kategori Sand) paling dari kelompok Acropora yang paling umum ditemukan
umum ditemukan dan sedikit daerah dengan lembah- adalah Acropora bercabang (branching) dan Acropora
lembah cukup dalam (> 1 meter) di atas permukaan meja (tabulate). Karang hidup dari kelompok non
terumbu. Karang dalam keadaan mati (kategori dead Acropora paling sering ditemukan adalah Heliopora,
scleractinian) menutupi terumbu sampai 25 % dan karang massive dan encrusting.
Karang-karang
umumnya kerangka karang yang sudah lama mati massive terutama dari genus Porites sering ditemukan
yang ditumbuhi oleh alga terutama coraline algae (alga dalam keadaan terlepas dari substrat terumbu, namun
berkapur) dan turf algae. Karang mati yang ditemukan masih hidup.
masih utuh menempel di atas permukaan terumbu
terutama dari karang bercabang (branching) lembaran
Hasil RRA dan LIT menunjukkan bahwa kondisi
(foliose). Biota bentik lain (kategori other fauna) tidak terumbu karang di lokasi ini berada pada kategori
terlalu banyak menutupi terumbu hanya mencapai 4% buruk. Namun harapan pemulihan secara alami dapat
dan biasanya banyak ditemukan biota-biota aktif siang berlangsung dengan peningkatan tutupan karang hidup
saja. Biota yang paling sering terlihat adalah teripang dan kemunculan koloni karang muda (rekruitment)
(Holoturuidea), bulu babi (Echinoidea), bintang laut (Gambar 6). Proses pemulihan terumbu setelah
16

Kondisi Terumbu Karang di Kabupaten Nias...Tsunami 2004 (Kepel, T. L. & Abrar, M.)

Gambar 4.

Kondisi terumbu karang di Sumabawa.
Rata-Rata LIT di NIAS
Acropora
8%

Non
Acropora
11%
Dead
Coral
25%

Abiotic
52%
Other
Fauna
4%

Gambar 5.

Kondisi terumbu karang di Pulau Nias, Sumatera Utara.

kerusakan biasanya akan berlangsung cepat, biota
bentik pionir dari kelompok algae akan berkembang
melimpah dengan siklus lebih pendek. Peningkatan
tutupan karang dan kemunculan koloni karang muda
menggantikan biota bentik pionir yang telah mulai
berkurang. Pemulihan ini juga sangat didukung oleh
kondisi perairan yang sudah mulai normal, ketersedian
substrat alami dan masih rendahnya kompetensi
terhadap ruang (Van Moorsel, 1989). Namun demikian,
tekanan dari lingkungan akan menyeleksi jenis-jenis
tertentu yang dapat bertahan hidup dan ditemukan
dalam keadaan melimpah (Mcnaughton & Wolf, 1990).
Kondisi Terumbu Karang di Pulau Simeulue

(vertikal) terumbu karang di sepanjang perairan pantai
dan Pulau-Pulau kecil yang dangkal mencapai 1,15
meter dengan perubahan panjang rataan (horisontal)
mencapai 200 meter (PRWLSDNH, 2006). Akibatnya
terumbu karang yang berkembang bagus pada rataan
dan tubir terumbu mengalami kematian secara massal
dengan kondisi rusak parah. Kematian terumbu
karang ini disebabkan oleh faktor fisik yaitu terdedah
lama di atas permukaan laut (Gambar 7). Selain itu,
getaran gempa dan hantaman gelombang tsunami
menyebabkan karang terlepas dari substratnya, patah,
terbalik dan terdampar sampai beberapa meter dari
pantai. Kerusakan terumbu karang oleh kejadian
yang sama pernah dilaporkan pada peristiwa letusan
Gunung Krakatau tahun 1883 dan gempa tsunami
Flores tahun 1992 (Nontji, 2000).

Pulau Simeulue merupakan lokasi terdekat
dengan episentrum saat kejadian gempa dan tsunami.
Pengamatan dan pengukuran kondisi terumbu
Episentrum gempa pada saat itu terletak di 3.316°N,
95.854°E (3°19′N 95°51.24′E), sekitar 160 km sebelah karang setelah satu (1) tahun kejadian gempa dan
barat Pulau Sumatra dengan kedalaman 30 km di tsunami dilakukan di sepanjang pesisir Pulau Simeulue
bawah permukaan laut (Gambar 2). Sama dengan meliputi lima (5) lokasi. Lokasi-lokasi tersebut adalah
Pulau Nias, di sepanjang pesisir mulai dari selatan, Teluk Sinabang pada sisi selatan–timur Pulau Simeulue,
barat, utara mengalami pengangkatan daratan. Teluk Sibigo pada sisi timur, Teluk Dalam Alafan pada
Kejadian ini juga diikuti dengan pengangkatan sisi barat-utara, Simeulue Tengah pada sisi barat dan
17
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a)
Gambar 6.

Beberapa koloni karang yang baru tumbuh pada substrat dasar berupa karang mati di a)
Sirombu, dan b) Lahewa.

a)

c)
Gambar 7.

b)

d)

Kondisi pantai di a) Teluk Dalam Alafan, b) Teupah Selatan, c dan d) karang batu yang terbalik
di Sibigo.

Teupah pada sisi selatan-barat (Gambar 2).
Dari 5 lokasi yang ada di Pulau Simeulue ini,
didapatkan bahwa komponen karang mati yang
ditumbuhi alga masih mendominasi lokasi survei
dengan kisaran 25 – 55 %. Prosentasi komponen
karang mati yang ditumbuhi alga berturut-turut adalah
25 % di Sinabang, 26,7 % di Teupah Selatan, 43 % di
Sibigo, 48,8 % di Alafan dan yang tertinggi di Simeulue
Tengah 55%. Komponen pasir yang cukup tinggi hanya
18

b)

terdapat di Sinabang (46,3%) dan Sibigo (25,4%) (Tabel
3). Prosentasi Rubble yang cukup tinggi berturut-turut
ada di Alafan (21,8%), Teupah Selatan (18,3%) dan
Sibigo (13%).
Walaupun tutupan rubble di Teupah Selatan paling
tinggi di antara semua stasiun di Pulau Simeulue, nilai
komponen biotik karang batu di lokasi ini paling tinggi di
antara yang lain mencapai 36,7 %. Hal ini kemungkinan
menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di Teupah
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Selatan sebelum tsunami berada pada kategori yang
lebih baik.
Tingginya komponen abiotik di pulau ini
mengindikasikan bahwa sebagian besar kondisi
terumbu karang yang ada berada pada kondisi
yang buruk/kurang. Hasil rata-rata pengukuran LIT
di terumbu karang perairan Pulau Simeulue juga
menggambarkan kondisi buruk (Gambar 8).
Secara keseluruhan dari lima lokasi yang diamati,
kondisi terumbu karang perairan Pulau Simeulue
sebagian besar masih ditutupi oleh komponen abiotik
dan karang mati, masing-masing 40% dan 33%.
Komponen abiotik yang paling umum dijumpai adalah
endapan patahan karang mati (rubble) dan hamparan
dasar berpasir (sand), sedangkan karang mati yang
sudah ditumbuhi alga sangat sering ditemukan.

berasosiasi dengan terumbu sangat jarang. Beberapa
biota assosiasi yang terlihat adalah beberapa bivalvia
umum terumbu seperti kima, ascidian soliter dan koloni
dan beberapa jenis teripang.
Secara umum prosentasi tutupan rata-rata
karang hidup di Pulau Simeulue mencapai 22%,
masing-masing 1% Acropora dan 21% Non Acropora.
Hal ini menunjukan kondisi terumbu karang di perairan
Pulau Simeulue masih dalam kondisi buruk, namun
sudah mendekati kondisi sedang. Kelompok Acropora
branching dan Non Acropora massive dimana
branching paling umum ditemukan. Sedangkan koloni
karang dalam ukuran kecil (juvenil) sangat sering
terlihat di atas permukaan terumbu.

Pemulihan secara alami mulai terlihat dengan
peningkatan persentase tutupan karang hidup serta
penambahan populasi (rekruitment) dari karang karang
Tutupan alga dan fauna lain (other fauna) sangat muda (juvenil) yang muncul. Hasil pemantauan yang
rendah, masing-masing 2% alga bentik dan 3% other dilakukan oleh University of Georgia Itali dan BRKP
fauna dan ini adalah kondisi normal di terumbu karang. DKP pada Maret 2005 (unpublished) menunjukkan
Makroalga dari genus Hallimeda paling sering dijumpai, rata-rata tutupan karang hidup hanya mencapai 10%sedang biota lain karang lunak, sponge dan biota yang 15% di perairan Pulau Simeulue, lebih tinggi 5%-10%
Tabel 3.

Prosentasi rata-rata tutupan substrat hasil RRA di 5 lokasi di Pulau Simeulue

KATEGORI BENTIK		Sinabang
Sibigo		Alafan		S. Tengah
							(%)
BIOTIK

ABIOTIK

Teupah Sel

Karang Batu		12,5		14,2		13,8		20,0		36,7
Soft Coral		2,5		0		3,8		3,5		3,3
Sponge 		4,3		2,0		2,5		3,8		6,7
Macro Algae		0		0		4,5		6,3		1,0
Others			20		2,4		1,3		1,5		0,7
Rubble			7,5		13,0		21,8		8,8		18,3
Dead coral with algae
25,0		
43,0		
48,8		
55,0		
26,7
Sand			46,3		25,4		3,8		1,3		6,7

Gambar 8.

Kondisi terumbu karang di perairan Pulau Simeulue, Aceh.
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dibandingkan dengan hasil pengukuran pada Maret
2006 ini. Rekruitmen populasi karang yang terjadi
cukup tinggi berkisar antara 25-30 koloni per meter
persegi dengan rata-rata diameter koloni berkisar
antara 3-7 cm. Kondisi lingkungan dan kualitas
perairan yang kembali normal serta pengayaan nutrisi
ke dalam perairan (eutrofikasi) setelah kejadian gempa
dan tsunami diduga menjadi faktor-faktor pendukung
pemulihan karang secara alami kembali (Westmacott
et al., 2000). Laju rekruitmen karang yang cukup tinggi
didukung oleh ketersediaan substrat yang banyak
serta rendahnya kompetisi ruang dengan biota bentik
lain (Van Moorsel, 1989).
Kondisi Perairan
Kondisi perairan biasanya ditandai dengan
parameter seperti suhu, salinitas, pH, kecerahan dan
oksigen terlarut (DO). Parameter-parameter inilah
yang juga menjadi kunci untuk koral bisa hidup dan
berkembang. Terumbu karang biasanya berkembang
dengan optimal pada kisaran suhu rata-rata tahunan
sebesar 23-25oC (Nybakken, 1992). Walaupun
demikian, toleransi terumbu karang pada suhu yang
sangat tinggi dapat mencapai 36-40oC. Di bawah
suhu 18oC, terumbu karang tidak bisa berkembang.
Salinitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan terumbu karang. Kondisi salinitas ideal
untuk pertumbuhan optimum terumbu karang adalah
sebesar 32-35 o/oo.
Di perairan Pulau Nias dan Pulau Simeulue,
kondisi suhu permukaan perairan hangat berkisar
antara 29 – 31 oC, salinitas 29 – 33 o/oo dan pH sebesar
8,6 -8,8 (Tabel 4). Apabila dibandingkan dengan data
yang diperoleh saat Cruise PABESIA di sekitar lokasi
yang sama pada Agustus 2005, data suhu dalam
kisaran yang sama yaitu 29,3oC (Hebbeln et al, 2005).
Sedangkan nilai salinitas pada Agustus 2005 sebesar
33,8. Kisaran pH bernilai 8,6 – 8,8 yang merupakan
kisaran pH normal pada kondisi perairan laut, sehingga
secara umum kondisi lingkungan perairan di kedua
Pulau sangat mendukung bagi kehidupan terumbu
karang.
Tabel 4.

KESIMPULAN
Kejadian gempa dan tsunami memberikan
pengaruh terhadap sebaran dan populasi karang
terutama di sepanjang pesisir barat Pulau Nias dan
Simeulue. Satu tahun setelah kejadian gempa dan
tsunami di perairan Pulau Nias dan Simeulue kondisi
sebagian besar terumbu karang (7 dari 9 lokasi) masih
dalam kondisi buruk dengan kisaran prosentase
sebesar 9,6 – 36,7%. Terumbu karang dengan
kondisi sedang hanya terdapat di 2 lokasi dari 9 lokasi
penelitian yaitu Sumabawa di Nias sebesar 41,3% dan
Teupah Selatan di Simeulue sebesar 36,7%. Namun
demikian, terlihat adanya pemulihan terumbu karang
secara alami melalui peningkatan tutupan karang
hidup dan penambahan populasi (rekruitmen) karang
muda dalam ukuran relatif kecil (rata-rata 3-5 cm).
Pemulihan kondisi ini secara umum didukung oleh
kondisi perairan yang relatif baik dengan kisaran suhu,
salinitas, pH dan oksigen terlarut yang sesuai untuk
pertumbuhan karang serta kondisi dasar laut yang
menyediakan subsrat yang cocok.
PERSANTUNAN
Penelitian ini adalah hasil dari rangkaian survei
Pengkajian Ekologi Dengan RRA Nias -Simeulue
pasca satu tahun Tsunami 2004, yang dibiayai oleh
COREMAP II. Untuk itu penulis menyampaikan terima
kasih kepada pihak COREMAP II sebagai pemberi
dana dan Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya
Non Hayati (PRW LSDNH) sebagai institusi pelaksana.
Ucapan terima kasih juga disampaikan penulis kepada
Sdr. Hadiwijaya Lesmana Salim, M.Si untuk pembuatan
peta lokasi kegiatan.
DAFTAR PUSTAKA
Baird, A.H, Campbell, S.J, Anggoro, A.W, Ardiwijaya, R.
L. Fadli, N. Herdiana,Y. Kartawijaya, T. Mahyiddin,
D. Mukminin, A. Pardede, S. T. Pratchett, M. S.
Rudi, E. & Siregar A. M. (2005). Acehnese Reefs
in the Wake of Asian Tsunami. Current Biology Vol.
15, Elsevier Ltd. DOI 10.1016/J.cub.2005.09.036.

Kondisi perairan Pulau Nias dan Pulau Simeulue
Lokasi		

Suhu (oC)

Pulau Nias			
Sirombu		
29 – 30		
Sumabawa
30 – 31		

Salinitas (o/oo)		

pH

30 – 31			
31 – 33			

8,6 – 8,7
8,8

Pulau Simeulue			
Sinabang			29
Sibigo		
30 – 31		
26 – 29			
8,8
Alafan		30		27 – 30			8,7
Teupah Selatan 29 - 30		
29 - 32			
8,7

20

Kondisi Terumbu Karang di Kabupaten Nias...Tsunami 2004 (Kepel, T. L. & Abrar, M.)
P: 1926-1930.

Departemen Kelautan dan Perikanan.

English, S, Wilkinson, C & Baker, V. (1997). Survey Van Moorsel, G.W.N.M. (1989). Juvenile Ecology and
Manual for Tropical Marine Resources. Townsville,
Reproductive Strategy of Reef Coral, Caribia:
Australia, Australian Institute of Marine Science,
Caribbean Marine Biology, 167 p
Townsville Australia: pp. 378
Westmacott, S. Teleki, K., Wells, S. & West. J.M.
Estradivari, Susilo, N. & Yusri, S.(2005). Prosiding
(2000). Pengelolaan Terumbu Karang yang Telah
Inisiatif Bersama Untuk Peduli Penilaian terumbu
Memutih dan Rusak Kritis, Oxford, Inggris: IUCN,
Karang Aceh dan Sumatra Utara. The Indonesian
Gland, Switzerlandand Cambridge, Information
Coral reef Working Group (ICRWG).
Press, 36 p
Gomez, E.D & Yap, T. (1988). Monitoring Reef
Condition dalam R.A. Kenchington and B.E.T.
Hudson (eds.) Coral Reef Mangement Handbook.
UNESCO Regional Office for Science and
Technology for Southeast Asia, Jakarta.

Sorokin, Y.I. (1995). Coral Reef Ecology, Berlin,
Heildelberg Jerman: Springer-Verlag, pp 285 –
294.

Hebbeln,D. Jennerjahn, T. Mohtadi, M. Andruilet, H.
Baumgart, A. Birkicht, M. Chiessi, C. Damar, A.
Donner, B. Fadly, N. Gröning, M. Hantor., W.
S. Hayn, C. Kadarwati, U. R. Kmija, K. Kepel,
T. L. Krück, N. Lamy, F. Langer, J. Mai, H. A.
Mehring, T. Meyer-Schack, B. Mollenhauer, G.
Morisse, O. Müller, A. Permana, A. K. Pranowo,
W. S. Ranawijaya, D. A. S. Romero, O. Ruhland,
G. Scholten, J. Smit, J. Spliethoff, C. Steinke,
S. Thomas, R. Wienberg, C. & Yurnaldi, D.
(2005). Cruise Report: PABESIA RV Sonne
Cruise SO-184. Durban (08.07.2005) – Cilacap
(30./31.07.2005) – Cilacap (21./22.08.2005)
– Darwin (13.09.2005). At Sea, On board RV
SONNE, September 2005.
Nontji, A. (2000). Coral Reef of Indonesia: Past and
Future. Proceeding 9th International Coral reef
symposium, Bali Indonesia 23 – 27 October 2000
Volume 1, 17-27 pp. Ministry of Environment,
Indonesian Institute of Sciences and International
Society for Reef Studies. Jakarta
Nybaken, J.W. (1992), Biologi Laut Suatu Pendekatan
Ekologis, Jakarta, Indonesia: PT. Gramedia
Pustaka Utama.
McNaughton, S.J & Wolf, L.L.(1990) Dinamika
Komunikasi : Suksesi, Ekologi Umum Edisi
Kedua, Jogjakarta, Gajah Mada University Press,
pp 665 – 730.
PRWLSDNH (2006). Pengkajian Kondisi Ekologi
Dengan
RRA
Nias-Simeulue.
Laporan.
Kerjasama antara Satker Rehabilitasi dan
Pengelolaan Terumbu Karang. Direktorat
Jendral Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
Departemen Kelautan dan Perikanan dengan
Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non
Hayati, Badan Riset Kelautan dan Perikanan,
21

Karakteristik Suhu Permukaan Laut...di Barat Sumatera dan Selatan Jawa Barat (Amri, K., et al.)

KARAKTERISTIK SUHU PERMUKAAN LAUT
DAN KEJADIAN UPWELLING FASE INDIAN OCEAN DIPOLE MODE POSITIF
DI BARAT SUMATERA DAN SELATAN JAWA BARAT
Khairul Amri1), Djisman Manurung2), Jonson L. Gaol3) & Mulyono S. Baskoro3)
1)

Peneliti pada Balai Penelitian Perikanan Laut, Balitbang KP-KKP
2)
Dosen Dep. Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB
3)
Dosen Dep. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan IPB

Diterima tanggal: 31 Mei 2012; Diterima setelah perbaikan: 14 Mei 2013; Disetujui terbit tanggal 2 Juli 2013

ABSTRAK
Indian Ocean Dipole Mode (IOD/IODM) adalah fenomena inter-annual berupa dua kutub massa air dengan
karakteristik suhu permukaan laut (SPL) yang menyimpang dari normalnya. Anomali iklim ini mempengaruhi
sejumlah parameter oseanografi termasuk terjadinya upwelling yang intensif. Tujuan penelitian ini adalah
memahami karakteristik SPL dan upwelling di Samudera Hindia bagian timur (perairan barat Sumatera dan
selatan Jawa Barat) selama proses pembentukan, pematangan dan peluruhan IODM positif dalam rentang
Tahun 1994-2009. Hasil penelitian menunjukkan proses awal pembentukan IODM terjadi pada musim
peralihan 1 (Mei), pada saat tersebut terjadi penguatan Arus Khatulistiwa Selatan diiringi pendinginan massa
air (penurunan SPL). Fase pematangan terjadi pada musim timur (Juni-Agustus) dan fase peluruhan terjadi
pada musim peralihan 2 menuju awal musim barat (November) ditandai dengan menghangatnya SPL. Pada
saat berlangsungnya musim timur di perairan selatan Jawa dan barat Sumatera terjadi upwelling. Upwelling
yang intensif terjadi pada fase IODM positif kuat yang berasosiasi dengan El Niño sedang Tahun 1997.
Kata kunci: Indian Ocean Dipole Mode, Suhu Permukaan Laut, Upwelling, perairan selatan Jawa, 		
perairan barat Sumatera
ABSTRACT
The Indian Ocean Dipole Mode (IODM) is an inter-annual phenomenon in Indian Ocean. IODM is a bipolar
structure that characterized by the anomaly of sea surface temperature (SST) to normal. The phenomenon
influences to several oceanographyc parameters, including of upwelling processes with intensive in these waters.
The objectives of this study are to understand the characteristic of Sea Surface Temperature and upwelling in the
eastern part of Indian Ocean (Western Coast of Sumatera and Southern Coast of West Java) during the formation
phase, maturation phase and decay phases of positive IODM from 1994 to 2009. The results show that the formation
phase of IODM is happered in transitional season I (May), while the strengthening of the South Equatorial Current
followed by early cooling of the SST. The maturation phase in the southeast monsoon (June to August) and decay
phase in November was followed by SST warming. At the Southeast monsoon (June to August), there is a visible
presence of upwelling in the south of Java and western coast of Sumatera.A higly intensity upwelling was found in
these region during strong positive IODM event which is assosiated whit an intermediate of El Niño event of 1997.
Keywords: Indian Ocean Dipole Mode, Sea Surface temperature, Upwelling, Western coast of
Sumatera, Southern coast of West Java

PENDAHULUAN
Indian Ocean Dipole Mode (IOD/IODM)
merupakan anomali iklim akibat interaksi laut-atmosfer,
pertama kali dikemukan Saji et al. (1999) dan
Webster et al. (1999). IODM merupakan fenomena
perpindahan kolam air hangat arah zonal di sepanjang
ekuatorial Samudera Hindia mirip dengan ENSO
(El Niño-Southern Oscillation) di Samudera Pasifik.
Struktur dipole mode dicirikan anomali SPL lebih
hangat dari biasanya di bagian barat dan lebih dingin
dari biasanya di bagian timur Samudera Hindia. Pada
saat ini, curah hujan meningkat di bagian timur wilayah
tropik Afrika, sedangkan di kepulauan Indonesia terjadi
kekeringan (Saji, et al, 1999). Kondisi dipole mode
yang demikian, oleh Vinayachandran et al, (2001)

disebut dipole mode “positif” (IODM positif). Kejadian
sebaliknya disebut dipole mode “negatif” (IODM
negatif) dicirikan menghangatnya SPL di perairan
bagian timur Samudera Hindia dan menurun di bagian
barat Samudera Hindia.
Fenomena IODM terkait pola pergerakan angin
dari arah tenggara menuju barat laut di perairan timur
Samudera Hindia, kemudian di ekuator berbelok ke
arah barat. Angin tersebut mendorong massa air
hangat ke arah barat ekuatorial sampai ke perairan
sebelah timur benua Afrika. Pada kondisi normal,
kolam air hangat ini berada di sebelah timur Samudera
Hindia, akibat anomali angin timur mendorong massa
air hangat ini ke arah barat seiring peningkatan zona
konveksi, membawa uap air di atasnya yang berpotensi
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hujan selama pergerakannya. Menurut Saji et al, METODE PENELITIAN
(1999) proses berkembangnya IODM sedikit berbeda
dengan El Niño-La Niña yang mencapai puncak event- Waktu dan Lokasi Penelitian
nya akhir/awal tahun (Desember-Februari). Evolusi
IODM mulai terjadi pada Bulan Juni dan mencapai
Penelitian ini dilakukan dari Januari 2010 hingga
puncaknya pada September-Oktober.
Desember 2011. Lokasi penelitian di perairan
Samudera Hindia timur wilayah perairan Indonesia
Fenomena IODM positif menurut Webster et barat Sumatera (WPP 572) dan selatan Jawa Barat
al. (1999) dimulai anomali angin di atas perairan (WPP 573), pada posisi geografis 85 0BT - 106 0BT dan
tenggara Samudera Hindia kemudian mendorong 100 LU – 100 LS, yang menjadi lokasi fishing ground
massa air hangat ke perairan barat Samudera Hindia, nelayan barat Aceh, Sibolga, Sumatera Barat (Air
mengakibatkan upwelling di perairan barat Sumatera Bangis, Bungus/Padang dan Painan), Bengkulu serta
dan downwelling di perairan timur Afrika. Kejadian selatan Jawa Barat (Gambar 1).
sebaliknya terjadi saat berlangsungnya IODM negatif.
Upwelling adalah proses penaikan massa air dari Bahan
lapisan dalam ke lapisan permukaan. Massa air dari
lapisan dalam ini memiliki nilai sebaran SPL dan
Data oseanografi yang digunakan berasal dari
kandungan oksigen yang lebih rendah, sementara nilai citra satelit dan data in-situ 1994-2009, yaitu: citra
sebaran salinitasnya tinggi. Massa air upwelling kaya suhu permukaan laut (SPL) NOAA-AVHRR (National
akan nutrien ditandai dengan nilai sebaran klorofil-a Oceanic and Atmospheric Administration-Advanced
yang tinggi.
Very High Resolution Radiometer) (http://podaac.jpl.
nasa.gov/). Citra SPL yang digunakan data level 3
Dalam paper ini, pembahasan dikhususkan mingguan, diproduksi dengan algoritma McMillin &
pada karakteristik SPL dan fenomena upwelling yang Crosby (1984). Data in-situ (suhu dan salinitas)
terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 pengukuran CTD instrument (Conductivity Temperature
barat Sumatera dan selatan Jawa Barat (sebagian Depth) dari cruise K/R Baruna Jaya (BJ IV dan BJ VIII)
WPP 573). Bahasan difokuskan pada bagaimana pola serta K/R Bawal Putih I. Data buoys (suhu menurut
perubahan SPL dan dinamika upwelling pada fase kedalaman) di-download dari (http://www.jamstec.go.
IODM positif menurut ruang dan waktu, menggunakan jp/jamstec/triton) di barat Sumatera pada posisi 95.05
data rekaman sensor satelit thermal dan data in-situ 0BT; 05.03 0LS.
hasil pengukuran CTD (Conductivity Temperature
Depth) serta data buoys.

Gambar 1.

Peta lokasi penelitian.

Catatan: Kondisi oseanografi pada kotak No. 1, 2, 3, dan 4 (fishing ground nelayan barat Sumatera) menjadi
fokus penelitian, sedangkan lokasi No.5 (fishing ground selatan Jawa Barat) datanya tidak dianalisa lebih lanjut
karena dalam penelitian ini tidak digunakan dalam melihat hubungannya dengan kondisi perikanan di wilayah ini.
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Pengolahan Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data menggunakan software
ER.Mapper 9, Surfer 10 dan MATLAB versi R2010
serta Microsoft Excel 2007. Citra SPL diolah lebih
lanjut untuk mendapatkan nilai ASCII dalam format per
minggu. Nilai rata-rata SPL diperoleh dengan rumus:

Fase IODM 1994-2009

n adalah jumlah pixel SPL
Data oseanografi in-situ (data buoys) digunakan
untuk melihat sebaran vertikal dan melintang suhu,
diolah perkolom dengan titik kedalaman 5, 25, 45, 95,
125, 145, 195, 250, 300 dan 500 m, kemudian digriding dengan MATLAB. Ketiga data kemudian diinterpolasi dan re-plotting dengan Surfer v.10 untuk
memperoleh sebaran parameter secara spasial.
Analisa dan Tampilan Data

Selama rentang 1994-2009 terdapat 7 tahun
fase IODM positif yaitu: 3 tahun kategori positif kuat
(1994, 1997 dan 2006) dan 4 tahun positif lemah (2002,
2003, 2007 dan 2008). Jika dikaitkan dengan kejadian
ENSO (El Niño Southern Oscillation), fase IODM
positif kuat (1994) diikuti El Niño moderate (sedang).
Adapun Tahun 1997 IODM positif kuat in-phase El
Niño kuat (strong El Niño) dan 2006 IODM positif kuat
berasosiasi dengan El Niño lemah. Sementara IODM
positif lemah, Tahun 2002 berasosiasi dengan El Niño
lemah; Tahun 2003 berasosiasi dengan ENSO normal;
Tahun 2007 berasosiasi dengan La Niña lemah; dan
Tahun 2008 berasosiasi dengan ENSO normal. Tahuntahun kejadian IODM dan ENSO dapat dilihat dari nilai
indeks DMI dan NINO 3.4 (Gambar 2).
Independensi IODM terhadap ENSO selama 127
tahun terakhir terjadi 14 kejadian IODM positif dan 19
kejadian IODM negatif kuat serta 5 kejadian IODM
positif dan 7 kejadian IODM negatif bersamaan dengan
ENSO (Saji et al. (1999) dan Rao et al. (2002)). IODM
positif yang bersamaan (in-phase) dengan El Niño
memperkuat pengaruh El Niño di wilayah Indonesia,
sebaliknya IODM negatif bersamaan dengan El Niño
akan mengurangi dampak El Niño. Kejadian IODM
positif 2006, 2007 dan 2008 tiga tahun berturut-turut,
merupakan peristiwa langka dan pernah terjadi hampir
satu abad yang lalu, yaitu Tahun 1913 dan 1914.

Citra SPL ditampilkan secara spasial untuk
melihat perubahan yang terjadi, sehingga dapat
menentukan fase IODM. Data buoy, ditampilkan per
kolom hingga kedalaman 500 m, untuk melihat
perubahan batasan dari lapisan tercampur, termoklin
dan lapisan dalam, serta melihat indikator upwelling
dan downwelling. Indikator upwelling dilihat dari
sebaran SPL citra satelit yaitu massa air dengan nilai
sebaran SPL ≤ 26 0C (22 - 26 0C). Untuk menjelaskan
terjadinya upwelling, dibuktikan dengan profil suhu
terhadap kedalaman dari data buoys per musim.
Hasil kontur standar deviasi sebaran spasial rata
Indeks DMI yang digunakan untuk mengetahui fase
IODM berupa indeks bulanan (http://www.jamstec. – rata SPL fase IODM positif kuat Tahun 1994, 1997
go.jp/), asosiasinya dengan ENSO dilihat dari indeks dan 2006, didapatkan wilayah dengan standar deviasi
(anomali) SPL tertinggi (warna kuning-coklat) pada
NINO 3.4 (http://www.noaa. gov).
tiap rata–rata Tahun 1994, 1997 dan 2006 (Gambar 3).

Gambar 2.

Tahun kejadian IODM dan ENSO berdasarkan pada nilai indeks DMI dan NINO 3.4.
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Gambar 3.

Sebaran spasial standar deviasi sebaran spasial rata – rata SPL pada Tahun (a) 1994 (b) 1997
dan (c) 2006.

Besaran standar deviasinya seperti terlihat pada(Tabel
1), yaitu Tahun 1994 (1,13 0C); 1997 (0,90 0C); dan
2006 (0,81 0C). Nilai simpangan baku SPL tersebut
lebih besar dibandingkan temuan Meyers et al. (2007)
sebesar 0,3 0C , karena dihitung dari data SPL rentang
tahun lebih panjang dan dalam skala lebih luas (basin
scale variations) yaitu pada kolom massa air timur
Samudera Hindia (0,5 LS- 10,5 LS; 90,5 – 110,5 BT).

(nilai simpangan bakunya lebih tinggi) dibandingkan
dengan wilayah Samudera Hindia timur lainnya,
mengindikasikan bahwa di wilayah perairan ini terdapat
low temperature core yang menandakan upwelling.
Nilai sebaran SPL rerata tahunan dan besaran standar
deviasinya di barat Sumatera dan selatan Jawa
Barat pada fase IODM positif 1994-2009 ditampilkan
dalam Tabel 2. Pola perbandingannya secara grafis
ditampilkan pada Gambar 4.

Standar deviasi tertinggi SPL Tahun 1994 (1,48
Dalam Tabel 2 dan Gambar 4 terlihat nilai sebaran
C) dan 1997 (1,03 0C) berada di perairan Bengkulu dan
barat Lampung. Tahun 1997 di perairan barat Sumatera SPL terendah terjadi pada 1994, menandakan pada
terjadi peningkatan nilai standar deviasi dan luasan fase ini nilai sebaran SPL lebih rendah dibandingkan
wilayah lebih ke utara dan barat jika dibandingkan fase IODM positif kuat in-phase El Niño kuat (1997)
Tahun 1994, yaitu mencapai perairan Sibolga (standar dan IODM positif kuat berasosiasi El Niño lemah
deviasi:1,02 0C). Tahun 2006, standar deviasi SPL (2006). IODM dinyatakan intensitasnya kuat jika
tertinggi (1,01 0C) berada di perairan selatan Jawa Barat. indeks DMI ≥2; sedang jika indeks DMI 1-2; lemah jika
indeks DMI ≤ 1.Dipole mode negatif dinyatakan kuat
Kejadian IODM positif kuat 1994 dengan nilai jika indeks DMI ≥ (- 2); sedang (-1) - (-2); dan lemah
standar deviasi SPL paling tinggi, menandakan efek jika indeks DMI ≤ (-1). Secara geografis, nilai sebaran
penurunan SPL yang paling tinggi dibandingkan 1997 SPL semakin rendah ke arah selatan dan semakin
dan 2006, diduga karena fasenya berlangsung lebih tinggi ke arah utara, demikian juga halnya dengan
lama (indeks DMI positif selama 11 bulan) (Tabel 1). nilai standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa
Adapun kejadian IODM positif 1997 yang memiliki pengaruh IODM di perairan barat Sumatera semakin
sebaran massa air dengan standar deviasi tinggi lebih kuat ke arah selatan, terkait dengan pusat anomali SPL
luas, mengindikasikan di wilayah Samudera Hindia sebagai indikator kejadian IODM dan penghitungan
timur nilai SPL lebih berfluktuatif dibandingkan 1994 indeks DMI (Dipole Mode Index) seperti dikemukakan
dan 2006. Tersebar luasnya massa air dengan standar Saji et al. (1999).
deviasi Tahun 1997 dampak dari fase El Niño kuat yang
Sebaran Spasial dan Temporal
berlangsung bersamaan dengan IODM positif kuat.
0

Pada Gambar 3 terlihat wilayah selatan Jawa
Barat dan barat Bengkulu/Lampung lebih berfluktuasi
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Tabel 1.

Indeks DMI bulanan 1994-2009 (Monthly DMI Index 1994-2009)

Sumber: (http://www.jamstec.go.jp)

adanya massa air SPL dingin (mixed water mass
upwelled) di selatan Jawa Barat (posisi 12 0LS). Pada
musim timur dan awal musim peralihan II, penguatan
angin muson tenggara memicu upwelling, mencapai
puncaknya pada September ditandai menurunnya SPL
(fase puncak). Fase peluruhan terjadi pada Oktober,
berlangsung cepat, ditandai menghangatnya SPL dan
pada November pengaruh IODM menghilang.

citra Gambar 5 (a-b-c). Secara umum nilai sebaran
SPL fase IODM positif jauh lebih rendah dibandingkan
fase IODM negatif. Menurut musim, nilai sebaran
SPL terendah ditemukan musim timur (Juni-JuliAgustus) dan musim peralihan II (September-OktoberNovember), nilai sebaran SPL tertinggi ditemukan
pada musim peralihan I (Maret-Mei) dan musim barat
(Desember-Januari-Februari).
Dinginnya
massa
air permukaan laut pada musim timur, disebabkan
oleh intensitas tiupan angin muson tenggara yang
kuat mencapai puncaknya pada Agustus-September
dengan kecepatan 0,90-6,61 m/det (di barat Sumatera)
dan 5,23-8,02 m/det (di selatan Jawa), jauh lebih tinggi
dibandingkan musim peralihan I & II dan musim barat.
Tiupan angin muson tenggara yang kuat pada musim
timur menyebabkan upwelling di selatan Jawa dan ke
arah barat mencapai perairan selatan Jawa Barat dan
sekitar Selat Sunda. Pada fase IODM positif, anomali
tiupan angin muson tenggara yang intensitasnya
lebih tinggi berlangsung lebih lama dari normalnya.
Jika intensitasnya jauh lebih tinggi, lokasi upwelling
bergeser lebih jauh ke arah barat (barat Sumatera).

Dalam penelitian ini, massa air upwelling
diidentifikasi sebagai massa air SPL ≤ 26 0C (pada citra
biru-biru muda-putih), nilai terendah yang teridentifikasi
adalah 22 0C (pada citra berwarna putih). Massa air
upwelling hanya ditemukan musim timur sampai
musim peralihan II dan secara perlahan menghilang
pada musim barat. Massa air upwelling, dibangkitkan
oleh proses upwelling di sepanjang pantai selatan
Jawa Barat dan barat Sumatera. Massa air upwelling
dapat dibedakan dengan massa air mixed water mass
upwelled yang berasal dari dari selatan Jawa Timur
(Susanto et al., 2001) dari posisinya berada jauh di
selatan.

Indikasi munculnya IODM pertama kali terlihat
akhir musim peralihan I, ditunjukkan penguatan arus
South Equatorial Current, pada citra ditunjukkan

Dari citra SPL (Gambar 5 a-b-c) terlihat perbedaan
intensitas upwelling yang terjadi fase IODM positif kuat
1994 (berasosiasi dengan El Niño sedang: Gambar
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Tabel 2.

Kisaran dan rerata SPL beserta standar deviasinya fase IODM positif di barat Sumatera
(WPP 572) dan selatan Jawa Barat (bagian WPP 573) 1994-2009.

IODM Positif Kuat (strong positive IODM event)

IODM Positif Lemah (low positive IODM event)

Gambar 4.

28

Fluktuasi nilai rerata sebaran SPL dan standar deviasinya di perairan barat Sumatera dan
selatan Jawa Barat fase IODM positif 1994-2009.
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5 a), 1997 (in-phase El Niño kuat: Gambar 5 b) dan
2006 (berasosiasi dengan El Niño lemah: Gambar 5
c), yakni Tahun 1994 dan 1997 intensitasnya lebih
tinggi dibanding 2006 (terendah). Sebaran SPL di
perairan selatan Jawa Barat pada 1994 lebih dingin
dibandingkan 1997 dan 2006. Diduga IODM positif
yang muncul lebih awal 1994 dan dilanjutkan El
Niño sedang di akhir tahun, meningkatkan intensitas
upwelling, sehingga SPL menjadi lebih dingin. Indeks
positif IODM 1994 berlangsung 11 bulan menyebabkan
durasi upwelling yang lebih lama.

Gambar 5a.

Pada 1997 IODM positif muncul mulai April dan
mencapai puncak (indeks DMI: 3,5) pada November,
sementara pada 2006 indeks DMI positif muncul
belakangan yakni pada Juli dan mencapai puncak
(indeks DMI 1,37) pada Oktober. Pada 1994 dan 2006,
massa air upwelling menghilang lebih awal (November),
terkait dengan intensitas El Niño yang indeksnya lebih
rendah (El Niño sedang: 1994) dan El Niño lemah
(2006). Pada 1997 merupakan fase El Niño kuat
sehingga pada Desember massa air upwelling masih
terlihat di barat Sumatera dan bahkan sampai Februari
tahun berikutnya (1998).

Citra SPL (bulanan) fase IODM positif kuat berasosiasi El-Nino sedang 1994.
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Gambar 5b.

Citra SPL (bulanan) fase IODM positif kuat in-phase El-Nino kuat 1997.

Zona inti bersuhu rendah
Zona bersuhu rendah dibandingkan dengan
daerah perairan sekitarnya disebabkan oleh penaikan
massa air dari lapisan yang lebih dalam (upwelling).
Upwelling di selatan Jawa Barat dan barat Sumatera
merupakan fenomena yang terjadi berurutan, bergerak
dari arah timur ke barat (pesisir selatan Jawa Barat)
dan kemudian berlanjut ke arah utara (pesisir barat
Sumatera) (Gambar 6 a-b-c).
30

Massa air SPL rendah di pusat upwelling memiliki
nilai sebaran ≤ 24 0C. Semakin tinggi intensitas upwelling,
nilai SPL semakin rendah (22-23 0C). Apabila intensitas
IODM sangat kuat (event positif kuat), lokasi upwelling
bergeser ke arah utara/barat daya, menyusuri pantai
barat Lampung, Painan hingga lepas pantai Kep.
Mentawai. Pergeseran ke arah utara ini tergantung
intensitas IODM (indeks DMI) dan asosiasinya dengan
ENSO. Kondisi yang demikian ditemukan pada fase
IODM positif kuat pada 1994, 1997 dan 2006. Indikasi
upwelling tidak terlihat pada fase IODM negatif (1996,
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Gambar 5c.

Citra SPL (bulanan) fase IODM positif kuat berasosiasi El-Nino lemah 2006.

1998 dan 2005). Berdasarkan pada nilai sebarannya,
massa air upwelling memiliki sebaran SPL ≤ 26 0C
(22,00 – 26,99 0C).

kuat, pusat upwelling di barat Sumatera mencapai
posisi geografis 98-100 0BT (perairan Kep. Mentawai)
dengan SPL 23 0C, terjadi pada fase IODM positif kuat
in-phase El Niño kuat pada 1997. Pada fase IODM
Upwelling di selatan Jawa dan barat Sumatera, positif kuat berasosiasi El Niño sedang (1994) dan
menurut Susanto et al., (2001) merupakan respon dari berasosiasi El Niño lemah (2006), SPL yang lebih
bertiupnya angin muson, berlangsung dari Juni hingga dingin (22 0C) ditemukan di pusat upwelling selatan
pertengahan Oktober, pusat upwelling berada di Jawa Barat sekitar 107-108 0BT. Pergerakan upwelling
selatan Jawa Timur kemudian bergerak ke arah barat/ dari timur ke barat tergantung perubahan musiman
barat laut hingga posisi 1040 BT. Fase IODM positif angin yang bertiup sepanjang pantai dan perubahan
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Gambar 6.

Lokasi upwelling di selatan Jawa Barat dan barat Sumatera IODM positif kuat 1994 (a), 1997 (b)
dan 2006 (c).

lintang sebagai parameter coriolis.
Sebaran Menegak Suhu
Indikasi munculnya IODM positif kuat pada
1994 (ditunjukkan indeks DMI positif dari awal tahun:
Februari) menjadikan anomali tiupan angin muson
tenggara datang lebih awal dan berlangsung lebih lama
memicu upwelling terjadi lebih awal. Gambar 7 A-B-C
menampilkan grafik sebaran vertikal suhu permusim
dari data buoys.
Dari grafik terlihat, penurunan suhu permukaan
terjadi pada musim timur dan suhu semakin dingin
memasuki musim peralihan II. Pada saat bersamaan
terjadi pendangkalan lapisan termoklin dengan batas
atas berada pada kedalaman 50 cm (Gambar 7-A).
Kejadian yang berbeda pada 1997, naiknya massa
air SPL dingin terjadi menjelang akhir tahun, terkait
evolusi IODM positif kuat yang muncul belakangan
dan pada akhir tahun dilanjutkan El Niño kuat. Dari
sebaran vertikal suhu terlihat massa air upwelling naik
ke permukaan menjelang akhir tahun dengan intensitas
lebih kuat dibandingkan pada 1994. Pendangkalan
lapisan termoklin terjadi mulai Juni dengan kedalaman
lapisan atas sekitar 40 cm (Gambar 7-B). Pada 2006
(IODM positif kuat berasosiasi dengan El Niño lemah),
terjadi dua kali pada awal dan akhir tahun, namun
dengan intensitas lebih rendah. Pada awal tahun,
32

massa air suhu rendah tidak sampai ke permukaan,
hanya mencapai kedalaman sekitar 35 cm. Pada
pertengahan tahun, massa air suhu rendah mencapai
permukaan namun dengan intensitas lebih rendah
(waktu lebih pendek) dibandingkan Tahun 1994 dan
1997, sehingga dari sebaran vertikal terlihat penurunan
suhu massa air permukan hanya terjadi pada musim
peralihan 2 mulai September–Oktober–November
(Gambar 7-C).
Intensitas Upwelling
Intensitas upwelling yang terjadi di barat
Sumatera dan selatan Jawa Barat terkait indeks DMI
(Dipole Mode Index). Intensitas upwelling dapat dilihat
dari SPL terendah dan juga luasan massa air upwelling.
Intensitas upwelling pada masing-masing fase IODM
juga terkait dengan osoasiasinya dengan ENSO (El
Niño/La Niña) berikut intensitas ENSO tersebut (kuatsedang-lemah). Upwelling ditemukan di perairan
selatan Jawa Barat pada fase IODM normal (kecuali
pada 2001) yaitu pada 1995, 1999, 2000, 2004 dan
2009 dan fase IODM positif lemah (2003, 2007 dan
2008) serta fase IODM positif kuat pada 1994, 1997
dan 2006. Tidak ditemukannya indikasi upwelling
di selatan Jawa Barat pada fase IODM normal pada
2001, diduga angin muson tenggara pada musim
timur bertiup lemah. Lemahnya tiupan angin muson
tenggara diduga terkait dengan asosiasi dipole mode
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Gambar 7.

Profil menegak suhu rerata bulanan permusim di perairan barat Sumatera dari data buoy fase
IODM positif kuat 1994 (A), 1997 (B) dan 2006 (C).

dengan ENSO normal.
Sama seperti halnya di perairan selatan Jawa
Barat, pada fase IODM negatif di perairan barat
Sumatera tidak ditemukan indikasi terjadinya upwelling.
Upwelling terjadi di perairan barat Sumatera pada fase
IODM positif lemah (kecuali pada 2002 dan 2008) dan
fase IODM positif kuat. Tidak terjadinya upwelling pada
pada 2002 (IODM positif lemah berasosiasi dengan
El Niño lemah) dan pada 2008 (IODM positif lemah
berasosiasi dengan ENSO normal) diduga berkaitan
dengan indeks DMI positif lemah yang berlangsung
singkat, yaitu masing-masing 7 dan 9 bulan.
Dari nilai sebaran SPL terendah yang dibangkitkan
oleh peristiwa upwelling terlihat bahwa nilai sebaran
SPL di lokasi pusat upwelling di perairan selatan Jawa
Barat lebih rendah dibandingkan dengan di perairan
barat Sumatera. Ini menunjukkan bahwa intensitas
upwelling lebih kuat di perairan selatan Jawa Barat
dibandingkan dengan di perairan barat Sumatera.
Upwelling dengan intensitas terkuat di perairan
selatan Jawa Barat terjadi pada 1994 (IODM positif
kuat berasosiasidengan El Niño sedang) dengan nilai

sebaran SPL terendah 22 0C. Sementara di perairan
barat Sumatera pada periode tersebut nilai sebaran SPL
terendah yang ditemukan di pusat lokasi upwelling di
perairan ini adalah 23 0C. Kuatnya intensitas upwelling
pada 1994 diduga terkait dengan dengan durasi dipole
mode positif kuat pada 1994 yang terjadi selama 11
bulan, ditunjukkan dengan indeks DMI positif kuat yang
berlangsung dari Januari sampai dengan November.
Dari periode waktu terjadinya upwelling terlihat
bahwa upwelling umumnya lebih dahulu terjadi di
selatan Jawa Barat, sekitar satu bulan kemudian
terjadi di barat Sumatera. Perbedaan waktu terjadinya
upwelling sesuai dengan yang dinyatakan Susanto et
al. (2001), pusat upwelling dengan SPL rendah dimulai
dari selatan Jawa Timur kemudian bergeser ke arah
barat (selatan Jawa Tengah dan selatan Jawa Barat)
dan selanjutnya bergerak ke arah barat laut (barat
Sumatera). Pergerakannya ini diduga tergantung
perubahan musiman angin yang bertiup sepanjang
pantai dan perubahan lintang sebagai parameter
coriolis. Hal yang sama seperti dinyatakan Tubalawony
(2007) bahwa kejadian upwelling di barat Sumatera
dan selatan Jawa disebabkan oleh transport Ekman
menjauhi pantai sebagai akibat dari bertiupnya angin
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muson tenggara.

PERSANTUNAN

Jadi mekanisme utama terjadinya upwelling di
perairan barat Sumatera dan selatan Jawa adalah
“Ekman pumping”, pengisian kekosongan massa air
permukaan di perairan pantai oleh massa air dalam.
Kejadian upwelling pada musim timur terjadi ketika
tiupan angin muson tenggara menguat. Intensitasnya
meningkat tajam ketika terjadi penyimpangan iklim
berupa IODM positif dan disertai El Niño. Hal ini sesuai
dengan yang disebutkan Chang (2005), menyatakan
keterlibatan fenomena iklim terhadap variabilitas lautatmosfer di Samudera Hindia, yang dominan selain
muson (angin musim) adalah Dipole Mode (DM)
dan El Nino Southern Oscillation (ENSO) dengan
siklus waktu dari musiman sampai antar tahunan.
Sementara Gaol (2003) menyebutkan saat kejadian
dipole mode positif, terjadi anomali kecepatan angin
mengakibatkan terjadinya upwelling cukup intensif di
sepanjang pantai selatan Jawa. Adapun fenomena
dengan siklus di bawah musiman seperti MaddenJulian Oscillation (MJO) lebih berperan mempengaruhi
variabilitas cuaca dalam skala lokal dan siklus di atas
antar tahunan seperti Pacific Decadal Oscillation
(PDO) lebih berperan sebagai indikator fase hangat
dan dingin dari perubahan iklim global yang berkaitan
dengan pemanasan global (global warming) dalam
skala dunia (Waliser et al., 2006; Yon & Yeh, 2010).

Paper ini merupakan bagian dari disertasi penulis
pada Mayor Teknologi Kelautan, Sekolah Pascasarjana,
Institut Pertanian Bogor (IPB). Penulis menyampaikan
ucapan terima kasih kepada Dewan Redaksi dan
Reviewer (Penelaah) Jurnal Segara atas evaluasi dan
pemuatannya di jurnal ini.
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ABSTRAK
Secara fisik, logam berat merkuri dalam perairan terdapat dalam fase terlarut, tersuspensi dan terendapkan.
Konsentrasi merkuri dalam tiga fase tersebut sangat dinamis dan sangat menentukan konsentrasi logam dalam
biota. Penelitian ini telah dilakukan pada April-Mei 2011 (musim peralihan I) dan September-Oktober 2011
(musim peralihan II) di Perairan Estuari Kapuas Kecil. Pengambilan sampel air dan sedimen dilakukan sebanyak
26 stasiun, 3 stasiun di sungai dan 23 stasiun di estuari. Analisis merkuri terlarut, terendapkan dan tersuspensi
menggunakan CVAAS (Cold Vapor Atomic Absorption Spectrophotometer). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kandungan merkuri terlarut, terendapkan dan tersuspensi dipengaruhi oleh musim. Kandungan merkuri terlarut
dan terendapkan di perairan Estuari Kapuas Kecil pada musim peralihan I lebih rendah dibandingkan musim
peralihan II sedangkan konsentrasi merkuri tersuspensi lebih besar pada musim peralihan I dibandingkan musim
peralihan II. Berdasarkan pada kriteria baku mutu laut nasional menurut Kemen LH No. 51 Tahun 2004 dan CCME
(Canadian Council of Ministers of The Environment), kandungan logam merkuri terlarut dan terendapkan di Perairan
Estuari Kapuas Kecil umumnya relatif rendah dan masih dibawah ambang batas aman bagi kehidupan biota.
Kata kunci: Merkuri, air, sedimen, musim, Estuari Kapuas Kecil.
ABSTRACT
Phsyical form of the heavy metals of mercury in the waters present in the phases of dissolved, suspended and
sedimented. Mercury concentration on those three phases are highly dynamic and determine the concentration of
metals in biota. Study on the mercury concentration dynamic in dissolved, suspended and sedimented components
was conducted in April-May 2011 (transitional season I) and September-October 2011 (transitional season II) in the
Estuary of Kapuas Kecil. Water and sediment sampling was conducted at 26 stations where 3 stations were in the
river and 23 stations in the estuary. Water and sediment samples were analyzed using Cold Vapor Atomic Absorption
Spectrophotometer. The results of the study showed that mercury concentration in water and sediment were
affected by the season. Mercury concentration in dissolved and sediment was lower in transitional season I compare
to transitional season II while mercury concentration in suspended was higher in transional season I compare to
transional season II. Based on the criteria of national marine quality standards according to Ministry of Environment
No. 51 of 2004 and Canadian Council of Ministers of the Environment, the metal content of dissolved mercury
and in sediment in the Estuary of Kapuas Kecil is relatively low and still below the safe threshold for microbial life.
Keywords: Mercury, water, sediment, season, Estuary of Small kapuas.

PENDAHULUAN

Industri perikanan, kehutanan dan tambang
merupakan tiga sektor utama yang memberikan
Propinsi Kalimantan Barat secara geografis kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Propinsi
berada pada posisi antara 2o 08’ LU - 3o 05 LS dan Kalimantan Barat (Anonim, 2000). Namun dalam dua
108o BT - 114o BT. Propinsi ini terdiri dari sembilan puluh tahun terakhir, kegiatan pertambangan emas
kabupaten dengan luas wilayah 146.807 km2 dan tradisional (PETI-penambangan emas tanpa izin)
kepadatan penduduk 12,53/km2 (Adijaya & Yamashita, dan pembalakan liar berkembang tidak terkontrol.
2004). Propinsi Kalimantan Barat memiliki banyak Survei pada 2001 melaporkan ada sekitar 600
sungai dengan Sungai Kapuas sebagai sungai investor dan 2000 tenaga kerja yang terkait dengan
utama. Sungai Kapuas dan anak sungainya telah kegiatan industri tambang emas tradisional (Adijaya
lama dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana & Yamashita, 2004). Luas total lahan yang dijadikan
kegiatan industri dan rumah tangga dengan luasan lokasi penambangan emas di wilayah Kalimantan
daerah aliran sungai hampir 9 juta hektar (Anonim, Barat mencapai 5.482 hektar yang tersebar di sekitar
2007), Sungai Kapuas dan anak sungainya memiliki 359 lokasi (Kompas, 29 Januari 2011). Masalah yang
kontribusi penting dalam mempengaruhi kualitas air di timbul dari adanya tambang rakyat tradisional tersebut
perairan pesisir Kalimantan Barat.
adalah penggunaan bahan berbahaya beracun yaitu
merkuri (Hg). Penggunaan merkuri sebagai bahan
Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: mfaismail@gmail.com
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untuk mengikat dan pemisah biji emas dengan pasir, utara Pontianak (KB 01 – KB 09), muara Jungkat
lumpur dan air yang tidak dikelola dengan baik akan hingga ke arah perairan dalam/lepas pantai sejauh 15
membawa dampak bagi penambang emas maupun mil dari muara Sungai Kapuas Kecil (KB 10, KB 12, KB
masyarakat sekitar lokasi tambang rakyat tradisional. 30 – KB 36) , wilayah sepanjang pesisir pantai selatan
Merkuri yang sudah dipakai dari hasil pengolahan Pontianak (KB 13, KB 15, KB 26 – KB 28), serta
biji emas biasanya dibuang ke badan sungai yang beberapa stasiun di aliran Sungai Kapuas Kecil (KB
akan berakhir ke laut. Kegiatan penambangan emas 20 – KB 22), (Gambar1).
tradisional dan pembalakan liar yang terus meningkat
menyebabkan peningkatan sedimen tersuspensi dan Pengambilan Sampel Air dan Analisis Merkuri
transpor kontaminan logam berat ke perairan pesisir. Terlarut
Jika transpor kontaminan logam tidak terkontrol,
potensi dampak yang sangat kronis adalah akumulasi
Sampel air diambil dengan menggunakan Van
kontaminan dalam biota perairan, penurunan Dorn Water Sampler yang memiliki kapasitas 2 liter
kesehatan masyarakat pantai dan kemungkinan dari kedalaman satu meter dari permukaan air.
turunnya kontribusi sektor perikanan.
Sebanyak ± 1 liter sampel air disimpan dalam botol
polietilen (cubitainer) dan langsung disimpan dalam
Secara fisik, kontaminan logam berat merkuri pendingin (ice box) dengan suhu ± 4oC untuk dianalisis
dalam perairan terdapat dalam fase terlarut, lebih lanjut di laboratorium lapangan (field laboratory)
tersuspensi dan terendapkan. Konsentrasi merkuri di Kota Pontianak. Dalam laboratorium lapangan,
dalam tiga fase tersebut sangat dinamis dan sangat sampel air disaring menggunakan kertas saring
menentukan konsentrasi logam dalam biota. Tulisan selulosa nitrat dengan ukuran pori 0,45 µm. Setelah
ini fokus kepada dinamika kandungan merkuri terlarut, disaring, sampel air diawetkan dengan menambahkan
dalam sedimen, dan padatan tersuspensi total (TSS) HNO3 pekat hingga mencapai pH 3. Analisis logam
untuk mendapat gambaran mengenai status polutan merkuri dalam sampel air mengacu pada metode SNI
merkuri yang ada di perairan Estuari Sungai Kapuas 19-6964.2-2003. Sebanyak 50 ml sampel air dioksidasi
Kecil dan sekitarnya.
menggunakan KMnO4 dan K2S2O8 dalam suasana
asam, yaitu dengan penambahan H2SO4 pekat dan
METODE PENELITIAN
HNO3 pekat. Sampel kemudian dipanaskan dalam
water bath bersuhu 90oC selama 2 jam. Kelebihan
Lokasi Penelitian
KMnO4 dihilangkan dengan penambahan hidroksilamin
hidroklorida untuk selanjutnya dianalisis menggunakan
Kegiatan pengambilan sampel air, sedimen dan CVAAS
(Cold
Vapor
Atomic
Absorption
padatan tersuspensi total (TSS) dilakukan pada April – Spectrophotometer) dengan reduktor SnCl2 10%.
Mei 2011 yang mewakili musim peralihan I (MP-I) serta
pada September-Oktober 2011 yang mewakili musim Pengambilan Sampel Sedimen dan Analisis Merkuri
peralihan II (MP-II). Lokasi sampling menggunakan Dalam Sedimen dan TSS
istilah KB (Kalimantan Barat) yang dibagi menjadi
empat wilayah yaitu, wilayah sepanjang pesisir pantai
Sampel sedimen diambil dengan menggunakan

Gambar 1.
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Stasiun penelitian di kawasan perairan Estuari Kapuas Kecil, Kalimantan Barat
(KB1: Stasiun penelitian Kalimantan Barat).
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ponar grab pada lapisan dasar perairan setebal ±5 cm
yang kemudian dimasukan dalam botol HDPE (high
density polyethylene) dan disimpan dalam cooler untuk
dianalisis di laboratorium. Sedangkan, sampel TSS
(total suspended solid) atau padatan tersuspensi total
diambil dengan menggunakan Van Dorn Water
Sampler yang memiliki kapasitas 2 liter dari kedalaman
1 meter. Sampel air tersebut segera disaring di
lapangan dengan kertas saring selulosa nitrat
berukuran pori 0,45 µm. Sample air laut diawetkan
menggunakan larutan KMnO4-H2SO4. Analisis logam
Hg dalam sedimen dan TSS dilakukan dengan
menggunakan metode US EPA 245.5 (1974). Sebelum
dianalisis, sampel sedimen dan TSS dikeringkan
terlebih dahulu dalam oven bersuhu 60oC dan
dihaluskan. Sebanyak 0,2 gram sampel kering tersebut
(triplikat) dimasukkan ke dalam botol BOD. Kemudian
sampel didestruksi menggunakan aquaregia pada
suhu 95oC selama 2 menit, diikuti dengan proses
oksidasi menggunakan KMnO4. Kelebihan KMnO4
dihilangkan menggunakan larutan NaCl-hidroksilamin
sulfat. Selanjutnya, sampel dianalisis menggunakan
CVAAS dengan reduktor SnCl2 10%. Untuk
pengendalian mutu pengukuran (Quality Control)
merkuri dalam sedimen digunakan uji pembanding
dengan CRM PACS-2 yang dikeluarkan oleh NRCC
(National Research Council Canada).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Merkuri Terlarut
Dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa kandungan
rata-rata merkuri terlarut pada musim peralihan
I di ekosistem sungai sebesar 0,22 ± 0,23 µg l-1
sedangkan pada musim peralihan II sebesar 0,24 ±
0,06 µg l-1. Kandungan merkuri terlarut rata-rata di
ekosistem estuari diketahui sebesar 0,11 ± 0,08 µg
l-1 pada musim peralihan I dan sebesar 0,20 ± 0,25
µg l-1 pada musim peralihan II. Kandungan merkuri
terlarut rata-rata menunjukkan tren penurunan dari
ekosistem sungai ke ekosistem estuari. Hal ini terjadi
karena sumber polutan merkuri utamanya terdapat
Tabel 1.

di daerah hulu sungai. Dalam perjalanannya dari
hulu sungai ke perairan muara atau pesisir, polutan
merkuri tersebut teradsorpsi oleh tingginya padatan
tersuspensi yang terdiri dari komponen fitoplankton
dan partikel sedimen tersuspensi. Kedua parameter
tersebut sangat berperan sebagai penyerap polutan
terlarut yang selanjutnya akan terendapkan ke dasar
perairan (Salomon & Stigliani, 1995).
Selain proses adsorpsi oleh tingginya padatan
tersuspensi, kontaminan logam dalam kolom air
juga mendapatkan pengaruh pengenceran air laut
dan pembilasan dari air hujan seperti yang pernah
dilaporkan oleh Apeti et al. (2009) dan Rainbow (1995).
Mereka memaparkan bahwa pencampuran air sungai
yang tinggi kandungan polutan logamnya dengan
air laut dan penambahan debit sungai memberikan
pengaruh pengenceran yang menyebabkan rendahnya
kandungan polutan logam di daerah estuari. Dari Tabel
1 terlihat bahwa kandungan merkuri terlarut pada MP
I lebih rendah jika dibandingkan dengan kandungan
merkuri terlarut pada MP II. Hal ini erat kaitannya
dengan tingginya curah hujan dan debit sungai pada
MP II seperti yang telihat dalam Tabel 2 dan pada
Gambar 2. Tingginya curah hujan akan membawa
merkuri yang berada di sekitar DAS Kapuas Kecil
terbawa masuk ke badan Sungai Kapuas yang lebih
jauh akan meningkatkan kandungan merkuri terlarut
(Ramalhosa et al.,1995).
Analisis dengan menggunakan analisis statistik
oneway Anova diketahui bahwa merkuri terlarut, baik
untuk sungai maupun estuari, pada MP-I lebih rendah
jika dibandingkan MP-II. Secara umum kandungan
merkuri terlarut di perairan Estuari Kapuas Kecil masih
di bawah ambang batas baku mutu laut nasional
menurut Kemen LH No. 51 Tahun 2004 tentang Baku
Mutu Air Laut untuk Hg. Namun jika dibandingkan
dengan daerah lain misalnya di Teluk Jakarta hasil
penelitian Lestari & Edward (2004), maka kandungan
merkuri terlarut di perairan Estuari Kapuas Kecil lebih
tinggi nilainya. Keterpaparan merkuri menyebabkan
kerusakan kromosom. Hal ini dapat menyebabkan

Kisaran (rata-rata dan standar deviasi dari 26 data) kandungan logam merkuri terlarut di
Perairan Estuari Kapuas Kecil, Provinsi Kalimantan Barat. ∑ St: jumlah stasiun; MP I: musim
peralihan I 2011; MP II: musim peralihan II 2011
Lokasi			
(∑ St)			

Hg terlarut
(µg l-1)

			

MP I		

Sungai Kapuas Kecil (3) 0,04 s.d 0.48
			
0,22 ± 0,23
			
Estuari Kapuas Kecil (23) 0,01 s.d 0,22
			
0,11 ± 0,08

MP II
0,18 s.d 0,31
0,24 ± 0,06
0,01 s.d 0,80
0,20 ± 0,25
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Gambar 2.

Debit rata-rata bulanan Sungai Kapuas Kecil, Kalimantan Barat (Adijaya & Yamashita, 2004).

Tabel 2.

Mm

Curah hujan rata-rata bulanan Kota Pontianak (www.worldclimate.com)
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

274,8

212,7

241,9

279,6

279,1

228

177,8

206,2

245

356,4

385

321,1

cacat bawaan pada bayi seperti kasus yang terjadi di
Minamata, Jepang (Polii & Sonya, 2002).
Merkuri Dalam Sedimen dan Tersuspensi
Hasil analisis CRM PACS-2 dari Laboratorium
kimia anorganik Puslit Oseanografi-LIPI didapatkan
nilai 2,96 mg kg-1 berat kering, sedangkan nilai acuan
dari NRCC (National Research Council Canada)
sebesar 3,04 ± 0,2 mg/kg berat kering. Hal tersebut
menunjukkan bahwa metoda analisis merkuri dalam
sedimen di laboratorium memiliki akurasi tinggi.
Kandungan merkuri dalam sedimen dasar perairan
merupakan indikator polusi merkuri pada perairan.
Pada sedimen dasar merkuri terakumulasi sebagai
hasil proses sedimentasi yang dapat lepas dan tersedia
untuk proses biokimia di kolom air (Bianchi, 2007).
Sedimen juga dapat menjadi tempat akumulasi logam
(Sakellari et al., 2011) dan berpotensi sebagai bahan
pencemar endogen ekosistem (Ciutat et al., 2009).
Kandungan logam merkuri dalam sedimen dasar
dan TSS di perairan Estuari Kapuas Kecil pada musim
peralihan I, MP-I (April-Mei 2011) dan musim peralihan
II, MP-II (September-Oktober 2012) disajikan dalam
Tabel 3. Hasil analisis oneway Anova didapatkan bahwa
kandungan merkuri dalam sedimen dari ekosistem
sungai lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan
merkuri dalam sedimen dari ekosistem estuari baik
pada MP-I maupun MP-II. Tingginya kandungan
merkuri dalam sedimen di ekosistem sungai karena
merkuri memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan
air sehingga di dalam kolom air, polutan merkuri tersebut
mengalami sedimentasi di perairan sungai sebelum
mencapai perairan estuari. Penelitian lain yang pernah
dilakukan oleh Polii & Sonya (2002) menyebutkan
bahwa kandungan merkuri di Daerah Aliran Sungai
Buyat menunjukkan nilai yang relatif tinggi. Aktivitas
penambangan emas menggunakan merkuri banyak
dilakukan di hulu Sungai Buyat. Kisaran merkuri dalam
sedimen di ekosistem sungai pada MP-I berkisar 0,06
- 0,12 mg kg-1 berat kering dengan rata-rata sebesar
40

0,08 ± 0,03 mg kg-1 berat kering sedangkan kisaran
merkuri dalam sedimen di ekosistem sungai pada MPII berkisar 0,08 - 0,2 mg kg-1 berat kering dengan ratarata sebesar 0,11 ± 0,04 mg kg-1 berat kering. Secara
umum, kandungan merkuri dalam sedimen di perairan
Estuari Kapuas Kecil masih berada di bawah ambang
batas aman berdasarkan CCME (Canadian Council of
Ministers of The Environment, 1999) yang berada pada
angka angka 0,5 mg kg-1 berat kering untuk sedimen
dasar sungai dan 0,7 mg kg-1 berat kering untuk
sedimen dasar laut.
Kandungan merkuri dalam sedimen pada MP-I
umumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan
kandungan merkuri pada MP-II baik di ekosistem
sungai maupun ekosistem estuari yang ditunjukkan
dalam Tabel 3 dan pada Gambar 3. Dinamika
kandungan merkuri dalam sedimen antar musim
tersebut menunjukkan adanya proses resuspensi dan
deposisi partikel yang mengandung merkuri dalam
kolom air. Proses resuspensi partikel sedimen pada
bulan April-Mei lebih dominan dibandingkan dengan
proses deposisi partikel sedimen. Indikasinya adalah
tingginya kandungan padatan tersuspensi total dalam
kolom air pada April-Mei (Gambar 4). Sebaliknya pada
September-Oktober proses deposisi lebih dominan
yang ditunjukkan oleh rendahnya kandungan padatan
tersuspensi total dalam kolom air. Menurut Lauma
& Rainbow (2008) logam yang berasosiasi dengan
padatan tersuspensi akan berkontribusi terhadap
besarnya kandungan logam. Kandungan logam dalam
padatan tersuspensi dapat mencapai nilai ribuan
kali per unit massa kadar logam terlarut. Kandungan
padatan tersuspensi total yang lebih rendah pada
Bulan September akan memberikan peluang kepada
merkuri (terutama merkuri terlarut) untuk berinteraksi
dengan sedimen. Interaksi ini memungkinkan
tingginya mobilitas merkuri terlarut ke sedimen dasar.
Kandungan merkuri dalam sedimen di perairan pesisir
Kalimantan Barat relatif lebih kecil dibandingkan
perairan lain seperti Teluk Meksiko, Scotland ataupun
Brasil. akan tetapi apabila dibandingkan dengan
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Gambar 3.

Tabel 3.

Sebaran mendatar Hg dalam sedimen pada MP-II (a) dan MP-I (b).

Kisaran berat kering (rata-rata dan standar deviasi) kandungan logam merkuri di Perairan
Estuari Kapuas Kecil, Provinsi Kalimantan Barat. ∑ St: jumlah stasiun; MPI: musim peralihan
I 2011; MPII: musim peralihan II 2011
Lokasi			
(∑ St)			

Hg dalam sedimen		
(mg kg-1)			

Hg dalam TSS
(mg kg-1)

			

MPI		

MPII		

MPI		

MPII

Sungai Kapuas Kecil (3)
			
		
Estuari Kapuas Kecil (23)
			

0,06 s.d 0,12
(0,08 ± 0,03)

0,08 s.d 0,2
(0,11 ± 0,04)

1,30 s.d 2,58
(1,93 ± 0,60)

1,00 s.d 1,16
(1,09 ± 0,08)

0,01 s.d 0,10
(0,05 ± 0,02)

0,05 s.d 0,17
(0,11 ± 0,02)

0,44 s.d 3,17
(1,38 ± 0,83)

0,46 s.d 2,98
(1,56 ± 0,72)
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Gambar 4.

42

Profil penampang mendatar TSS: (A) ekosistem Estuari Kapuas Kecil; (B) ekosistem Sungai
Kapuas Kecil.

Dinamika Temporal Kandungan Merkuri...di Kalimantan Barat (Arifin, Z. & Ismail, M.F.A)
Tabel 4.

Kandungan merkuri terlarut, tersuspensi dan dalam sedimen di perairan

Lokasi				
		
		
Terlarut		
		
mg l-1		

Konsentrasi Merkuri			
Tersuspensi
mg kg-1		

Dalam sedimen
mg kg-1

Teluk Kao
(Halmahera)

<0,001		

-		

0,081 ± 0,063		

(Edward, 2008)

Perairan Anggai
(Maluku Utara) <0,001		

-		

0,061 ± 0,039		

(Edward, 2008)

DAS Buyat

0,0002 s.d 0,001 -		

-			

(Polii & Sonya, 2002)

Patos Lagoon
Estuari, Brazil

-		

0,12 s.d 3,97

0,02 s.d 17,84		

(Mirlean et al., 2003)

Gulf of Mexico

-		

-		

0,1 ± 0,02		

(Inzunza et al., 2009)

Holy Loch,
Scotland		

-		

-		

0,78 s.d 3,61		

(Miller et al., 2000)

periaran di kawasan Indonesia seperti Teluk Kao dan
Perairan Anggai, Konsentrasi merkuri dalam sedimen
menunjukkan nilai yang hampir sama (Tabel 4).

Pustaka

dibandingkan musim peralihan II baik untuk ekosistem
sungai maupun estuari. Hal yang berbeda terjadi pada
kandungan merkuri tersuspensi, diketahui bahwa
kandungan merkurinya pada musim peralihan I lebih
tinggi dibandingkan pada musim peralihan II. Secara
umum kandungan merkuri terendapkan lebih rendah
dibandingkan dengan kandungan merkuri tersuspensi
pada tiap musim di perairan Estuari Kapuas Kecil.

Kandungan
merkuri
terendapkan
lebih
rendah dibandingkan dengan kandungan merkuri
tersuspensi pada tiap musim di perairan Estuari
Kapuas Kecil. Secara umum perbedaan kandungan
merkuri terendapkan dengan kandungan merkuri
tersuspensi lebih besar pada MP I. Kandungan
merkuri dalam TSS pada MP I lebih tinggi daripada
kandungan merkuri dalam TSS pada MP II baik
itu dalam sistem sungai maupun estuari (Tabel 3).
Kemungkinan utama penyebab terjadinya fenomena
ini yaitu adanya pengaruh musim yang berkontribusi
terhadap banyaknya debit aliran dari sungai ke muara.
Tingginya debit aliran sungai menyebabkan rendahnya
kandungan padatan tersuspensi total per unit volume,
sehingga jumlah merkuri yang terserap ke padatan
tersuspensi tiap unit volume juga rendah.

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada
rekan peneliti yang telah membantu dalam pelaksanaan
penelitian ini yaitu: Fitri Budiyanto, S.Si, Dr. Mutiara
R. Putri, Drs. Edi Kusmanto, Dede Falahudin, S.Si ,
Praditya Avianto, Triyoni Purbonegoro, S.Si dan Abdul
Rozak atas bantuan di lapangan, laboratorium dan
penggunaan sebagian data penelitian. Penelitian ini
dibiayai oleh Program Kompetitif LIPI Tahun Anggaran
2010-2012.
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di Perairan Estuari Kapuas Kecil umumnya relatif
rendah dan masih di bawah ambang batas aman
bagi kehidupan biota. Dinamika merkuri terlarut,
terendapkan dan tersuspensi di perairan Estuari
Kapuas Kecil dipengaruhi oleh musim. Kandungan
merkuri terlarut dan terendapkan di perairan Estuari
Kapuas Kecil pada musim peralihan I lebih rendah
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ABSTRAK
Karakteristik batimetri danau merupakan salah satu paramater kunci yang penting untuk diketahui karena
sangat terkait dalam pengelolaan baik itu biota yang hidup di dalamnya maupun dalam perencanan pembangunan
danau tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi karakteristik batimetri dasar Danau Empangau
yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat. Data akustik diperoleh dengan mengunakan
Portable Scientific Echosounder SIMRAD EY60. Desain alur pengambilan data yang digunakan adalah transek
zig-zag yang dikombinasi dengan tiga transek paralel. Pengolahan data meliputi ekstraksi data kedalaman,
transformasi posisi geografis ke dalam bentuk UTM, pencocokan model semi-variogram dan pendugaan kedalaman
dengan menggunakan model yang diperoleh. Hasil analisis struktur dan pencocokan model menggunakan analisis
geostatistika menunjukkan model yang paling cocok dengan data kedalaman Danau Empangau adalah model
sferis (spherical) dengan parameter nugget sebesar 0,12, sill sebesar 7,404 dan range parameter sebesar 77,3.
Model ini memiliki r2 (koefisien determinasi) tertinggi sebesar 0,935 dan nilai JKS (jumlah kuadrat sisa) terkecil
sebesar 8,7 dengan nilai goodness of fit dari model tersebut adalah 0,984. Model tersebut kemudian digunakan
untuk menduga nilai kedalaman pada titik-titik yang belum memiliki informasi kedalaman melalui proses kriging.
Hasil cross-validasi antara estimasi kedalaman menggunakan kriging dengan nilai aktual kedalaman menunjukkan
nilai r2 sebesar 0,92. Kedalaman rata-rata Danau Empangau berdasarkan pada pendugaan geostatistika dalah
8,07 meter dengan standar deviasi sebesar 3,71. Dari hasil pendugaan batimetri dan rata-rata kedalaman
Danau Empangau selanjutnya dapat digunakan sebagai informasi dasar mengenai karakteristik danau dan juga
sebagai salah satu masukkan dalam penentuan daerah inti reservat yang relatif stabil dari variasi air musiman.
Kata kunci: Semi-Variogram, Analisis Struktur, Pemetaan Kedalaman
ABSTRACT
Lake bathymetric characteristic is one of the key parameters that is important to know because it is very
relevant in the management of both the biota that live in it as well as in planning the construction of the lake. The
aim of this study is to investigate bathymetric characteristics conditions of the Empangau Lake located in Kapuas
Hulu, West Kalimantan Province. Acoustic data were obtained using the portable scientific echosounder SIMRAD
EY60. Track design during data collection was zig-zag transects combined with 3 lines of parallel transects.
Data processing included depth data extraction, transformation of geographic position into UTM format, semivariogram model fitting and depth prediction by using the model. Results of structural analysis and models fitting
using geostatistical analysis show that the best model for Lake Empangau depth data is spherical model with
a nugget parameter of 0.12, sill parameter of 7.40 and range parameters of 77.3. This model has the highest
r2 (coefisient of determination) (0.935) and the lowest RSS (Residual Sum Square) value (8.7) with goodness
of fit of the model is 0.984. This model then used to estimate the depth at the points that there are no depth
information through kriging proccess. Cross-validation result of the kriging estimated value with actual depth
data show that the r2 value is 0.92. Average depth of the Empangau Lake based on Geostatistical prediction is
8.07 m with standard deviation of 3.71. Bathymetric description and the average depth of the Empangau Lake
then can be used as basic information about the characteristics of this lake, these also useful factors for the
determinaton of main conservation area that relatively stabil and not affected by the seasonal water variation.
Keywords: Bathymetric Mapping, Semi-Variogram, Structure Analysis

PENDAHULUAN
Luas perairan umum di Propinsi Kalimantan Barat
sekitar dua juta hektar, terdiri atas danau rawa dan
sungai. Sungai Kapuas merupakan sungai terbesar
Kalimantan Barat dan terpanjang di Indonesia yaitu
1.080 km (Sutikno, 1981). Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kapuas mempunyai tipe ekologi yang sangat komplek,
namun secara garis besar ada tiga tipe yang penting
yaitu. Tipe perairan 1 adalah tipe perairan berarus
deras sampai sedang, bukan merupakan daerah
banjiran, pada umumnya berbatu, di sekeliling sungai

merupakan daerah perkebunan atau perladangan,
tipe ini terdapat di sebelah hulu daerah Bunut. Tipe
Perairan 2 adalah tipe perairan yang merupakan rawa
banjiran, arus tenang, banyak terdapat anak sungai,
di sekeliling sungai merupakan hutan rawang, tipe ini
biasanya terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu terutama
di Kecamatan Selimbau. Tipe perairan 3 adalah tipe
perairan yang masih dipengaruhi oleh pasang surut
air laut, tipe ini terdapat di bagian hilir sungai, tipe ini
mulai dari muara sungai sampai ke daerah Sanggau
(60 km dari kota Pontianak) (Utomo et al., 1991).

Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: naseer.brpl@gmail.com

45

J. Segara Vol. 9 No. 1 Agustus 2013: 45-53
Sudah menjadi isu nasional bahwa potensi
sumber daya perikanan perairan umum cenderung
menurun bahkan beberapa jenis ikan menjadi langka
antara lain Babat (Datniodes quadrifsciatus), Aruwana
(Schlerophagus formosus), Belida (Notopterus chitala),
Sengarat (Belodonticthys dinema) dan lain sebagainya.
Menurut Pollnac & Malvestuto (1991) bahwa DAS
Kapuas mulai tampak dipengaruhi tekanan ekologis
dari sektor pertanian dan industri

perkembangannya pada 1960an tujuan dari aplikasi
geostatistika adalah melakukan evaluasi deposit
tambang dari beberapa informasi kecil seperti informasi
hasil coring/pengeboran. Variabel-variabel spasial
yang dipelajari dalam geostatistika seperti kandungan
logam, ketebalan suatu strata sampling, kepadatan
ikan, dan lain-lainnya secara umum memiliki dua aspek
sekaligus yaitu aspek terstruktur dan aspek acak,
dengan adanya informasi koordinat spasial maka
kedua aspek ini tidak dapat digambarkan secara
sederhana dengan polynomial orde rendah biasa
(Rivoirard et al., 2000). Dalam penelitian ini geostatistika
digunakan untuk meneliti satu variabel saja yaitu
variabel kedalaman hasil deteksi akustik.

Danau Empangau telah ditetapkan sebagai
kawasan Protected Area melalui Surat Keputusan
Bupati Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2001. Kawasan
tersebut berfungsi sebagai tempat pemijahan
(spawning ground) dan daerah perlindungan (nursery
ground) sumberdaya ikan khususnya ikan-ikan
Tujuan utama geostatistika adalah mengetahui
endemik yang terdapat di area tersebut. Pada musim- korelasi spasial di suatu lokasi sehingga dimungkinkan
musim tertentu kawasan Danau Empangau juga menduga populasi di lokasi tertentu secara keseluruhan
berfungsi sebagai daerah penangkapan ikan Aruwana dengan
melakukan
serangkaian
pengukuran(Schlerophagus formosus) yang sangat menunjang pengukuran di titik-titik tertentu di lokasi tersebut tanpa
perekonomian masyarakat di sekitar danau.
mengukur keseluruhan populasi di lokasi tersebut (Ilian
et al., 2008).
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui struktur
data kedalaman yang diperoleh dari survei akustik
Penelitian dilaksanakan di Danau Empangau –
di Danau Empangau, mencari model geostatistika Kalimantan Barat pada 20 Januari 2007 dengan
yang paling sesuai dengan data yang diperoleh, menggunakan (Portable Scientific Echosounder)
melakukan pendugaan kedalaman pada titik- SIMRAD EY 60. Alat ini dipasang di samping kanan
titik yang belum diketahui informasinya dengan kapal (side mounted system), sebuah perahu nelayan
menggunakan model geostatistika yang diperoleh, berukuran sekitar 8 GT yang lebih dikenal oleh
dan selanjutnya memetakan hasil dugaan kedalaman masyarakat sekitar sebagai perahu bandung.
untuk menggambarkan karakteristik batimetri Danau
Empangau. Informasi ini selanjutnya dapat digunakan
Pengambilan data di Danau Empangau dilakukan
sebagai rujukan dalam penghitungan kapasitas dengan menggunakan bentuk trek zig-zag yang
penyangga (carrying capacity) danau tersebut dan dikombinasi dengan tiga lintasan paralel. Gambar trek
selanjutnya diharapkan dapat menunjang pengelolaan alur pengambilan data akustik dapat dilihat pada
sumber daya ikan maupun konservasi pada danau Gambar 1. Data hasil perekaman disimpan dalam
tersebut.
echogram digital yang disimpan dalam format RAW.
Ekstraksi data dilakukan dengan menggunakan
METODE PENELITIAN
software SONAR 4 dan Echoview versi 4. Hasil
ekstraksi data echogram adalah berupa data
Perkembangan metode akustik terus mengalami kedalaman pada posisi sepanjang jalur pengambilan
kemajuan yang pesat, baik dalam penyempurnaan data. Data posisi pengambilan data kemudian
peralatan maupun dalam bidang pengolahan sinyal ditransformasikan ke dalam bentuk UTM (universal
lanjutan. Metode akustik merupakan metode yang tranverse mercator) untuk selanjutnya dianalisis
memanfaatkan gelombang suara untuk mendeteksi dengan menggunakan geostatistika.
objek dalam suatu medium (dalam hal ini air tawar).
Penggunaan dan perkembangannya dalam menunjang
Set data yang digunakan dalam penelitian ini
kajian sumber daya semakin pesat. Selain aplikasi yaitu set data kedalaman pada setiap posisi hasil
langsung dalam pendugaan stok perikanan, sistem pendeteksian dengan akustik. Pada set data tersebut
hidro akustik juga dapat digunakan dalam mendeteksi akan dilakukan analisis statistika dasar (descriptivebatimetri suatu perairan. Hasilnya menjadi salah satu statistics). Analisis yang dilakukan terdiri dari: jumlah
faktor penting yang dapat digunakan dalam perhitungan dari nilai-nilai tersebut, histogram data, rata-rata,
kapasitas penyangga (carrying capacity) dari suatu varians sampel, simpangan baku, koefisien variasi dan
perairan terhadap biota-biota yang hidup di dalamnya. skew (kecondongan) dari histogram data-data tersebut.
Selanjutnya setelah analisis statistika dasar selesai
Geostatistika merupakan serangkaian metode dilakukan, akan dilakukan analisis struktur data dengan
yang digunakan untuk meneliti satu atau lebih variabel menggunakan analisis geostatistika.
yang terdistribusi secara spasial. Pada awal
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Gambar 1.

Lokasi Danau Empangau dan bentuk trek alur pengambilan data akustik di Danau Empangau.

Proses awal analisis geostatistika yang dilakukan
adalah penentuan jarak antar titik sampel dengan
menggunakan formula penentuan jarak antar titik, yaitu
melalui perhitungan selisih antar 2 koordinat yang
sudah diproyeksikan menjadi bentuk UTM dengan
rumus:
............................... 1)

dipisahkan oleh vektor jarak h. Semi-variogram
merupakan fungsi dari vektor jarak h, setara dengan
rata-rata dari 0.5[z(x+h)-z(x)]2 untuk keseluruhan
pasangan antara titik z(x) dan z(x+h) dengan jarak h
antara satu titik dengan titik yang lain
Pencocokan model dilakukan dengan ploting
nilai rata-rata semi-variogram lag h pada sumbu y
dengan nilai selang lag h pada sumbu x. Dari plot dan
data yang diperoleh selanjutnya dapat dilakukan
pencocokan model menurut gambar plot dan
perhitungan nilai-nilai yang menjadi indikator
kesesuaian model dengan data yang ada.

di mana :
hij
= jarak antara dua data ke i dan j
xi
= nilai koordinat bujur east (UTM)
		
untuk data ke-i
yi
= nilai koordinat lintang south (UTM)
		
untuk data ke-i
Pada pencocokan model indikator yang dijadikan
tingkat kecocokan adalah nilai r2 dari model tersebut
xj
= nilai koordinat bujur east (UTM)
		
untuk data ke-j
dan nilai RSS (residual sum square). Nilai r2 diperoleh
yj
= nilai koordinat lintang south (UTM)
melalui formula (3).
		
untuk data ke-j
................................................... 3)
Jarak (h) inilah yang digunakan dalam penentuan
pasangan data pada proses perhitungan nilai semivariogram.
dengan:
Menurut Rivoirard et al. (2000) dan Clark (1979),
analisis struktur yang dapat dilakukan adalah analisis
semi-variogram. Semi-variogram merupakan alat yang
paling dasar untuk mengetahui struktur dalam
geostatistika intrinsik. Perhitungan nilai semi-variogram
dapat dilakukan dengan menghitung nilai kuadrat
selisih dari seluruh pasangan data yang memiliki jarak
tertentu kemudian membagi jumlah nilainya dengan 2
kali jumlah pasangan yang ada pada jarak tersebut
seperti telah dijelaskan oleh Isaaks & Srivastava (1989)
dan Clark (1979).
............. 2)

dengan γ*(h) adalah nilai semi-variogram, N(h)
adalah jumlah pasangan dari titik-titik (xi,xj) yang

Sedangkan nilai RSS didapatkan dari nilai SSerr.
Model yang dipilih adalah model yang memiliki r2
tertinggi dan nilai RSS terkecil. Pada proses ini juga
akan ditentukan nilai sill (c), nilai kisaran (a0) dan nilai
nugget (c0) jika ditemui efek nugget di dalamnya. Model
dan parameter-parameter yang diperoleh akan menjadi
patokan dalam pendugaan dan interpolasi dengan
menggunakan kriging. Hasil pendugaan dengan
menggunakan kriging selanjutnya akan dicek melaui
proses validasi silang (cross-validation) dengan
menggunakan data aktual untuk mengetahui tingkat
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kecocokan hasil pendugaan. Hasil interpolasi pada
keseluruhan area yang menjadi domain area dari
model tersebut kemudian dipetakan untuk memberikan
gambaran karakteristik batimetri Danau Empangau.
HASIL DAN PEMBAHASAN

memiliki kedalaman rata-rata 8,08 meter dengan
kedalaman maksimum adalah 21,19 meter. Nilai
kedalaman minimum yang terdapat pada data adalah
kedalaman minimum yang masih dapat dilalui kapal
ketika melakukan pengambilan data.

Set data kedalaman di Danau Empangau
memiliki skewness -0,91 artinya set data tersebut
memiliki memiliki kecondongan (skewness) negatif,
yang berarti sebagian besar datanya bernilai lebih
besar dari nilai rata-ratanya. Nilai kelancipan (kurtosis)
data tersebut bernilai positif yaitu 0,42. Hal ini berarti
data tersebut memiliki bentuk kurva sebaran yang lebih
lancip dibandingkan dengan kurva normal. Histogram
data kedalaman hasil deteksi akustik dapat dilihat
pada Gambar 2. Nilai koefisien variasi di bawah 1
menunjukkan bahwa data tersebut tidak dipengaruhi
Total data sampel kedalaman yang didapatkan adanya nilai pencilan yang relatif besar. Dari histogram
adalah 2.044 titik dengan gambaran deskripsi nampak bentuk tipikal set data yang memiliki skewness
statistiknya dapat dilihat dalam Tabel 1. Seluruh set negatif dengan ekor nilai-nilai besar yang cukup
data tersebut digunakan dalam analisis geostatistika. panjang (Isaaks & Srivastava, 1989). Presentase
Dari parameter-parameter tersebut dapat dilihat tertinggi adalah data pada selang kelas 3-4 meter yaitu
bahwa set data kedalaman di Danau Empangau 13% atau sebanyak 265 data.

Deteksi akustik yang dilakukan di Danau
Empangau menghasilkan 24 digital echogram. Secara
umum karakterisrik echogram yang didapatkan terdiri
dari permukaan, target pada kolom perairan dan
pantulan dari dasar perairan seperti tampak pada
Lampiran 1. Data yang dipergunakan pada tulisan ini
adalah data kedalaman hasil ekstraksi akustik. Total
trek yang ditempuh pada pengambilan data tersebut
adalah 5.240 meter.

Tabel 1.

Gambar 2.
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Deskripsi statistika dari set data kedalaman
Parameter

Nilai

N		
Mean		
Median		
Minimum
Maximum
Range		
Variance		
Std.Dev.		
Coef.Var.
Skewness
Kurtosis		

2044
8,08
7,37
2,72
21,29
18,57
15,17
3,89
0,48
-0,91
0,42

Histogram data kedalaman hasil deteksi akustik.

Satuan
meter
meter
meter
meter
meter
meter2
meter
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Proses selanjutnya adalah perhitungan nilai
semi-variogram untuk seluruh data set. Perhitungan
pada tulisan ini dilakukan dengan menggunakan
perangkat lunak yang dapat membantu menghitung
nilai semi-variogram dengan cepat. Perhitungan nilai
semi-variogram dilakukan untuk semua pasangan
data pada semua kemungkinan jarak antar data ke
segala penjuru arah (omni-directional). Selanjutnya
data tersebut dikelompokkan ke dalam selang lag
kelas untuk mencari model semi-variogram yang
sesuai. Dalam tulisan ini selang lag yang dipakai
adalah 3 meter. Data hasil perhitungan nilai semivariance rata-rata dan jumlah pasangan yang terlibat
dalam perhitungan nilai semi-variance tersebut dapat
dilihat dalam Lampiran 2.
Berdasarkan pada kriteria yang telah ditentukan
maka dari proses pencocokan model (model fitting)
diperoleh model yang paling cocok dengan data
di Danau Empangau adalah model sferis (Gambar
3) dengan nilai r2 sebesar 0,93 dan nilai RSS 8,7,
dengan nilai kisaran (a) sebesar 77,3 meter, nilai sill
(c) sebesar 7,4 dengan persamaan modelnya adalah:
.................... 4)

Model semi-variogram ini memberikan nilai
goodness of fit sebesar 0,98, adanya nilai nugget
sebesar 0,12 hanya mempengaruhi 2% kecocokan
model. Menurut Addis et al (2009), pengaruh nugget
sebesar 2% berarti menunjukkan tidak signifikannya
pengaruh efek discontinuity yang mempengaruhi
struktur data tersebut. Struktur data dan auto korelasi

Gambar 3.

yang terjadi pada set data tersebut bersifat kontinu
sampai dengan range model tersebut. Menurut
Petitgass (1993), setelah proses pencocokan model
selanjutnya dapat dilakukan proses estimasi dan
interpolasi dengan menggunakan model yang telah
ditentukan tersebut.
Dari model yang telah diperoleh, selanjutnya
dilakukan interpolasi dan pendugaan dengan kriging
sehingga didapatkan nilai estimasi kedalaman
berdasarkan pada model spherical tersebut. Hasil
estimasi kedalaman selanjutnya divalidasi silang
(cross validation) dengan nilai kedalaman aktual.
Pada Gambar 4 ditunjukkan hasil validasi silang yang
dilakukan pada penelitian ini. Nilai r2 sebesar 0,92
menunjukkan bahwa estimasi yang dilakukan dengan
model telah dapat mewakili 92% dari data kedalaman
aktual.
Validasi silang yang dilakukan adalah untuk
mengetahui seberapa bagus model yang diperoleh
dapat memberikan estimasi. Nilai r2 sebesar 0,92
berarti model sudah cukup baik dipergunakan sebagai
interpolator untuk memperoleh data kedalaman pada
titik-titik yang belum dilakukan pendeteksian dengan
akustik.
Sebagaimana terlihat pada histogram hasil
dugaan kedalaman berdasarkan model pada Gambar
5 dan parameter-parameter data hasil dugaan dalam
Tabel 2, sebaran histogram data hasil dugaan tidak
memiliki perbedaan yang signifikan dengan sebaran
data kedalaman aktual. Menurut Cressie (1993),
sebaran antara data hasil dugaan seyogyanya memiliki
sebaran data yang sama dengan data kedalaman
aktual sesuai dengan prinsip-prinsip stasionaritas

Model spherical yang didapatkan dari analisis geostatistika.
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Gambar 4.

Validasi silang antara kedalaman aktual dengan kedalaman hasil dugaan.

Gambar 5.

Histogram data kedalaman hasil estimasi dengan kriging.

(stationarity). Perbedaan kedua set data tersebut
adalah sebaran data kedalaman hasil dugaan memiliki
bentuk yang halus dibandingkan dengan sebaran data
aktualnya. Hal ini dijelaskan oleh Isaaks & Srivastava
(1989) sebagai fenomena yang sudah menjadi sifat
dari pendugaan kriging yaitu cenderung menghaluskan
fenomena lokal yang terjadi pada masing-masing titik
pengambilan data.
Tabel 2 memperlihatkan perbandingan antara
parameter-parameter set data aktual dengan
parameter-parameter set data hasil estimasi. Nilai
parameter-parameter ini secara rata-rata tidak terlalu
banyak berbeda, meskipun kadang pada parameter
rata-rata sering berbeda secara nyata seperti pada
aplikasi yang dilakukan oleh Rivoirard et al. (2000). Hal
terlihat cukup berbeda adalah pada varians, standar
deviasi dan yang paling penting adalah koefisien variasi
50

(coeficient of variation). Pada set data kedalaman
hasil estimasi, ketiga parameter ini memiliki nilai yang
lebih kecil dibandingkan dengan set data aktual. Lebih
rendahnya ketiga parameter ini menurut Rivorard et.al.
(2000, menunjukkan lebih kecilnya variasi/simpangan
antara nilai rata-rata hasil dugaan model statistika
dengan keseluruhan sampel. Hal ini merupakan salah
satu keunggulan dari pendugaan yang dilakukan
dengan model geostatistika dibandingkan perhitungan
aritmatika biasa yang mengasumsikan keseluruhan
sampel data terdistribusi secara identik dan idenpende
(identically and independently distributed).
Proses selanjutnya yang dilakukan adalah
interpolasi nilai dugaan kedalaman untuk keseluruhan
titik dan bagian danau berdasarkan model geostatistika
yang telah dibangun. Proses ini dilakukan untuk
menduga, mengetahui dan selanjutnya memetakan

Karakteristik Batimetri Danau Empangau-Kalimantan Barat (Natsir, M., et al.)
Tabel 2.

Perbandingan deskripsi statistika antara set data kedalaman aktual dengan data hasil
estimasi
Parameter

Kedalaman Aktual

Hasil Estimasi

n		2044			2044
Mean		8,08			8,07
Median		7,37			7,46
Minimum
2,72			2,66
Maximum
21,29			
20,85
Range		
18,57			
18,19
Variance		
15,17			
13,79
Std.Dev.		
3,89			
3,71
Coef.Var.
0,48			
0,45
Skewness
-0,91			
-0,81
Kurtosis		0,42			0,23

kondisi kedalaman pada keseluruhan bagian danau,
sehingga dapat diketahui gambaran karakteristik
batimetri Danau Empangau.
Gambaran karakteristik Danau Empangau
hasil dugaan dapat dilihat pada Gambar 6, nampak
kedalaman sangat bervariasi dari bagian inlet (ujung
sebelah selatan) inti danau di sebelah utara kemudian
outlet danau. Kedalaman maksimum yaitu 20,85
meter terdapat pada zona inti danau di bagian utara.
Dalam aplikasinya pada perikanan informasi ini dapat
digunakan sebagai informasi dasar dan salah satu
informasi penunjang dalam perhitungan kapasitas
penyangga (carrying capacity) danau tersebut dan
pengelolaan sumber daya ikan maupun konservasi
pada danau tersebut. Informasi-informasi kedalaman
tersebut akan memberikan masukan misalnya dalam
penentuan lokasi konservat yang relatif aman dari
perubahan debit air karena perubahan musim.
KESIMPULAN
Teknik geostatistika dapat digunakan untuk
mengetahui struktur data dari set data kedalaman yang
diperoleh dari survei akustik di Danau Empangau. Dari
analisis geostatistika diperoleh model geostatistika
yang paling sesuai dengan set data kedalaman adalah
model spherical dengan parameter nugget sebesar
0,12 sill sebesar 7,404 dan range parameter sebesar
77,3 m dengan r2 tertinggi sebesar 0,935, nilai RSS
sebesar 8,7 dan memberikan nilai goodness of fit
sebesar 0,984.
Karakteristik batimetri Danau Empangau hasil
dugaan menunjukkan kedalaman sangat bervariasi
dari antara bagian inlet (ujung sebelah selatan),
bagian inti danau, dan di bagian outlet sebelah utara.
Kedalaman maksimum yaitu 20,85 meter terdapat
pada zona inti danau di bagian utara, pada bagian ini
direkomendasikan untuk menjadi zona inti konservasi
dari reservat karena dengan kedalaman yang lebih
dalam relatif lebih aman dari terpengaruh fluktuasi

debit air musiman.
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ikan dan juga karakteristik perairan umum dengan
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komprehensif.
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Lampiran 1.

Contoh Perolehan Echogram Digital Hasil Deteksi Akustik di Danau Empangau

Kelas 		
(lag)		

Jarak		
Rata-rata

Rata-rata
Semi-Variance

Jumlah
Pasangan

1		
3,1		
2,258		
9
2		
7,1		
0,893		
301
3		
10,04		
1,092		
1.639
4		14,27		1,168		372
5		
18,58		
2,644		
2.121
6		21,20		2,818		1.214
7		
26,26		
3,392		
2.207
8		
29,87		
4,088		
1.139
9		
33,86		
4,238		
1.606
10		
37,86		
5,848		
2.545
11		
41,46		
4,741		
2.197
12		
46,01		
6,605		
2.336
13		
50,06		
5,62		
2.090
14		
54,30		
6,751		
2.435
15		
57,93		
6,898		
3.340
16		61,72		7,703		2.160
17		
65,99		
6,838		
3.519
18		
69,77		
7,736		
1.921
19		
74,04		
7,913		
4.185
20		
77,75		
7,681		
3.986
21		
82,33		
7,763		
3.506
22		
85,77		
6,972		
3.683
23		
90,41		
6,602		
3.423
24		
93,75		
7,463		
5.586
25		
98,11		
6,973		
4.205
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ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan metode TrOCA (Tracer Oxygen, Dissolved Inorganic Carbon, Total Alkalinity)
untuk mengkaji distribusi CO2 antropogenik kaitannya dengan transpor massa air dari Samudera Pasifik ke
Samudera Hindia di wilayah Arus Lintas Indonesia (Arlindo), serta didasarkan pada empat parameter; TCO2 (Total
CO2), TA (Total Alkalinitas), O2 (Oksigen), dan θ (Temperatur Potensial). Kandungan CO2 antropogenik pada
umumnya terakumulasi paling banyak di atas lapisan termoklin dalam kisaran 20–60 µmol.kg-1 pada stasiunstasiun di kedua Samudera. Pada baris stasiun sekitar jalur North Equatorial Current (NEC) (jalur P10N) di
Samudera Pasifik, CO2 antropogenik umumnya terstratifikasi di lapisan permukaan dengan konsentrasi maksimum
50 µmol.kg-1 yang ditemukan dekat permukaan. Kandungan CO2 antropogenik di jalur NEC akan dibawa ke lokasi
Mindanau Current (MC) yang merupakan daerah inlet bagi Arlindo. Dua stasiun di lokasi MC memperlihatkan
stratifikasi yang sama dari CO2 antropogenik di lapisan permukaan dengan konsentrasi maksimum sekitar 60
µmol.kg-1. Pada lokasi outlet Arlindo, khususnya baris stasiun sepanjang timur Samudera Hindia (jalur H_I10),
stratifikasi tersebut masih ditemukan pada lapisan permukaan dengan konsentrasi maksimum 60 µmol.kg-1.
Kata kunci: CO2 antropogenik, TrOCA, Samudera Pasifik, Samudera Hindia, Arlindo
ABSTRACT
This research used TrOCA method (Tracer Oxygen, Dissolved Inorganic Carbon, Total Alkalinity) in
order to investigate anthropogenic CO2 distribution in the Indonesian Through Flow (ITF) regime as well as its
relationship with water mass transport from Pasific Ocean to Indian Ocean, based on four parameters; TCO2
(Dissolved Inorganic Carbon), TA (Total Alkalinity), O2 (Oxygen), and θ (Potential Temperature). The calculated
anthropogenic CO2 is generaly distributed in upper layer of thermocline from both oceans, with concentration of
20 – 60 µmol.kg-1. In the North Equatorial Current (NEC) (section P10N) of Pacific Ocean, the anthropogenic
CO2 is mainly stratified in upper layer with maximum concentration of 50 µmol.kg-1 founded near surface. The
anthropogenic CO2 content in NEC will be transported to Mindanau Current (MC) regime which is an inlet for
ITF. Two stations in MC regime show similar stratification of anthropogenic CO2 in upper layer with maximum
concentration of about 60 µmol.kg-1. In the outlet of ITF, particularly station section along eastern Indian Ocean
(section H_I10), the stratification is still found in upper layer with maximum concentration of 60 µmol.kg-1.
Keywords: Anthropogenic CO2, TrOCA, Pacific Ocean, Indian Ocean, ITF

PENDAHULUAN

utama tadi dan terhadap dinamika siklus karbon
secara global.

Tahun 1750an ditandai dengan dimulainya masa
revolusi industri, sehingga era ini dijadikan titik awal
Penelitian yang dilakukan dalam satu dekade,
dimulainya pengukuran konsentrasi CO2 di atmosfer. terhitung sejak Tahun 1980an, menunjukkan CO2
Meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer dari tahun akibat aktifitas manusia telah diemisikan secara
ke tahun telah berdampak pada perubahan iklim global pada kisaran rata-rata 5,4±0,3 PgC/thn (1Pg
secara global. Jauh sebelum masa revolusi industri, = 1015g) (Sarmiento & Gruber 2002), dan emisi CO2
yaitu sekitar 420.000 tahun yang lampau, CO2 atmosfer di atmosfer telah meningkat sekitar 3,3±0,1 PgC/thn.
berada pada kisaran 180-280 ppm (Falkowski et al., Sisanya, sekitar 2,1±0,3 PgC/thn, harus diserap oleh
2.000), dimana pada saat itu, CO2 tersebar secara lautan dan daratan. Melalui suatu pendekatan yang
normal di antara ketiga reservoir (penampungan) menggunakan data oksigen dan karbon isotop di
utamanya (atmosfer, biosfer daratan dan lautan) atmosfer, pembagian pada kedua penampungan utama
dalam keadaan setimbang. Saat ini konsentrasi CO2 di lainnya dapat diketahui. Lautan menyerap sekitar
atmosfer telah mencapai sekitar 390 ppm (GCP, 2012) 1,9±0,6 PgC/thn, sementara 0,2±0,7 PgC/thn diserap
dan dikhawatirkan akan sangat berpengaruh pada oleh biosfer daratan. Laut sangat memegang peranan
fungsi kesetimbangan ketiga sistem penampungan penting dalam proses mitigasi dan pendistribusian
Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: maxi.parengkuan@surya.ac.id
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subjek penting ini karena konsentrasi CO2 yang ada di
level atmosfer dikontrol oleh konsentrasi CO2 di dalam
lautan.
Berbagai penelitian telah dilakukan untuk
mengetahui seberapa besar konsentrasi CO2
yang telah terakumulasi di dalam lautan, terutama
bagaimana proses penyerapan di permukaan itu
terjadi, evolusinya dan pendistribusiannya melalui
sirkulasi massa air laut dunia (the great conveyor belt).
Penelitian siklus karbon ini sangat rumit, sehingga para
ahli sepakat bahwa siklus CO2 di lautan dipisahkan
dalam dua pengertian, yaitu CO2 alamiah dan CO2
antropogenik. Namun demikian, paper ini lebih
difokuskan pada pembahasan mengenai distribusi
konsentrasi CO2 antropogenik. Pada akhirnya, paper
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
penelitian karbon antropogenik di perairan Indonesia,
kaitannya dengan distribusi massa air dari Samudera
Pasifik ke Samudera Hindia melalui Arus Lintas
Indonesia (Arlindo).
Sabine et al. (2004) mempublikasikan ada sekitar
38.000 PgC CO2 alamiah yang telah terakumulasi di
dalam lautan. Estimasi ini didasarkan pada model
interpolasi data di waktu lampau dengan kompilasi
data-data penelitian sebelum Tahun 1750an. Ini
adalah periode sebelum masa revolusi industri
sehingga nilai tersebut merupakan nilai total dari kabon
alamiah (TCO2). Pengukuran CO2 yang dilakukan
setelah Tahun 1750an atau sejak memasuki era
revolusi industri, selanjutnya disebut sebagai karbon
antropogenik, karena lebih dipengaruhi oleh kegiatan
aktifitas manusia kaitannya dengan pemanfaatan
bahan bakar fosil dan kebakaran hutan. Sabine et al
(2004) selanjutnya melaporkan bahwa sejak periode
era revolusi industri, akumulasi CO2 antropogenik di
lautan telah bertambah sekitar 110 PgC yang tersebar

Gambar 1.

56

di antara ketiga samudera dunia yaitu, di Atlantik
sekitar 47 ± 9 PgC (Gruber, 1998), di Pasifik sekitar
45 ± 5 PgC (Sabine et al., 2002), dan Hindia sekitar
20,3 ± 3 PgC (Sabine et al., 1999). Dengan demikian,
pengertian antropogenik di laut adalah selisih dari
nilai konsentrasi CO2 yang diukur sejak awal revolusi
industri sampai sekarang dengan nilai konsentrasi CO2
yang diketahui sebelum era revolusi industri.
Sampai saat ini, isu CO2 antropogenik
tetap menjadi topik yang terus dibicarakan, dikaji
perkembangannya seiring dengan dampak yang telah
dan yang akan ditimbulkannya terhadap iklim dunia.
Sejak bertambahnya CO2 antropogenik di alam, laut
telah berperan sebagai penyerap CO2 antropogenik
untuk menjaga keseimbangan sistem bumi. Di sisi lain,
peningkatan konsentrasi ini di dalam laut dikawatirkan
juga akan mempengaruhi mekanisme keseimbangan
sistem yang sudah ada di dalamnya. Oleh karena itu,
jumlah CO2 yang terakumulasi di dalam kolom air dan
cara distribusinya di antara lautan dunia, akan terus
diteliti dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan
CO2 antropogenik di atmosfer.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
konsentrasi CO2 antropogenik di Samudera Pasifik
bagian barat dan Samudera Hindia bagian timur dalam
konteks pergerakan sirkulasi massa air dari Pasifik
ke Hindia melalui Arlindo. Pendekatan metode TrOCA
akan digunakan untuk menghitung konsentrasi CO2
antropogenik berdasarkan data WOCE (World Ocean
Circulation Experiment)/JGOFS (Join Global Ocean
Flux Study).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data pada jalur
WOCE/JGOFS (CDIAC, 2012) (Gambar 1). Jalur P10N

Peta lokasi sampel WOCE/JGOFS di Samudera Pasifik Barat dan Samudera Hindia bagian
Timur (titik-titik biru merupakan stasiun sampel yang diseleksi) (gambar dimodifikasi dari Gordon
2005; Christian et al., 2004).
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di Samudera Pasifik terletak pada titik koordinat O2, TCO2 dan TA dari stasiun-stasiun yang diseleksi
8,833oLU – 20,493oLU. Survei di jalur ini dilakukan seperti pada Gambar 1, menurut persamaan:
pada 25 Mei 2005 – 2 Juli 2005 dengan kapal R/V
............................ 1)
Mirai.
Stasiun P08S_1 berada pada koordinat
8,787oLU dan 129,969oBT, sementara stasiun P08S_2
Hubungan antara TrOCA dan θ diperlihatkan oleh
pada koordinat 9,996oLU dan 129,978oBT. Survei Touratier & Goyet (2004b), pada bentuk persamaan
pada kedua stasiun ini dilakukan dengan kapal R/V a.exp(-θ/b) dengan koefisien korelasi, r2 = 0,90.
Kaiyo Maru pada 17 Juni 1996 – 2 Juli 1996. Di Selanjutnya dijelaskan pula definisi ‘konservatif’ tracer
Samudera Hindia dipilih jalur H_I10 yang berada pada TrOCA0 yang sama dengan tracer TrOCA namun tanpa
koordinat 9,004oLU – 24,379oLU. Pada jalur ini, kontribusi antropogenik dengan persamaan:
perhitungan dikelompokkan dalam 2 bagian; menurut
................................. 2)
garis bujur (105,632oBT – 111,664oBT) dan menurut
garis lintang (11,834oLS – 24,379oLS). Survei pada
jalur H_I10 dilakukan dengan kapal R/V Knorr pada 13
Berdasarkan
pada
bentuk
eksponensial,
– 24 November 1995. Sebagai bagian dari program perhitungan nilai TrOCA0 dari percobaan data,
JGOFS, sampel-sampel dianalisis untuk perhitungan digunakan untuk menentukan nilai konstanta a dan b
Total CO2 (TCO2) dan Total Alkalinitas (TA) berdasarkan persamaan 3. Koefisien a = 15,05 dan
menggunakan metode standar, yaitu metode koefisien b = 89,04 digunakan untuk penghitungan
coulometric dan metode potentiometric.
nilai TrOCA0 yang mengacu dari persamaan dibawah
ini, dimana perhitungan tersebut didasarkan pada
Deskripsi pengukuran WOCE/JGOFS dan kisaran temperatur potensial (θ) dengan memperhatikan
keakuratan data dilakukan seperti yang digambarkan penghitungan TrOCA. Sementara delta (δ)) adalah
dalam Johnson et al. (1998) untuk TCO2 dan Millero et error.
al. (1998) untuk TA.
Sampel standar Certified
Reference Material (CRM) dengan nilai konsentrasi
............. 3)
TCO2 dan TA yang telah diketahui (A. G. Dickson,
kualitas kontrol karbon dioksida di laut dapat dilihat
Selanjutnya dengan menggunakan persamaan
dalam
http://www-mpl.ucsd.edu/people/adickson/ (4), maka total konsentrasi CO2 antropogenik (CAnt) di
CO2_QC, 2000) digunakan setiap 12 jam untuk sepanjang kolom air dapat dihitung.
mengkalibrasi sistem yang digunakan di atas kapal.
............. 4)
Akurasi pengukuran TCO2 dan TA diprediksi masingmasing mencapai ± 2 dan ± 4 µmol.kg-1 (Johnson et
al., 1998; Millero et al.,1998).
Touratier & Goyet (2004a) melaporkan adanya
hubungan antara TrOCA dan θ di Samudera Atlantik.
Data hidrografi dari CTD (conductivity temperature Nilai TrOCA diperoleh dari perhitungan semua data
depth)/Rosette dikumpulkan dan dianalisis mengikuti TCO2, TA dan O2 dari sampel air yang berasal dari garis
prosedur standar (Millard, 1982). Sampel air untuk lintang 20oLS – 40oLS. Nilai TrOCA0 diperoleh dari
pengukuran salinitas setiap botolnya diukur dengan asumsi, bahwa air pada kedalaman >3.500 m di
menggunakan salinometer berdasarkan teknik standar Samudera Atlantik tidak dipengaruhi oleh CO2
(UNESCO, 1981). Sampel air untuk oksigen dianalisis antropogenik (Chen, 1982; Chen 1993; Gruber, 1998),
dengan menggunakan sistem otomatis yang telah sehingga semua data O2, TCO2, dan TA pada garis
dimodifikasi dari metode Winkler (Culberson et al., lintang 20oLS – 40oLS, yang dikarakterisasi oleh θ ≤
1991).
2,5 °C, telah diseleksi untuk perhitungan nilai TrOCA0
(bebas CO2 antropogenik).
Metode TrOCA
Selanjutnya dari perhitungan ini, diperoleh bentuk
Metode yang Penulis gunakan untuk menghitung kurva dengan persamaan y=a.exp(-x/b), dengan y
distribusi CO2 antropogenik adalah TrOCA. Metode ini mewakili TrOCA0 dan x adalah θ (persamaan 3).
dikembangkan oleh Touratier dan Goyet (2004a), yang Demikian halnya, penelitian ini menemukan suatu
merupakan kombinasi dari O2, DIC atau TCO2, dan TA. hubungan antara TrOCA dan θ dengan menggunakan
Dasar dari metode ini adalah dengan memprediksi data dari stasiun yang dipilih (Gambar 2).
efek-efek biologi sebagaimana yang telah dilakukan
oleh Redfield et al. (1963) melalui persamaan:
Penurunan TrCOA dengan meningkatnya θ,
secara umum dijelaskan melalui konstribusi TCO2 dari
perhitungan persamaan (1), yaitu konsentrasi
meningkat menurut kedalaman atau seiring dengan
Langkah pertama yang kami lakukan adalah penurunan temperatur.
perhitungan nilai TrOCA dengan menggunakan data
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HASIL DAN PEMBAHASAN

pada daerah lintang menengah dan lintang tinggi yang
lebih dingin, dibandingkan dengan daerah tropis dan
Samudera Pasifik Bagian Barat (Inlet Arlindo)
subtropis yang lebih hangat. Air permukaan membawa
sejumlah CO2 antropogenik menuju lapisan dalam
Konsentrasi CO2 antropogenik pada jalur P10N lautan. CO2 antropogenik dari lapisan permukaan juga
terlihat menyebar di permukaan sepanjang 10oLU– tenggelam di Southern Ocean (Samudera Selatan),
24oLU, umumnya menyebar di atas 800 m pada kisaran sebagai bagian dari sirkulasi termohalin lautan. Dari
20–50 µmol.kg-1 (Gambar 3), dengan konsentrasi sini kemudian air didistribusikan ke seluruh bagian
sekitar 50 µmol.kg-1 terakumulasi lebih banyak di lautan dunia selama berabad-abad (Sarmiento &
sepanjang garis lintang 11oLU–16 oLU. Stasiun-stasiun Gruber, 2002).
pada jalur ini merupakan daerah lintasan sirkulasi arus
North Equatorial Current (NEC) yang bergerak dari
Sebagaimana yang digambarkan oleh Christian
Pasifik timur menuju Pasifik barat pada garis lintang et al. (2004), maka diduga pergerakan massa air di
sekitar 10–20oLU. Arus kemudian terbagi menjadi NEC yang mengandung konsentrasi CO2 antropogenik
dua ketika mendekati perairan Filipina, yaitu Kuroshio berada di sepanjang garis lintang 10–15oLU, yaitu
Current (KC) menuju ke arah utara dan Mindanao massa air ini akan cenderung bergerak ke selatan
Current (MC) yang menuju ke selatan sebagai awal ketika mencapai perairan Filipina mengikuti pergerakan
dari Arlindo.
MC. Dimana MC membawa massa air North Pacific
Tropical Water (NPTW) dengan ciri Smaks pada σθ
Untuk Samudera Pasifik, akumulasi CO2 24.0. Sebagian besar massa air NPTW ini masuk ke
antropogenik lebih banyak terdapat di bagian utara perairan Sulawesi sebagai awal massa air Arlindo pada

Gambar 2.

Hubungan antara TrOCA dan temperatur potensial (θ) dari jalur P10N, P08S_1, P08S_2, dan
H_I10.

Gambar 3.

Distribusi CO2 antropogenik di Samudera Pasifik bagian barat. Sebaran stasiun (dalam lingkaran
merah) menurut garis lintang di jalur P10N.
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jalur pertama, dan massa air ini juga masuk ke jalur
Arlindo lainnya melalui jalur Laut Maluku (Kashino et
al., 2007). Sementara itu pergerakan NEC sepanjang
garis lintang 15oLU–20oLU akan cenderung dibelokkan
ke utara menjadi KC.
Distribusi konsentrasi CO2 antropogenik di
kolom air pada umumnya terlihat semakin kecil seiring
dengan bertambahnya kedalaman, namun pada garis
lintang sepanjang 8-13 oLU, konsentrasi terlihat sedikit
mengalami peningkatan mencapai 5 µmol.kg-1 yang
dimulai pada kedalaman sekitar 2.200 m, setelah
mencapai nilai konsentrasi nol di bawah kedalaman
sekitar 600 m. Fenomena yang sama terlihat juga di
sepanjang garis lintang 16-20,5 oLU, yaitu konsentrasi
CO2 antropogenik terlihat mencapai nilai nol di
bawah 1.000 m dan pada kedalaman sekitar 2.000
m, konsentrasi terlihat sedikit mengalami peningkatan
pada kisaran 3-5 µmol.kg-1.
Secara garis besar, terlihat distribusi rata-rata
konsentrasi CO2 antropogenik secara vertikal pada
jalur P10N, umumnya lebih banyak terakumulasi di
lapisan atas termoklin, yaitu bervariasi antara 40–50
µmol.kg-1, dengan lapisan termoklin diprediksi berada
pada kisaran kedalaman 100-250 m. Pada kedalaman
300–500 m, konsentrasi terlihat mengalami penurunan
secara bertahap, dan penurunan secara tajam mulai
terlihat di bawah 500 m sampai mencapai 2 µmol.kg-1
pada kedalaman 3.000 m (Gambar 4).
Sementara itu jalur P08S yang diperkirakan
berada pada wilayah sirkulasi MC memperlihatkan

Gambar 4.

sebaran konsentrasi yang cukup menarik (Gambar 5).
Di jalur ini terdapat 27 stasiun namun hanya stasiun
P08S_1 dan P08S_2 yang memungkinkan perhitungan
nilai konsentrasi CO2 antropogenik berdasarkan
metode TrOCA, karena memiliki data yang lengkap
yaitu O2, TCO2, TA dan θ. Hasil perhitungan konsentrasi
pada kedua stasiun ini kemudian ditampilkan dalam
satu grafik (Gambar 5).
Sebaran konsentrasi CO2 antropogenik pada
kedua stasiun memperlihatkan akumulasi yang
berbeda terutama di lapisan permukaan, yaitu
konsentrasi di stasiun P08S_1, terlihat lebih tinggi
dibandingkan dengan stasiun P08S_2. Selanjutnya,
pada kedua stasiun mulai terlihat peningkatan
konsentrasi di bawah kedalaman 10 m. Konsentrasi
yang cukup tinggi terlihat pada kedalaman 50 m di
stasiun P08S_1 sebesar 62 µmol.kg-1. Nilai ini hampir
50% lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun P08S_2
di kedalaman yang sama, yaitu sekitar 34 µmol.kg-1.
Konsentrasi CO2 antropogenik pada kedua stasiun
terlihat mulai mengalami penurunan pada kedalaman
150 m dan penurunan secara tajam terjadi pada
kedalaman 200 m (27–5,8 µmol.kg-1 dan 12–7 µmol.
kg-1, pada masing-masing stasiun).
Selanjutnya,
konsentrasi CO2 antropogenik kedua stasiun terlihat
mencapai nilai terendahnya, yaitu sekitar 1,2 µmol.kg-1
pada kedalaman 1.000 m di stasiun P08S_1 dan 0,2
µmol.kg-1 pada kedalaman 300 m di stasiun P08S_2.
Hal yang menarik ditunjukkan kedua stasiun pada
lapisan dalam, yaitu konsentrasi CO2 antropogenik
mulai mengalami peningkatan pada kedalaman 2.250–

Distribusi rata-rata konsentrasi CO2 antropogenik secara vertikal di jalur P10N.
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Gambar 5.

Distribusi vertikal konsentrasi CO2 antropogenik di stasiun P08S_1 dan P08S_2 (dalam lingkaran
merah pada gambar kiri).

3.000 m pada kisaran 5–8 µmol.kg-1. Secara umum
terlihat penyebaran konsentrasi CO2 antropogenik
di stasiun P08S_1 lebih tinggi dari stasiun P08S_2
sementara akumulasi konsentrasi CO2 antropogenik
menyebar cukup banyak di atas lapisan termoklin
pada masing-masing stasiun. Pada jalur ini lapisan
termoklin berada pada kedalaman 50-250 m.

jalur keluar Arlindo yang pertama, yaitu di Selat
Lombok yang dilalui oleh sekitar 20% massa air Pasifik
Utara (Gordon et al., 2008; Sprintall et al., 2009) yang
diprediksi mengandung CO2 antropogenik. Besarnya
konsentrasi yang terakumulasi pada jalur ini diduga
lebih dipengaruhi oleh tingginya aktifitas antropogenik
penduduk yang ada di pulau Jawa.

Pergerakan sirkulasi arus NEC dan MC yang
Stasiun H_I10 dipilih karena letaknya lebih dekat
membawa massa air NPTW menuju perairan Indonesia, dengan jalur keluar (outlet) Arlindo, dengan stasiundapat dikatakan CO2 antropogenik dari Samudera stasiun yang menyebar searah garis bujur pada jalur
Pasifik juga terbawa melalui pergerakan sirkulasi ini tepat berada di selatan Pulau Jawa. Sebaliknya,
Arlindo. Namun demikian, besarnya aktifitas manusia stasiun-stasiun
menurut garis lintang terlihat
dari pulau-pulau di sekitar Arlindo, juga memungkinkan memanjang dari perairan Indonesia ke arah perairan
masuknya karbon organik dan anorganik dari run Australia.
off (limpasan) daratan melalui sungai-sungai, yang
berkontribusi terhadap akumulasi CO2 antropogenik
Sementara itu, pada stasiun-stasiun yang ditarik
di perairan Arlindo. Besarnya masukan dari daratan searah garis lintang, konsentrasi CO2 antropogenik
juga akan mempengaruhi sistem biogeokimia dalam banyak terakumulasi di atas kedalaman 500 m (Gambar
suatu wilayah perairan, sehingga berdampak terhadap 7), dan terlihat konsentrasi berkumpul pada posisi 20oLS
distribusi CO2 antropogenik di wilayah tersebut.
dan 13oLS pada kisaran 20–45 µmol.kg-1. Namun
demikian, konsentrasi CO2 antropogenik terlihat lebih
Samudera Hindia Bagian Timur
banyak tersebar di atas lapisan termoklin sepanjang
garis lintang antara 11-15oLS. Posisi ini lebih dekat
Konsentrasi CO2 antropogenik pada jalur di bawah selatan Pulau Jawa yang memungkinkan
H_I10 terakumulasi sepanjang garis bujur 106oBT– adanya limpasan daratan (run off) yang membawa
112oBT (Gambar 6), dengan nilai konsentrasi CO2 karbon organik dan anorganik melalui sungai-sungai.
antropogenik cukup padat terlihat di atas lapisan Demikian pula posisi ini tepat berada dekat dengan
termoklin sampai permukaan, pada kisaran nilai Selat Lombok yang merupakan jalur keluar utama
40–60 µmol.kg-1, dengan lapisan termoklin berada Arlindo yang membawa massa air Selat Makassar
pada kisaran kedalaman 100-250 m. Pada jalur ini, dan Laut Jawa yang diduga telah terkontaminasi CO2
terlihat konsentrasi CO2 antropogenik cukup banyak antropogenik.
berkumpul pada inti 111oBT dalam kisaran 15-60 µmol.
kg-1. Posisi ini dapat dikatakan lebih dekat dengan
Distribusi konsentrasi karbon antropogenik di jalur
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Gambar 6.

Distribusi CO2 antropogenik Samudera Hindia. Sebaran stasiun (dalam lingkaran merah pada
gambar kiri) menurut garis bujur di jalur H_I10.

Gambar 7.

Distribusi CO2 antropogenik di Samudera Hindia. Sebaran stasiun (dalam lingkaran merah pada
gambar kiri) menurut garis lintang di jalur H_I10.

H I10 lebih banyak tersebar pada lapisan permukaan
terutama di atas kedalaman 1.000 m dibandingkan
dengan stasiun-stasiun di Samudera Pasifik bagian
barat (inlet). Hal ini menunjukkan bahwa dalam
perjalanannya melewati perairan Indonesia, massa
air dari Pasifik yang membawa CO2 antropogenik
diduga telah mengalami penambahan akibat tingginya
aktifitas manusia dan input daratan dari pulau-pulau
besar sekitar Arlindo.
KESIMPULAN
Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa CO2
antropogenik, CO2 yang berasal dari emisi sejak
revolusi industri, telah masuk dan menyebar di
Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Penyebaran
konsentrasi CO2 antropogenik di Samudera Pasifik
bagian barat, yang merupakan inlet Arlindo, teramati

sampai kedalaman 3.000 m dengan kisaran 0,2-62
µmol.kg-1. Pada sisi lain, penyebaran konsentrasi CO2
antropogenik di Samudera Hindia bagian timur, yang
merupakan outlet Arlindo, teramati sampai kedalaman
3.000 dengan kisaran 5-62 µmol.kg-1. Secara umum,
konsentrasi CO2 antropogenik di Samudera Hindia
bagian timur lebih tinggi dari pada di Samudera Pasifik
bagian barat, khususnya yang teramati di atas lapisan
termoklin yaitu sekitar 20–60 µmol.kg-1. Fenomena
ini ditunjukkan pada stasiun pengamatan Samudera
Hindia yang memperlihatkan sebaran konsentrasi
cukup padat di stasiun-stasiun yang terletak lebih
dekat dengan Selat Lombok, yang merupakan jalur
utama keluarnya Arlindo. Hal ini menunjukkan bahwa
konsentrasi CO2 antropogenik tidak secara signifikan
masuk dari daerah inlet Arlindo melalui transpor massa
air ketika mencapai Samudera Hindia bagian timur,
namun tingginya konsentrasi di daerah outlet diduga
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ABSTRAK
Paket perangkat lunak Matlab untuk memodelkan deformasi dasar laut berdasarkan pada formula Okada
berhasil dibuat dalam penelitian ini, dan diberi nama surfDef. SurfDef dapat digunakan untuk memodelkan
kondisi awal model perambatan gelombang tsunami akibat gempa bumi. Pembuatan paket perangkat lunak
tersebut dimulai dengan melakukan pemrograman formula Okada akibat sumber titik dan memodifikasinya
sehingga dapat diaplikasikan untuk memodelkan deformasi permukaan bumi akibat sesar dengan laju
slip bervariasi. Antarmuka Pengguna Grafis SurfDef dibuat supaya mudah digunakan oleh Pengguna.
Perangkat lunak tersebut divalidasi menggunakan program DC3D yang dibuat oleh Okada dengan model
hipotetik dengan parameter untuk kasus strike-slip dan kasus dip-slip. Hasil yang diperoleh menunjukkan
bahwa program yang dibuat menghasilkan nilai displacement yang tidak jauh berbeda dengan model DC3D.
Kata kunci: Deformasi, displacement, solusi Okada, kondisi awal tsunami, SurfDef
ABSTRACT
A Matlab software package for seafloor deformation modeling based on Okada’s formula has been
successfully established in this study, and it is called SurfDef. SurfDef can be used to determine the initial
condition of tsunami wave propagation due to earthquake. Software development begins with programming of
Okada’s formula for a point source case and modified the formula to be applied for modeling the earth surface
deformation due to a fault with various slip. The Graphical User Interface (GUI) was created for making this
software easy to be used. This software was validated by using DC3D program from Okada with a hypothetical
model for strike-slip case and dip-slip case. The results show that the displacement values from our software do
not significantly differ from those obtained by the DC3D model.
Keywords: deformation, displacement, okada’s solution, tsunami initial condition, SurfDef

PENDAHULUAN
Perangkat lunak untuk memodelkan deformasi
dasar laut akibat gempa sangat diperlukan sebagai
bagian dari usaha mitigasi bencana tsunami. Model
deformasi dasar laut hasil dari perangkat lunak
tersebut digunakan sebagai kondisi awal (initial
condition) model penjalaran tsunami.
Saat ini, perangkat lunak untuk memodelkan
penjalaran
tsunami
pada
umumnya
masih
menggunakan model deformasi dasar laut dengan
bidang sesar yang mempunyai distribusi slip homogen
dengan dimensi bidang sesar dan nilai laju slip-nya
diturunkan dari persamaan magnitudo momen (Mw)
gempa. Menurut Kobayashi et al. (2008) pensesaran
melibatkan proses yang rumit terutama untuk gempagempa besar. Namun kerumitan tersebut bisa
dipermudah dengan mengaturnya menjadi prosesproses sederhana, salah satunya dengan cara
membagi bidang sesar menjadi bagian-bagian yang
mempunyai slip yang berbeda-beda atau bervariasi.
Informasi slip bidang sesar yang bervariasi

tersebut dapat diperoleh dengan melakukan
pemodelan terbalik (inverse modeling) dari data bentuk
gelombang (wave form) teleseismik, data buoy,
ataupun data GPS. Dengan penggunaan data sesar
dengan slip yang bervariasi diharapkan dapat diperoleh
model penjalaran tsunami yang dapat dipercaya.
Pada Umumnya perangkat lunak untuk
memodelkan deformasi akibat suatu gempa masih
berupa program teks yang relatif membingungkan
untuk dioperasikan. Oleh karena itu pada penelitian ini
dibuat paket Perangkat Lunak Matlab yang sederhana,
mudah digunakan, dan menghasilkan model deformasi
yang dapat dipercaya dan diberi nama SurfDef.
METODE PENELITIAN
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan melakukan pemrograman formula
Okada (1985) akibat sumber titik, dan membuat
tampilan antar pengguna grafis (Graphical User
Interface) menggunakan bahasa pemrograman
berbasis Matlab. Program yang telah dibuat tersebut,
selanjutnya dimodifikasi dan divalidasi menggunakan

Korespondensi Penulis:
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program DC3D yang dibuat oleh Okada (1992). Jika
program yang dibuat sudah valid maka selanjutnya
diterapkan untuk memodelkan deformasi gempa
Mentawai pada 25 Oktober 2010.
Modifikasi formula Okada diperlukan karena
formula tersebut hanya berlaku pada sistem koordinat
Okada itu sendiri sehingga sudut Jurus/Strike tidak
sesuai jika diterapkan langsung di kerangka koordinat
geografis. Selain itu modifikasi juga diperlukan karena
dalam satu bidang sesar diasumsikan terdapat
beberapa sumber titik dengan nilai slip yang berbedabeda.
Formula Okada (1985) digunakan untuk
menghitung nilai displacement permukaan (uox, uoy, uoz)
di titik A(x,y,0) akibat sumber titik (point source) dengan
luas bidang ∆∑ , dan dengan sudut kemiringan δ, pada
koordinat (0,0,-d) seperti ditunjukkan pada Gambar 1
dinyatakan oleh persamaan (1) s.d (6).
Persamaan untuk menghitung displacement
kasus pensesaran dip-slip dinyatakan sebagai berikut:
...............................1)
.............................. 2)

.............................. 3)

Gambar 1.
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Sedangkan untuk kasus pensesaran geser/strike slip :
.................................... 4)
.................................... 5)
.................................... 6)

Dengan :
..................... 7)
..................... 8)
......................................... 9)
..................... 10)
......................... 11)
................................................... 12)
................................................... 13)
............................... 14)
............................................................. 15)
............................................................. 16)

Ilustrasi untuk menghitung nilai displacement permukaan (uox, uoy, uoz) pada titik A (x,y,0) akibat
sumber titik (point source) dengan luas bidang ∆∑, dan dengan sudut kemiringan δ, pada
koordinat (0,0,-d). U1 dan U2 adalah vektor slip hanging wall relatif terhadap foot wall masingmasing untuk kasus strike-slip (sesar geser) dan kasus dip-slip (sesar anjak).
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Keterangan simbol :
uox, uoy, uoz = Masing masing adalah nilai displacement
horisontal sejajar sumbu x, nilai displacement
horisontal sejajar sumbu y, dan nilai displacement
vertikal sejajar sumbu z, akibat sumber titik (point
source).
x, y
δ
d
U
U1, U2
μ, λ
∆∑
θ

= Koordinat titik pengamatan di permukaan
(z=0)
= Dip/ sudut kemiringan bidang sesar
= Kedalaman sumber
= Laju Slip absolut
= Masing-masing vektor slip bidang sesar
untuk kasus strike slip,dan dip slip
= Konstanta elastisitas
= Luas bidang sesar. Sumber titik terletak di
tengah bidang sesar ini
= rake atau sudut gelincir

Persamaan (1) s.d (16) tersebut di atas hanya
berlaku untuk sumber titik pada koordinat (0,0,-d). Jika
koordinat sumber berada pada titik B (ξ,η,-d) seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 2, maka untuk
menghitung nilai displacement di titik pengamatan A
(x,y,0) perlu dilakukan pergeseran sumbu x sebesar ξ
dan sebesar η untuk sumbu y. atau dapat diformulasikan
sebagai berikut :

Nilai displacement suatu titik di permukaan
merupakan penjumlahan dari nilai displacement akibat
beberapa sumber titik yang ada pada bidang sesar.
Mengacu pada persamaan (1) s.d (18) dan Gambar 3,
maka nilai displacement di permukaan (ux, uy, uz) dapat
diformulasikan sebagai berikut :
...... 19)
...... 20)
...... 21)

Dengan :
ux, uy, uz
Ui,j
θi,j
di,j
δi,j
ξ
η

...................................................... 17)
...................................................... 18)

Dengan :
x,y
= koordinat pengamatan di permukaan
masing-masing pada sumbu x dan y
ξ
= koordinat sumber pada bidang sesar yang
sejajar strike
η
= koordinat sumber pada bidang sesar yang
sejajar dengan dip

Gambar 2.

i
j
j
M
N

= displacement di permukaan masingmasing pada sumbu x, y, z
= nilai slip sumber titik pada sub bidang
sesar ke – i dan j
= rake/ sudut gelincir sumber titik pada sub
bidang sesar ke-i dan j
= kedalaman sumber titik pada sub bidang
sesar ke-i dan j
= dip/kemiringan sumber titik pada sub
bidang sesar ke-i dan j
= koordinat sumber titik ke-i pada sub
bidang sesar yang sejajar dengan strike
= koordinat sumber titik ke-j pada sub
bidang sesar yang sejajar dengan dip /
kemiringan bidang sesar.
= indeks sub bidang sesar yang sejajar
dengan strike. i = 1,2,3,4, ....., M
= indeks sub bidang sesar yang sejajar
dengan dip/ kemiringan bidang sesar.
= 1,2,3,4,...,N
= jumlah sub bidang sesar / sumber titik
pada sumbu sejajar strike
= jumlah sub bidang sesar / sumber titik
pada sumbu sejajar dip

Ilustrasi untuk menghitung nilai displacement di permukaan (ux,uy,uz) pada titik A(x,y,0) akibat
sumber titik di titik B (ξ,η,-d) pada bidang sesar yang terdiri dari beberapa sumber titik. Untuk
memperoleh nilai displacement tersebut adalah dengan menggeser sumbu x sebesar ξ, dan
sebesar η untuk sumbu y.
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Gambar 3.

Suatu bidang sesar yang terdiri dari beberapa sub bidang sesar sebanyak MxN. Sub bidang
sesar tersebut merupakan sumber titik yang mempunyai parameter masing-masing (U,θ,ξ,η,δ).
Untuk memudahkan dalam formulasi maka sub bidang sesar tersebut dibuat indeks dengan i
merupakan indeks sub bidang sesar sejajar dengan strike, dan j merupakan indeks sub bidang
sesar sejajar dengan dip. Dengan i = 1, 2, 3, 4, ..., M dan j = 1,2,3,4,...N.

Hasil displacement yang dihitung menurut
persamaan (1) s.d (21) masih dalam kerangka
koordinat Okada. Supaya formula tersebut dapat
diterapkan sesuai dengan jurus/strike geografis (lihat
Gambar 4) maka dilakukan transformasi dengan
persamaan sebagai berikut :
1.

Mengubah koordinat sesar ke dalam referensi
Okada :
........................................... 22)
........................................... 23)

Dengan :
xo,yo = koordinat titik observasi dalam referensi
Okada.
x, y
= koordinat titik observasi dalam koordinat
kartesian.
α
= jurus atau strike sesar (dalam derajat)
2. Mengembalikan koordinat sesar dari referensi
Okada menjadi koordinat kartesian :
............................................ 24)
............................................ 25)

Dengan :
Ue , Un = masing-masing adalah nilai displacement
Tabel 1.

horisontal sejajar arah timur dan utara
α
= jurus atau strike sesar (dalam derajat)
ux, uy, uz = displacement masing-masing pada sumbu
x, y, z
Biasanya koordinat yang digunakan sebagai input
adalah koordinat geodetik (Lintang-Bujur) sehingga
perlu dilakukan transformasi koordinat ke bidang datar.
Transformasi koordinat yang digunakan pada paket
perangkat lunak SurfDef yang dibuat menggunakan
proyeksi Mercator, dengan datum WGS84.
Setelah modifikasi formula Okada berhasil
dilakukan maka program tersebut divalidasi dengan
checklist Okada pada artikelnya pada 1985 dan dengan
program DC3D oleh Okada (1992) menggunakan
parameter sesar dengan kasus strike-slip dan dip-slip
seperti dalam Tabel 1 berikut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Validasi pemrograman akibat sumber titik dengan
checklist di paper Okada ditunjukkan oleh Tabel
2. Dari Tabel 2 diperoleh bahwa hasil Okada dan
hasil pemrograman menunjukkan nilai yang sama.
Dengan demikian program solusi Okada yang dibuat
pada penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk
menghitung displacement ataupun deformasi pada

Parameter sesar kasus hipotetik yang digunakan untuk memvalidasi program solusi okada
akibat sumber titik yang telah dimodifikasi
Parameter Sesar		

Kasus 1				

Kasus 2

Panjang sesar (L)		
10 km				
10 km
Lebar Sesar (W)
5 km				
5 km
Dip			70o				70o
Strike			90o				90o
Tipe			
Strike Slip - left lateral(rake=0o)
Dip slip - thrust faulting (rake=90o)
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Gambar 4.

Sebuah sesar (dalam hal ini digambarkan foot wall-nya saja) yang dipandang dalam kerangka
koordinat Okada dan koordinat geografis. Kerangka koordinat Okada ditunjukkan oleh sumbu
(X,Y,Z) sedangkan kerangka koordinat geografis ditunjukkan oleh sumbu (Utara, Timur, Z).
Sudut Jurus/Strike yang ditunjukkan oleh sumbu X pada kerangka koordinat Okada dihitung dari
arah Utara geografis sebesar α pada Kerangka koordinat geografis.

Tabel 2.

Hasil program SurfDef dibandingkan dengan checklist pada artikel Okada (1985)
		Strike slip				Dip slip
Okada (1985)
Hasil pemrograman
Okada (1985)
Hasil Pemrograman
ux
uy
uz

-9,447x10-4
-1,023x10-3
-7,420x10-4

-9,4474x10-4		
-1,0230x10-3		
-7,4201x10-4		

-1,172x10-3
-2,082x10-3
-2,532x10-3

-1,1723x10-3
-2,0820x10-3
-2,5316x10-3

tahap berikutnya.

sesar kasus 2 masing-masing ditunjukkan oleh
Gambar 7(a) dan 7(b). Sedangkan Gambar 7(c) dan
Validasi solusi okada yang telah termodifikasi 7(d) masing-masing merupakan deformasi vertikal
ditunjukkan oleh Gambar 5 sampai dengan Gambar dan horisontal yang dihasilkan oleh program DC3D.
8. Gambar 5(a), dan 5(b) masing-masing merupakan Berdasarkan Gambar 7 tersebut dapat diketahui
model deformasi vertikal dan horisontal dengan bahwa bentuk deformasi vertikal dan horisontal yang
parameter sesar kasus 1 yang dihasilkan oleh SurfDef. dihasilkan oleh SurfDef memiliki pola yang sama
Sedangkan gambar 5(c) dan 5(d) masing-masing dengan hasil DC3D.
merupakan model deformasi vertikal dan horisontal
hasil DC3D dengan parameter sesar kasus 1.
Secara kuantitatif kesamaan bentuk deformasi
pada kasus 2 ini ditunjukkan oleh nilai RMS error yang
Gambar 5 dan 6(a) menunjukkan bahwa hasil cukup kecil, yaitu 0,0068 meter untuk diplacement
simulasi SurfDef memiliki pola deformasi yang sama displacement vertikal, 0,0019 meter untuk displacement
dengan hasil simulasi model DC3D. Hal tersebut horisontal arah sumbu x, dan 0,0037 meter untuk
diperkuat dengan nilai RMS error antara hasil SurfDef displacement horisontal arah sumbu y. Gambar 8(b)
dengan hasil DC3D yang kecil, yaitu 0,0025 meter menunjukkan perbandingan irisan hasil deformasi
untuk displacement vertikal, 0,0135 meter untuk vertikal SurfDef dan DC3D pada sumbu X=0 dengan
displacement horisontal arah sumbu x, dan 0,0078 nilai RMS error-nya sebesar 0,0122 meter.
meter untuk displacement horisontal arah sumbu y.
Dari Gambar 7 s.d Gambar 8 dapat dikatakan
Perbandingan irisan model deformasi vertikal bahwa hasil deformasi vertikal dan horisontal yang
yang dihasilkan SurfDef dengan DC3D ditunjukkan dihasilkan oleh SurfDef memiliki pola yang sama
oleh Gambar 6(b), dengan nilai RMS error yang dengan hasil DC3D dan memiliki selisih yang kecil jika
diperoleh sebesar 1,6413x10-18 meter. Nilai RMS dilihat dari RMS error-nya. Dengan demikian SurfDef
error tersebut menunjukkan bahwa model SurfDef valid untuk memodelkan displacement suatu titik atau
memiliki perbedaan yang kecil dibandingkan dengan deformasi di suatu area akibat sesar/patahan.
model DC3D.
Antarmuka Pengguna Grafis atau Graphics
Bentuk deformasi vertikal dan horisontal yang User Interface (GUI) yang ditunjukkan oleh Gambar 9
dihasilkan SurfDef dengan menggunakan parameter dibangun agar pengguna lebih mudah mengoperasikan
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Gambar 5.

a)

b)

c)

d)

Deformasi vertikal a) dan horisontal b) hasil SurfDef. Deformasi vertikal c) dan deformasi
horisontal (d) hasil DC3D menggunakan parameter sesar kasus 1. Secara kualitatif hasil yang
diperoleh antara SurfDef dan DC3D memiliki bentuk dan pola yang sama.

perangkat lunak ini (user friendly) jika dibandingkan
menggunakan perintah baris (command line) ataupun
yang masih berupa skrip teks.
Output yang dihasilkan dari paket perangkat
lunak SurfDef ini adalah suatu model deformasi atau
nilai displacement di suatu titik koordinat pengamatan
di permukaan bumi/stasiun GPS. Sebagai uji kasus
lapangan, perangkat lunak SurfDef ini diaplikasikan
untuk memodelkan deformasi gempa Mentawai 25
Oktober 2010 dengan parameter sesar yang berasal
dari finite fault scientific report USGS (USGS, 2010)
yang menggunakan algoritma inversi finite fault oleh
Ji, et al. (2002). Inversi tersebut dilakukan dengan
menggunakan 24 bentuk gelombang P seismometer
broadband teleseismik, 23 bentuk gelombang
SH seismometer broadband, dan 48 gelombang
permukaan seismometer long period yang dipilih
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menurut kualitas data dan distribusi azimuth. Bentuk
gelombang tersebut dikonversi ke dalam displacement
dengan menghilangkan respon instrumen, kemudian
dilakukan inversi sehingga diperoleh nilai slip yang
bervariasi pada bidang sesar. Data parameter sesar
tersebut disimpan dalam file ascii sebagai input SurfDef
dengan format seperti ditunjukkan dalam Tabel 3.
Hasil deformasi yang diperoleh dengan
menggunakan paket perangkat lunak SurfDef
menunjukkan deformasi vertikal naik dan vertikal turun
keduanya terjadi di barat daya Pulau Pagai (Gambar
10(a)). Deformasi vertikal naik rata-rata di atas sumber
gempa mencapai 35 centimeter, dan ketinggian vertikal
turun rata-rata mencapai 15 centimeter. Sedangkan
deformasi horisontal menunjukkan arah deformasi
horisontal dominan mengarah ke palung (Gambar
10(b)), dengan nilai displacement tinggi sebagian besar

SurfDef: Paket Perangkat Lunak Matlab...dengan Slip Bervariasi (Prihantono, J.)

a)

Gambar 6.

Gambar 7.

b)

a) Plot model deformasi horisontal hasil SurfDef (panah biru) dan DC3D (panah merah) akibat
parameter sesar kasus 1. Secara kuantitatif perbedaan deformasi horisontal dinyatakan dengan
RMS error sebesar 0,0135 meter untuk displacement horisontal arah sumbu x, dan 0,0078 meter
untuk displacement horisontal arah sumbu y. b) plot irisan deformasi vertikal pada sumbu x=0
hasil SurfDef dan DC3D. RMS error yang dihasilkan 1,6413x10-18 meter.

a)

b)

c)

d)

Bentuk deformasi vertikal a) dan horisontal b) hasil SurfDef. Deformasi vertikal c) dan deformasi
horisontal d) hasil DC3D menggunakan parameter sesar kasus 2. Secara kualitatif hasil yang
diperoleh antara SurfDef dan DC3D memiliki bentuk dan pola yang sama.
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a)

b)

Gambar 8.

a) Plot model deformasi horisontal hasil SurfDef (panah biru) dan DC3D (panah merah) akibat
parameter sesar kasus 2. Secara kuantitatif perbedaan deformasi horisontal dinyatakan dengan
RMS error sebesar 0,0068 meter untuk displacement vertikal, 0,0019 meter untuk displacement
horisontal arah sumbu x, dan 0,0037 meter untuk displacement horisontal arah sumbu y. b) plot
irisan deformasi vertikal pada sumbu x=0 hasil SurfDef dan DC3D memiliki bentuk yang sama
dengan RMS error 0,0122 meter.

Gambar 9.

Antarmuka Pengguna Grafis SurfDef dibangun sesederhana mungkin sehingga dapat dipahami
dan digunakan oleh pengguna untuk memodelkan deformasi suatu daerah atau nilai displacement
di suatu titik tertentu.
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Tabel 3.

Format input SurfDef untuk memodelkan deformasi gempa Mentawai 25 Oktober 2010,
Data parameter sesar ini diperoleh dari USGS

Bujur		
(o)		

Lintang		
(o)

Kedalaman
(Km)		

Dip
(o)

Slip
(m)

Rake
(o)

Strike
(o)		

Luas sub-fault
(km2)

100.349		
100.271		
100.193		
..		

-4.960		
-4.849		
-4.739		
..

3.337		
3.337		
3.337		
..		

11.620
11.620
11.620
..

0.00831
0.00775
0.00460
..

72.811
126.867
88.246
...

325		
325		
325		
..		

210
210
210
..

a)

b)

Gambar 10.

Model deformasi vertikal a) dan horisontal b) yang dimodelkan dengan menggunakan paket
perangkat lunak SurfDef. Parameter sesar yang digunakan berasal dari finite fault scientific
report USGS (USGS, 2010).
10(b)), dengan nilai displacement tinggi sebagian besar gempa dengan magnitudo (Mw) 7,8 tersebut pada
terjadi di dekat sumber. Hasil tersebut sesuai dengan kenyataannya diikuti oleh tsunami dengan run-up
penelitian data GPS yang menunjukkan adanya 3 sampai 8 meter di sepanjang pantai barat daya
subsidence di Kepulauan Mentawai dengan nilai yang Pulau Pagai. Lay et al. (2011) mengkatagorikan
sangat kecil dan dalam orde beberapa centimeter saja gempa ini sebagai “tsunami earthquake” (Kanamori,
(Hill et al., 2012).
1972) karena gempa tersebut membangkitkan
tsunami dengan magnitudo lebih besar dibandingkan
Meskipun nilai displacement yang dimodelkan magnitudo gempanya, selain itu ditunjukkan dengan
oleh SurfDef hanya beberapa centimeter saja, adanya durasi rupture yang panjang sekitar 90 detik
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dengan kecepatan rupture yang rendah sekitar 1,5 Km.
KESIMPULAN
Perangkat lunak SurfDef yang dibangun memiliki
hasil yang mirip dengan hasil DC3D dengan nilai RMS
error yang cukup kecil. Selain itu SurfDef telah berhasil
memodelkan deformasi akibat gempa Mentawai 25
Oktober 2010 dengan hasil yang tidak jauh berbeda
dengan hasil pengamatan di lapangan. Dengan
demikian perangkat lunak ini dapat digunakan untuk
memodelkan deformasi atau displacement akibat suatu
sesar dengan slip bervariasi pada bidang sesarnya.
Saran
Perangkat lunak ini masih memiliki keterbatasan
untuk memodelkan penjalaran tsunami secara
menyeluruh. Oleh karena itu SurfDef perlu
dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur
pemodelan terbalik (inverse modeling) dari data GPS,
bentuk gelombang teleseismik, ataupun data buoy
untuk mendapatkan model slip sesar yang bervariasi.
Selain itu paket perangkat lunak ini juga perlu
ditambahkan fitur pemodelan penjalaran gelombang
serta inundasi tsunaminya. Perangkat lunak yang
dibuat ini belum diuji coba untuk koordinat geografis
pada daerah dengan lintang yang tinggi sehingga
perlu dilakukan uji coba kembali untuk mendapatkan
hasil yang lebih baik.
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ABSTRAK
Studi ini dilakukan di Teluk Banten selama tahun 2010 dengan 2 waktu pengambilan sampel, Maret 2010
dan Juli 2010. Data di Laut Jawa merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber yaitu General
Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO), Global Ocean Data Analysis Project (GLODAP), Voluntary Observing
Ship (VOS) dan World Ocean Database 2009 (WOD09). Pengambilan sampel di Teluk Banten menggunakan
metode purposive sampling. Parameter yang diukur adalah karbon, Dissolved Inorganic Carbon (DIC), pH, Total
Alkalinity (TA), kondisi lingkungan (klorofil-a, nitrat, amonium, Total Suspended Solid (TSS), kalsium, magnesium,
fosfat dan silikat). Analisa pCO2 menggunakan software CO2SYS. Berkaitan dengan kondisi penyerap atau
pelepas karbon, hasil pCO2 perairan Teluk Banten dan Laut Jawa disimulasikan dengan pCO2 atmosfer menurut
skenario Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2005 , 2007 dan hasil pengukuran CO2 di Koto
Tabang (Indonesia). Hasil analisa yang didapat diperoleh gambaran bahwa peran Laut jawa cenderung sebagai
pelepas karbon tetapi jika kondisi CO2 di atmosfer meningkat maka Laut jawa berpotensi menjadi penyerap
karbon. Hasil analisa di Teluk Banten terlihat pada bulan Maret 2010 yang merupakan musim peralihan antara
musim hujan ke musim kemarau, cenderung menjadi pelepas CO2. Namun pada bulan Juli 2010, Teluk Banten
cenderung menjadi penyerap CO2 pada setiap skenario. Dari hasil ini terlihat ada potensi perairan pesisir di daerah
tropis menjadi penyerap CO2 pada waktu tertentu walaupun secara global diasumsikan sebagai pelepas karbon.
Kata kunci: Teluk banten, Laut Jawa, pelepas/penyerap CO2
ABSTRACT
The study was conducted in Banten Bay based on the analysis of field data collected during March
and July 2010 using purposive sampling method, and ancillary data compiled from various sources (General
Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO), Global Ocean Data Analysis Project (GLODAP), Voluntary
Observing Ship (VOS) and World Ocean Database 2009 (WOD09). Parameters of carbon (DIC, pH, TA),
environmental conditions (chlorophyll-a, nitrate, ammonium, TSS, calcium, magnesium, phosphate dan silicate)
were measured in situ while pCO2 was calculated using CO2SYS software. The sink and source scenarios
were determined by comparing the calculated pCO2 to simulated pCO2 by IPCC for year 2005 and 2007, and
CO2 data from Koto Tabang global atmospheric observatory (Indonesia). The results show that Java Sea tends
to be a carbon source, but if atmospheric CO2 increased it has a potency to act as a carbon sink. During the
transition month from wet to dry season of March 2010 Java sea tend to act as a carbon source. However,
in July 2010, Banten Bay tends to absorb CO2 on all scenarios. The result reveals that there is a potency for
tropical coastal waters to be a carbon sink for certain time period though it is globally assumed as carbon source.
Keywords: Banten bay, Java Sea , source/sink CO2

PENDAHULUAN
Laut adalah penyerap CO2 alami (natural CO2
sink) terbesar di bumi (Raven & Falkowski, 1999), di
mana CO2 dapat larut di dalam air atau termanfaatkan
oleh fitoplankton menjadi biomassa melalui proses
fotosintesa. Siklus karbon global yang kontinyu
menjaga keseimbangan CO2 di lautan dan CO2 di
atmosfer. Saat ini diperkirakan sepertiga (30 %)
CO2 antropogenik (hasil aktivitas manusia) diserap
oleh laut. Namun demikian angka atau kemampuan

laut dalam menyerap CO2 masih bervariasi dan
menjadi penelitian intensif. Beberapa penelitian
menyebutkan kemampuan lautan hingga 48 % (e.g.
Sabine et al., 2004) dalam menyerap CO2. Penelitian
lain menyebutkan bahwa dari total 4 – 5 Pg C yang
diemisikan tiap tahun ke atmosfer sekitar 2 Pg C diserap
laut, yang kurang lebih setara dengan 50 %-nya (Cai
et al, 2006). Hasil lain menyebutkan sekitar 90 Gigaton
(Gt) karbon / tahun dilepaskan dari permukaan lautan
di seluruh dunia, sementara penyerapan tahunan oleh
lautan sebesar 92 Gt, sehingga terdapat penyerapan
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bersih CO2 oleh laut sekitar 2 Gt setiap tahunnya
(Fletcher et al., 2006). Indonesia mempunyai lautan
seluas 5,8 juta km2, yang terdiri dari 0,8 juta km2 laut
teritorial, 2,3 juta km2 laut Nusantara dan 2,7 juta
km2 laut Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Fletcher et
al (2006) mengatakan kecenderungan laut menjadi
penyerap karbon dari atmosfer jika konsentrasi karbon
di atmosfer tinggi sebagai mekanisme kesetimbangan
karbon di alam. Dengan luas wilayah laut Indonesia
sebesar 17% dari total wilayah laut dunia maka
berpotensi sebagai penyerap CO2.

METODE PENELITIAN
Lingkup kegiatan yang dilakukan adalah survei
di Teluk Banten (Gambar 1) di mana dilakukan
pengambilan contoh air untuk pengukuran parameter
CO2 DIC (Dissolved Inorganic Carbon) (Dickson et al,
2007). Pada studi ini DIC diukur menggunakan metode
titrasi dengan prinsip mendasarkan pada perubahan pH
setelah ditambahkan HCl dan NaOH pada sampel air
yang telah disaring (Giggenbach & Goguel, 1989). DIC
didapatkan dari penjumlahan HCO3- dan CO32- yang
terdeteksi setelah ditambahkan HCl dan NaOH. Total
Alkalinitas (TA) diukur di laboratorium menggunakan
metode titrasi (Anderson & Robinson, 1946) dengan
prinsip mendasarkan pada perubahan pH awal dan
akhir pada 200 ml sampel (hasil saringan), sebelum
dan setelah ditambahkan HCl 0,01 N sebanyak 25
ml. Nilai akhir alkalinitas kemudian didapatkan dari
suatu perhitungan dan pengukuran parameter kualitas
air (APHA, 2005); analisa laboratorium (BATAN dan
Laboratorium Produktivitas Lingkungan di IPB); serta
komputasi pCO2 dengan CO2SYS (Lewis & Wallace,
1998; Pierrot, 2007).

Sejak 2009, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Laut dan Pesisir melakukan riset tentang
penyerapan Karbon Laut (Blue Carbon) dengan
mengambil perairan Teluk Banten sebagai lokasi studi
kasus. Dimana kondisi Teluk Banten memiliki semua
ekosistem pesisir yang lengkap seperti keberadaan
ekosistem mangrove, lamun, karang dan estuaria. Teluk
Banten memiliki stratifikasi kedalaman yang cukup
signifikan dari perairan dangkal sampai dalam dan
selain itu Teluk Banten merupakan daerah industri dan
perkotaan yang berada di pesisir. Kegiatan ini adalah
salah satu implementasi amanat Kementrian Kelautan
dan Perikanan yaitu melakukan kegiatan-kegiatan
Formulasi yang digunakan dalam komputasi
penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya untuk menghitung pH total (DOE, 1994), pCO2 (Lewis
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Di samping & Wallace, 1997, 1998), fluks (bertindak sebagai
itu, studi ini penting dilakukan karena selama ini data pelepas atau penyerap) (Takahashi et al., 1982),
penyerapan karbon di wilayah NKRI masih berasal berturut-turut adalah sebagai berikut:
dari kemampuan penyerapan hutan (Green Carbon).
Sementara itu potensi Karbon Laut perairan Indonesia
............................. 1)
masih belum dieksplorasi karena mekanismenya yang
kompleks (komponen penyerap dan pelepas karbon)
............................................ 2)
yang belum sepenuhnya dipahami.
............................ 3)

Gambar 1.
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Profil Teluk Banten hingga Laut Jawa bagian barat di sektar Pulau Tunda berdasarkan data
citra satelit Landsat ETM (2008). Bulatan-bulatan berangka dan bernama adalah posisi stasiunstasiun observasi.
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Data sekunder di Laut Jawa, Samudera Hindia
Tenggara
dan Samudera Hindia Selatan Jawa
(Gambar 2 dan Tabel 1) digunakan sebagai pembanding
terhadap distribusi fluks di Teluk Banten.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Distribusi di Laut Jawa
Dari data sekunder yang tersedia dilakukan
analisa distribusi spatial terhadap sebaran DIC, pH,
TA dan pCO2 yang merupakan parameter-parameter
karbon penting di laut (Gambar 3).

Total konsentrasi pCO2 di Laut Jawa berdasarkan
pada data yang sementara tersedia (DIC, pH, TALK,
Fosfat, Silikat, Temperatur, dan Salinitas) adalah
393,487 µatm (di sekitar Laut Jawa bagian timur
~113° BT) sebagai nilai minimum, 502,017 µatm (di
sekitar Laut Jawa ~108° BT) sebagai nilai maksimum
dan rerata 416,508 µatm, lihat Gambar 3 panel
kanan bawah. Sedangkan nilai pCO2 di Laut Jawa
berdasarkan pada simulasi model yang dilakukan
Valsala & Maksyutov (2010) nilai pCO2 di sekitar laut
Jawa ~108° BT sampai ~113° BT berkisar antara 300
– 350 µatm sedangkan di Laut Jawa yang kurang dari
~108° BT berkisar antara 350 – 400 µatm (Gambar 4
panel bawah). Takahashi et al. (2007) mendapatkan
nilai pCO2 hanya pada Laut Jawa bagian barat berkisar
~108° BT dengan nilai pCO2 berkisar antara 400 – 500
µatm (Gambar 4 panel atas).

Gambar 3 panel kiri atas merupakan DIC, di
mana nilai total konsentrasi DIC adalah maksimum
1934,83 µmol/kg, minimum 1792,66 µmol/kg dan
rerata 1852,04 µmol/kg. Total konsentrasi pH adalah
maksimum 8,03, minimum 7,93 dan rerata 8,00
Nilai pCO2 yang berdasarkan pada perhitungan
Gambar 3 panel kanan atas. Nilai-nilai ini lebih tinggi dari data sekunder yang tersedia dalam Tabel 1
dibandingkan dengan pengukuran langsung yang di (502,017 µatm) lebih tinggi dibandingkan dengan
dapat di Teluk Banten pada 2010 yaitu konsentrasi nilai yang didapat baik dari hasil simulasi Valsala
DIC maksimum 1720,4 µmol/kg, minimum 1280,4 & Maksyutov (2010) atau pengukuran Takahashi
µmol/kg dan rerata 1626,85 µmol/kg pada Maret 2010. et.al, 2007. Sedangkan berdasarkan pengukuran
Sedangkan pada Juli 2010 lebih rendah reratanya dan analisa dengan COSYS (Lewis & Wallace, 1997,
dibandingkan Maret 2010 yaitu 1497,9 µmol/kg seperti 1998) di Teluk Banten pada Maret 2010 yaitu 634,738
yang tercantum dalam Tabel 2.
µatm lebih tinggi dari Laut jawa (502,017 µatm) tetapi

Gambar 2.
Tabel 1.

Stasiun data sekunder berdasarkan sumber VOS dan WOD09.
Komposisi dataset lain dan parameter yang digunakan
Parameter			Sumber Dataset		Referensi
Kedalaman (D) 			GEBCO			GEBCO, 2008
Kedalaman (D) botol
Temperatur (T) profil
Salinitas (Sal) profil		
GLODAP		
Key et al. 2004
Phosphate (P)		
Silikat (Si)
		
Temperatur (T) permukaan
Salinitas (Sal) permukaan
TCO2 (DIC) permukaan		VOS			Hydes et al. 2010
Alkalinity (TALK) permukaan
		
Kedalaman (D) botol		
Temperatur (T) profil		
Salinitas (Sal) profil		
WOD 2009		
Boyer et al. 2009		
Phosphate (P)		
Silikat (Si)		
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Gambar 3.

Distribusi DIC (panel kiri atas), pH total (panel kanan atas), TA (panel kiri bawah) dan pCO2
(panel kanan bawah ) di Laut Jawa lapisan permukaan.

Gambar 4.

Distribusi pCO2 berdasarkan Takahashi et.al, 2007 (panel atas), dan distribusi pCO2 berdasarkan
Valsala & Maksyutov (2010) (panel bawah) di Laut Jawa lapisan permukaan. Sumber: Takahashi
et.al (2007) dan Valsala & Maksyutov (2010).

sebaliknya pada bulan Juli 2010 nilai di Laut Jawa
(502,017 µatm) lebih tinggi dibandingkan di Teluk
Banten sebesar 274,82 µatm. Kecenderungan lebih
rendahnya nilai pCO2 pada Juli 2010 di Teluk Banten
dibandingkan di Laut Jawa (502,017 µatm) yang
terlihat juga pada pengukuran pada Juli dan Agustus
2009 yaitu 417,27 µatm dan 327,44 µatm (Adi &
Rustam, 2010). Perbedaan dapat disebabkan karena
pada Juli dan Agustus merupakan musim kemarau
(April – Oktober) sedangkan pada Maret merupakan
akhir musim hujan (November – Maret) terkait
erat dengan kecepatan angin, temperatur maupun
masukan dari daratan yang mempengaruhi solubilitas
CO2 dari atmosfer dan keberadaan HCO3- di perairan.
Walaupun demikian musim di Indonesia tidak dapat
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di prediksi dengan baik hal ini dikarenakan pada saat
pengambilan sampel pada Juli 2010 yang seharusnya
musim kemarau tetapi pada saat pengambilan sampel
terjadi hujan dan angin yang cukup kencang.
Distribusi Parameter Karbon di Teluk Banten
Nilai rerata parameter karbon dan kualitas air
terukur pada Maret dan Juli 2010 tersaji dalam Tabel
2. Distribusi spasial konsentrasi DIC pada bulan
Maret 2010 secara umum menunjukkan konsentrasi
yang cukup tinggi di daerah pesisir yang dekat dengan
daratan (10, 11 dan 13) dan berangsur menurun pada
perairan laut lepas (7 dan 8) seperti pada Gambar 5.

Peran Laut Jawa dan Teluk Banten Sebagai Pelepas dan/atau Penyerap CO2 (Rustam, A., et al.)
Terlihat pada Gambar 5 terjadi penurunan /
rendahnya DIC di perairan estuari pada studi ini (stasiun
1 dan 13) diduga karena faktor biologi dan proses
fotosintesis di daerah estuari lebih dominan mengingat
di stasiun 13 terdapat juga ekosistem mangrove,
dapat menurunkan jumlah DIC dibandingkan faktor
antropogenik ataupun input dari atmosfer (udara).
Dapat dikatakan DIC yang terlarut dalam air di stasiun
13 yang berasal dari faktor antropogenik (sungai/
daratan) maupun atmosfer dapat dimanfaatkan oleh
produser perairan dan pesisir terutama oleh vegetasi
mangrove untuk proses fotosintesis. Hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan Rajesh et al. (2001),
terhadap vegetasi bentik yang terdapat di daerah
estuari Pantai Baratdaya India hasil yang didapatkan
bahwa nilai produktivitas primer dari vegetasi bentik
(mikroalga) sebesar 33,59 gC/m2 sedangkan perairan
hanya 10,51 gC/m2. Hal ini mengindikasikan bahwa
daerah pesisir yang memiliki vegetasi benthic
(mangrove, mikroalga, lamun) memanfaatkan DIC
lebih besar sehingga berpotensi sebagai Karbon Laut
(Blue Carbon). Selain itu daerah ekosistem mangrove
memiliki produktivitas primer perairan yang cukup
tinggi, merupakan daerah penghasil makanan, daerah
nursery ground dan feeding ground untuk berbagai
jenis ikan dan biota laut lainnya yang ekonomis penting
(kerang, udang).
Nilai DIC di stasiun 13 ekosistem mangrove
terlihat lebih tinggi musim hujan 1.626,11 µmol/kg
daripada musim kemarau 1.329,87 µmol/kg. Hal yang
berbeda terjadi di perairan mangrove Kien Vang dan
Tam Giang, Vietnam di mana pada musim kemarau nilai
DIC lebih tinggi (1.987 ± 0,051mmol/kg) dibandingkan
pada musim hujan (1.556 ± 0,045 mmol/kg) (Kone
& Borges, 2007). Tingginya nilai DIC di perairan
ekosistem mangrove stasiun 13 dibandingkan musim
kemarau dapat disebabkan pengukuran dilakukan di
depan ekosistem mangrove dimana di sisi kiri terdapat
sungai Kasemen sehingga tingginya nilai DIC selain
masukan dari atmosfer juga dari bahan organic yang

Gambar 5.

terbawa sungai atau serasah mangrove.
Keberadaan DIC di perairan estuari terutama
stasiun 1 (di depan Sungai Kasemen) sangat
dipengaruhi oleh pasang surut, masukan bahan
organik terutama dari daratan, sehingga keberadaan
DIC dan senyawa kimia lainnya akan mempunyai
waktu tinggal (residence time) yang cepat berubah
terkait proses bercampur massa air tawar dan massa
air laut yang dapat menstimulasi aktivitas kimia dan
biologi materi yang terbawa oleh sungai (Mackay &
Leatherland, 1976). Hal ini berarti bahwa perairan
estuari dapat merupakan perairan dengan aktivitas
biologi yang tinggi dan dapat menurunkan konsentrasi
DIC. Suburnya perairan estuari juga terbukti pada data
klorofil yang diukur pada studi ini yang secara umum
tinggi pada perairan estuari dan berangsur rendah
pada perairan oseanik, di mana yang tertinggi pada
stasiun 1 sebesar 30,086 µg/L pada Maret 2010.
Perbedaan nilai DIC terjadi pada Juli 2010 yang
memiliki konsentrasi lebih rendah dibandingkan pada
Maret 2010. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya
faktor perubahan musim antara akhir musim hujan
(Maret, 2010) ke musim kemarau (Juli, 2010) yang
mempengaruhi nilai DIC dikarenakan terjadinya
perubahan pola arus lokal akibat kecepatan angin
yang berbeda dalam mendistribusikan nilai DIC atau
parameter CO2. Selain faktor-faktor tersebut perbedaan
pasang surut diduga menyumbang variabilitas lokal
konsentrasi DIC. Hal ini terkait dengan input output air
tawar dari sungai yang dapat mempengaruhi salinitas.
Pada Gambar 6 terlihat bahwa korelasi DIC, pH
dan Total Alkalinitas (TA) berbanding lurus dengan
salinitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan Cai & Wang (1998) yang mendapatkan nilai
DIC berbanding lurus dengan nilai salinitas.

Sebaran Spasial DIC Teluk Banten Maret dan Juli 2010.
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Tabel 2.

Nilai rerata parameter Karbon dan kualitas air terukur Maret dan Juli 2010.
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Simulasi ∆pCO2 Laut Jawa dan Teluk Banten

meningkat dahsyat (polusi sangat tinggi), dan
diasumsikan pCO2 di kolom air perubahannya sangat
kecil mendekati nol, akan tetapi kondisi ini sebenarnya
sangat tidak kita inginkan.

Simulasi yang dilakukan terdiri atas 4 skenario,
yaitu skenario 1 menggunakan pCO2atm= 379 µatm
(IPCC, 2005), skenario 2 menggunakan pCO2atm=385
µatm ( merupakan estimasi untuk tahun 2010 dengan
Nilai pCO2 atmosfer yang terukur di stasiun Koto
asumsi terjadi laju peningkatan pCO2atm sebesar 1.2 Tabang, Indonesia sejak bulan Januari 2004 sampai
µatm/tahun terhadap konstanta dari IPCC, 2005 ). dengan Februari 2011 Gambar 7, memperlihatkan
Skenario 3 dimana pCO2atm=475 µatm yang digunakan adanya kecenderungan meningkat perbulan sebesar
adalah estimasi untuk tahun 2100 dengan asumsi 0,1375 µatm atau sebesar 1,65 µatm/tahun. Besarnya
melibatkan adanya pengaruh dari antropogenik peningkatan nilai pCO2 atmosfer di Indonesia lebih
berupa efek gas rumah kaca dan aerosol (IPCC, 2007) besar dari estimasi yang dilakukan IPCC, 2005 yang
dan skenario 4 menggunakan nilai konsentrasi CO2 hanya sebesar 1,2 µatm/tahun. Skenario terburuk
atmosfer hasil pengukuran di Indonesia tepatnya (skenario 3) berdasarkan pengukuran di Koto Tabang
stasiun Koto Tabang dari Januari 2004 sampai dengan akan terjadi 55 tahun lagi yaitu bulan Februari tahun
Februari 2011, dapat dilihat pada Gambar 7 (BMKG, 2066.
2012). Hasil simulasi berdasarkan pada skenario 1, 2
dan 4 , Laut Jawa berperan sebagai pelepas karbon ke
Simulasi yang dilakukan berdasarkan pada
atmosfer, hanya pada simulasi berdasarkan skenario pengukuran in situ di Teluk Banten dapat di lihat
3, Laut Jawa berperan sebagai penyerap karbon di dalam Tabel 4. Hasil pengukuran pada Maret 2010
atmosfer (Tabel 3). Hal ini mengindikasikan bahwa Teluk Banten cenderung menjadi pelepas karbon ke
laut akan menjadi penyerap karbon pada saat kondisi atmosfer pada semua skenario, sedangkan pada Juli
karbon di atmosfer sudah sangat ekstrim.
2010 sebaliknya Teluk Banten cenderung menjadi
penyerap karbon dari atmosfer.
Skenario 1, 2 dan 4 adalah skenario yang natural
dan terbaik walaupun secara umum menunjukkan
Secara umum, hasil observasi in situ Teluk Banten
bahwa Laut Jawa bertindak sebagai pelepas. Skenario pada 2010 menunjukkan bahwa kondisi konsentrasi
ketiga adalah kondisi ekstrem (worst case) sebagai CO2 untuk semua parameter dan bulan pengamatan
studi kasus (test case) jika kondisi pCO2 atmosfer adalah lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Laut

Gambar 6.
Tabel 3.

∆pCO2		
[µatm]

DIC (µmol/kg), TA ( µmol/kg), pH dan salinitas di Teluk Banten bulan Maret 2010.
Skenario Laut Jawa sebagai pelepas (positif ∆pCO2) atau penyerap CO2 (negatif ∆pCO2),
dimana ∆pCO2 dihitung menggunakan formula 3
Skenario 1		
pCO2atm=379µatm

Skenario 2		
pCO2atm=385µatm

Skenario 3		
pCO2atm=475µatm

Skenario 4
pCO2atm=383µatm

Minimum
Maximum

14,487		
123,017		

8,487		
117,017		

-81,513		
27,017

10,487
119,017

Rerata

47,5518

41,5518

-48,448

43,5518
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Gambar 7.
Tabel 4.

Nilai CO2 udara hasil pengukuran Koto Tabang dalam µatm (BMKG, 2012).
Skenario Teluk banten sebagai pelepas (positif ∆pCO2) atau penyerap CO2 (negatif ∆pCO2),
dimana ∆pCO2 dihitung menggunakan formula 5.4

Maret 2010
∆pCO2		
[µatm]		

Skenario 1		
pCO2atm=379µatm

Skenario 2		
pCO2atm=385µatm

Skenario 3		
pCO2atm=475µatm

Skenario 4
CO2atm=383µatm

Minimum
-123,8			
-129,8			
-219,8			
-127,8
Maximum
3292			3286			3196			3288
Rerata		255,739			249,739			159,739			251,739
Juli 2010
∆pCO2		
[µatm]		

Skenario 1		
pCO2atm=379µatm

Skenario 2		
pCO2atm=385µatm

Skenario 3		
pCO2atm=475µatm

Skenario 4
pCO2atm=383 atm

Minimum
Maximum
Rerata		

-177			
-3,6			
-104,18			

-183			
-9,6			
-110,18			

-273			
-99,6			
-200,18			

-181
-7,6
-108,18

Jawa. Akan tetapi jika dilihat secara lebih detil kepada
indikator fungsi ∆pCO2, maka Teluk Banten pada Maret
2010 secara natural (menurut skenario 1, 2, 3 dan 4)
akan bertindak sebagai pelepas CO2 dan sebaliknya
akan bertindak sebagai penyerap CO2 untuk Juli 2010.
Beberapa penyebab alami yang mungkin menjadi
penyebab dari kondisi ini adalah adanya fluktuasi pH,
suhu, klorofil dan TSS perairan akibat perubahan
musim. Namun demikian, untuk dapat memastikan
faktor penyebabnya diperlukan penelitian yang terus
menerus dan komprehensif sehingga diperoleh suatu
pola penyerapan atau pelepasan karbon, sehingga
ke depannya dapat dimodelkan kemampuan pesisir
sebagai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akibat
meningkatnya gas rumah kaca.

82

KESIMPULAN
1. Total CO2 di Laut Jawa lebih rendah dari Teluk
Banten pada Maret 2010, tetapi lebih tinggi
pada Juli 2010.
2. Adanya pola fluktuasi variabilitas DIC di
perairan Teluk Banten pada permukaan. Nilai
nilai DIC dan TA yang tinggi berada di pinggir
teluk (tertinggi 1720,04 µmol/kg) diduga
karena pengaruh antropogenik dari daratan
(sungai).
3. Laut Jawa secara umum berperan sebagai
pelepas CO2.
4. Teluk Banten mempunyai variabilitas fluks
CO2 terhadap waktu, yakni dapat berperan
sebagai pelepas (Maret 2010) dan penyerap
(Juli 2010).

Peran Laut Jawa dan Teluk Banten Sebagai Pelepas dan/atau Penyerap CO2 (Rustam, A., et al.)
Saran

191p.

Dalam rangka menuju penyusunan konsep
kebijakan nasional tentang Blue Carbon (2014), maka
perlu dilakukan penambahan stasiun pengamatan,
frekuensi pengambilan data dan analisa lebih dalam
terhadap data oseanografi biokimia dan geo-fisik di
Teluk Banten serta keterkaitannya dengan variabilitas
fluks Karbon.
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