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PENGARUH GELOMBANG PERMUKAAN PADA PERMUKAAN LAUT: APLIKASI UNTUK PERAIRAN INDONESIA
THE ROLE OF SURFACE WAVES ON THE UPPER OCEAN : APPLICATION IN INDONESIAN SEAS
Rita Tisiana Dwi Kuswardani & Fangli Qiao
ABSTRAK

ABSTRACT

Gelombang permukaan adalah proses yang sangat energetik
di lautan, karena efek yang kuat pada pertukaran momentum,
panas, dan massa melalui batas lapisan laut dan atmosfer. Efek
gelombang permukaan diterapkan pada pengembangan sistem
prediksi laut perairan Indonesia dengan menggunakan model
gabungan (kopel) gelombang dan sirkulasi MASNUM. Model ini
dirancang untuk daerah yang dibatasi oleh 300–1500E, 200S–500N
dan meliputi Samudera Hindia, Laut Indonesia, Laut Cina Selatan
(LCS), dan Pasifik barat. Hasil awal menunjukkan bahwa tinggi
gelombang signifikan di bagian selatan Indonesia sebagian besar
dipengaruhi oleh gelombang di Samudera Hindia, sementara di
barat laut Indonesia, lebih banyak dipengaruhi oleh gelombang
LCS. Pada perairan Indonesia, nilai Bv kurang dari 500 cm2/s dan
kedalaman penetrasi bisa mencapai 25 m. Dengan menambahkan
Bv ke dalam model sirkulasi, simulasi pada suhu laut permukaan
mengalami perubahan, dan kedalaman lapisan campuran adalah
10 - 15 m lebih dalam dan mendekati hasil pengamatan. Distribusi
kedalaman lapisan campuran di sepanjang pantai barat Sumatera
ke selatan Jawa adalah 10 m lebih dalam pada musim upwelling.

Surface waves are the most energetic processes in the
oceans, due to their strong effects on the exchanges of momentum,
heat, and mass through the air-sea interface. The effects of surface
waves now are applied to the development of an ocean forecast
system around Indonesian Seas by employing the MASNUM wavecirculation coupled numerical model. The model was set up for the
area of 300 –1500 E, 200 S – 500 N. The numerical model covers
the Indian Ocean, Indonesian Seas, South China Sea (SCS), and
western Pacific. The preliminary results show that the significant
wave height in southern part of Indonesia is mostly influenced by
the wave in Indian Ocean, while in the northwest of Indonesia, it is
much affected by the wave in SCS. In Indonesia Seas, the value of
Bv is less than 500 cm2/s and the depth of penetration could reach
25 m. By including the wave-induced mixing into the circulation
model, the simulation of the upper ocean temperature is improved,
and the simulated mixed layer depth is 10 – 15 m deeper which is
closer to observation. During the upwelling favorable season, the
distribution of ML depth along west coast of Sumatra to south Java
is 10 m deeper by adding Bv.

Kata kunci: gelombang permukaan, model gabungan, induksi
gelombang, lapisan percampuran

Keywords: surface waves, coupled model, wave-induced,
mixed layer

PERTUKARAN GAS CO2 UDARA-LAUT DI PERAIRAN SELAT NASIK, BELITUNG
AIR-SEA CO2 GAS EXCHANGE IN NASIK STRAIT WATERS, BELITUNG
Afdal, Richardus F. Kaswadji & Alan F. Koropitan
ABSTRAK

ABSTRACT

Sistem karbonat laut memainkan peranan penting dalam
pertukaran gas CO2 antara udara dan laut. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji fluks CO2 udara-laut di perairan Selat Nasik, Belitung.
Penelitian telah dilakukan pada April 2010, dimana parameter yang
diukur antara lain suhu, salinitas, pH, karbon anorganik terlarut
(DIC), total alkalinitas (TA), produktivitas primer fitoplankton dan
konsentrasi nutrien (fosfat dan silikat). Khusus tekanan parsial CO2
(pCO2) pada lapisan permukaan laut dihitung dengan menggunakan
model ABIOTIC dari OCMIP-2 (ocean carbon cycle model
intercomparison project phase-2). Hasil analisis dari sistem karbonat
laut menunjukkan bahwa secara umum perairan Selat Nasik
berperan sebagai source (pelepas) CO2 ke atmosfer. Fluks CO2 di
perairan sekitar mangrove, terumbu karang dan perairan laut pesisir
(non mangrove dan terumbu karang) masing-masing berkisar antara
3,06–3,19; 0,96–1,45 dan 2,77–2,98 mmolC/m2/hari. Dalam studi ini
ditemukan bahwa penyerapan CO2 oleh fitoplankton melalui proses
fotosintesis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fluks CO2,
sebaliknya laju dekomposisi partikulat karbon organik cenderung
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap fluks CO2.

Marine carbonate system plays an important role in the airsea CO2 gas exchange. The aim of the present study is to investigate
the air-sea flux of CO2 in Nasik Strait, Belitung. Field observation was
carried out during April, 2010, where the observed parameters are
consisted of temperature, salinity, pH, dissolved inorganic carbon
(DIC), total alkalinity (TA), primary productivity of phytoplankton and
nutrients (phosphate and silicate). Partial pressure of CO2 (pCO2)
in sea surface was particularly calculated using ABIOTIC model
of the ocean carbon cycle model intercomparison project phase-2.
Analysis results of the marine carbonate system show that generally
Nasik Strait waters is played as a source (release) of CO2 to the
atmosphere. The CO2 flux in mangrove waters, coral reef waters
and coastal waters (non mangrove and coral reef) ranged between
3.06–3.19, 0.96–1.45 and 2.77–2.98 mmolC/m2/day, respectively.
The present study found that the CO2 uptake by phytoplankton
(photosynthesis) was not significantly affect the CO2 flux, however
the decomposition of particulate organic carbon tended to give
significant contribution to the CO2 flux.

Kata kunci: fluks CO2, pCO2, DIC, fotosintesis, fitoplankton,
dekomposisi

Keywords: CO2 flux, pCO2, DIC, phytoplankton, photosynthesis,
decomposition
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HUBUNGAN ANTARA RASIO N/P DAN KONSENTRASI SILIKAT
DI PERAIRAN KEPULAUAN TAMBELAN DAN KEPULAUAN SERASAN
RELATIONSHIP BETWEEN N/P RATIO AND SILICATE CONCENTRATION
OF TAMBELAN AND SERASAN ISLANDS WATERS
Hanif Budi Prayitno & Suherman
ABSTRAK

ABSTRACT

Sebagai bagian dari wilayah Laut Natuna, Perairan Tambelan
dan Perairan Serasan menyimpan potensi perikanan yang besar.
Potensi ini dapat menurun apabila tidak didukung oleh kondisi
unsur hara yang sesuai bagi pertumbuhan diatom, karena diatom
merupakan bagian dari jejaring makanan di laut yang mendukung
kelimpahan ikan bernilai komersil. Kondisi unsur hara yang sesuai
tersebut beberapa di antaranya adalah ketersediaan silikat yang
cukup dan rasio N/P yang mendekati rasio Redfield yaitu 16, karena
pada kondisi ini diatom akan efektif mengkonsumsi silikat sehingga
dapat tumbuh berkembang secara baik dan mendominasi perairan.
Penelitian tentang keterkaitan antara rasio molar N/P dengan
sebaran konsentrasi silikat di perairan sekitar Kepulauan Tambelan
dan Kepulauan Serasan telah dilakukan pada bulan November 2010
untuk mengetahui apakah kondisi unsur hara di perairan tersebut
mendukung pertumbuhan diatom. Hasilnya menunjukkan bahwa
rasio N/P berkisar antara 11,2-133,7 sedangkan konsentrasi silikat
berkisar 2,03 – 4,80 µM dan konsentrasi silikat cenderung rendah
ketika rasio N/P mendekati 16. Hal ini mungkin dikarenakan pada
kondisi tersebut silikat cukup banyak dan cukup efektif dikonsumsi
oleh diatom. Hasil tersebut ditambah dengan data konsentrasi
rata-rata silikat sebesar 3,66 µM menggambarkan bahwa kondisi
unsur hara di Perairan Tambelan dan Perairan Serasan masih baik
dalam mendukung pertumbuhan diatom apabila dilihat dari data
kelimpahan diatom di mana chaetoceros mendominasi populasi
fitoplankton di Perairan Tambelan sebesar 39% dan di Perairan
Serasan sebesar 37%.

As part of the Natuna Sea, Tambelan and Serasan Islands
waters have a great potential of fishery. This potency can be
decreased if not supported by suitable nutrient conditions for the
growth of diatoms, because diatoms are part of marine food webs
that support the abundance of comercially valuable fish. Some of
those conditions are sufficient silicate concentration and nitrogen/
phosphorous (N/P) ratio that close to Redfield ratio that is 16,
because at this ratio diatoms would effectively consume silicate
thus can grow and develop well and can dominate the waters. A
research on the relationship between the molar ratio of N/P and
the distribution of silicate concentrations was conducted in the
waters around Tambelan and Serasan Islands in November 2010 to
investigate wether the condition of nutrients in these waters support
the growth of diatoms. The results show that the N/P ratio range
between 11.2 -133.7 while silicate concentrations range between
2.03 -4.80 μM and tend to be low when the N/P ratio close to 16.
This is likely due to high and effective silicate uptake by diatom.
These results coupled with the data of silicate average concentration
that is 3.66 μM describe the good level of nutrients in the waters of
Tambelan and Serasan Islands in supporting the growth of diatoms,
seen from the abundance of diatom in which chaetoceros dominated
the phytoplankton population in the waters of Tambelan Islands by
39% and in the waters of Serasan Islands by 37%.
Keywords: N/P ratio, silicate, Tambelan Islands, Serasan
Islands

Kata kunci: rasio N/P, silikat, Kepulauan Tambelan, Kepulauan
Serasan

VARIASI KENAIKAN MUKA LAUT DI WILAYAH PESISIR PEKALONGAN,
DARI ANALISIS PASANG SURUT DAN ANGIN
VARIATIONS OF SEA LEVEL RISE IN THE COASTAL AREA OF PEKALONGAN,
AN ANALYSIS OF THE TIDAL AND THE WIND
ABSTRAK

Hari Prihatno
ABSTRACT

Naiknya muka laut di pesisir merupakan hasil dari proses
dinamika laut lokal. Parameter gelombang laut dan pasang surut
merupakan faktor yang dominan mempengaruhi kenaikan muka
laut. Besar dan kecilnya gelombang laut sangat tergantung pada
kecepatan angin yang bertiup, durasi, serta luas area cakupan.
Pada saat tinggi gelombang laut minimum, kenaikan muka air
laut yang ditimbulkan pun kecil, sehingga naiknya muka laut
hanya diperankan oleh fluktuasi tinggi pasang surut. Analisis dan
perhitungan tinggi gelombang laut serta kenaikan muka laut yang
terjadi di pesisir Pekalongan pada waktu periode pasang, dilakukan
untuk mengetahui penyebab terjadinya banjir laut. Metode
perhitungan beberapa variabel kenaikan muka laut (wave set up)
serta pengamatan dan pengukuran pasang surut laut, dilakukan
pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi
gelombang 0,71 meter menaikkan muka laut di pesisir setinggi
0,11 meter. Tinggi gelombang 1,93 meter menaikkan muka laut
setinggi 0,30 meter, sedangkan tinggi gelombang 4,61 meter
menaikkan muka laut di pesisir setinggi 0,66 meter. Adapun hasil
pengamatan pasang surut, diperoleh nilai surutan 27 centimeter di
bawah duduk tengah dan nilai pasang 40,6 centimeter di atas duduk
tengah.
Kata kunci: kenaikan muka air laut, wilayah pesisir Pekalongan,
data pasang surut, angin

iv

Rising of sea level in a coastal area is a result local ocean
dynamics affected by waves and tides. The heigth of the waves
depends on the wind speed, its duration and coverage area. During
the time of minimum wave, the increase of sea level also relatively
small, so that the sea level rise is only affected by tidal fluctuations.
Analysis and estimation of wave height that happened at the coast of
Pekalongan during a tidal, have been done to find out the cause of
flooding. Calculation of multiple variable causing sea level increase
(wave set up) as well as observations and tide measurements have
been conducted in this research. The results show that the wave
high of 0.71 metres might raise the sea level as high as 0.11 metres.
Wave height of 1.93 metres will increase the sea level as high as
0.30 metres, while the high wave of 4.71 m will raise the sea level in
the coast as high as 0.66 metres. Tides observation, indicates that
the low tide 27 centimetres below the mean water level and the high
tide is 40.6 centimetres above the mean sea level.
Keywords: sea level rise, coastal areas Pekalongan, tidal data,
the wind

APLIKASI PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI
GEOGRAFI UNTUK MENGETAHUI POLA SEBARAN GENANGAN TSUNAMI
DAN TINGKAT KERENTANAN STUDI KASUS: PULAU WEH
APPLICATIONS OF REMOTE SENSING AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS TO INVESTIGATE
THE DISTRIBUTION PATTERNS AND PUDDLE LEVELS OF TSUNAMI VULNERABILITY
CASE STUDY: PULAU WEH
D. Purbani, M. Boer, Marimin, I W.Nurjaya & F. Yulianda
ABSTRAK

ABSTRACT

Kejadian bencana gempabumi dengan kekuatan 9,0-9,3Mw
pada 26 Desember 2004 menimbulkan tsunami sangat besar
dengan tinggi gelombang datang (run up) 3-5 m,dan mengakibatkan
kerusakan infrastruktur, bangunan, ekosistem dan genangan
tsunami di pesisir timur Pulau Weh. Sebaran genangan tersebut
menutupi hampir seluruh lahan di pesisir pulau ini. Data tutupan
lahan di peroleh dari citra satelit ALOS AVNIR-2 pasca tsunami
tahun 2008. Klasifikasi penggunaan lahan pasca tsunami 2008
hasil analisis citra ALOS AVNIR- 2 digunakan untuk menentukan
nilai koefisien kekasaran permukaan. Nilai kekasaran permukaan
dan kemiringan lereng digunakan sebagai input untuk analisis lebih
lanjut menggunakan model builder. Model builder merupakan salah
satu aplikasi dari ArcGIS yang digunakan untuk mengetahui luas
sebaran genangan yang terjadi di pesisir. Dalam menentukan luas
sebaran di pesisir, diasumsikan ketinggian gelombang datang adalah
30 m. Hasil dari olahan didapatkan jarak sebaran genangan sejauh
500 m dari garis pantai yang menutupi semua jenis penggunaan
lahan yaitu hutan, hutan mangrove, kebun, lahan terbangun dan
lahan terbuka. Wilayah yang tergenang kemudian dianalisis tingkat
kerentanannya yang mencakup 4 kelas kategori yakni sangat
rentan, cukup rentan, rentan dan aman. Hasil analisis menunjukkan
bahwa kategori kelas aman adalah daerah yang memiliki kontur
80 m dpl, dengan jarak dari garis pantai 670 m, serta bentuk lahan
bervegetasi rapat. Upaya mitigasi terhadap daerah genangan
tsunami adalah menerapkan daerah sempadan pantai sebagai jalur
hijau berupa hutan pantai sejauh minimal 100 m dari garis pantai.

Earthquake disaster on December 26, 2004 had magnitude
of 9.0 to 9.3 Mw, which caused a tsunami with run up wave 3-5 m.
This resulting damages to infrastructure, buildings, ecosystems
and created inundation areas in the eastern part of Weh Island,
Aceh Province. The inundation was covered almost of land use
on the adjacent beach of this Island. Classification of land covers
that obtained from the analysis of ALOS AVNIR-2 imagery after
the tsunami event in 2008 was used to create surface roughness
coefficient. The surface roughness coefficient and slope were
then used as input parameters for future analysis using model
builder. Model builder is one of the ArcGIS application that used
for determining the distribution of inundation in coastal areas. To
determine the distribution of these areas, it is assumed that the height
of run up wave is 30 m. The results show the distance of inundation
distribution as far as 50 m from the shoreline, which covered all types
of land use, such as; forest, mangrove, plantation, fields and open
land. The susceptibility degree of inundation was analyzed and then
catagorized into 4 clases, namely very susceptible, fair susceptible,
less susceptible and save. Results show that the save areas was
the areas with height of 80 m from sea level, and with the distance
of 670m from the coastline, and having dense of vegetation.The
mitigation for inundation areas is to apply the green belt of coastal
forest at least 100 m from the shoreline.
Keywords: disaster, earthquake and tsunami,GIS, inundation
areas, susceptibility, mitigation, Weh Island, Aceh

Kata kunci: bencana, gempabumi dan tsunami, SIG, daerah
genangan, tingkat kerentanan, mitigasi, Pulau Weh,
Aceh

MANGROVE DI MUARA SUNGAI KURI LOMPO, KABUPATEN MAROS,
SULAWESI SELATAN: KONDISI DAN PEMANFAATANNYA
THE MANGROVE IN KURI LOMPO ESTUARY, MAROS REGENCY SOUTH SULAWESI:
THE CONDITION AND THE UTILIZATION
Syahrial Nur Amri & Taslim Arifin
ABSTRAK

ABSTRACT

Potensi hutan mangrove mengindikasikan kesuburan suatu
kawasan pesisir. Untuk itu, nilai penting dari vegetasi mangrove
dapat digunakan sebagai langkah awal untuk pengelolaan
berkelanjutan wilayah pesisir. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui
kondisi mangrove di muara sungai Kuri Lompo Kabupaten Maros
Sulawesi Selatan dengan menganalisis beberapa parameter kondisi
mangrove seperti luas dan sebaran mangrove, kerapatan jenis dan
relatif, frekuensi jenis dan relatif, penutupan jenis dan relatif, serta
nilai penting dari vegetasi mangrove pada lokasi-lokasi seperti,
muara, hulu sungai, kawasan permukiman, mangrove alami, pantai
terbuka dan tambak. Hasil kajian menunjukkan luas mangrove
sebesar 78,84 ha, dan terdapat 7 jenis mangrove yang ditemukan
di wilayah kajian, diantaranya, Rhizophora stylosa, Rhizophora
mucronata, Avicennia alba, Avicennia marina, Nypa fruticans,
Sonneratia alba, dan Acanthus ilicifolius. Hasil analisis nilai penting
menunjukkan jenis Rhizophora stylosa dan Avicennia alba sebagai

The potential of mangrove forest may indicate the fertility of
the coastal area. Therefore, important value of mangrove vegetation
might be used as the first step for the sustainable management of
the coastal areas. This study aims to determine the mangrove in
Kuri Lompo estuaries, Maros Regency, South Sulawesi by analyzing
some parameters of mangrove condition, such as the species density
and relatif density, species frequency and relatif frequency, species
cover and relatif cover, and important value of mangrove vegetation
in the some locations as in the estuary, upstream, settlement, natural
mangrove, open beach, and ponds. The results show the wide of the
mangrove is 78,84 ha and there are 7 species of mangrove found in
the study sites, namely Rhizophora stylosa, Rhizophora mucronata,
Avicennia alba, Avicennia marina, Nypa fruticans, Sonneratia
alba, and Acanthus ilicifolius. The important value analysis shows
that Rhizophora stylosa and Avicennia alba are the most important
spesies, indicating the ability of both species to adapt to the existing

v

jenis mangrove
dominan yang mengindikasikan kemampuan
beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan merupakan jenis yang
paling cocok digunakan untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan
pada wilayah tersebut. Konversi hutan mangrove menjadi lahan
pertambakan menjadi penyebab utama degradasi lingkungan
pada wilayah kajian. Sebagai upaya merehabilitasi lingkungan
tanpa mematikan perekonomian masyarakat, maka perlu dilakukan
pengelolaan tambak secara sistem wanamina (silvofishery).
Kata kunci: mangrove, Indeks Nilai Penting, pengelolaan
pesisir, Sungai Kuri Lompo, Kabupaten Maros.

environmental conditions and most suitable for rehabilitation
purposes. Conversion of mangrove into fish pond for mariculture
could be a major cause of environmental degradation in the study
site. To rehabilitate the environment as well as to empowering the
local communities, then, it would be necessary to manage the ponds
by applying the silvofishery system.
Keywords: mangrove, Important Value Index, coastal
management, Kuri Lompo Estuaries, Maros District

SIRKULASI ARUS PERMUKAAN PASANG SURUT
DI MUARA PEGAH, DELTA MAHAKAM, KALIMANTAN TIMUR
CIRCULATION OF TIDAL SURFACE CURRENTS AT MUARA PEGAH,
MAHAKAM DELTA, EAST KALIMANTAN
Widodo S. Pranowo, Rizki A. Adi, Haryadi Permana & Nugroho D. Hananto
ABSTRAK

ABSTRACT

Delta Mahakam di Kalimantan Timur merupakan kawasan
yang sangat menarik untuk dipelajari dari sudut padang deposisi
sedimen delta akibat pengaruh yang hampir sama antara arus
pasang surut dan arus sungai. Artikel ini menyajikan hasil simulasi
dari pemodelan hidrodinamika arus dua dimensi dalam rangka
memahami pola sirkulasi arus permukaan akibat pasang surut
sebagai pembangkitan yang bersifat harmonik dan dominan di
wilayah Muara Pegah. Hasil pemodelan adalah konsisten dan
terverifikasi dengan data observasi (RMSE 3,64%-38,19%). Secara
umum arus permukaan bergerak dominan dari timur yang berasal
dari Selat Makassar menuju ke barat, bertemu dengan arus dari
barat dan dari utara, yang kemudian menuju ke selatan. Kecepatan
arus permukaan bervariasi di setiap 2–3 jam. Elevasi muka laut
pada kondisi pasang purnama saat menuju surut (1,052-1,070 m)
menyebabkan arus berkecepatan 0,025 -2,7 m/detik, saat surut
kecepatan arus menurun (0,01 - 1,2 m/detik), saat menuju pasang
kecepatan arus sedikit meningkat (0,025 – 0,44 m/detik), dan saat
pasang arus berkecepatan sekitar 0,1 – 1,7 m/detik.

Mahakam Delta in East Kalimantan is interesting zone to
study on sediment deposition in the delta caused by tidal curent and
river flows. This article is describe a two-dimension hydrodynamics
modeling simulation due to understand a surface current circulation
which is generated by a dominantly harmonic tidal elevation in Muara
Pegah. The result is consistent and verified with observation data
(RMSE 3.64%-38.19%). In general, westerly current is predominant
flows from Makassar Strait and collide with easterly currents then
continue to south. The velocitiy is varied in every 2–3 hours. In
spring tide, sea level at flood to ebb 1.052–1.070 meters trigered
velocity 0.025-2.7 m/s, at ebb sea level velocity is decreased (0.01–
1.2 m/s), at ebb to flood sea level velocity was little bit increased
(0,025– 0.44 m/s), and at flood sea level velocity is approx. 0.1–1.7 m/s.

Kata kunci: arus permukaan, pasang surut, pemodelan
hidrodinamika, Muara Pegah, Delta Mahakam
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Keywords: surface current, tidal, hydrodynamics modeling,
Muara Pegah, Mahakam Delta
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ABSTRACT
Surface waves are the most energetic processes in the oceans, due to their strong effects on the exchanges
of momentum, heat, and mass through the air-sea interface. The effects of surface waves now are applied to the
development of an ocean forecast system around Indonesian Seas by employing the MASNUM wave-circulation
coupled numerical model. The model was set up for the area of 300 – 1500 E, 200 S – 500 N. The numerical
model covers the Indian Ocean, Indonesian Seas, South China Sea (SCS), and western Pacific. The preliminary
results show that the significant wave height in southern part of Indonesia is mostly influenced by the wave in
Indian Ocean, while in the northwest of Indonesia, it is much affected by the wave in SCS. In Indonesia Seas,
the value of Bv is less than 500 cm2/s and the depth of penetration could reach 25 m. By including the waveinduced mixing into the circulation model, the simulation of the upper ocean temperature is improved, and the
simulated mixed layer depth is 10 – 15 m deeper which is closer to observation. During the upwelling favorable
season, the distribution of ML depth along west coast of Sumatra to south Java is 10 m deeper by adding Bv.
Keywords: surface waves, coupled model, wave-induced, mixed layer
ABSTRAK
Gelombang permukaan adalah proses yang sangat energetik di lautan, karena efek yang kuat pada pertukaran
momentum, panas, dan massa melalui batas lapisan laut dan atmosfer. Efek gelombang permukaan diterapkan
pada pengembangan sistem prediksi laut perairan Indonesia dengan menggunakan model gabungan (kopel)
gelombang dan sirkulasi MASNUM. Model ini dirancang untuk daerah yang dibatasi oleh 300 – 1500 E, 200 S – 500 N
dan meliputi Samudera Hindia, Laut Indonesia, Laut Cina Selatan (LCS), dan Pasifik barat. Hasil awal menunjukkan
bahwa tinggi gelombang signifikan di bagian selatan Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh gelombang di
Samudera Hindia, sementara di barat laut Indonesia, lebih banyak dipengaruhi oleh gelombang LCS. Pada perairan
Indonesia, nilai Bv kurang dari 500 cm2/s dan kedalaman penetrasi bisa mencapai 25 m. Dengan menambahkan
Bv ke dalam model sirkulasi, simulasi pada suhu laut permukaan mengalami perubahan, dan kedalaman
lapisan campuran adalah 10 - 15 m lebih dalam dan mendekati hasil pengamatan. Distribusi kedalaman lapisan
campuran di sepanjang pantai barat Sumatera ke selatan Jawa adalah 10 m lebih dalam pada musim upwelling.
Kata kunci: gelombang permukaan, model gabungan, induksi gelombang, lapisan percampuran

INTRODUCTION

of the vertical mixing induced by wave-turbulence
interaction (wave-induced mixing or Bv) based on wave
The wind energy input into the surface geostrophic number spectrum. The influence of the wave-induced
current is estimated as 0.88 TW (Wunsch, 1998). Wind mixing scheme on global ocean circulation models was
stress energy input into the Ekman layer contains two tested with the Princeton Ocean Model (POM). The
parts: 0.5-0.7 TW over the near-inertial frequency results indicate that Bv plays an important role in the
(Alford, 2003) and 2.4 TW over the sub-inertial range regulation of the temperature distribution in the upper
(Wang & Huang, 2004). Wind energy input into surface 100 m in middle and high latitude and about 30 m in
waves is estimated as 60 TW. The energy input to tropical area. Bv also plays a control role for the sea
surface wave is the greatest source of mechanical surface temperature (SST) sharp drop as employed
energy in the global ocean. As a small scale process, to investigate the ocean temperature response to
it is believed that surface waves will play a major role Typhoon Mstsa which traversed the East China Seas
in regulating the ocean general circulation due to during 4-6 August 2005 (Wang et al, 2008). Mechanism
their strong effects on the exchanges of momentum, analysis indicates that about 70% of the upper ocean
heat, and mass through the air-sea interface. (0~40 m) cooling was due to wave mixing and advection
in which the wave-induced vertical mixing plays a
Qiao et al. (2004), from the Reynolds stress leading role, while upwelling dominated the cooling,
expression, introduced a parameterization scheme accounting for 84%, of the lower layer of 40~70 m.
Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: anastasia.tisiana@gmail.com
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computing the wave-induced viscosity/diffusivity, Bv. Bv
The
coupled
ocean-atmosphere
general was expressed as a function of wave number spectrum:
circulation model (FGCM-0) incorporated with waveinduced mixing has been employed to simulate the
....1)
tropical Pacific SST (Song et al, 2007). Model results
show that the incorporation of wave-induced mixing

in the climate model can effectively alleviate the cold
Where E k represents the wave number spectongue problem which is a common problem for all
trum, ω is the wave angular frequency, k is the
climate models without flux adjustment, and also reduce
wave number, and z is the vertical coordinate
the magnitude of the cold bias in the north Pacific.
axis downward positive with z=0 at the surface.

()

The Indonesian region, also known as the
The circulation model is based on the Princeton
“Maritime Continent”, has a complex system of Ocean Model (POM). POM employs the Mellor
islands, narrow peninsula and complicated coastal and Yamada (M-Y) turbulence mixing scheme
geometries. There are some major oceanic and (Mellor & Yamada, 1982). The vertical kinetic
atmospheric forcings affecting the Indonesia viscosity and diffusivity are set to be a combination
region. The strongest is ENSO, and followed by function of turbulence mixing length, turbulence
Indian Ocean Dipole, Monsoon, Madden Julian kinetic energy, and the Richardson number.
Oscillation (MJO), coastally trapped Kelvin waves
from the Indian Ocean and Rossby waves from the
The computational domain is (200S – 500N,
0
Pacific in sequence. Due to complicated topography 30 E-1500E), with a horizontal resolution 10/6 by
and coastal geometries, the tidal system in the 10/6, and the simulation period is from May 15,
Indonesian seas is the most complex all over the world. 2000 – December 31, 2006. The original coarse
wind data from QSCAT/NCEP (National Centers for
Geographically, Indonesian Seas is the only Environmental Prediction) reanalyzed wind fields
low latitude connection between the world oceans. with time interval of 6 hours, which are interpolated
Indonesian Throughflow (ITF) is a system of into the MASNUM wave model grid as used.
currents flowing from the Pacific to the Indian Ocean
The topography of the model is interpolated
via Indonesian Straits. As well, South China Sea
(SCS) Througflow (SCSTF) influences Indonesia based on the global 5’ x 5’ Etopo 5. Two modifications
Seas through Karimata Strait (Fang et al, 2010). are made to the original topography data: (1) setting
minimum depth to be 10 m and maximum to be
The surface wave is applied to the development of 3000 m in the model, this modification would have
an ocean forecast system in Indonesian Seas by using no much affect on the results because the maximum
the MASNUM wave-tide-circulation coupled model. An depth is less than 100 m; (2) smoothing topography
ocean forecast system in this region would be helpful by the following criteria (Mellor et al.,1994) :
to support of safe and efficient navigation, emergency
H i +1 − H i
responses, fisheries zone management and
≤ α ....................................... 2)
environmentally sound management of coastal zones.
H i +1 + H i
In this study, the ocean forecast system of Indonesian
Where Hi+1 and Hi are the depths at two adjacent
Seas is developed by using a one way coupled model
between a prognostic tide-circulation model based on model grids and α is a slope factor, which is set to be 0.2.
The Princeton Ocean Model (POM) and a surface wave This topographic smoothing is meant to reduce pressure
model based on MASNUM wave numerical model. BV gradient errors over steep slopes in sigma coordinate.
is computed by the MASNUM wave model and then Totally 51 vertical sigma layers are used from surface
added to the vertical viscosity KM and diffusivity KH to bottom, with fine resolutions in the upper layers.
calculated from Mellor-Yamada scheme in POM.
The circulation model is driven by wind stress and
This paper, as a part of the development of the ocean heat flux at the sea surface. Monthly climatological net
forecast system, describes the wave induced-mixing on heat flux data of the Comprehensive Ocean Atmosphere
the upper ocean, and its application to Indonesian seas. Data Set (COADS) settled by da Silva et al.(1994) with a
resolution 10 by 10 are used. The heat flux of Haney type:
RESEARCH METHOD
The MASNUM wave-tide-circulation coupled
model is set up and used in this study. The MASNUM
wave number spectral model is adopted to compute
the wave number spectrum, which is necessary for
2

............................. 3)
Where the subscripts c means data from COADS,
Qc is the net heat flux, dQ/dT is the variation of the
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values of Bv are closely related to large surface wave
height. In February (Figure 2a) and August (Figure
2b), the Bv contours are asymmetric. In February, the
maximum depth of Bv penetration is about 25 m and
The wave-induced vertical mixing is added to the maximum values (>200 cm2/sec) are distributed
the ocean circulation model as a part of the vertical between 122.50 – 1440 E. The maximum values (>300
kinematic viscosity and vertical diffusivity as follows: cm2/sec) in August are distributed between 900–980 E.
The maximum value in August is higher than that in
............. 4) February. The penetration depth in the western part
(900–1000 E) are about 5 m deeper than in February. In
Where Km and Kh are the vertical viscosity other site, the penetration depth in the eastern part (1100
and diffusivity used in the ocean general circulation – 1440 E) is about 8 m shallower than that in February.
model, respectively, Kmc and Khc are calculated by
The analysis for latitudinal transect will be divided
M-Y scheme (Mellor & Yamada, 1982), and Bv is the
additional term obtained from the MASNUM wave into two sections, western part and eastern part. 107.50E
transect is selected to represent the western part and
number spectrum numerical model.
117.50 E transect is selected to represent the eastern
The initial conditions of temperature and salinity part. Figure 3 shows the distribution of Bv along 107.50E.
are from the Levitus (1982) dataset and the initial Generally, the penetration depth of Bv is no more than
velocity is set as zero. The tidal forcing is not included 25 m. The Bv structures are asymmetric due to some
islands in both transects. Along 107.50 E transect, the
in the simulation and would be left as a future task.
high values ( > 500 cm2/sec) are distributed between
60 – 100 N in February. The penetration depth of Bv
RESULTS
can reach 22 m. In August, the depth of Bv is about
Distribution of the Wave-induced Mixing (Bv) in 8m shallower than that in February. The maximum
value is 280 cm2/s, smaller than that in February. The
Indonesia Area
maximum values are distributed between 80 – 150 S.
Indonesia area is part of the computational
Figure 4 shows the distribution of Bv along
domain. The analysis area would cover the domain
of (900 -1440 E, 150 S - 110 N). Figure 1 shows the 117.50E transect. The maximum values (>600 m2/s)
distribution of the upper 20 m averaged Bv (monthly are distributed between 90 – 150 S in February (Figure
averaged) in February (Figure 1a) and August (Figure 4a) where the maximum depth of Bv penetration
1b). In this study area, the maximum Bv values of is 10m. The penetration depth of Bv in eastern part.
monthly mean are about 550 cm2/sec in February and
August. The maximum values of Bv are distributed The effect of Bv on the simulation of Mixed Layer
in the outer waters of Indonesian Seas as Indian (ML)
Ocean, South China Sea and Halmahera Sea. The
In the simulation, the simulated temperature
values of Bv within the internal waters are generally
less than 200 cm2/sec. In August, the distributions profiles are transformed from the sigma grid to z
of Bv are more distantly than those in February. levels, and calculate the ML depth at each horizontal
model grid by searching for the depth where
Figure 2 represents the distribution of Bv along temperature differs from the SST by 10C. The data
the equator between 900 - 1440 E. We can see that high from Levitus (2001) are used to compare with the
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net heat flux with the SST, Tc0 is the monthly mean
climatological SST from COADS, T0 is the sea
surface temperature computed from circulation model.
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Figure 1.
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Distribution of Wave-Induced Mixing at surface in February (a) and August (b).
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(a) upper panel : the monthly mean significant wave height along the equator between 900-1440E
in February (Units are in m), lower panel : Bv distribution along the longitudinal transect (Units
are in cm2/sec ), (b) upper panel : the monthly mean significant wave height along the equator
between 900-1440E in August (Units are in m), lower panel: Bv distribution along the longitudinal
transect (Units are in cm2/sec)
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Figure 2.
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Figure 3.
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(a) upper panel : the monthly mean significant wave height along 107.50 E in February (Units are
in m) , lower panel: Bv distribution along the longitudinal transect (Units are in cm2/sec ),(b) upper
panel : the monthly mean significant wave height along 107.50 E in August (Units are in m), lower
panel : Bv distribution along the longitudinal transect (Units are in cm2/sec )
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Figure 4.

Longitude

(a) upper panel : the monthly mean significant wave height along 117.50 E in February (Units
are in m) , lower panel : Bv distribution along the longitudinal transect (Units are in cm2/sec ),(b)
upper panel : the monthly mean significant wave height along 117.50 E in August (Units are in m),
lower panel : Bv distribution along the longitudinal transect (Units are in cm2/sec ).

model results. The resolution of Levitus data is 10 x 10.
Figure 5, general the contours of ML depth tend
to follow the coastline all the way from west Sumatra
to south Java. The ML depths are shallower in August.
In the shallow topography between Karimata Strait
and Java Sea, the temperature is tend to uniform,
then the simulation cannot be used to identify the
ML depth. Levitus data can not cover the coasts and
internal waters of Indonesian Sea. But we can see that
in February the ML depth in Arafura Seas is shallower
than that in August.
In February, the ML depth is deep in Maluku Seas
(1220 – 1300 E, 20 N – 50 S). The deep ML depth
also appears in western part of the Java Sea. With
the wave-induced mixing, the ML depth is 10 – 15 m
deeper in Natuna Seas (southern part of South China
Sea) and the pattern of simulated ML Depth is much
closer to Levitus data.

mouth area of Sunda Strait is deeper. In the eastern
past of south Java Sea to Lombok Strait, the ML depth
is also deeper by adding Bv.
Figure 6 shows the ML depth from July to
September, the upwelling favorable season, when the
southeast monsoon prevails. Along the Sumatra-Java
coast, the ML depth is shoals to < 40 m. Without the
wave-induced mixing, the depth is tend to < 30 m, while
by addition the wave-induced mixing the ML depth is
about 10 m deeper.
Du et al (2005) simulated the ML depth from July
to September by using Earth Simulator. With the waveinduced mixing, the simulated distribution of ML depth
shows similar pattern with that of Du et al (2005).
CONCLUSION
The distributions of the upper 20 m averaged Bv
show that along the equator the Bv values in eastern
part are strong in February, while it is strong in western
part in August.

In August, the simulated pattern is close to that
of Levitus data. The distribution of ML depth is large
and deep between Natuna seas and Karimata strait.
The ML depth in Maluku seas, Flores Seas, Banda
The simulation results of ML depth have been
Seas and Arafura Sea can reach 90 m. With wave- much improved by including Bv into circulation model,
induced mixing, the ML depth in Natuna Seas is much particularly in some areas of Indonesian sea. And ML
deeper. In the western part of Java Seas, the ML depth depth is a key factor for ocean and climate system. As
distribution is going reverse. The ML depth in the the most complex tidal system, we will consider the
5
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Figure 5.

The spatial distributions of ML depth of Indonesian Seas in February (left column) and in August
(right column). Upper panel : simulation with the wave-induced mixing, middle panel: simulation
without the wave-induced mixing and lower panel: Levitus climatology (scale bar color units are
in cm).

tidal current for better understanding of the Indonesia
area.
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ABSTRAK
Sistem karbonat laut memainkan peranan penting dalam pertukaran gas CO2 antara udara dan laut. Penelitian
ini bertujuan untuk mengkaji fluks CO2 udara-laut di perairan Selat Nasik, Belitung. Penelitian telah dilakukan pada
April 2010, dimana parameter yang diukur antara lain suhu, salinitas, pH, karbon anorganik terlarut (DIC), total
alkalinitas (TA), produktivitas primer fitoplankton dan konsentrasi nutrien (fosfat dan silikat). Khusus tekanan parsial
CO2 (pCO2) pada lapisan permukaan laut dihitung dengan menggunakan model ABIOTIC dari OCMIP-2 (ocean
carbon cycle model intercomparison project phase-2). Hasil analisis dari sistem karbonat laut menunjukkan bahwa
secara umum perairan Selat Nasik berperan sebagai source (pelepas) CO2 ke atmosfer. Fluks CO2 di perairan sekitar
mangrove, terumbu karang dan perairan laut pesisir (non mangrove dan terumbu karang) masing-masing berkisar
antara 3,06–3,19; 0,96–1,45 dan 2,77–2,98 mmolC/m2/hari. Dalam studi ini ditemukan bahwa penyerapan CO2
oleh fitoplankton melalui proses fotosintesis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fluks CO2, sebaliknya
laju dekomposisi partikulat karbon organik cenderung memberikan kontribusi yang signifikan terhadap fluks CO2.
Kata kunci: fluks CO2, pCO2, DIC, fotosintesis, fitoplankton, dekomposisi
ABSTRACT
Marine carbonate system plays an important role in the air-sea CO2 gas exchange. The aim of the
present study is to investigate the air-sea flux of CO2 in Nasik Strait, Belitung. Field observation was carried
out during April, 2010, where the observed parameters are consisted of temperature, salinity, pH, dissolved
inorganic carbon (DIC), total alkalinity (TA), primary productivity of phytoplankton and nutrients (phosphate
and silicate). Partial pressure of CO2 (pCO2) in sea surface was particularly calculated using ABIOTIC model
of the ocean carbon cycle model intercomparison project phase-2. Analysis results of the marine carbonate
system show that generally Nasik Strait waters is played as a source (release) of CO2 to the atmosphere.
The CO2 flux in mangrove waters, coral reef waters and coastal waters (non mangrove and coral reef)
ranged between 3.06–3.19, 0.96–1.45 and 2.77–2.98 mmolC/m2/day, respectively. The present study found
that the CO2 uptake by phytoplankton (photosynthesis) was not significantly affect the CO2 flux, however
the decomposition of particulate organic carbon tended to give significant contribution to the CO2 flux.
Keywords: CO2 flux, pCO2, DIC, phytoplankton, photosynthesis, decomposition

PENDAHULUAN
Perairan wilayah pesisir memainkan peranan
utama dalam siklus biogeokimia di laut meskipun hanya
mempunyai luas <7% luas lautan dunia dan mempunyai
volume <0,5% volume lautan global (Gattuso et al.,
1998). Hal ini disebabkan oleh karena perairan pesisir
mempunyai laju produksi primer baru yang secara
signifikan lebih tinggi daripada di lautan terbuka akibat
besarnya pasokan nutrien dari sungai dan proses
upwelling, serta tingginya proses dekomposisi material
organik (Chen & Borges, 2009). Namun besarnya
kontribusi perairan pesisir dalam pertukaran CO2 udara
laut masih menjadi penelitian yang intensif karena
membutuhkan data variabilitas spasial dan temporal
yang tinggi (Borges et al., 2005;. Cai et al., 2006.).
Beberapa perkiraan global dari hasil ekstrapolasi di
beberapa wilayah menunjukkan bahwa laut pesisir
adalah net sink untuk CO2 atmosfer (Tsunogai et al.,

1999;. Thomas et al., 2004). Namun, perkiraan tersebut
sangat tergantung pada ekosistem yang mendukung
perairan pesisir seperti shalt marsh, terumbu karang
dan mangrove (Cai et al., 2003;. Borges et al., 2005).
Pertukaran CO2 antara atmosfer dan laut, yang
diatur oleh proses-proses fisik dan biologis tidak
terdistribusi secara merata terhadap ruang dan waktu,
sehingga perbedaan karakteristik pada ekosistem
perairan pesisir dan laut yang menyebabkan faktorfaktor yang mengontrol fluks CO2 udara-laut pada
masing-masing ekosistem (perairan sekitar mangrove,
perairan sekitar terumbu karang, laut peisisr) juga
berbeda. Perairan sekitar mangrove dicirikan oleh
tingginya pasokan karbon organik baik yang berasal dari
sungai maupun dari ekosistem mangrove yang akan
menyumbang CO2 ke kolom perairan melalui proses
dekomposisi, sedangkan penyerapan CO2 dilakukan
oleh fitoplankton melalui proses fotosintesis. Perairan
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sekitar terumbu karang dicirikan oleh adanya proses
kalsifikasi yang menyumbang CO2 ke dalam kolom
perairan, sedangkan penyerapan CO2 melalui proses
fotosintesis dilakukan oleh fitoplankton, zooxanthella
dan makroalga. Di perairan laut, fitoplakton memegang
peranan utama dalam penyerapan CO2. Perbedaan
dari proses-proses yang mempengaruhi siklus karbon
tersebut akan menyebabkan perubahan pada sistem
karbonat laut yang dapat dilihat dari 4 parameter yaitu
pH, Dissolved Inorganic Carbon (DIC), Total Alkalinitas
(TA) dan tekanan parsial CO2 (pCO2). Empat
parameter yang saling mempengaruhi tersebut akan
menentukan fluks CO2 udara-laut di perairan pesisir.
Perairan pesisir Kecamatan Selat Nasik
mempunyai ekosistem terumbu karang dan mangrove
yang masih dalam kondisi baik. Terumbu karang
di Kecamatan Selat Nasik memiliki luas sekitar
4.114,9ha, sedangkan luas hutan mangrove adalah
5.139,4 ha (Coremap, 2008). Penelitian mengenai
jenis dan tutupan karang serta dinamika populasi
ekosistem mangrove di perairan Selat Nasik telah
banyak dilakukan (Sjafrie, 2010), namun sangat sedikit
data penelitian mengenai fluks CO2 udara-laut di
perairan ini. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan
mengkaji fluks CO2 udara–laut di perairan Selat Nasik
Belitung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan
kelautan di Indonesia, khususnya mengenai peranan
perairan pesisir tropis dalam mengontrol fluks CO2.

Gambar 1.
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METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian lapangan dilakukan dari tanggal
6 sampai 8 April 2010 di Perairan Selat Nasik
Kabupaten Belitung (Gambar 1). Analisis sampel
dilakukan di laboratorium produktifitas primer dan
kimia hara P2O-LIPI, dan laboratorium pengujian
pusat aplikasi teknologi isotop dan radiasi BATAN.
Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel air laut di perairan Selat
Nasik dilakukan di 3 stasiun pada lokasi yang berbeda
yaitu: di sekitar ekosistem mangrove (1), sekitar
terumbu karang (2) dan pada lokasi yang tidak ada
pengaruh mangrove dan terumbu karang (perairan
laut pesisir) (3). Pengambilan sampel dilakukan pada
pagi dan siang hari untuk lokasi perairan sekitar
mangrove dan terumbu karang, dan pada pagi,
siang dan malam hari pada lokasi laut untuk melihat
sejauh mana peranan produktifitas primer fitoplankton
dalam mempengaruhi kandungan CO2 dalam air
laut. Parameter sistem CO2 yang diukur adalah DIC,
pH dan alkalinitas. Pengambilan sampel dilakukan
pada lapisan permukaan (0 – 1 meter) untuk semua
stasiun dengan menggunakan Nansen water sample.
Sesaat setelah pengambilan sampel, ditambahkan
HgCl2 pada sampel air untuk menghentikan aktivitas
biologi dan sampel disimpan dalam coolbox suhu
rendah untuk mencegah terlepasnya CO2 ke udara.
Analisis lebih lanjut dilakukan di laboratorium.

Lokasi penelitian di Perairan Selat Nasik, Belitung, April 2010.
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Pengukuran sistem CO2
Konsentrasi DIC diukur menggunakan metode
“Titrasi” (Giggenbach & Goguel, 1989), dengan
prinsip berdasarkan pada perubahan pH setelah
ditambahkan HCl dan NaOH. DIC didapatkan dari
penjumlahan HCO3- dan CO32- dalam satuan μmol/kg.
Total Alkalinitas diukur dengan menggunakan metode
“Titrasi” (Grasshoff, 1976). Tekanan parsial CO2 (pCO2)
dihitung dengan menggunakan Model OCMIP (Ocean
Carbon Cycle Model Intercomparison Project) yang
dikembangkan oleh Orr et al. (1999).
Pengukuran produktifitas primer fitoplankton
Penghitung
pengukuran
produktifitas
primer dilakukan menggunakan botol gelap dan
botol terang dengan metode winkler modifikasi
azida (Strickland & Parsons, 1968; APHA, 1980).
Perhitungan Fluks CO2
Secara umum fluks atau pertukaran aliran gas CO2
antara udara dan laut dihitung dengan menggunakan
rumus berikut:
Fluks CO2
= K. α. Δ pCO2 air–atm ................ (1)
ΔpCO2 = pCO2 air-pCO2 atm .............................. (2)
Dimana:
K
α

Gambar 2.

= kecepatan transfer gas (fungsi dari
kecepatan angin yang diambil dari
data BMKG)
= koefisien daya larut (fungsi dari suhu
dan salinitas)

ΔpCO2air–atm =

perbedaan (selisih) antara tekanan
parsial CO2 permukaan air dengan
atmosfer (pCO2 atmosfer di ukur
langsung di lapangan dengan
menggunakan CO2 meter).

Berdasarkan pada nilai pCO2 laut dan atmosfer
dapat ditentukan apakah suatu perairan penyerap
(sink) atau pelepas (source) CO2.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem CO2
Sistem CO2 dalam air laut dapat dilihat dari
empat parameter yaitu pH, konsentrasi DIC, Alkalinitas
total dan tekanan parsial CO2. Gambar 2 menunjukkan
nilai pH dan konsentrasi DIC pada pagi, siang dan
malam hari di perairan Selat Nasik. pH merupakan
parameter penting dalam sistem CO2 karena sangat
mempengaruhi keseimbangan karbonat dalam laut.
Nilai pH yang rendah akan menggeser keseimbangan
ke arah kiri yang menyebabkan HCO3- dan CO2 bebas
lebih banyak terbentuk, sebaliknya pada kondisi
pH yang tinggi keseimbangan akan bergeser ke
kanan sehingga ion karbonat lebih banyak terbentuk.
Selanjutnya perubahan keseimbangan karbonat
tersebut akan berpengaruh terhadap pCO2 dalam air laut.
Derajat keasaman (pH) perairan Selat Nasik
berkisar antara 7,71–8,03. Nilai pH yang tinggi
ditemukan pada Stasiun 3 (perairan laut) dan rendah
pada Stasiun 1 (perairan sekitar mangrove). Variabilitas
pH di wilayah studi diduga disebabkan oleh pengaruh
pasang surut yang mendistribusikan massa air tawar
ke arah laut. Nilai pH yang tinggi cenderung ditemukan
pada saat pasang dan rendah pada saat surut. Hal ini
disebabkan oleh masuknya massa air laut dengan pH
yang tinggi pada saat pasang sehingga perairan pesisir

Nilai pH dan konsentrasi DIC di perairan Selat Nasik pada pengamatan pagi, siang dan malam
hari, April 2010.
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Gambar 3.

Konsentrasi total alkalinitas dan pCO2 di perairan Selat Nasik pada pengamatan pagi, siang dan
malam hari.

Gambar 4.

Laju fotosintesis (GPP), respirasi, dan produksi primer bersih (NPP) di perairan Selat Nasik, April
2010. [A=pagi (6:35–8:15), B=siang (12:00–13:25)]

didominasi oleh massa air laut, sedangkan pada saat
surut perairan pesisir didominasi oleh air tawar dengan
pH yang rendah. Pasang surut di perairan Selat Nasik
merupakan tipe diurnal (satu kali pasang dan satu kali
surut) dimana pada saat sampling pasang tertinggi
terjadi pada jam 24:00 - 01:00 dini hari dan surut
terendah terjadi pada jam 13:00 – 14:00 siang hari.
Secara umum pH yang tinggi ditemukan pada pagi hari
dan rendah pada siang hari. Khusus di Stasiun 3, pH
yang rendah ditemukan pada malam hari. Rendahnya
pH pada malam hari disebabkan oleh aktivitas
organisme yang melakukan respirasi pada malam
hari. Karbon dioksida yang dihasilkan dalam proses
respirasi bereaksi dengan air laut menghasilkan H2CO3
yang bersifat asam sehingga pH air laut menjadi turun.

ekosistem mangrove dan yang paling rendah pada
Stasiun 2 di perairan sekitar terumbu karang. Secara
umum konsentrasi DIC pada pagi hari lebih tinggi
dibanding siang hari.

Gambar 3 menunjukkan konsentrasi total
alkalinitas (TA) dan pCO2 pada pagi, siang dan malam
hari di perairan Selat Nasik. TA menggambarkan
perbedaan muatan antara kation-kation dan anionanion konservatif dalam air laut, sehingga TA akan
berubah dengan perubahan ion-ion konservatif yang
bervariasi terhadap salinitas. Total Alkalinitas di
perairan Selat Nasik berkisar antara 2.130,28–2.247,28
µmol/kg. Sebaran TA di perairan Selat Nasik mirip
dengan sebaran pH dan salinitas, di mana secara umum
total alkalinitas yang tinggi ditemukan pada Stasiun 3
Konsentrasi
DIC
menggambarkan
total dan rendah pada Stasiun 1. Hal ini disebabkan oleh
konsentrasi CO2 dalam air laut. Konsentrasi DIC alkalinitas yang cenderung bersifat basa sehingga
di perairan Selat Nasik berkisar antara 1.912,15– dengan meningkatnya pH, TA juga meningkat.
2.119,03 µmol/kg. Secara umum konsentrasi DIC yang
tinggi ditemukan pada Stasiun 1 yang dekat dengan
Perbedaan tekanan parsial CO2 antara kolom
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air dan atmosfer akan menentukan peranan perairan
tersebut sebagai penyerap atau pelepas CO2. Tekanan
parsial CO2 kolom air di perairan Selat Nasik berkisar
antara 591,80–1.002,01 µatm. Nilai tekanan parsial
CO2 dalam kolom air ini lebih tinggi dibanding tekanan
parsial CO2 di udara yang berkisar antara 307–409
µatm dengan rata-rata 373,38±25,95 µatm. Distribusi
tekanan parsial CO2 dalam kolom air mirip dengan
sebaran DIC yaitu cenderung lebih tinggi di Stasiun 1
dan rendah di Stasiun 2.
Produktifitas Primer
Produktifitas primer perairan Selat Nasik cukup
bervariasi antar lokasi dan waktu penelitian. Laju
produksi primer kotor/fotosintesis (GPP), respirasi,
dan produksi primer bersih (NPP) disajikan pada
Gambar 4. Secara umum aktifitas biologi di perairan
Selat Nasik lebih tinggi pada Stasiun 1 (perairan
sekitar mangrove). Hal ini ditunjukkan oleh nilai laju
fotosintesis, respirasi dan produktifitas primer bersih
yang lebih tinggi pada Stasiun 1. Laju fotosintesis
dan respirasi di perairan Selat Nasik masing-masing
berkisar antara 0,069–0,094 mgC/m2/hari dan 0,082–
0,092 mgC/m2/hari. Fitoplankton pada Stasiun 1
cenderung bersifat autotrofik (laju fotosintesis lebih
tinggi daripada laju respirasi), sedangkan pada
Stasiun 2 dan 3 cenderung bersifat heterotrofik (laju
respirasi lebih tinggi dibanding laju fotosintesis). Sifat
autotrofik fitoplankton pada Stasiun 1 berhubungan
dengan tingginya konsentrasi nutrien terutama fosfat
(0,16±0,04 µg A/l), yang lebih tinggi dibanding Stasiun
2 (0,14±0,19 µg A/l) dan 3 (0,14±0,06 µg A/l). Secara
umum laju fotosintesis dan respirasi meningkat pada
siang hari. Hal ini berhubungan dengan meningkatnya
intensitas cahaya pada siang hari.

Gambar 5.

Pertukaran CO2 udara-laut
Fluks atau pertukaran aliran gas CO2 antara
udara dan laut merupakan fungsi 2 parameter yaitu
perbedaan konsentrasi CO2 antara laut dan udara yang
merupakan fungsi daya larut dan kecepatan transfer
gas CO2 di permukaan laut. Gambar 5 menunjukkan
bahwa secara umum perairan Selat Nasik merupakan
pelepas (source) CO2 ke atmosfer yang ditunjukkan
oleh fluks CO2 positif. Source atau pelepasan CO2
ke atmosfer ini disebabkan oleh tekanan parsial CO2
(pCO2) dalam kolom air lebih tinggi dibandingkan
tekanan parsial CO2 di atmosfer sehingga terjadi aliran
gas CO2 dari air ke atmosfer.
Emisi CO2 di perairan Selat Nasik berkisar antara
0,96 mmolC/m2/hari atau 0,35 molC/m2/th sampai 3,19
mmolC/m2/hari atau 1,17 molC/m2/th. Secara umum
emisi CO2 yang tinggi ditemukan pada Stasiun 1 di
sekitar perairan mangrove dan rendah pada Stasiun
2 di sekitar perairan terumbu karang. Tingginya fluks
CO2 di perairan sekitar mangrove disebabkan oleh
tingginya konsentrasi DIC dan tekanan parsial CO2
dalam kolom perairan dan rendahnya pH.
Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
umum perairan Selat Nasik (perairan sekitar mangrove,
terumbu karang dan laut) adalah source CO2 ke
atmosfer. Hasil ini menegaskan penelitian sebelumnya
yang menyatakan bahwa perairan laut dan pesisir di
daerah tropis adalah source CO2 ke atmosfer (Cai et
al., 2003; Wang & Cai, 2004; Borges, 2005; Fagan &
Mackenzie, 2007; Chen & Borges, 2009). Fluks CO2
yang tinggi di perairan Selat Nasik ditemukan pada
Stasiun 1 yang berada di sekitar ekosistem mangrove
yang disebabkan oleh tingginya tekanan parsial CO2
dalam kolom perairan. Tingginya tekanan parsial

Fluks CO2 pada pengamatan pagi, siang dan malam hari di perairan Selat Nasik, April 2010.
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Gambar 6.

Skema siklus karbon pada Stasiun 1 (perairan sekitar mangrove) pada pengamatan pagi (A)
dan siang hari (B). FCO2, GPP, NPP, respirasi dan dekomposisi dalam satuan mmolC/m2/hari.

CO2 dalam kolom air di perairan sekitar mangrove,
dipengaruhi oleh tingginya konsentrasi DIC dan
rendahnya pH dan salinitas. Tingginya konsentrasi
DIC di perairan sekitar mangrove diduga disebabkan
oleh pasokan karbon organik dan anorganik baik
yang berasal dari ekosisitem mangrove maupun yang
berasal dari luar ekosistem mangrove yang dibawa
oleh arus pasang surut.
Gambar 6 menunjukkan siklus karbon pada
Stasiun 1 (perairan sekitar mangrove) yang ditampilkan
secara sederhana dari kondisi sesungguhnya yang
rumit. Pembahasan mengenai siklus karbon di
perairan ekosistem mangrove ini dibatasi hanya pada
lapisan permukaan, karena pertukaran CO2 udara-laut
terjadi pada lapisan permukaan. Kajian siklus karbon
dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada peranan
fitoplankton dalam penyerapan CO2. Fitoplankton
mengambil nutrien dan CO2 melalui proses fotosintesis,
laju proses ini terjadi disebut produktivitas primer.
Fitoplankton pada waktu yang sama juga melakukan
respirasi yang meningkatkan konsentrasi CO2 dalam
kolom air. Peningkatan konsentrasi CO2 dalam kolom
air juga disebabkan oleh adanya proses dekomposisi
(demineralisasi) karbon organik menjadi CO2.
Siklus karbon di perairan sekitar mangrove
menunjukkan bahwa dekomposisi karbon organik
diperkirakan memberikan kontribusi paling besar
terhadap fluks CO2 ke atmosfer yaitu 3,121 mmolC/
m2/hari pada pagi hari dan 2,988 mmolC/m2/hari pada
siang hari. Kemampuan fitoplankton dalam menyerap
CO2 sangat kecil yaitu 0,02 mmolC/m2/hari pada pagi
hari dan 0,015 mmolC/m2/hari pada siang hari. Hal ini
hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Gattuso
(1998) bahwa fluks CO2 udara-laut yang heterotrofik
bersih di perairan sekitar mangrove didorong oleh
tingginya pasokan sedimen yang sebagian besarnya
adalah bahan organik yang berasal dari ekosistem
mangrove, sedangkan produksi primer biasanya
rendah tergantung kepada geomorfologi, waktu tinggal
massa air, kekeruhan, dan pasokan nutrien. Menurut
14

Bouillon & Boskher (2006), masukan karbon organik ke
perairan sekitar mangrove bisa bersifat autochtonous
(berasal dari perairan itu sendiri) atau allochtonous
(berasal dari luar). Masukan karbon organik yang
autotochtonous berupa detritus mangrove dan
mikrofitobentos, sedangkan yang allochtonous berupa
fitoplankton, material yang berasal dari ekosistem
lamun, dan karbon organik yang berasal dari daratan.
Karbon organik yang masuk ke perairan sekitar
mangrove kemudian mengalami dekomposisi dan
remineralisasi menjadi karbon anorganik. Selanjutnya
Borges et al. (2003) menyatakan bahwa pengayaan
DIC di perairan sekitar mangrove juga disebabkan oleh
masukan pore water yang kaya CO2 pada saat surut.
Pasang surut memompa pore water yang ada dalam
sedimen yang kaya akan karbon organik (Bouillon et
al., 2008). Jennerjahn & Ittekkot (2002) memperkirakan
bahwa ekosistem mangrove menyumbang >10% dari
total karbon organik sungai yang masuk ke laut.
Berdasarkan pada nilai fotosintesis dan respirasi,
fitoplankton di perairan sekitar mangrove cenderung
bersifat autotrofik karena laju fotosintesis lebih tinggi
dibandingkan laju respirasi, namun tidak berpengaruh
signifikan terhadap penurunan emisi CO2 ke atmosfer.
Hal ini disebabkan oleh laju dekomposisi material
organik baik yang berasal dari fitoplankton sendiri
ataupun dari sumber autochtonous dan allochtonous,
lebih dominan dibanding laju produktifitas primer
fitoplankton.
Nilai pCO2 di perairan sekitar mangrove Selat
Nasik masih dalam kisaran pCO2 yang ditemukan pada
perairan sekitar mangrove lain di wilayah tropis, namun
sedikit lebih rendah. Di perairan sekitar mangrove
Nagada Creeks Papua New Guinea tekanan parsial
CO2 berkisar antara 540 – 1680 µatm (Borges et al.,
2003), di Kieng Vang Vietnam berkisar antara 1435 –
8140 µatm (Kone & Borges 2008), dan di Tam Giang
creeks India 770 – 11480 µatm (Kone & Borges 2008).
Menurut Kone & Borges (2008) tingginya tekanan
parsial CO2 pada perairan sekitar mangrove terkait
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Gambar 7.

Skema siklus karbon pada Stasiun 2 (perairan sekitar terumbu karang) pada pengamatan pagi
(A) dan siang hari (B). FCO2, GPP, NPP, Respirasi dan Dekomposisi dalam satuan mmolC/m2/
hari.

dengan 2 mekanisme yaitu (a) massa air di perairan
sekitar mangrove mempunyai waktu tinggal (residence
time) yang lama sehingga menstimulasi aktivitas biologi
dan kimia dengan mendegradasi bahan organik lokal
yang disediakan oleh kanopi mangrove dan sumber
allokhtonus, (b) masuknya air poros yang bercampur
dengan air sungai juga mempengaruhi sifat-sifat kimia
dalam mendegradasi bahan organik dan ditunjang
oleh volume air yang lebih kecil dan waktu tinggal
yang lebih lama. Mekanisme yang pertama diduga
juga terjadi di perairan sekitar mangrove Selat Nasik,
sedangkan mekanisme yang kedua masuknya air
poros ke perairan sekitar mangrove diduga hanya
disebabkan oleh arus pasang surut.
Fluks dan tekanan parsial CO2 yang paling
rendah ditemukan pada Stasiun 2 yaitu di perairan
sekitar terumbu karang. Rendahnya fluks CO2 pada
Stasiun 2 disebabkan oleh rendahnya konsentrasi DIC.
Konsentrasi DIC di perairan sekitar terumbu karang
secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan
perairan sekitar mangrove dan laut baik pada pagi
maupun siang hari. Hal ini disebabkan oleh proses
metabolisme terumbu yang menyebabkan pergeseran
dalam sistem karbon anorganik yang menyebabkan
perubahan besar dan arah gradien pCO2 antara air
laut dan atmosfer.
Gambar 7 menunjukkan siklus karbon di perairan
sekitar terumbu karang. Siklus karbon di perairan sekitar
terumbu karang relatif lebih kompleks dibandingkan
perairan sekitar mangrove dan laut, karena banyaknya
organisme yang terlibat dengan siklus karbon,
diantaranya proses fotosintesis oleh fitoplankton,
zooxanthella dan makroalga, proses respirasi dan
kalsifikasi oleh terumbu karang dan dekomposisi
oleh bakteri, namun dalam Gambar 7 hanya dibatasi
pada lapisan permukaan yang hanya melibatkan
fitoplankton dalam penyerapan CO2, sehingga laju
dekomposisi karbon organik di Stasiun 2 tidak bisa
diestimasi. Penghitungan laju dekomposisi di perairan
sekitar terumbu karang juga harus mempertimbangkan

laju fotosintesis dan respirasi oleh zooxanthella dan
makroalga, serta laju kalsifikasi terumbu karang.
Pada Gambar 7 terlihat bahwa penyerapan CO2
oleh fitoplankton relatif kecil yaitu 0,009 mmolC/m2/
hari pada pagi hari dan 0,010 mmolC/m2/hari pada
siang hari. Fitoplankton di perairan sekitar terumbu
karang cenderung bersifat heterotrofik karena laju
respirasi lebih tinggi dibanding fotosintesis. Tingginya
laju respirasi fitoplankton di perairan sekitar terumbu
karang seharusnya meningkatkan fluks CO2 ke
atmosfer, karena proses respirasi akan menyumbang
CO2 ke dalam kolom perairan dan meningkatkan
tekanan parsial CO2. Namun hal ini tidak terlihat di
perairan sekitar terumbu karang Selat Nasik karena
fluks CO2 di perairan sekitar terumbu karang lebih
rendah dibandingkan di perairan sekitar mangrove dan
laut, dan fluks CO2 di perairan sekitar terumbu karang
Selat Nasik lebih rendah dibanding emisi CO2 global
dari sistem terumbu karang yang diperkirakan oleh
Borges (2005) yaitu sekitar 2 mmolC/m2/hari.
Rendahnya fluks CO2 di perairan sekitar
terumbu karang Selat Nasik diduga disebabkan oleh
tingginya konsumsi CO2 oleh makroalga. Seperti
yang dikemukakan oleh Gattuso et al., (1996) bahwa
terumbu tepi di bawah pengaruh tekanan manusia
telah bergeser dari dominasi karang ke dominasi
makroalga, seperti yang terjadi di terumbu Shiraho,
Pulau Ryukyu. Hal ini akan menyebabkan peningkatan
produksi ekosistem bersih dan penurunan kalsifikasi
dan memungkinkan pergeseran peran ekosistem
terumbu karang dari source ke sink untuk CO2 atmosfer.
Fluks CO2 di perairan sekitar terumbu karang
Selat Nasik juga dipengaruhi oleh proses kalsifikasi oleh
terumbu karang. Gattuso et al. (1996) mengemukakan
bahwa di perairan terumbu karang, produksi primer
kotor dan respirasi oleh zooxanthella hampir seimbang
dan produksi bersih mendekati nol, sehingga kalsifikasi
bersih merupakan proses utama yang mempengaruhi
sistem CO2 air laut pada ekosistem terumbu karang.
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Gambar 8.

Skema siklus karbon pada Stasiun 3 (perairan laut) pada pengamatan pagi (A) dan siang hari
(B). FCO2, GPP, NPP, respirasi dan dekomposisi dalam satuan mmolC/m2/hari.

Bukti terjadinya kalsifikasi di sekitar perairan terumbu
karang terlihat pada adanya perbedaan yang mencolok
dari nilai TA dan DIC pada pagi dan siang hari. Nilai TA
dan DIC pada siang hari jauh lebih rendah dibanding
pagi hari. Hal ini disebabkan oleh tingginya konsumsi
TA dan DIC dalam proses kalsifikasi pada siang hari.
Menurut Gattuso et al. (1996) bahwa laju kalsifikasi
meningkat dengan meningkatnya intensitas cahaya
pada siang hari. Pembentukan kalsium karbonat
meningkatkan konsentrasi CO2, tapi pada saat yang
sama proses ini menkonsumsi 2 mol bikarbonat
(HCO3-). Perilaku berlawanan tersebut menyebabkan
berkurangnya total alkalinitas (TA) dan DIC dengan
perbandingan 2:1 (Zeebe & Wolf-Gladrow, 2001). Ware
et al. (1992) menunjukkan bahwa proses kalsifikasi
berpengaruh terhadap sistem karbon anorganik air
laut dan menyebabkan terumbu karang adalah sedikit
source CO2 ke atmosfer.
Gambar 8 menunjukkan bahwa di perairan laut
Selat Nasik laju dekomposisi memberikan sumbangan
paling besar terhadap fluks CO2 yaitu 2,973 mmolC/
m2/hari pada pagi hari dan 2,802 mmolC/m2/hari pada
siang hari. Fitoplankton merupakan satu-satunya
organisme yang menyerap CO2 di perairan laut,
namun penyerapan CO2 oleh fitoplankton di perairan
laut Selat Nasik sangat kecil yaitu 0,0001 mmolC/m2/
hari pada pagi hari dan meningkat pada siang hari
menjadi 0,0003 mmolC/m2/hari sehingga produktivitas
primer memberikan kontribusi yang kecil terhadap
pengurangan fluks CO2 ke atmosfer. Penyerapan dan
pelepasan CO2 di perairan laut Selat Nasik diduga
lebih dipengaruhi oleh konsentrasi DIC dan faktor fisis
(suhu permukaan laut). Seperti yang dikemukakan
oleh Wang et al. (2006) bahwa konsentrasi DIC dan
suhu permukaan laut memainkan peranan utama
dalam mengontrol fluks CO2 di perairan laut tropis.
KESIMPULAN
Perairan Selat Nasik, Belitung mempunyai tingkat
kejenuhan yang tinggi terhadap CO2 sehingga berperan
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sebagai pelepas (source) CO2 ke atmosfer. Perairan
sekitar ekosistem mangrove menyumbang emisi CO2
paling besar diikuti oleh laut pesisir (non mangrove dan
terumbu karang) dan perairan sekitar terumbu karang.
Dalam studi ini penyerapan CO2 oleh fitoplankton
melalui proses fotosintesis tidak berpengaruh
signifikan terhadap fluks CO2.
Dalam kasus ini,
peningkatan konsentrasi DIC dan laju dekomposisi
karbon organik partikel cenderung memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap fluks CO2.
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ABSTRAK
Sebagai bagian dari wilayah Laut Natuna, Perairan Tambelan dan Perairan Serasan menyimpan potensi
perikanan yang besar. Potensi ini dapat menurun apabila tidak didukung oleh kondisi unsur hara yang sesuai bagi
pertumbuhan diatom, karena diatom merupakan bagian dari jejaring makanan di laut yang mendukung kelimpahan
ikan bernilai komersil. Kondisi unsur hara yang sesuai tersebut beberapa di antaranya adalah ketersediaan silikat
yang cukup dan rasio N/P yang mendekati rasio Redfield yaitu 16, karena pada kondisi ini diatom akan efektif
mengkonsumsi silikat sehingga dapat tumbuh berkembang secara baik dan mendominasi perairan. Penelitian
tentang keterkaitan antara rasio molar N/P dengan sebaran konsentrasi silikat di perairan sekitar Kepulauan
Tambelan dan Kepulauan Serasan telah dilakukan pada bulan November 2010 untuk mengetahui apakah
kondisi unsur hara di perairan tersebut mendukung pertumbuhan diatom. Hasilnya menunjukkan bahwa rasio
N/P berkisar antara 11,2-133,7 sedangkan konsentrasi silikat berkisar 2,03 – 4,80 µM dan konsentrasi silikat
cenderung rendah ketika rasio N/P mendekati 16. Hal ini mungkin dikarenakan pada kondisi tersebut silikat
cukup banyak dan cukup efektif dikonsumsi oleh diatom. Hasil tersebut ditambah dengan data konsentrasi ratarata silikat sebesar 3,66 µM menggambarkan bahwa kondisi unsur hara di Perairan Tambelan dan Perairan
Serasan masih baik dalam mendukung pertumbuhan diatom apabila dilihat dari data kelimpahan diatom di mana
chaetoceros mendominasi populasi fitoplankton di Perairan Tambelan sebesar 39% dan di Perairan Serasan
sebesar 37%.
Kata kunci: rasio N/P, silikat, Kepulauan Tambelan, Kepulauan Serasan
ABSTRACT
As part of the Natuna Sea, Tambelan and Serasan Islands waters have a great potential of fishery. This
potency can be decreased if not supported by suitable nutrient conditions for the growth of diatoms, because
diatoms are part of marine food webs that support the abundance of comercially valuable fish. Some of those
conditions are sufficient silicate concentration and nitrogen/phosphorous (N/P) ratio that close to Redfield ratio
that is 16, because at this ratio diatoms would effectively consume silicate thus can grow and develop well and
can dominate the waters. A research on the relationship between the molar ratio of N/P and the distribution of
silicate concentrations was conducted in the waters around Tambelan and Serasan Islands in November 2010
to investigate wether the condition of nutrients in these waters support the growth of diatoms. The results show
that the N/P ratio range between 11.2 -133.7 while silicate concentrations range between 2.03 -4.80 μM and tend
to be low when the N/P ratio close to 16. This is likely due to high and effective silicate uptake by diatom. These
results coupled with the data of silicate average concentration that is 3.66 μM describe the good level of nutrients
in the waters of Tambelan and Serasan Islands in supporting the growth of diatoms, seen from the abundance of
diatom in which chaetoceros dominated the phytoplankton population in the waters of Tambelan Islands by 39%
and in the waters of Serasan Islands by 37%.
Keywords: N/P ratio, silicate, Tambelan Islands, Serasan Islands

PENDAHULUAN
Perairan Kepulauan Tambelan dan Kepulauan
Serasan terletak di wilayah Laut Natuna yang
diperkirakan menyimpan potensi perikanan sebesar
1 juta ton per tahun (Anonim, 2010). Potensi yang besar
ini tentunya tidak terlepas dari keberadaan fitoplankton
sebagai komponen terbawah rantai makanan di laut.
Greve & Parsons (1977) menduga bahwa
ekosistem yang didominasi oleh diatoms berukuran
besar akan diikuti oleh produksi zooplankton berukuran
besar dan banyak spesies ikan, sementara ekosistem

yang didominasi oleh flagellata yang berukuran relatif
lebih kecil akan diikuti produksi zooplankton yang
juga berukuran kecil dan organisme bergelatin seperti
misalnya ubur-ubur. Menurut Papush (2011), diatom
akan dimangsa oleh copepod dan akan membentuk
rantai makanan yang mendukung keberadaan ikan
pelagis. Selain itu, diatom juga akan dimangsa oleh
fauna bentik yang merupakan pakan alami bagi
ikan-ikan demersal. Sehingga perubahan dominasi
komunitas fitoplankton di suatu perairan dari jenis
diatom menjadi flagellata berpotensi mendegradasi
rantai makanan yang mendukung produksi beberapa
spesies ikan bernilai komersil (Howart et al., 2000).
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Menurut Egge & Asknes (1992), pertumbuhan
diatom tergantung pada keberadaan senyawa silikat
(Si(OH)4) sedangkan jenis non-diatom umumnya
tidak. Dominasi diatom terjadi sepanjang konsentrasi
silikat melebihi batas minimum sebesar 2 μM. Namun
demikian, Egge (1998) juga menyatakan bahwa
diatom tidak mampu mendominasi suatu perairan
apabila tidak tersedia cukup senyawa fosfat, meskipun
jumlah silikat dan nitrat sangat melimpah. Konsentrasi
fosfat anorganik terlarut (PO4-) yang dapat mendukung
pertumbuhan fitoplankton saat unsur fosfor (P)
berperan sebagai unsur pembatas pertumbuhan
fitoplankton adalah sebesar 2-8 μg PO4-P/L (Lee &
Jones-Lee, 2005).
Diatom dapat tumbuh optimal apabila mampu
menyerap secara efektif silikat yang tersedia. Semakin
tinggi efektifitas penyerapan silikat oleh diatom maka
konsentrasi silikat di suatu perairan semakin rendah.
Hal ini didasarkan pada publikasi hasil-hasil penelitian
yang menyatakan bahwa beberapa peristiwa
penurunan konsentrasi silikat terlarut di wilayah pesisir
disebabkan karena eutrofikasi (Conley et al.,1993).
Konsumsi silikat yang efektif oleh diatom terjadi saat
rasio molar nitrogen/fosfor (N/P) mendekati atau
sama dengan rasio Redfield (Zhang et al., 2006).
Rasio Redfield adalah rasio stoikiometri unsur-unsur
hara makro C/O/N/P yang terdapat dalam plankton
dengan rasio rata-rata 106/138/16/1 (Chen et al.,
1996). Dengan demikian rasio N/P turut memberikan
kontribusi terhadap variabilitas konsentrasi silikat di
suatu perairan.
Aktivitas manusia telah meningkatkan masukan
nitrogen dan fosfor ke perairan pesisir dan estuari
(Egge & Asknes, 1992). Masukan tersebut dapat
menyebabkan perubahan komposisi N/P yang ada

Gambar 1.
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dan memungkinkan untuk mempengaruhi efektifitas
konsumsi silikat oleh fitoplankton yang pada akhirnya
juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya konsentrasi
silikat. Perubahan rasio unsur-unsur hara tersebut
dan konsentrasinya di perairan dapat mempengaruhi
dominasi spesies dan kelimpahan fitoplankton yang
akan berakibat pada perubahan keragaman jenis biota
dan kelimpahan ikan-ikan bernilai ekonomis.
Dalam penelitian ini dikaji hubungan antara
rasio N/P dan sebaran konsentrasi silikat (Si(OH)4) di
perairan sekitar Kepulauan Tambelan dan Kepulauan
Serasan untuk mengetahui apakah kondisi unsur
hara di perairan tersebut sesuai untuk pertumbuhan
diatom sebagai bagian dari jejaring makanan yang
mendukung kelimpahan ikan-ikan bernilai ekonomis.
Meskipun N dan P di alam ada dalam bentuk anorganik,
organik, dan partikulat, kebanyakan stoikiometri unsur
hara laut didasarkan hanya pada jumlah relatif N dan
P anorganik terlarut yaitu NO2-, NO3 , NH4+ dan PO43(Downing, 1997). Sehingga dalam penelitian ini rasio
N/P juga didasarkan pada rasio N anorganik terlarut
(NO2-, NO3-, NH4+) dan P anorganik terlarut (PO43-).
METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu
Sampel air laut diambil dari 12 stasiun penelitian
di perairan sekitar Kepulauan Tambelan dan 6
stasiun di sekitar Kepulauan Serasan (Gambar 1)
dalam kegiatan Expedisi Laut Natuna pada bulan
November 2010 menggunakan kapal riset RV.
Baruna Jaya VIII milik Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Kedua lokasi yang masih termasuk
ke dalam wilayah Laut Natuna, untuk selanjutnya
hanya akan disebutkan sebagai Perairan Tambelan

Lokasi pengambilan sampel di Perairan Tambelan (A) dan di Perairan Serasan (B).
November 2010.
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dan Perairan Serasan untuk efektifitas penulisan.
Penentuan stasiun pengambilan sampel dilakukan
secara acak namun cukup mewakili keseluruhan
wilayah Perairan Tambelan dan Perairan Serasan.
Prosedur
Sampel air laut lapisan permukaan diambil
menggunakan botol niskin volume 10 l yang
dioperasikan bersamaan dengan CTD. Sampel air
dalam botol niskin dimasukkan ke dalam botol poli
etilena 500 ml untuk analisis fosfat, nitrat, nitrit dan
silikat; dan juga dimasukkan ke dalam tabung poli
stirena sebanyak 10 ml untuk analisis amoniak total.
Sampel air dalam botol poli etilena segera
disaring di laboratorium kapal RV. Baruna Jaya VIII
(tidak lebih dari 5 menit setelah dipindahkan dari botol
niskin) dengan kertas saring berbahan nitrosellulosa
dengan ukuran diameter 47 mm dan ukuran pori
0,45 µm. Hasil saringan ditempatkan kembali dalam
botol poli etilena bertutup rapat dan disimpan dalam
freezer hingga dilakukan analisis. Penyaringan tidak
dilakukan terhadap sampel dalam tabung polistirena,
namun penyimpanan sampel dalam freezer hingga
dilakukan analisis amoniak total tetap diberlakukan.

Tabel 1.
Stasiun		
		

Analisis fosfat (PO43-), nitrit (NO2-), nitrat (NO3-),
dan silikat (Si(OH)4) dilakukan secara spektrofotometri
kurang dari 12 Jam setelah pengambilan sampel
langsung di atas kapal RV. Baruna jaya VIII
menggunakan instrument spektrofotometer Shimadzu
UV-1201V berdasarkan metode yang dilakukan oleh
Strickland & Parsons (1972), sedangkan amoniak
total (NH3) juga dianalisis secara spektrofotometri
berdasarkan metode Indophenol mengikuti petunjuk
IOC (1993).
Analisis Data
Konsentrasi nitrit (NO2-), nitrat (NO3-), dan
amoniak total (NH3) dalam satuan mikro mol/l (μM)
dijumlahkan sehingga didapatkan konsentrasi N
anorganik terlarut (DIN). Konsentrasi N anorganik
terlarut tersebut kemudian dibandingkan dengan
konsentrasi P anorganik terlarut yang berasal dari
konsentrasi fosfat (PO43-), juga dalam satuan μM,
sehingga didapatkan rasio molar N/P atau rasio N/P
menurut perbandingan atom.
Rasio N/P yang dihasilkan kemudian diplot dalam
sebuah grafik bersama-sama dengan konsentrasi
silikat (Si(OH)4). Dari grafik tersebut kemudian dilihat
apakah terdapat pola yang konsisten antara rasio N/P
dengan variabilitas konsentrasi silikat.

Rasio N/P dan konsentrasi silikat di Perairan Tambelan dan Perairan Serasan

BT

Posisi 		
LU		

Fosfat Nitrat
(µM)
(µM)

Nitrit
(µM)

Amoniak total		
(µM)			

Kep. Tambelan							
T-01		
107,527 0,820		
0,03
0,81
0,02
2,67		
T-02		
107,580 0,909		
0,13
0,93
0,08
4,17			
T-03		
107,639 1,002		
0,05
0,59
0,08
0,79			
T-04		
107,429 0,898		
0,02
0,50
0,04
0,46			
T-05		
107,498 0,976		
0,08
0,64
0,02
10,40			
T-06		
107,563 1,054		
0,02
0,58
0,06
0,41			
T-07		
107,367 0,953		
0,04
0,46
0,08
0,54			
T-08		
107,429 1,034		
0,12
0,59
0,02
2,25			
T-09		
107,493 1,116		
0,04
0,47
0,02
0,60			
T-10		
107,293 1,014		
0,02
0,45
0,02
0,59			
T-11		
107,355 1,095		
0,09
0,40
0,02
1,33			
T-12		
107,413 1,173		
0,07
0,36
0,14
0,62			
Kep. Serasan
S-01		
S-02		
S-03		
S-04		
S-05		
S-06		

							
108,957 2,394		
0,02
0,43
0,04
0,84			
109,082 2,463		
0,11
0,51
0,08
0,64			
109,208 2,534		
0,06
0,52
0,12
0,14			
108,882 2,523		
0,05
0,28
0,04
0,66			
109,009 2,597		
0,07
0,70
0,06
1,08			
109,136 2,665		
0,08
0,44
0,16
0,34			

N/P

Silikat
(µM)

127,0
40,2
31,6
43,7
133,7
45,7
29,4
23,1
26,3
45,9
20,0
15,2

3,42
3,84
4,48
4,38
3,63
4,16
4,06
3,20
3,52
3,52
2,77
2,88

57,1
11,2
13,1
21,2
25,1
11,3

4,80
4,48
2,03
4,06
3,84
2,77
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Gambar 2.

Pola rasio N/P Vs konsentrasi silikat di Perairan Tambelan dan Perairan Serasan.

sementara proses fisika hanya berpengaruh sebesar
16% (Dafner et al., 2003). Rendahnya pengaruh sungai
selain dapat diketahui secara visual di lapangan juga
Papush & Danielsson (2006) pernah mengulas tergambar dari salinitas dan suhu perairannya yang
mengenai trend konsentrasi silikat, nitrat dan fosfat sangat homogen dengan kisaran salinitas 32,0–
di Laut Baltik, Eropa Utara, pada kurun waktu 1970– 32,4 ppt dan kisaran suhu 29,2–29,4 oC. Hasil dari
2001. Dalam ulasannya disebutkan bahwa trend pengamatan di lapangan didapatkan data rasio N/P
penurunan konsentrasi silikat di Laut Baltik disebabkan terhadap konsentrasi silikat seperti tertera dalam
salah satunya karena eutrofikasi akibat peningkatan Tabel 1.
masukan N dan P antropogenik yang berasal dari
intensifikasi kegiatan pertanian, penggunaan pupuk
Dari Tabel 1 terlihat bahwa secara umum
secara besar-besaran, buangan air limbah dan konsentrasi silikat rendah ketika rasio N/P mendekati
penggunaan deterjen yang mengandung P. Lebih rasio Redfield (N/P = 16) dan rasio N/P yang paling
spesifik lagi, Zhang et al. (2006) berpendapat bahwa mendekati rasio Redfield adalah 15,2 didapatkan
rasio molar N/P yang mendekati rasio Redfield (N/P=16) di Stasiun T-12. Jika informasi yang disampaikan
akan meningkatkan efektifitas spesies fitoplankton Zhang et al. (2006) berlaku secara mutlak seharusnya
bersilika dalam mengkonsumsi silikat, sehingga konsentrasi silikat terendah terjadi saat rasio N/P =
secara teoritis konsentrasi silikat akan rendah saat 15,2. Pada kenyataannya saat rasio N/P adalah 11,3;
rasio N/P mendekati 16 karena banyak dikonsumsi 13,1; dan 20 didapatkan konsentrasi silikat yang lebih
oleh fitoplankton. Oleh karena itu, dalam penelitian ini rendah dibanding konsentrasi silikat saat rasio N/
akan dipelajari keterkaitan antara rasio N/P di Perairan P=15,2 dan konsentrasi silikat terendah terjadi saat
Tambelan dan Perairan Serasan terhadap sebaran rasio N/P adalah 13,1. Untuk lebih jelasnya, pola
konsentrasi silikat (Si(OH)4), senyawa penting bagi konsentrasi silikat terhadap rasio N/P dapat dilihat
pertumbuhan diatom dan organisme laut bersilika.
pada Gambar 2. dan Gambar 3.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber utama silikat berasal dari pelapukan
batuan (Dugdale & Wilkerson, 2002; Bianchi, 2007;
Bernard et al., 2010), sehingga perairan pesisir
umumnya mendapatkan pasokan silikat melalui sungai
yang membawa mineral silikat hasil pelapukan batuan
(Papush & Danielsson, 2006). Perairan Tambelan
dan Perairan Serasan dapat dijadikan lokasi untuk
membuktikan apakah tinggi rendahnya konsentrasi
silikat dipengaruhi rasio N/P yang menurut Zhang et
al. (2006) merupakan indikator efektifitas fitoplankton
dalam mengkonsumsi silikat. Perairan ini hampir
tidak dipengaruhi oleh sungai sama sekali, sehingga
konsentrasi silikat yang ada cenderung lebih banyak
dipengaruhi oleh efektifitas fitoplankton dalam
mengkonsumsi silikat seperti halnya di Perairan Atlantik
yang variasi rasio molar N/P/Si nya 84% dipengaruhi
oleh proses biologi berupa konsumsi fitoplankton
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Stasiun penelitian yang memiliki konsentrasi silikat
lebih rendah dibanding stasiun yang memiliki rasio N/P
mendekati rasio Redfield (Stasiun T-12) adalah Stasiun
T-11, S-03 dan S-06. Hal ini dapat dijelaskan dengan
fakta-fakta dan kemungkinan-kemungkinan sebagai
berikut.
Stasiun T-11
Stasiun T-11 berbeda karakter dengan Stasiun
T-12 dalam hal unsur yang berperan sebagai
pembatas
pertumbuhan
fitoplankton.
Dengan
rasio N/P = 20,0 yang artinya rasio N/P nya lebih
besar dari rasio Redfield, Stasiun T-11 cenderung
memiliki karakter di mana P berperan sebagai unsur
pembatas pertumbuhan fitoplankton, berbeda dengan
Stasiun T-12 (N/P=15,2) yang rasio N/P nya lebih
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A
Gambar 3.

Pola sebaran rasio N/P dan konsentrasi silikat di Perairan Tambelan (A) dan Perairan
Serasan (B), November 2010.

rendah dari rasio Redfield dan cenderung memiliki
karakter N sebagai unsur pembatasnya. Sepertinya
diatom lebih efektif mengkonsumsi silikat di perairan
yang memiliki karakter P sebagai unsur pembatas,
sehingga konsentrasi silikat di Stasiun T-11 menjadi
rendah. Memang stasiun penelitian lain ada yang juga
memiliki karakter P sebagai unsur pembatas namun
konsentrasi silikatnya tetap tinggi, hal ini dikarenakan
rasio N/P nya jauh dari rasio Redfield berbeda dengan
Stasiun T-11 yang hampir mendekati rasio Redfield.
Penyebab lainnya, pada saat pasang, arus di
perairan Tambelan mengarah cukup kencang dari
barat laut ke timur laut dengan kecepatan maksimum
1,606 m/s (P2O-LIPI, 2010) atau dari Stasiun T-11 ke
Stasiun T-12. Hal tersebut menyebabkan silikat dari
Stasiun T-11 seperti dipindahkan dan terakumulasi di
Stasiun T-12, sehingga konsentrasi silikat di Stasiun
T-11 lebih rendah daripada di Stasiun T-12.
Sebelas dari 12 stasiun penelitian di Perairan
Tambelan memiliki rasio N/P di atas rasio Redfield,
sedangkan di Perairan Serasan
tercatat 50%
stasiun penelitian yang memiliki rasio N/P di atas
rasio Redfield. Hal ini memperlihatkan bahwa secara
umum unsur P berperan sebagai unsur pembatas
pertumbuhan fitoplankton di Perairan Tambelan dan
Perairan Serasan. Saat P berperan sebagai unsur
pembatas, konsentrasi fosfat anorganik terlarut yang
dapat mendukung pertumbuhan fitoplankton adalah
sebesar 2-8 μg P/L (Lee & Jones-Lee, 2005).
di

B

Konsentrasi rata-rata fosfat yang terukur
Perairan Tambelan dan Perairan Serasan

adalah 0,06 µM (1,92 µg P/L), sedikit lebih rendah
dibandingkan kisaran konsentrasi yang dibutuhkan
untuk pertumbuhan fitoplankton menurut Lee & JonesLee (2005). Konsentrasi ini bahkan jauh lebih rendah
dibandingkan dengan kisaran konsentrasi fosfat
perairan Natuna yang didapat Sukmiwati et al. (2012)
di Sepempang dan Pengadah sebesar 0,34 – 0,40 µM
(0,032 – 0,038 mg/L). Hal ini bisa memberikan pengaruh
yang kurang baik karena pertumbuhan plankton dapat
terhambat. Selain itu, di saat P berperan sebagai unsur
pembatas pertumbuhan fitoplankton dan konsentrasi
P lebih rendah dari kebutuhan mnimum fitoplankton,
maka efektifitas diatom dalam mengkonsumsi silikat
menjadi menurun dan diatom tidak akan mampu
mendominasi perairan. Sebagai komponen dasar
dalam rantai makanan yang mendukung ketersediaan
pakan alami larva ikan, kelangkaan populasi diatom di
perairan dapat menurunkan jumlah ikan-ikan bernilai
ekonomis di Perairan Tambelan dan Perairan Serasan.
Apabila kondisi ini terus berlangsung maka di masa
mendatang potensi Perairan Natuna sebagai penghasil
ikan akan menurun.
Penyebab perbedaan konsentrasi fosfat yang
didapat dalam penelitian kali ini dengan yang didapat
oleh Sukmiwati et al. (2012) adalah lokasi pengambilan
sampel yang berbeda. Lokasi pengambilan Sukmiwati
et al. (2012) berada di tepi pantai sedangkan dalam
penelitian ini lokasi pengambilan sampel adalah di
lepas pantai sehingga dapat dipahami jika konsentrasi
fosfat yang didapat dalam penelitian ini lebih rendah.
Namun demikian, rendahnya konsentrasi fosfat yang
didapat dalam penelitian ini ternyata masih terbilang
normal menurut Brotowidjoyo et al. (1995), karena
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konsentrasi fosfat normal di laut berkisar antara 0,01
– 4 µM.
Peran unsur P sebagai faktor pembatas
pertumbuhan fitoplankton tidak terlepas dari faktor
pengkayaan unsur nitrogen. Saat ini ada konsensus
ilmiah yang muncul dari beberapa penelitian bahwa
pengkayaan nitrogen merupakan masalah pencemaran
terbesar di perairan pesisir yang mengancaman fungsi
ekologinya (Nixon, 1995; Howart et al. 2000; NRC,
2000). Dengan meningkatnya konsentrasi nitrogen
maka rasio N/P menjadi makin besar sehingga
keberadaan unsur P menjadi semakin terbatas untuk
pertumbuhan fitoplankton.

Rendahnya konsentrasi N anorganik di Stasiun
S-03 dan S-06 hingga kurang dari konsentrasi yang
cukup untuk mendukung laju pertumbuhan fitoplankton
menunjukkan N di lokasi ini sudah banyak dikonsumsi
oleh fitoplankton, sehingga silikat pun kemungkinan
juga telah banyak dikonsumsi yang pada akhirnya
konsentrasi silikat menjadi rendah. Sementara
di Stasiun T-12 silikat belum optimal dikonsumsi
fitoplankton, terlihat dari konsentrasi nitrogen
anorganiknya yang masih cukup untuk mendukung laju
pertumbuhan fitoplankton.

Fakta lain yang dapat menjelaskan fenomena
di Stasiun S-03 dan S-06 adalah perihal perbedaan
pengaruh arus. Jika arus di Perairan Tambelan
Seandainya tidak terjadi pengkayaan unsur menyebabkan akumulasi silikat di Stasiun T-12, maka
nitrogen di Perairan Tambelan dan Perairan Serasan, sebaliknya arus di Perairan Serasan yang mengarah
kemungkinan unsur N yang akan menjadi unsur dari timur laut ke barat daya dengan kecepatan 0,765pembatas pertumbuhan fitoplankton. Dengan rata- 1,555 m/s (P2O-LIPI, 2010) akan menyebabkan silikat
rata 2,07 µM (28,94 µg N/L), konsentrasi N di Perairan di Stasiun S-03 dan S-06 yang terletak di sebelah timur
Tambelan dan Perairan Serasan masih berada di laut Kepulauan Serasan akan didorong ke stasiunatas kisaran konsentrasi yang mampu mendukung stasiun penelitian lainnya yang lokasinya ada di
pertumbuhan fitoplankton saat ketersediaan N terbatas sebelah barat, sehingga konsentrasi silikat di Stasiun
sebesar 15-20 µg/L (Lee & Jones-Lee, 2005). Kondisi S-03 dan S-06 menjadi rendah.
seperti ini lebih ideal untuk mendukung pertumbuhan
fitoplankton terutama diatom dan tentunya dapat
Selain kedua hal tersebut, tekstur sedimen di
menjaga potensi perikanan yang cukup besar di Stasiun T-12 berupa pasir lempungan kemungkinan
Perairan Natuna.
turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan
konsentrasi silikat di air laut lapisan permukaan
Meskipun tidak terlalu kuat, bukti mulai terjadinya berbeda dengan tekstur sedimen di Stasiun S-03 dan
peningkatan atau pengkayaan unsur nitrogen di S-06 yang berupa pasir kasar.
Perairan Tambelan dan Perairan serasan dapat terlihat
dari konsentrasi senyawa nitrat di Stasiun T-01 dan T-02
Variabilitas konsentrasi silikat juga kemungkinan
masing-masing sebesar 0,81 µM ( 0,011 mg N-NO3/L) dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemanfaatan
dan 0,93 µM (0,013 mg N-NO3/L). Konsentrasi tersebut silikat oleh organisme bersilikat lainnya selain diatom
lebih besar dari baku mutu Kementerian Lingkungan seperti misalnya radiolaria, bahkan antar sesama
Hidup RI No. 51 tahun 2004 untuk biota laut sebesar fitoplankton pun memungkinkan terjadinya perbedaan
0,008 mg N-NO3/L. Konsentrasi tersebut juga lebih pemanfaatan silikat. Fitoplankton yang berbeda baik
besar dari kisaran konsentrasi nitrat yang didapat oleh dalam hal jenis species, ukuran sel dan usia akan
Sukmiwati et al. (2012) di Sepempang dan Pengadah, mengkonsumsi unsur hara (N, P, Si) dalam komposisi
perairan Natuna, sebesar 0,32 – 0,40 µM (0,020-0,025 yang berbeda tergantung kepada sumber unsur hara
mg/L) meskipun lokasi pengambilan sampel yang tersebut didapat, seperti misalnya apakah N berasal
dilakukan Sukmiwati et al. (2012) berada di tepi pantai. dari nitrat (NO3-) ataukah dari ammonium (NH4+), dan
terkadang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan
Stasiun S-03 dan Stasiun S-06
yang ada semisal intensitas cahaya, temperatur dan
salinitas (Harrison et al., 1977).
Stasiun S-03 dan S-06 sama-sama cenderung
memiliki karakter di mana N berperan sebagai unsur
Secara umum diketahui bahwa konsentrasi silikat
pembatas seperti halnya Stasiun T-12. Pembedanya di Perairan Tambelan dan Perairan Serasan memiliki
adalah konsentrasi N anorganik di Stasiun S-03 dan keterkaitan dengan rasio N/P, di mana konsentrasi
S-06 berturut-turut sebesar 0,78 µM dan 0,93 µM silikat akan semakin rendah saat rasio N/P mendekati 16
(10,98 µg N/L dan 13,05 µg N/L) lebih rendah dari 15-20 (rasio Redfield). Rendahnya konsentrasi silikat tersebut
µg N/L yaitu konsentrasi yang mampu mendukung laju diasumsikan karena efektifnya tingkat konsumsi silikat
pertumbuhan fitoplankton saat ketersediaan N terbatas oleh fitoplankton. Konsentrasi rata-rata silikat di
(Lee & Jones-Lee, 2005), sedangkan konsentrasi Perairan Tambelan dan Perairan Serasan yang samaN anorganik di stasiun T-12 sebesar 1,12 µM (15,61 sama sebesar 3,66 µM lebih besar dari batas minimum
µg N/L) masih masuk pada rentang konsentrasi yang konsentrasi silikat yang direkomendasikan oleh Egge
mampu mendukung pertumbuhan fitoplankton.
& Asknes (1992) untuk mendukung pertumbuhan
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diatom sebesar 2 µM. Hal ini merupakan indikasi
bahwa populasi fitoplankton di Perairan Tambelan dan
Perairan Serasan akan didominasi jenis diatom.
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Beberapa literatur juga menggunakan rasio
Si/N untuk memprediksi dominasi diatom. Menurut
Sommer (1994) dominasi diatom terjadi saat rasio
Si/N > 25, tetapi menurut Gilpin et al.(2004), diatom
akan selalu mendominasi kecuali ketersediaan silikat
terbatas yaitu saat rasio Si/N < 2. Rasio Si/N yang
didapat dalam penelitian ini secara umum lebih besar
dari 2 (dua) seperti terlihat dalam Tabel 1 dan sesuai
teori Gilpin et al.(2004) tentunya diatom akan dominan. DAFTAR PUSTAKA
Konsentrasi silikat dan rasio Si/N di Perairan Tambelan
dan Perairan Serasan yang sesuai untuk pertumbuhan Anonim (2010) Kabupaten Natuna. http://natuna.
diatom ternyata berbanding lurus dengan data di
org/kabupaten-natuna.html, diakses tanggal 3
lapangan yang memperlihatkan bahwa Chaetoceros
Agustus 2011.
mendominasi populasi fitoplankton di Perairan
Tambelan dengan persentase 39% sementara di Bernard, C. Y., Laruelle, G. G., Slomp, C. P. & Heinze,
Perairan Serasan sedikit lebih rendah yaitu 37% (P2OC. (2010) Impact of Changes in River Fluxes
LIPI, 2010).
of Silica on The Global Marine Silicon Cycle: A
Model Comparison. Biogeoscience, 7: 441-453.
Dominasi diatom tentunya merupakan informasi
yang cukup baik karena berpotensi meningkatkan Bianchi, T. S. (2007) Biogeochemistry of Estuaries.
populasi zooplankton berukuran besar seperti
New York: Oxford university Press, Inc.
copepoda sebagai pakan alami larva ikan. Faktanya
data di lapangan memperlihatkan bahwa zooplankton Brotowidjoyo M. D, Tribowo, D. & Mubyarto, E. (1995)
di Perairan Tambelan dan Perairan Serasan didominasi
Pengantar Lingkungan Perairan dan Budidaya
oleh copepoda dengan persentase berturut-turut
Air. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
sebesar 53% dan 49 % (P2O-LIPI, 2010). Dari data
ini dapat diasumsikan bahwa Perairan Tambelan Chen, CT. A., Gong, GC., Wang, SL. & Bychkov, A. S.
dan Perairan Serasan cukup subur untuk produksi
(1996) Redfield Ratios and Regeneration Rates
perikanan tangkap dengan kecenderungan bahwa
of Particulate Matter in The Sea of Japan as a
Perairan Tambelan lebih potensial dibandingkan
Model of Closed System. Geophysical Research
dengan perairan Serasan.
Letters, 23(14): 1785-1788.
KESIMPULAN
Terdapat keterkaitan antara rasio N/P dengan
kelimpahan silikat di Perairan Kepulauan Tambelan
dan Perairan Kepulauan Serasan. Secara umum
konsentrasi silikat cenderung rendah apabila rasio
N/P mendekati rasio Redfield. Saat rasio N/P
mendekati rasio Redfield diperkirakan diatom sangat
efektif mengkonsumsi silikat sehingga menyebabkan
konsentrasi silikat menurun. Meskipun rasio N/P yang
paling mendekati rasio Redfield adalah 15,2 namun
konsentrasi silikat terendah justru ditemukan di stasiun
penelitian dengan rasio N/P sebesar 13,1. Hal ini
kemungkinan disebabkan karena kuatnya pengaruh
pola arus dan tekstur sedimen. Konsentrasi rata-rata
silikat sebesar 3,66 µM juga turut menggambarkan
kondisi unsur hara yang masih baik dalam mendukung
pertumbuhan diatom, terlihat dari data kelimpahan
diatom di mana chaetoceros mendominasi populasi
fitoplankton di Perairan Tambelan sebesar 39% dan di
Perairan Serasan sebesar 37%.
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ABSTRAK
Naiknya muka laut di pesisir merupakan hasil dari proses dinamika laut lokal. Parameter gelombang laut
dan pasang surut merupakan faktor yang dominan mempengaruhi kenaikan muka laut. Besar dan kecilnya
gelombang laut sangat tergantung pada kecepatan angin yang bertiup, durasi, serta luas area cakupan. Pada
saat tinggi gelombang laut minimum, kenaikan muka air laut yang ditimbulkan pun kecil, sehingga naiknya
muka laut hanya diperankan oleh fluktuasi tinggi pasang surut. Analisis dan perhitungan tinggi gelombang
laut serta kenaikan muka laut yang terjadi di pesisir Pekalongan pada waktu periode pasang, dilakukan untuk
mengetahui penyebab terjadinya banjir laut. Metode perhitungan beberapa variabel kenaikan muka laut (wave
set up) serta pengamatan dan pengukuran pasang surut laut, dilakukan pada penelitian ini. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tinggi gelombang 0,71 meter menaikkan muka laut di pesisir setinggi 0,11 meter. Tinggi
gelombang 1,93 meter menaikkan muka laut setinggi 0,30 meter, sedangkan tinggi gelombang 4,61 meter
menaikkan muka laut di pesisir setinggi 0,66 meter. Adapun hasil pengamatan pasang surut, diperoleh
nilai surutan 27 centimeter di bawah duduk tengah dan nilai pasang 40,6 centimeter di atas duduk tengah.
Kata kunci: kenaikan muka air laut, wilayah pesisir Pekalongan, data pasang surut, angin.
ABSTRACT
Rising of sea level in a coastal area is a result local ocean dynamics affected by waves and tides. The
heigth of the waves depends on the wind speed, its duration and coverage area. During the time of minimum
wave, the increase of sea level also relatively small, so that the sea level rise is only affected by tidal fluctuations.
Analysis and estimation of wave height that happened at the coast of Pekalongan during a tidal, have been done
to find out the cause of flooding. Calculation of multiple variable causing sea level increase (wave set up) as well
as observations and tide measurements have been conducted in this research. The results show that the wave
high of 0.71 metres might raise the sea level as high as 0.11 metres. Wave height of 1.93 metres will increase
the sea level as high as 0.30 metres, while the high wave of 4.71 m will raise the sea level in the coast as high
as 0.66 metres. Tides observation, indicates that the low tide 27 centimetres below the mean water level and the
high tide is 40.6 centimetres above the mean sea level.
Keywords: sea level rise, coastal areas Pekalongan, tidal data, the wind.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, fenomena banjir laut ini sudah
kerap terjadi pada kota-kota dengan elevasi di bawah
Terjadinya peningkatan panas bumi secara global 2 meter dari permukaan laut rerata (MSL= Mean Sea
dewasa ini, sangat berpengaruh pada perubahan pola Level), seperti yang terjadi di kota-kota pesisir utara
iklim dunia. Perubahan pola iklim tersebut tentunya Pulau Jawa. Kota-kota di pesisir utara Pulau Jawa
akan berdampak pada perubahan kondisi cuaca yang yang menjadi langganan terjadinya banjir laut antara
lain dari kondisi biasanya. Berbagai fenomena ekstrim lain Banten, Jakarta, Pekalongan, Semarang dan
seperti curah hujan sangat tinggi, badai, angin topan, Surabaya. Pada umumnya banjir laut yang terjadi
kekeringan yang berkepanjangan serta banjir yang pada kota-kota tersebut tidak hanya disebabkan
terjadi di beberapa negara, merupakan akibat dari karena peningkatan tinggi muka laut, namun lebih
perubahan tersebut (Nicholls et. al., 2000). Peningkatan dominan disebabkan adanya penurunan tanah (Land
panas bumi juga menyebabkan mencairnya massa Subsidence). Menurut hasil riset yang dilaporkan
es di kutub sehingga meningkatkan ketinggian oleh Prihatno (2009) bahwa, kenaikan muka air laut
muka air laut di bumi dan menyebabkan banjir laut Perairan Laut Jawa berkisar antara 6–8 milimeter
pada daratan yang memiliki elevasi rendah (Prijatna pertahun, sedangkan untuk tingkat penurunan tanah
et. al., 2008). Fenomena banjir laut merupakan di kota- kota pesisir utara Pulau Jawa, menurut Abidin
fenomena alam yang saat ini menjadi perhatian, (2005) berkisar antara 1–15 centimeter per tahun.
terutama bagi negara-negara pantai dan negara
kepulauan yang ada di muka bumi (Sutrisno, 2005).
Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: hari_helowin@kkp.go.id.
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Permasalahan yang menarik terjadi di Kota
Pekalongan di mana menurut hasil laporan dari Pusat
Penelitian dan Pengembangan Geologi Laut (PPGL)
dalam Bappeda Kota Pekalongan (2008) merupakan
kota yang stabil secara tektonik atau dengan kata
lain bukan merupakan kota pesisir yang mengalami
penurunan tanah, namun fenomena banjir laut tetap
terjadi, bahkan fenomena banjir laut di Pekalongan
saat ini terjadi makin parah. Beberapa desa sampai
saat ini masih sering dilanda banjir laut. Banjir laut
ini bahkan terjadi setiap hari, dengan ketinggian
genangan air sekitar 20-50 centimeter. Kondisi
seperti ini tentunya membuat masyarakat sulit dan
terhambat dalam melakukan aktivitasnya. Banjir laut
di Pekalongan ini juga melanda ratusan hektar lahan
pertanian dan tambak yang ada di kawasan pesisir.
Berdasarkan pada hasil penelusuran di lapangan
didapatkan adanya kemungkinan bahwa salah satu
penyebab terjadinya banjir laut pesisir Pekalongan
adalah naiknya muka air laut akibat dari gelombang
laut yang ditimbulkan angin. Di daerah perairan
Pekalongan dan sekitarnya kondisi angin didominasi
oleh angin mosoon Barat. Hampir sepanjang tahun
berhembus angin musim Barat dengan kecepatan
rata-rata 14.5 knot dan kecepatan maksimum rata-rata
22,9 knot dari arah barat, barat laut dan utara (Prihatno,
2009), tentunya kondisi tersebut berpengaruh cukup
signifikan bagi naiknya muka laut perairan Pekalongan.
Lebih lanjut secara periodik dalam satu bulan, pesisir
Pekalongan mengalami banjir saat terjadi spring tide
atau pasang tinggi di siklus bulanan. Berdasarkan hal

Gambar 1.
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tersebut maka kenaikan muka laut akibat gelombang
yang ditimbulkan angin serta tingginya muka laut
saat pasang menjadi faktor utama penyebab banjir
yang ada di pesisir Pekalongan, oleh karena itu perlu
dilakukan analisis dan perhitungan kecepatan angin
serta fluktuasi pasang surut untuk mengetahui berapa
besar tinggi gelombang laut serta kenaikan muka air
laut yang ditimbulkan pada waktu periode pasang.
METODE PENELITIAN
Lokasi Kajian
Secara geografis posisi Kota Pekalongan
berada pada 60 55’ 42” - 60 55’ 44” Lintang Selatan
dan 1090 37’ 55” – 1090 42’ 19” Bujur Timur. Garis
pantai Kota Pekalongan mempunyai panjang
6,15 km, membujur dari timur ke barat. Kota
Pekalongan dibatasi oleh Laut Jawa di bagian utara,
Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan
barat serta Kabupaten Batang di sebelah timurnya.
Kecamatan Pekalongan Utara merupakan
kecamatan yang berada di pesisir Kota Pekalongan.
Kecamatan Pekalongan Utara ini mencakup 5 desa
pesisir, antara lain Desa Degayu, Krapyak Lor, Panjang
Wetan, Kandang Panjang serta Desa Bandengan.
Letak geografis Kota Pekalongan yang berada
dekat dengan daerah pantai seperti terlihat pada
Gambar 1, menjadikan sebagian wilayah perkotaan
merupakan dataran pantai. Alur Sungai Pekalongan

Lokasi kajian pesisir Pekalongan, Jawa Tengah.
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yang bermuara di pantai merupakan alur sungai yang
berhubungan dengan laut. Aliran air yang masuk
ke alur Sungai Pekalongan bukan saja berasal dari
hulu sungai dan dari drainase perkotaan, tetapi pada
saat pasang, air laut juga bisa masuk ke alur sungai.
Tahapan, metode
digunakan

dan

data

penelitian

yang

Berbagai metode penelitian digunakan dalam
mengkaji kondisi pesisir wilayah penelitian. Metodemetode tersebut terbagi atas dua tahap. Tahap
pertama adalah tahap pengolahan data yang dilakukan
di laboratorium komputer untuk mengetahui tinggi
gelombang laut yang biasa terjadi serta kenaikan
muka laut karena gelombang laut, sedangkan tahap
yang kedua adalah pengamatan dan pengukuran
pasang surut di lapangan untuk mengetahui tinggi
periode pasang terhadap muka laut rerata (MSL).
Tinggi gelombang laut

lainnya (tenggara, selatan dan barat daya) merupakan
angin yang datang dari daratan, sehingga bila
dihubungkan dengan fetch, maka panjang fetch-nya
adalah nol atau tidak membangkitkan gelombang laut.
Data angin yang terpilih kemudian dijadikan data angin
permukaan laut dan selanjutnya dikonversikan menjadi
tinggi gelombang laut dengan menggunakan skala
Beaufort yang dimodifikasi dalam Setiyono (1996).
Kenaikan muka laut (wave set up) karena gelombang
Beberapa variabel seperti periode gelombang
laut (T), kedalaman (d), percepatan gravitasi (g), tinggi
gelombang pecah (Hb), kedalaman gelombang pecah
(db) serta kemiringan dasar laut (m), sangat diperlukan
dalam menghitung kenaikan muka air laut (wave set
up) yang mencapai daerah pesisir.
Variabel Periode (T) gelombang laut pada
penelitian ini diperoleh dari grafik peramalan
gelombang seperti terlihat pada Gambar 2. Adapun
untuk kedalaman laut (d) yang dekat dengan pantai
pada Perairan Pekalongan ini berdasarkan pada peta
batimetri Nomor 80 yang dikeluarkan oleh DISHIDROS
Tahun 2003.

Untuk mengetahui tinggi gelombang laut yang
biasa terjadi di Perairan Pekalongan maka data
angin tahunan sangat dibutuhkan. Data angin yang
digunakan pada penelitian ini adalah data angin yang
diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan
Gelombang yang bergerak menuju pantai akan
Geofisika (BMKG) Stasiun Pengamatan Semarang, bertambah kemiringannya sampai akhirnya tidak
Tahun 1999 hingga Tahun 2009. Data angin yang stabil dan pecah pada kedalaman tertentu (Triatmodjo,
didapat sebelumnya dipisahkan dan dipilih menurut 1999). Untuk menentukan tinggi gelombang pecah
arah datang angin. Karena daerah penelitian berada (Hb) digunakan grafik hubungan antara Hb/H0’ dan
di sisi utara Pulau Jawa, maka angin dominan yang H0/L0’ (Gambar 3), sedangkan untuk menentukan
membangkitkan gelombang laut adalah angin utara, kedalaman gelombang pecah (db) menggunakan
timur laut, timur, barat dan barat laut. Untuk arah angin grafik hubungan antara db/Hb dan Hb/gT2 (Gambar 4).

Gambar 2.

Grafik Peramalan Gelombang (Sumber: Triatmodjo, 1999).
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Gambar 3.

Grafik penentuan tinggi gelombang pecah (Sumber: Triatmodjo, 1999).

Gambar 4.

Grafik penentuan kedalaman gelombang pecah (Sumber: Triatmodjo, 1999).

Berdasarkan pada data variabel yang didapat, Tinggi Gelombang
maka untuk kenaikan muka laut di pesisir yang
(Diperoleh dari Tabel L1 Fungsi d/L
dihasilkan pada tiap tinggi gelombang laut terpilih,
untuk pertambahan nilai H’0/H0 atau .... 3)
dihitung menggunakan persamaan (Triatmodjo, 1999)
Ks (koefisien pendangkalan))
sebagai berikut:
Kecepatan Gelombang (C0)
.................................................................. 1)
Panjang Gelombang (L0)
................................................................. 2)

30

Tinggi gelombang pecah (Hb)
..

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

(tinggi gelombang pecah pada kemiringan
dasar laut (m)) ............................................... 5)
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Kedalaman gelombang pecah (db)
................................................................ 6)
(kedalaman gelombang pecah
kemiringan dasar laut (m))

pada
....... 7)

Wave set-up dihitung dengan rumus:
................................ 8)

Pengamatan dan pengukuran pasang surut
Pengamatan pasang surut (pasut) dilakukan
untuk memperoleh data tinggi muka laut di lokasi studi.
Pengamatan pasut dilakukan dengan menggunakan
rambu pengamat pasut atau palem. Tinggi muka laut
setiap jam diamati serta dicatat pada suatu formulir
pengamatan pasut. Pengamatan dan pengukuran
pasut pada penelitian ini dilakukan selama 3 hari 3
malam, mulai tanggal 18 April 2011, jam 16.00 WIB
sampai tanggal 21 April 2011, jam 0.00 WIB. Waktu

Gambar 5.
Tabel 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis data angin untuk perhitungan tinggi
gelombang laut.
Berdasarkan pada data angin yang diperoleh
dari stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) Semarang, yang merupakan hasil
pengukuran angin dari Tahun 1999 hingga Tahun
2009, didapatkan arah dan kecepatan maksimum
terkecil, maksimum terbesar serta maksimum rerata,
seperti tersaji pada Gambar 5 dan dalam Tabel 1.
Karena daerah penelitian berada di bagian utara

Mawar angin dengan arah dominan pembangkit gelombang laut.
Tinggi gelombang laut hasil pendekatan data angin darat ke angin permukaan laut

		Kec. Angin di Darat
			
(UL)		
		
knot m/detik		
Kec. Min
Kec. Tengah
Kec. Max

pengukuran pasang surut tersebut dikondisikan saat
spring tide dan bertepatan dengan masih terpengaruh
oleh kondisi super moon, yang mana siklus rotasi
bulan selama 18,6 tahun sedang terjadi dan bulan
pada saat tersebut berada paling dekat dengan bumi,
sehingga nilai pasang tertinggi dapat diperoleh.Tinggi
muka laut rerata (duduk tengah) di lokasi studi dihitung
dari data pengamatan selama 39 jam (Kerjasama
LPPM-ITB dengan BAKOSURTANAL, 2002).

10,00
25,00
40,00

5,14		
12,86		
20,58		

Nilai pada Grafik
(RL)		
RL = UW/UL		
1,44			
1,02			
0,9		

Kec. Angin di Laut
(UW)		
knot m/detik
14,39
25,50
36,00

7,40		
13,12		
18,52		

Tinggi
Gelombang Laut
H (meter)
0,71
1,93
4,61

Keterangan:
U: Symbol of Wind Velocity
UL: Wind Velocity on Land
RL: Relation Land
UW: Wind Velocity on Water
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Gambar 6.

Hubungan antara kecepatan angin di laut dan darat (Sumber: Triatmodjo Tahun 1999).

Pulau Jawa, maka angin dominan yang membangkitkan
gelombang laut, dipisahkan dari angin yang datang
dari daratan, sehingga angin yang membangkitkan
gelombang laut, seperti terlihat pada Gambar 5.
Dalam menentukan tinggi gelombang laut, nilai-nilai
kecepatan angin yang telah diperoleh, selanjutnya
dikonversikan ke dalam Skala Beaufort. Nilai-nilai
kecepatan angin yang diperoleh tersebut masih
merupakan kecepatan angin darat, karena stasiun
pencatatnya berada di darat, maka untuk mendapatkan
kecepatan
angin
permukaan
laut
dilakukan
pendekatan dengan persamaan RL=UW/UL (Triatmodjo,
1999) serta memanfaatkan grafik hubungan antara
kecepatan angin di laut dan darat pada Gambar 6.
Tinggi gelombang laut yang dihasilkan dari
perhitungan kecepatan angin darat menjadi
kecepatan angin permukaan laut, serta konversi
angin permukaan laut menjadi gelombang laut ke
dalam skala Beaufort dapat dilihat dalam Tabel 1.
Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai hubungan
antara angin darat dan angin permukaan laut (RL)
pada 10 knot (5,14 m/detik) sesuai dengan grafik
pada Gambar 6 adalah 1,44 sehingga kecepatan
angin permukaan laut diperoleh nilai 14,39 knot (7,40
m/detik). Jika hasil ini dikonversi ke Skala Beaufort
menghasilkan tinggi gelombang laut 0,71 meter.
Untuk kecepatan angin darat 25 knot (12,86 m/detik),
RL adalah 1,02 dan kecepatan angin permukaan
laut yang diperoleh adalah 25,50 knot (13,12 m/
detik), sehingga menghasilkan tinggi gelombang laut
1,93 meter. Untuk kecepatan angin darat 40 knot
(20,58 m/detik), RL adalah 0,9 dan kecepatan angin
32

permukaan lautnya 36 knot (18,52 m/detik), dan
akan menghasilkan tinggi gelombang laut 4,61 meter.
Kenaikan muka laut karena gelombang.
Nilai-nilai tinggi gelombang laut yang diperoleh
dari perhitungan di atas merupakan dasar dalam
penentuan skenario yang diharapkan, selanjutnya
dapat dihitung kenaikan muka laut (wave set up) yang
terjadi di pesisir. Beberapa variabel seperti periode
gelombang laut (T), kedalaman (d), percepatan
gravitasi (g), tinggi gelombang pecah (Hb), kedalaman
gelombang pecah (db) serta kemiringan dasar laut (m),
sangat diperlukan dalam menghitung kenaikan muka
laut yang mencapai daerah pesisir.
Variabel Periode (T) gelombang laut pada
pembacaan grafik didapatkan nilai periode gelombang
laut 4 detik pada tinggi gelombang laut 0,6-1,75 meter,
periode 7 detik pada tinggi gelombang laut 1,75-4 m
serta periode 10 detik pada tinggi gelombang laut 4-7
meter.
Kedalaman laut (d) yang dekat dengan pantai
pada perairan Pekalongan adalah kedalaman 20 meter.
Perairan laut Pekalongan memiliki kemiringan dasar
yang landai, dimana pada jarak 1 km dari garis pantai
memiliki kedalaman laut 5 meter, sehingga rerata
tingkat kemiringan dasar laut (m) dengan 5 : 1000
adalah 0,005.
Untuk menentukan tinggi gelombang pecah
(Hb) digunakan grafik hubungan antara Hb/H0’ dan
H0/L0’ sedangkan untuk kedalaman gelombang pecah
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(db) menggunakan grafik hubungan antara db/Hb dan
Hb/gT2. Dalam penelitian ini nilai Hb/H0’ adalah 1,02 dan
nilai db/Hb adalah 1,249.

Selanjutnya data kedudukan muka laut diamati setiap
1 jam selama 3 hari.

Grafik pasang surut pada Gambar 7 menunjukkan
Hasil dari perhitungan wave set-up atau bahwa hasil perhitungan duduk tengah (mean sea
kenaikan muka laut karena gelombang di pesisir, level) diperoleh nilai 57,4 cm diatas 0 Palem. Data titik
berdasarkan ketinggian tiap gelombang laut yang surut terrendah terukur pada 30 cm sedangkan titik
terpilih menunjukkan bahwa, untuk gelombang laut pasang tertinggi di 98 cm, maka nilai surutan (chart
dengan tinggi 0,71 meter setelah mengalami proses datum) 27 cm di bawah duduk tengah dan nilai pasang
pendangkalan maka, muka laut di pesisir naik sebesar 40,6 cm di atas duduk tengah.
0,11 meter. Pada gelombang laut dengan tinggi 1,93
meter, mengakibatkan muka laut di pesisir naik sebesar Total kenaikan muka laut yang terjadi pada kondisi
0,30 meter dan untuk tinggi gelombang laut 4,61 meter periode pasang tertinggi
mengakibatkan muka laut di pesisir naik sebesar 0,66
meter.
Amplifikasi gelombang pasang dan kenaikan muka
laut dapat saja terjadi bersamaan ketika gelombang
Analisis data pasang surut
pasang merambat ke pantai. Hasil perhitungan
menunjukkan bahwa ketika kenaikan muka laut 11 cm
Pengamatan dan pengukuran pasang surut ini terjadi bersamaan dengan pasang tertinggi maka tinggi
dilakukan pada 18-21 April 2011. Waktu pengukuran muka laut di pesisir meningkat menjadi 51,6 cm. Untuk
pasang surut tersebut masih terpengaruh oleh kondisi kenaikan muka laut sebesar 30 cm dan terjadi pada
super moon, yang mana siklus rotasi bulan berada kondisi pasang tertinggi akan menghasilkan tinggi
paling dekat dengan bumi. Posisi dan ketinggian muka laut di pesisir menjadi 70,6 cm. Adapun untuk
Palem diikatkan dengan titik tinggi referensi dari kenaikan muka laut 66 cm yang terjadi pada kondisi
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Pekalongan, pasang tertinggi akan meningkatkan tinggi muka laut
dimana ketinggian 164 cm milik DPU terikat pada di pesisir menjadi 106,6 cm, seperti yang tersaji dalam
kedudukan 221 cm pada Palem, sehingga titik 0 (nol) Tabel 2.
milik DPU berada pada kedudukan 57 cm pada Palem.

Gambar 7.

Grafik pasang surut perairan Pekalongan (pengukuran pada 18-21 April 2011).

Tabel 2.

Tinggi muka laut daerah pesisir pada kondisi periode pasang tertinggi
Tinggi		
Gelombang Laut
H (meter)		
0,71		
1,93		
4,61		

Tinggi		
Muka Laut Pesisir
H (meter)

Tinggi		
Periode Pasang		
H (meter)		

Tinggi
Akumulasi
H (meter)

0,11		
0,3		
0,66		

0,406		
0,406		
0,406		

0,516
0,706
1,066
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Kenaikan muka laut dapat menimbulkan bencana
banjir di wilayah pesisir apabila ketinggian daratan
pesisir berada di bawah tinggi muka laut. Gambar 8
adalah kondisi di lapangan saat terjadinya banjir laut
akibat kenaikan muka laut yang terjadi pada saat
pasang. Informasi dari Pusdatin Kementerian Kelautan
dan Perikanan memberitakan bahwa kondisi angin
di selatan khatulistiwa pada saat pengambilan data,
umumnya bertiup dari arah timur sampai barat, dengan
kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 25 knot
(htpp://www.kkp.go.id.), sehingga tinggi gelombang
yang ditimbulkan berkisar 71 cm serta mengakibatkan
kenaikan muka laut di pesisir menjadi 11 cm, dan bila
nilai pasang tertinggi sebesar 40,6 cm maka kenaikan
total muka laut sebesar 51,6 cm.
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ABSTRAK
Kejadian bencana gempabumi dengan kekuatan 9,0-9,3 Mw pada 26 Desember 2004
menimbulkan tsunami sangat besar dengan tinggi gelombang datang (run up) 3-5 m,dan mengakibatkan
kerusakan infrastruktur, bangunan, ekosistem dan genangan tsunami di pesisir timur Pulau Weh.
Sebaran genangan tersebut menutupi hampir seluruh lahan di pesisir pulau ini.Data tutupan lahan
di peroleh dari citra satelit ALOS AVNIR-2 pasca tsunami tahun 2008. Klasifikasi penggunaan lahan
pasca tsunami 2008 hasil analisis citra ALOS AVNIR- 2 digunakan untuk menentukan nilai koefisien
kekasaran permukaan. Nilai kekasaran permukaan dan kemiringan lereng digunakan sebagai input
untuk analisis lebih lanjut menggunakan model builder. Model builder merupakan salah satu aplikasi
dari ArcGIS yang digunakan untuk mengetahui luas sebaran genangan yang terjadi di pesisir. Dalam
menentukan luas sebaran di pesisir, diasumsikan ketinggian gelombang datang adalah 30 m. Hasil
dari olahan didapatkan jarak sebaran genangan sejauh 500 m dari garis pantai yang menutupi semua
jenis penggunaan lahan yaitu hutan, hutan mangrove, kebun, lahan terbangun dan lahan terbuka.
Wilayah yang tergenang kemudian dianalisis tingkat kerentanannya yang mencakup 4 kelas kategori
yakni sangat rentan, cukup rentan, rentan dan aman. Hasil analisis menunjukkan bahwa kategori kelas
aman adalah daerah yang memiliki kontur 80 m dpl, dengan jarak dari garis pantai 670 m, serta bentuk
lahan bervegetasi rapat. Upaya mitigasi terhadap daerah genangan tsunami adalah menerapkan
daerah sempadan pantai sebagai jalur hijau berupa hutan pantai sejauh minimal 100 m dari garis pantai.
Kata kunci: bencana, gempabumi dan tsunami, SIG, daerah genangan, tingkat kerentanan,
mitigasi, Pulau Weh, Aceh
ABSTRACT
Earthquake disaster on December 26, 2004 had magnitude of 9.0 to 9.3 Mw, which caused a
tsunami with run up wave 3-5 m. This resulting damages to infrastructure, buildings, ecosystems
and created inundation areas in the eastern part of Weh Island, Aceh Province. The inundation was
covered almost of land use on the adjacent beach of this Island. Classification of land covers that
obtained from the analysis of ALOS AVNIR-2 imagery after the tsunami event in 2008 was used
to create surface roughness coefficient. The surface roughness coefficient and slope were then
used as input parameters for future analysis using model builder. Model builder is one of the ArcGIS
application that used for determining the distribution of inundation in coastal areas. To determine the
distribution of these areas, it is assumed that the height of run up wave is 30 m. The results show
the distance of inundation distribution as far as 50 m from the shoreline, which covered all types of
land use, such as; forest, mangrove, plantation, fields and open land. The susceptibility degree of
inundation was analyzed and then catagorized into 4 clases, namely very susceptible, fair susceptible,
less susceptible and save. Results show that the save areas was the areas with height of 80 m from
sea level, and with the distance of 670 m from the coastline, and having dense of vegetation.The
mitigation for inundation areas is to apply the green belt of coastal forest at least 100 m from the
shoreline.
Keywords: disaster, earthquake and tsunami,GIS, inundation areas, susceptibility, 		
mitigation, Weh Island, Aceh
Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: diniwilnon@gmail.com
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PENDAHULUAN

kerusakan. (Levin & Nosov 2009; ESRI, 2001). Tinggi
gelombang datang (run up) mengakibatkan terjadi
Kejadian bencana gempabumi Sumatera- kehilangan harta benda dan jiwa juga kerusakan
Andaman pada 26 Desember 2004 merupakan gempa pada infrastruktur, bangunan dan ekosistem
bumi terbesar yang pernah terjadi selama lebih mangrove. Wilayah yang rentan akibat tsunami
dari 40 tahun dengan kekuatan gempa mencapai berada di wilayah pesisir sehingga perlu dilakukan
9,0-9,3 Mw. Gempa bumi yang disebabkan oleh mitigasi, meningkatkan kewaspadaan terhadap
pergeseran lempeng samudera Indo-Australia daerah yang rentan dan melakukan rehabilitasi
bergerak ke utara dengan kecepatan 40-50 mm per pasca bencana (Willege & Carayanis, 2009).
tahun menujam di bawah lempeng benua Eurasia
(yang merupakan segmen dari sublempeng Birma dan
Penelitian ini bertujuan untuk: 1). memetakan
Sunda) seperti yang dijelaskan Bock (2003). Kejadian sebaran genangan/inundasi akibat tinggi gelombang
ini mengakibatkan terjadinya patahan sepanjang (run up) dengan tinggi gelombang 30 m; 2). memetakan
1.000 km dengan lebar 200 km. Akibat dari kuatnya wilayah yang rentan terhadap tsunami di pesisir; dan
desakan Lempeng Indo-Australia yang bergerak miring 3). melakukan upaya mitigasi bencana.
terhadap Lempeng Eurasia maka terjadi penurunan
permukaan dasar laut di tempat pertemuan lempeng
Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan
tersebut sehingga menimbulkan gelombang laut/ teknik penginderaan jauh dan sistem informasi
tsunami yang merambat dan menerjang pantai (Lay geografis (SIG) karena sangat efektif dan efisien jika
et al., 2005). Sumber gempabumi berada sekitar 250 dikombinasikan dalam sistem komponen bencana (He
km barat daya Banda Aceh dengan kedalaman pusat et al., 1993; Wang, 1993).
gempa sekitar 45 km (Borreo, 2006), dengan kekuatan
gempa 9,1-9,3 Mw atau 9,3 SR yang terjadi di dasar METODE PENELITIAN
samudera menyebabkan terjadinya tsunami (Lay et al.,
2005; USGS 2004). Menurut skala Iida (1963) kekuatan
Penelitian telah dilakukan di Kecamatan
gempabumi di atas 8,8 MW setara dengan kekuatan Sukakarya, Pulau Weh pada 15 November 2009 – 9
tsunami 5, dimana tinggi gelombang datang (run up) November 2011. Secara administratif lokasi penelitian
diatas 32 m. Akibat dari bencana tsunami antara lain berada pada posisi 05o 50’ - 05o 54’ LU dan 95o 14’ 1). terjadi genangan/inundasi di pesisir dan daratan 95o 17’ BT. Batas wilayah penelitian mencakup: Selat
secara tiba-tiba, 2). menimbulkan erosi dan kerusakan Malaka (utara-timur), Kecamatan Sukajaya (barat) dan
bangunan dan, 3). arus gelombang yang kuat dengan Samudera Hindia (selatan).
kecepatan mencapai puluhan meter per detik dapat
menghancurkan rumah, bergesernya bangunan,
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini
menghanyutkan bangunan, menghancurkan jembatan meliputi data primer fisik (Tabel 1) dan data sekunder.
dan bangunan di pelabuhan. Luas sebaran genangan/ Data primer dikumpulkan di lokasi pesisir yang terkena
inundasi tergantung pada relief topografi, ketinggian imbas dari gelombang datang (run up). Lokasi
tsunami dan panjang gelombang. Ketinggian pengamatan meliputi: 1). Pantai Taman Wisata Alam
genangan diketahui dari sisa lumpur yang tertinggal (TWA) Alur Paneh, 2). Pantai Iboih, 3). Pantai Lhok
di dinding rumah dan tumpukan sampah dari ranting, Weng 2/Teupin Layeu 1, 4).Pantai Lhok Weng 3/Teupin
cabang dan batang pohon (Levin & Nosov, 2009). Layeu 2, 5).Pantai Lhut 1, 6).Pantai Lhut 2 dan
7).Pantai Lhok Weng 1/Lam Nibong (Gambar 1). Setiap
Tsunami bukan merupakan gelombang tunggal pengamatan dilakukan 3 kali ulangan.
melainkan serangkaian gelombang yang berjalan
selama 10 menit dan dapat menyebabkan terjadinya
Tabel 1.

Jenis data fisik yang digunakan dalam penelitian
Komponen fisik
Metode 		
Sumber Data		
Alat/bahan
			Pengumpulan 					yang
			Data						digunakan
Tipe pantai		Observasi		Insitu			Meteran, GPS,
									Daftar Isian
Penggunaan lahan
Observasi		Insitu			Meteran, GPS,
									Daftar Isian
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Gambar 1.

Peta lokasi pengambilan contoh.

Data citra yang dipakai terdiri atas citra Quickbird
perekaman citra Quickbird pada 28 April 2006 berasal
hasil unduhan Google Earth. Disamping itu, digunakan
juga citra ALOS AVNIR-2 hasil perekaman tanggal 13
Juli 2008 diperoleh dari badan penyedia data citra
ALOS yaitu dari Japan Aerospace Exploration Agency
(JAXA). Data lainnya yang dipakai adalah data vektor
terdiri atas Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Sabang
lembar 0421-54 & 53 Tahun 1982. Penggunaan data
vektor sangat diperlukan dalam analisis SIG.

peta kerja yang berisi informasi tentang jenis
penggunaan lahan apa saja yang dimanfaatkan
penduduk dan wilayah mana saja yang rusak akibat
tsunami. Peta kerja tersebut diverifikasi dengan
pengamatan di lapangan. Klasifikasi tidak terbimbing
(unsupervised) adalah proses ini merupakan proses
literasi yang menghasilkan pengelompokan akhir
gugus-gugus spektral. Hasil klasifikasi tidak terbimbing
biasanya merupakan panduan dasar dalam
pelaksanaan kegiatan lapangan berikutnya. Interpretasi
ulang kelas tutupan lahan dilakukan berdasarkan pada
Peta citra Quickbird (resolusi 2,44 m) dilakukan peta kerja dan pengamatan di lapangan menggunakan
koreksi geometri menggunakan Peta RBI lembar 0421- metode terselia (supervised) sehingga diperoleh
54 & 53 Sabang yang mengacu pada titik-titik koordinat informasi yang benar-benar sesuai dengan keadaan
kontrol (Ground Control Point) yang merata di seluruh lapangan sesungguhnya. Klasifikasi terbimbing
Pulau Weh, sehingga diperoleh citra Quickbird yang (supervised) adalah langkah dilakukan untuk
terkoreksi geometri. Citra Quickbird yang sudah memperbaiki proses klasifikasi tak terbimbing yang
terkoreksi dilakukan interpretasi visual dengan sudah dilakukan sebelumnya. Klasifikasi terbimbing
menggunakan kaidah sembilan unsur, yaitu: rona atau membutuhkan suatu luasan areal yang merupakan
warna, ukuran, bentuk, tekstur, pola, tinggi, bayangan, perwakilan kelas-kelas yang ditentukan. Secara umum,
situs dan asosiasi (Prahasta, 2008) yang selanjutnya penggambaran areal tersebut dikenal dengan training
dianalisis menggunakan ArcGIS 9.3.
area. Umumnya penentuan training area dilakukan
menurut hasil pengamatan lapangan atau menurut
Selanjutnya, pada citra ALOS AVNIR-2 penyesuaian dengan peta rupa bumi.Training area
multispektral level 1 A (resolusi 10 m) perlu dilakukan yang telah didapatkan tersebut kemudian bisa dijadikan
koreksi geometri mengacu pada citra Quickbird yang sebagai masukan dalam proses klasifikasi untuk
sudah terkoreksi. Setelah itu,
dilakukan koreksi keseluruhan citra. Salah satu algoritma yang sering
radiometri menggunakan perangkat lunak Er Mapper digunakan dalam klasifikasi terbimbing adalah
6.4. Interpretasi visual citra ALOS AVNIR-2 terkoreksi Maximum Likelihood Algorithm. Dalam algorithm ini,
untuk kelas tutupan lahan, diolah menggunakan diasumsikan bahwa obyek yang homogen atau sama
perangkat lunak Er Mapper 6.4 dengan metode tidak akan selalu menampilkan histogram nilai kecerahan
terselia (unsupervised) yang bertujuan untuk membuat yang terdistribusi normal. Pada citra yang dihasilkan,
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masing-masing kelas penutupan akan menghasilkan
penampakan yang khas dan berbeda dari penampakan
kelas lainnya (Lillesand & Kiefer, 1986).
Pemodelan genangan tsunami menggunakan
tinggi gelombang datang (run up) setinggi 30 m yang
mengacu hasil penelitian Borreo (2005) yang sesuai
pula dengan skala Iida (1963) yang mengkorelasikan
antara kekuatan gempabumi dan kekuatan tsunami
terhadap tinggi gelombang maksimum (Tabel 2).
Analisis model genangan/inundasi tsunami
dilakukan dengan menggunakan peta kemiringan
lereng yang diperoleh dari peta RBI Sabang dan peta
penggunaan lahan hasil klasifikasi citra ALOS AVNIR-2.
Peta penggunaan lahan kemudian dikonversi ke nilai
kekasaran permukaan mengikuti Putra (2008) seperti
tertuang dalam Tabel 3. Hasil konservasi didapatkan
peta koefisien kekasaran permukaan.
Sebaran genangan/inundasi di wilayah pesisir
diperoleh dari peta koefisien kekasaran permukaan
dan peta kemiringan lereng digunakan dalam
perhitungan untuk mendapatkan nilai hilangnya
ketinggian tsunami per 1 m dari jarak inundasi (Hloss).
Perhitungan Hloss menggunakan persamaan (Barryman,
2005):
.................… 1)
dimana:
Hloss
adalah hilangnya ketinggian tsunami per 1 m
dari jarak inundasi
n
adalah koefisien kekasaran permukaan
H0
adalah ketinggian gelombang tsunami di garis
pantai
S
adalah besarnya lereng permukaan
Persamaan (1) dianalisis dengan model builder
yang merupakan salah satu aplikasi dari ArcGIS 9.3
Tabel 2.

(Gambar 3). Model builder merupakan bagian dari
geoprocessing ArcGIS yang terdiri atas data yang telah
dimanipulasi sesuai dengan kajian penelitian, data
tersebut berupa raster yang diolah, sehingga membuat
suatu rangkaian proses model yang dapat diedit,
disimpan dan divisualisasikan (Amstrong 2009). Tujuan
analisis menggunakan model builder untuk mengetahui
seberapa jauh genangan akibat gelombang tsunami
hingga ke wilayah pesisir. Untuk itu dilakukan proses
cost distance yang merupakan fasilitas spasial analis
dari ArcGIS yang digunakan untuk mengukur jarak,
dimana pengukurannya menggunakan ukuran pixel
(picture element) sel raster. Fungsi dari cost distance
dapat menyediakan peta yang mengidentifikasikan
arah dari sel mana saja (pixel) menuju lokasi yang
dituju. Dalam penelitian ini, cost distance bertujuan
untuk mengetahui seberapa jauh wilayah yang
tergenang akibat tsunami dari garis pantai. Proses
perhitungan cost distance menggunakan vektor garis
pantai yang diperoleh dari citra Quickbird. Hasil dari
proses model builder akan menghasilkan Peta Jarak
Genangan. Wilayah yang tergenang kemudian
dianalisis tingkat kerentanannya untuk mengetahui
lokasi yang rentan terhadap tsunami.
Analisis tingkat kerentanan menggunakan peta
kontur, peta jarak genangan, peta bentuklahan yang
diperoleh dari deliniasi citra Quickbird. Masing-masing
peta dilakukan proses pembobotan dengan tingkat
pembobot yang berbeda-beda. Pemilihan nilai-nilai
bobot bersifat subjektif berdasarkan pada pemahaman
dan pengetahuan para ahli pada tingkat relatif
pentingnya suatu indikator dalam menentukan tingkat
kerentanan. Nilai bobot untuk peta kontur 50, peta jarak
genangan bobot 30, peta bentuklahan bobot 20 (Tabel
4-6). Setiap peta tematik diberi skor menurut tingkat
kerentanannya dan hasilnya diperoleh nilai atau matriks
atribut yang merupakan hasil perkalian antara bobot
dengan skor kelas. kemudian akan dibagi menjadi 4
(empat) kelas yaitu: 1. sangat rentan, 2. cukup rentan,
3. rentan dan 4. aman.

Kekuatan gempabumi, kekuatan tsunami dan tinggi gelombang datang di Jepang

Kekuatan gempabumi Kekuatan tsunami		

Maksimum tinggi gelombang (m)

6,0				-2					
< 0,3
6,5				-1					0,5 - 0,75
7,0				0					1,0 - 1,5
7,5				1					2,0 - 3,0
8,0				2					4,0 - 6,0
8,3				3					8,0 - 12,0
8,5				
4				
16,0 - 24,0
8,8				5					
>32,0
Sumber: Iida (1963)
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Gambar 2.
Tabel 3.

Skema model builder.
Nilai kekasaran permukaan untuk pemodelan tsunami
Jenis Penggunaan Lahan			

Kekasaran Permukaan

Hutan							0,070
Hutan Mangrove					0,025
Kebun							0,035
Lahan Terbangun					0,045
Lahan Terbuka						0,015
Sumber: Putra (2008)
Penjelasan Gambar 2 Skema model builder: 11) pembagian
antara Hloss dengan sel piksel
1) memasukkan parameter (p) nilai sloperadian bernilai 10 untuk mendapatkan cost distance, 12)
diperoleh dari peta lemiringan lereng nilai atribut yang proses matematik cost distance menggunakan
digunakan adalah slopdegree, 2)
dilakukan parameter (p) tinggi gelombang datang (run up) 30 m
perhitungan matematika untuk mendapatkan sinslope, yang dianotasikan dengan maximum distance, hasil
3) perkalian antara sinslope dengan konstanta 5 pembagian H loss dengan nilai sel piksel 10 dan
menghasilkan 5 sinslope, 4) masukkan parameter (p) garis pantai dari citra Quickbird, 13) hasil dari
nilai kekasaran permukaan (n2) terdiri atas hutan, perhitungan cost distance dapat diketahui sebaran
vegetasi mangrove, kebun, lahan terbangun dan lahan genangan di garis pantai hingga pedalaman (hinterland)
terbuka, nilai tersebut dikuadratkan, 5) dilakukan yang kemudian di simpan di dua folder yang berbeda.
perkalian antara nilai kekasaran permukaan (n2) Hasil dari proses model builder akan menghasilkan
dan konstanta 167, 6) menghasilkan 167n2, 7) peta genangan gelombang datang 30 M. Wilayah
masukkan parameter (p) tinggi gelombang datang yang tergenang kemudian dianalisis tingkat
(run up) sebesar 30 m yang dianotasikan sebagai kerentanannya sehingga dilakukan proses analisis
Ho, kemudian Ho dipangkatkan 1/3 menjadi Ho 1/3, tingkat kerentanan.
8) dilakukan pembagian antara 167n2 dengan Ho1/3
9) penjumlahan antara 5 sinslope dengan (167 n2
Setelah dilakukan pembobotan dari masingdibagi Ho 1/3), 10) menghasilkan H loss , 11) untuk masing peta kemudian dilakukan tumpang susun
mendapatkan sebaran genangan dari garis pantai (overlay) untuk mendapatkan tingkat kerentanan.
maka digunakan deliniasi garis pantai dari citra Proses pengerjaan diawali dengan parameter yang
Quickbird dimana resolusi/ukuran sel piksel 10, berbobot paling tinggi. Hasilnya di-overlay kembali
dengan parameter yang berbobot lebih rendah dan
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Tabel 4.

Kelas kontur (T) dengan bobot 50
Kelas Kontur

Skor

T< 25		4
25<T< 50
3
50<T<75
2
T>75		1

Indeks Kerentanan Kontur

Keterangan Kelas Kontur

200				Sangat Rentan
150				Cukup rentan
100				Rentan
50				Aman

Ket T = Kontur
Tabel 5.

Kelas jarak genangan (J) dengan bobot 30

Kelas Jarak 		
Skor		
Indeks kerentanan		
Keterangan Kelas
Genangan (m)				Genangan			Genangan
J<175			
4		
175<J< 351		
3		
351<J< 527		
2		
J>527			1		

120				
Sangat Rentan
90				
Cukup Rentan
60				
Rentan
30				Aman

Ket J = Jarak Genangan
Tabel 6.

Kelas bentuk lahan dengan bobot 20

Kelas Bentuk lahan		
Skor
Indeks Kerentanan
Keterangan Kelas
					Bentuk lahan 		Bentuk lahan
Pasang Surut Mangrove		
Gisik Muda			
Gisik Tua			
Lereng Vulkanik			
Pegunungan Vulkanik		

3
3
2
1
1

60			
60			
20			
20			
20			

Cukup Rentan
Cukup Rentan
Rentan
Aman
Aman

Ket TK = Tingkat Kerentanan
seterusnya, dengan menggunakan persamaan 2).

IK = Tw1s1 + Jw2s2 + Lw2s2 ........................… 2)
IK = Indeks kerentanan
T = Kontur
J = Jarak genangan dari garis pantai
L = Bentuk lahan
w1 = Bobot untuk kontur
w2 = Bobot untuk jarak genangan dari garis
pantai
w3 = Bobot untuk bentuk lahan
s1 = Skor untuk kontur
s2 = Skor untuk jarak genangan
s3 = Skor untuk bentuk lahan
Proses overlay antara ke tiga peta (Peta Kontur,
Peta Jarak Genangan dan Peta Bentuk lahan)
menghasilkan nilai tertinggi 380 dan nilai terendah 180.
Nilai penjumlahan ketiga peta tersebut diistilahkan
dengan Total Skor. Nilai penjumlahan ke tiga peta
tersebut dibagi menjadi 4 kelas sehingga rentang nilai
tertinggi-nilai terendah dibagi 4 kelas, (380-180)/4 = 50.
Pembagian kelas terdiri dari: 1. aman, 2. cukup Rentan,
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3. rentan dan 4. sangat Rentan. Informasi kelas tingkat
kerentanan ditunjukkan dalam Tabel 6.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Lahan di Pulau Weh berdasarkan analisis citra
ALOS AVNIR-2 terdiri atas hutan mangrove, hutan,
kebun, lahan terbangun dan lahan terbuka (Gambar
3). Hutan berada pada kontur di antara 50-75 m dpl
(di atas permukaan laut), hutan mangrove di bawah
25 m dpl, kebun berada di antara 25-75 m dpl, lahan
terbangun di atas 25 m dpl dan lahan terbuka berada di
antara 25- 50 m dpl. Pada peta Gambar 3 adalah peta
genangan yang dihasilkan dari proses model builder
dengan menggunakan piranti perangkat lunak Arc Gis
9.3.
Dengan
menggunakan
pemodelan
tinggi
gelombang datang (run up) setinggi 30 m, maka
hampir seluruh wilayah pesisir Kecamatan Sukakarya
tergenang dengan total luas 427,7 ha yang terdiri atas
hutan mangrove 39,8 ha, hutan 303 ha, kebun 25,7 ha,
lahan terbangun 6,2 ha dan lahan terbuka 53 ha.
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Gambar 3.

Peta genangan.

Gambar 4.

Peta kontur.

Dari hasil tumpang susun (overlay) peta genangan
(Gambar 3), peta kontur (Gambar 4) dan peta bentuk
lahan (Gambar 5) diperoleh peta tingkat kerentanan
seperti terlihat pada (Gambar 6). Berdasarkan pada
peta ini, wilayah yang rentan terdapat di sepanjang
pesisir pantai semakin ke arah barat semakin aman.

barat menjadi berangsur menjadi kelas aman. Hal ini
dipengaruhi oleh: 1. ketinggian kontur, 2. bentuk lahan
dan 3. jarak dari garis pantai. Kelas aman berada pada
jarak 670 m dari garis pantai, bentuk lahan berada di
lereng vulkanik dengan titik kontur 80 mdpl.

Upaya Mitigasi
Peta tingkat kerentanan memberikan informasi
tentang wilayah mana saja yang rentan akibat tsunami.
Tsunami yang terjadi di Pulau Weh dapat
Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa sebaran direduksi dengan menanam sabuk hijau (green belt)
genangan terdapat hampir di semua jenis kelas berupa mangrove. Kapasitas sabuk hijau dalam
dengan luasan sebaran genangan yang berbeda- mereduksi tsunami tidak efektif untuk tsunami dengan
beda. Luas sebaran genangan dari tiap kelas disajikan ketinggian lebih dari 5 m (Shuto, 1987). Salah satu
dalam Tabel 7.
upaya agar sabuk pantai dapat berperan dalam
mereduksi tsunami, maka diperlukan ketebalan yang
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelas cukup agar dapat bekerja secara efektif. Berdasarkan
sangat rentan mempunyai sebaran yang sangat luas, pada pengamatan lapangan, kondisi wilayah pesisir
yaitu di sepanjang pesisir bagian timur, semakin ke arah merupakan wilayah permukiman atau dibangun untuk
41

J. Segara Vol. 8 No. 1 Agustus 2012: 35-44
Tabel 7.

Luasan genangan dari masing-masing kelas
Kelas tingkat kerentanan

Luas sebaran genangan (ha)

Aman					
2,69
Cukup rentan				
31,41
Rentan					102,69
Sangat rentan				293,04

Gambar 5.

Peta bentuk lahan.

Gambar 6.

Peta tingkat kerentanan.

kepentingan lainnya (industri, perkotaan, perumahan,
pariwisata, transportasi, perikanan dan pertanian),
sehingga diperlukan kebijakan pemindahan kegiatan
di pesisir dengan cara persuasif serta perencanaan
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dan pengelolaan akitivitas di pesisir dengan baik.
Sesuai dengan Pasal 21 UU No. 27/2007 dan Pasal
56 ayat 1 PP No. 26/2008 tentang kawasan setback
atau sempadan pantai, bahwa sempadan pantai harus
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berjarak paling pendek 100 (seratus) meter dari garis
pantai.
Dengan simulasi tinggi gelombang datang (run
up) 30 m, maka ekosistem mangrove tidak cukup untuk
mengeliminir sebaran genangan, perlu pula diperkuat
dengan vegetasi pantai lainnya dan struktur bangunan
pantai yang kokoh untuk mereduksi genangan.
KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Dengan menggunakan pemodelan tinggi
gelombang datang (run up) setinggi 30 m,
maka genangan/inundasi tsunami menutupi
hampir seluruh pesisir Kecamatan Sukakarya,
Pulau Weh, Aceh yang menggenangi
tutupan lahan, dengan total luas genangan
427,7 ha terdiri atas hutan mangrove, hutan,
kebun,lahan terbangun dan lahan terbuka.
2. Tingkat kerentanan dengan derajat tertinggi
sangat rentan berada di sekitar pesisir.
Semakin ke arah barat berangsur, derajat
kerentanan berangsur-angsur menurun
menjadi cukup rentan, rentan dan aman.
Kategori kelas aman dipengaruhi oleh kontur
(80 m dpl), bentuk lahan dan jarak genangan
dari garis pantai (670 m).
3. Strategi mitigasi dilakukan dengan cara
membuat sabuk hijau di sekitar pesisir
dengan mangrove dengan kerapatan yang
tinggi serta menerapkan sempadan pantai
berjarak minimal 100 m dari garis pantai.
4. Berdasarkan pada lesson-learn dari kejadian
tsunami 2004 di wilayah ini, maka Pemerintah
Daerah setempat secara bijak dan persuasif
harus memindahkan seluruh infra-struktur
dan permukiman ke daerah belakang
sempadan pantai untuk menghindari
kerusakan dan korban jiwa yang besar.
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ABSTRAK
Potensi hutan mangrove mengindikasikan kesuburan suatu kawasan pesisir. Untuk itu, nilai penting dari
vegetasi mangrove dapat digunakan sebagai langkah awal untuk pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir. Kajian
ini bertujuan untuk mengetahui kondisi mangrove di muara sungai Kuri Lompo Kabupaten Maros Sulawesi Selatan
dengan menganalisis beberapa parameter kondisi mangrove seperti luas dan sebaran mangrove, kerapatan jenis
dan relatif, frekuensi jenis dan relatif, penutupan jenis dan relatif, serta nilai penting dari vegetasi mangrove pada
lokasi-lokasi seperti, muara, hulu sungai, kawasan permukiman, mangrove alami, pantai terbuka dan tambak.
Hasil kajian menunjukkan luas mangrove sebesar 78,84 ha, dan terdapat 7 jenis mangrove yang ditemukan di
wilayah kajian, diantaranya, Rhizophora stylosa, Rhizophora mucronata, Avicennia alba, Avicennia marina, Nypa
fruticans, Sonneratia alba, dan Acanthus ilicifolius. Hasil analisis nilai penting menunjukkan jenis Rhizophora
stylosa dan Avicennia alba sebagai jenis mangrove dominan yang mengindikasikan kemampuan beradaptasi
dengan kondisi lingkungan dan merupakan jenis yang paling cocok digunakan untuk merehabilitasi kerusakan
lingkungan pada wilayah tersebut. Konversi hutan mangrove menjadi lahan pertambakan menjadi penyebab
utama degradasi lingkungan pada wilayah kajian. Sebagai upaya merehabilitasi lingkungan tanpa mematikan
perekonomian masyarakat, maka perlu dilakukan pengelolaan tambak secara sistem wanamina (silvofishery).
Kata kunci: mangrove, Indeks Nilai Penting, pengelolaan pesisir, Sungai Kuri Lompo, Kabupaten
Maros.
ABSTRACT
The potential of mangrove forest may indicate the fertility of the coastal area. Therefore, important value of
mangrove vegetation might be used as the first step for the sustainable management of the coastal areas. This
study aims to determine the mangrove in Kuri Lompo estuaries, Maros Regency, South Sulawesi by analyzing
some parameters of mangrove condition, such as the species density and relatif density, species frequency
and relatif frequency, species cover and relatif cover, and important value of mangrove vegetation in the some
locations as in the estuary, upstream, settlement, natural mangrove, open beach, and ponds. The results show
the wide of the mangrove is 78,84 ha, and there are 7 species of mangrove found in the study sites, namely
Rhizophora stylosa, Rhizophora mucronata, Avicennia alba, Avicennia marina, Nypa fruticans, Sonneratia alba,
and Acanthus ilicifolius. The important value analysis shows that Rhizophora stylosa and Avicennia alba are the
most important spesies, indicating the ability of both species to adapt to the existing environmental conditions and
most suitable for rehabilitation purposes. Conversion of mangrove into fish pond for mariculture could be a major
cause of environmental degradation in the study site. To rehabilitate the environment as well as to empowering
the local communities, then, it would be necessary to manage the ponds by applying the silvofishery system.
Keywords: mangrove, Important Value Index, coastal management, Kuri Lompo Estuaries, Maros
District

PENDAHULUAN

Lahan Kementerian Kehutanan, 2009 dalam Hartini et
al., 2010). Dari kedua sumber tersebut terlihat bahwa
Hasil pemetaan luas mangrove Indonesia oleh terdapat perbedaan luas yang besar antara data
Pusat Survey Sumber Daya Alam Laut (PSSDAL) Kementrian Kehutanan (2007) dan data Bakosurtanal
Bakosurtanal menggunakan data citra Landsat-7 (2010). Hal ini mungkin dapat disebabkan penggunaan
ETM (Enhanced Thematic Mapper) tahun 2006- metoda pemetaan yang tidak sama, atau telah terjadi
2009 adalah 3.244.018 ha (Hartini et al., 2010), pemanfaatan atau konversi fungsi mangrove besarsedangkan data luasan mangrove untuk wilayah besaran menjadi lahan lain, seperti area pariwisata
Sulawesi Selatan menurut sumber yang sama di Kabupaten Selayar (Perkumpulan Jurnalis
adalah 12.821 ha. Kementerian Kehutanan pada Advokasi Lingkungan, 2010) atau menjadi tambak
2007 menginformasikan bahwa luasan mangrove seperti yang terjadi di hampir seluruh Indonesia
di Indonesia adalah 7.758.410 ha, di mana Propinsi
Sulawesi Selatan memiliki mangrove dengan luas
Jika pengurangan luas mangrove ini diakibatkan
28.978 ha (Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan pemanfaatan atau konversi lahan yang intensif, maka
Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: sn_amri@yahoo.co.id
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hal tersebut menjadi indikator terancamnya hutan
mangrove di kawasan pesisir di Indonesia, khususnya
di Propinsi Sulawesi Selatan. Beberapa tahun ke
depan, hutan mangrove yang merupakan bagian dari
salah satu ekosistem penting di wilayah pesisir tropika
disamping ekosistem lamun dan terumbu karang, yang
sangat bermanfaat karena dapat memberikan jasa
lingkungan dan produksi perikanan bagi masyarakat
lokal di sekitarnya akan terdegradasi kualitasnya
(Beukering, 1997)
Mengingat kemungkinan semakin rusaknya
kondisi mangrove, maka data dan informasi
mengenai
kondisi
mangrove
dari
berbagai
kawasan di Indonesia perlu dikumpulkan dan
dikaji untuk keperluan pengelolaan mangrove
yang berkelanjutan, sehingga fungsi ekologisnya
dapat tetap terjaga. Salah satu kawasan mangrove
yang masih tersisa di Sulawesi Selatan adalah di
sepanjang pantai di Kabupaten Maros, yaitu di sekitar
muara Sungai Kuri Lompo, Kecamatan Marusu.
Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui
gambaran yang jelas tentang kondisi vegetasi hutan
mangrove, berupa struktur komunitas vegetasi
mangrove di Muara Sungai Kuri Lompo Kecamatan
Marusu Kabupaten Maros sehingga dapat dilakukan
pengelolaan secara optimal dan berkelanjutan.

Gambar 1.
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METODE PENELITIAN
Kajian ini dilaksanakan mulai awal Februari
hingga akhir Mei 2008. Lokasi kajian terletak di
sepanjang Muara Sungai Kuri Lompo Kabupaten
Maros Propinsi Sulawesi Selatan (Gambar 1).
Inventarisasi luasan dan sebaran dilakukan
dengan melakukan interpretasi citra satelit landsat TM
Akusisi 2007. Langkah interpretasi antara lain: koreksi
geometrik (rektifikasi), koreksi radiometrik, penajaman
citra
(enhancement),
transformasi
identifikasi
mangrove dengan komposit RGB band 4,5, dan 3,
klasifikasi terselia (supervised), pengecekan lapangan
(ground truthing), reklasifikasi, dan anotasi.
Penentuan stasiun transek dilakukan menurut
kriteria lokasi, yaitu muara sungai, areal permukiman,
areal pertambakan, areal tumbuh alami, pantai yang
berbatasan dengan laut terbuka, dan hulu sungai
yang masih dipengaruhi pasang surut. Penetapan
titik stasiun dilakukan melalui kombinasi antara
pengamatan melalui hasil olahan citra satelit dan
observasi lapangan.
Prosedur penempatan transek di setiap stasiun
pengamatan adalah sebagai berikut:
a. Pada
setiap
stasiun
ditarik
garis
transek yang tegak lurus garis pantai.
b. Pada setiap garis transek garis diletakkan secara
acak petak-petak contoh (plot) yang berukuran
10 m x 10 m sebanyak minimal 3 petak contoh.

Peta lokasi kajian di Muara Sungai Kuri Kabupaten Maros.
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c. Pada setiap plot yang telah ditetapkan, tumbuhan
mangrove diidentifikasi, dihitung jumlah individu
dari masing-masing jenisnya, diukur lingkar batang
setinggi dada / -+ 1,3 m, dari permukaan tanah
kemudian diukur ketinggian rata-rata dari tiap plot
stasiun.
d. Pengamatan secara visual dilakukan pula terhadap
jenis tekstur tanah dan bentukan zonasi mangrove
tersebut, serta diukur pH dan
salinitasnya.
Parameter mangrove dari hasil pengukuran di
lapangan dihitung sebagai berikut:
a. Kerapatan Jenis (Di) adalah jumlah individu
mangrove jenis i dalam suatu unit area:
................................................... 1)
dimana, Di adalah kerapatan jenis i, ni adalah
jumlah total tegakan dari jenis i dan A adalah luas
total area pengambilan contoh (luas total petak
contoh/plot).
b. Kerapatan Relatif Jenis (RDi) adalah perbandingan
antara jumlah tegakan mangrove jenis i (ni) dan
jumlah individu seluruh jenis
:
...................................... 2)

c. Frekuensi Jenis (Fi) adalah peluang ditemukannya
mangrove jenis i dalam petak contoh/plot yang
diamati:
.................................................... 3)
d.

Frekuensi Relatif Jenis (RFi) adalah perbandingan
antara frekuensi mangrove jenis i (Fi) dan jumlah
frekuensi untuk seluruh jenis
:
................................. 4)

e. Penutupan Jenis (Ci) adalah luas penutupan jenis
i dalam suatu unit area :
............................................................. 5)

dimana, BA =

DBH2 / 4 (dalam cm2),

(3,1416) adalah suatu konstanta dan DBH
adalah diameter pohon dari jenis i, A adalah luas
total area pengambilan contoh (luas total petak
contoh / plot). DBH = CBH /
(dalam cm), CBH
adalah lingkaran pohon setinggi dada.
f.

Penutupan Relatif Jenis (RCi) adalah perbandingan
antara luas area penutupan mangrove jenis i (Ci) dan

luas total area penutupan untuk seluruh jenis

:

.................................... 6)

g. Nilai Penting (IVi) merupakan total dari jumlah nilai
kerapatan relatif mangrove jenis (RDi), frekuensi
relatif jenis (RFi) dan penutupan relatif jenis (RCi):
.............................. 7)
Nilai Penting suatu jenis berkisar antara 0 dan 300.
Nilai Penting ini memberikan suatu gambaran
mengenai pengaruh atau peranan suatu jenis
tumbuhan mangrove dalam komunitas mangrove.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Luas dan Sebaran
Dari hasil interpretasi citra satelit landsat TM,
luas mangrove yang teridentifikasi seluas 78,840ha
(Gambar 2), sedangkan sebaran mangrove yang
teridentifikasi menunjukkan vegetasi mangrove
tersebar sepanjang tepi pantai dan daerah aliran
sungai dengan ketebalan rata-rata 50 meter.
Jenis Tumbuhan Manggrove
Hasil kajian menunjukkan jenis tumbuhan
mangrove yang tumbuh dan mampu beradaptasi
dengan kondisi lingkungan di lokasi kajian adalah
diantaranya: Rhizophora stylosa, R.mucronata,
Avicennia alba, A.marina, Nypa fruticans, Sonneratia
alba, Acanthus ilicifolius. Jenis-jenis mangrove yang
ditemukan tersebut kurang lebih sama dengan jenis
yang tersebar pada umumnya di kawasan pesisir
Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Irwanto
(2008), bahwa jenis mangrove yang umumnya banyak
ditemukan di Pesisir Indonesia di antaranya, jenis apiapi (Avicennia sp., bakau (Rhizophora sp.), tancang
(Bruguiera sp.), bogem/pedada (Soneratia sp.).
Distribusi spesies vegetasi mangrove di lokasi
penelitian mulai dari daerah muara hingga ke hulu
menunjukkan adanya zonasi. Hal ini dapat dilihat dari
komunitas vegetasi untuk jenis Avicennia sp. dominan
pada daerah muara terdepan, kemudian pada daerah
belakang muara nampak mulai tumbuh Rhizophora sp,
dan pada daerah perbatasan dari kedua jenis tersebut
nampak tumbuh selang seling. Jenis manggrove
selanjutnya adalah Rhizophora sp. yang nampak tumbuh
di sepanjang aliran sungai/tambak. Zonasi selanjutnya
adalah N. fruticans yang dominan ditemukan pada
daerah hulu dengan substrat yang liat dan salinitasnya
lebih dipengaruhi oleh aliran surut, untuk jenis Nifa
ini kadang nampak terlihat bercampur dengan jenis
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a)
Gambar 2.

b)

Hasil transformasi komposit band 4,5,3 untuk memisahkan objek mangrove dengan objek tutupan lahan lainnya (a), dan hasil reklasifikasi citra satelit (b).

a)
Gambar 3.

b)

Asosiasi vegetasi mangrove jenis Rhizophora sp. dengan Nypa fruticans (a), Asosiasi jenis
Sonneratia sp. dengan Avicennia, sp. (b).

Tabel 1.

Nilai kerapatan jenis dan kerapatan relatif vegetasi mangrove di Pantai Kuri Kecamatan
Marusu Kabupaten Maros
Jenis		

Jumlah pohon		

Kerapatan (ind/m2)

Kerapatan relatif (%)

R.stylosa
63,50			0,635			34,55
A.alba
43,82			0,438			23,84
A.marina
39,00			0,390			21,21
R.mucronata 35,50			0,355			19,31
S.alba		1,00			0,010			0,54
N.fruticans
1,00			0,010			0,54
Total

				1,838			100

mangrove yang lain yaitu Acanthus ilicifolius dan
beberapa jenis semak dan rumput teki-tekian, jenis
tersebut juga nampak terlihat berasosiasi dengan
tumbuhan daratan seperti Cocus nucifera (kelapa).
Distribusi vegetasi juga menunjukkan adanya
asosiasi beberapa jenis mangrove (Gambar 3). Hal
ini mengindikasikan kemampuan adaptasi beberapa
jenis terhadap kondisi substrat pada wilayah tersebut.
Asosiasi tersebut juga bisa mengindikasikan kurangnya
lahan/sempitnya area tumbuh sehingga cenderung
terjadi suksesi atau asosiasi.

48

Kerapatan Relatif Jenis
Hasil pengukuran kerapatan relatif menunjukkan
jenis R. stylosa memiliki nilai kerapatan tertinggi.
Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan jenis ini
memanfaatkan potensi hara secara optimal untuk
pertumbuhannya (Bengen, 2000). Jenis ini terlihat
tumbuh pada sebagian besar daerah yang memiliki
substrat yang berlumpur, namun ruang substrat yang
cocok untuk jenis ini terbatas dikarenakan adanya
kompetisi dengan jenis Avicennia alba yang mampu
memenangkan ruang yang lebih luas pada daerah
muara, sedangkan jenis Rhizophora stylosa tidak
mendapatkan ruang tumbuh yang cukup luas, sehingga

Mangrove di Muara Sungai Kuri Lompo... Pemanfaatannya (Amri, S.N. & Arifin, T.)
kerapatan induvidunya sangat tinggi seiring dengan
pertumbuhannya (Tabel1).
Faktor lain yang menyebabkan R. stylosa
lebih mendominasi pada daerah tersebut adalah
dari hasil pengukuran salinitas yang berkisar antara
30–34 ppm, di mana jenis ini lebih bertahan hidup pada
kondisi lingkungan tersebut. Hal ini sesuai dengan
yang dikemukakan oleh Bengen (2004), bahwa
Rhyzophora sp. merupakan marga yang memiliki
kemampuan toleransi terhadap kisaran salinitas yang
luas dibandingkan dengan marga lainnya.
Untuk jenis Avicennia sp. nilai kerapatannya
masih di bawah jenis Rhizophora, karena jenis ini
memiliki sistem perakaran yang menyebar secara
horizontal sehingga pohon jenis ini memanfaatkan
ruang yang cukup besar. Kerapatan terbesar
ditemukan pada wilayah yang berhadapan langsung
dengan laut terbuka dan yang tumbuh secara alami.
Fenomena ini berkaitan dengan kemampuan jenis
Rhizophora untuk memanfaatkan kondisi substrat
lumpur yang hampir mendominasi kawasan pantai di
sepanjang muara Sungai Kuri. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Nugroho (2009), bahwa komposisi floristik
pada wilayah terbuka di pantai sangat dipengaruhi oleh
keadaan substratnya. Keberadaan jenis Avicennia sp.
pada wilayah terbuka sesuai pula yang dikemukakan
oleh Noor. et al. (2006) yang mengatakan bahwa jenis
Avicennia sp. merupakan jenis yang biasa ditemukan
pada kawasan pantai terbuka, khususnya pada
kondisi substrat berlumpur. Sonneratia alba ditemukan
pada daerah estuaria yang berbatasan dengan muara
sungai dengan substrat yang berpasir. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Bengen (2000) yang mengatakan
bahwa Bogem/prapat (Sonneratia spp.) dapat tumbuh
dengan baik pada lokasi bersubstrat pasir, lumpur atau
berpasir.
Frekuensi Relatif Jenis

nilai kemunculan terbesar (44%), di mana lokasi
kemunculannya mendominasi wilayah yang berbatasan
langsung dengan laut lepas, permukiman, dan wilayah
mangrove dengan kategori tumbuh alami. Nilai
kemunculan terbesar kedua adalah jenis R. stylosa, di
mana kemunculannya dominan pada wilayah tambak
dan wilayah mangrove yang tumbuh alami (Tabel 2).
Besarnya nilai kemunculan untuk jenis A. alba,
khususnya pada wilayah laut terbuka, permukiman,
dan wilayah tumbuh alami, dimungkinkan oleh kondisi
oseanografi serta unsur-unsur pendukung lainnya
seperti substrat, salinitas, dan pH pada titik-titik
lokasi ini paling memberikan peluang tumbuh yang
jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis-jenis
lainnya. R. stylosa ditemukan pada wilayah tambak,
karena ditanam oleh para petambak untuk menjaga
pematang tambak mereka dari gempuran ombak dan
arus, sehingga menyebabkan terjadinya akumulasi
sedimen-sedimen halus, yang disukai oleh R. stylosa
(Bengen, 2000 & Kusmana, 2005).
Untuk jenis N. fruticans lebih banyak ditemukan
pada daerah hulu yang dekat dengan darat dengan
kadar salinitas yang lebih rendah (perairan tawar/
payau) (Kusmana, 2005).
Penutupan Relatif Jenis
Penutupan jenis adalah luas penutupan satu jenis
dalam suatu unit area, sedangkan penutupan relatif
jenis adalah perbandingan antara luas area penutupan
suatu jenis dengan total area penutupan untuk seluruh
jenis (Bengen, 2000). Berdasarkan pada data hasil
penutupan relatif jenis, R. stylosa memiliki tutupan
relatif tertinggi, yakni 53,61% dengan mendominasi.
wilayah muara sungai, kawasan tambak, dan
mangrove alami disusul A. alba, ditemukan dominan
pada wilayah permukiman (Tabel 3).

Hasil perhitungan nilai kemunculan/frekuensi
relatif jenis, menunjukkan jenis A. alba memiliki
Tabel 2.

Nilai frekuensi jenis dan frekuensi relatif jenis tumbuhan mangrove di Pantai Kuri
Kecamatan Marusu Kabupaten Maros
Jenis		

Frekuensi Jenis

Frekuensi Relatif (%)

R. stylosa
A.alba
A.marina
R.mucronata
N. fruticans
S. alba

0,500			
0,688			
0,063			
0,125			
0,125			
0,063			

32,00
44,00
4,00
8,00
8,00
4,00

		

1,563			

100
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Tabel 3.

Nilai penutupan jenis ini dan penutupan relatif mangrove di Pantai Kuri Kecamatan Marusu
Kabupaten Maros.
Jenis		

Tabel 4.

Tutupan jenis (ha)

R. stylosa
A.alba		
A.marina
R.mucronata
N. fruticans
S. alba		

31,35		
21,07		
2,98			
2,65			
0,09			
0,32			

53,61
36,04
5,10
4,54
0,16
0,55

Total

58,47		

100

Indeks nilai penting (INP) vegetasi mangrove di Pantai Kuri Kecamatan Marusu Kabupaten
Maros
Jenis		
		
R.stylosa
A.alba		
A.marina
R.mucronata
N.fruticans
S.alba		

Kerapatan 		
Relatif
34,55		
23,84		
21,21		
19,31		
0,54		
0,54		

Indeks Nilai Penting Jenis Mangrove
Dari penjumlahan tiga parameter utama, yaitu
kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan tutupan relatif,
dapat diketahui INP jenis mangrove di lokasi kajian,
yaitu R. stylosa dengan nilai penting tertinggi, yang
artinya bahwa jenis ini paling produktif dan paling sesuai
untuk tumbuh dan berkembang pada wilayah tersebut.
Keberadaannya ditemukan di sekitar tambak, karena
selain sebagai tumbuhan asli/lokal, juga sengaja
ditanam oleh petambak untuk menjadi pelindung/
pematang tambak. A. alba memiliki INP tertinggi dengan
dominasi pada daerah yang berhadapan dengan laut
lepas (laut terbuka), permukiman, dan substrat lumpur
berpasir, sedangkan jenis-jenis lainnya memiliki INP
yang rendah (INP < 100) (Tabel 4).
INP tersebut menunjukkan kemampuan adaptasi
kedua jenis mangrove tersebut cukup baik sehingga
dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk
rehabilitasi
dan sebagai zona penyangga bagi
lingkungan sekitarnya, sebab kedua jenis inilah yang
paling mampu tumbuh dengan baik serta mampu
memanfaatkan peluang dan ruang yang lebih luas
dibandingkan dengan jenis-jenis mangrove lainnya
yang memiliki INP yang rendah.
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Tutupan relatif (%)

Frekuensi
Relatif

Tutupan
Relatif

Nilai
Penting

32,00		
44,00		
4,00
8,00
8,00
4,00

53,61		
36,04		
5,10		
4,54		
0,16
0,55

120,16
103,88
30,31
31,85
8,70
5,09

Arahan Strategis Pengelolaan Kawasan Mangrove
yang Berkelanjutan
Konsep pengelolaan ekosistem mangrove
terdiri atas tiga upaya, yaitu memelihara, melindungi,
dan merehabilitasinya sehingga pemanfaatan dan
pengelolaannya bisa berkelanjutan (Nugroho, 2009).
Kawasan pertambakan di lokasi kajian merupakan
objek pemanfaatan yang paling dominan dalam
mengkonversi lahan mangrove sejak lama. Kegiatan
konversi lahan yang terus menerus pada lahan
pertambakan tanpa memperhatikan daya dukung
lahan, akan menurunkan tingkat kesuburan lahan serta
menurunkan nilai ekonomis mangrove yang akhirnya
berdampak pada masyarakat. Oleh karenanya,
pemahaman masyarakat akan fungsi hutan mangrove
tidak hanya sebatas pada fungsi fisiknya saja sebagai
pelindung pematang tambak, akan tetapi juga dalam
fungsi ekologisnya yang lebih penting seperti, sebagai
habitat alami, lumbung nutrisi, maupun penjamin
keberlanjutan jasa lingkungan dan produksi perikanan.
Turner (1977) dalam Anwar et al. (2007),
menyatakan bahwa secara ekonomi pembuatan
tambak ikan seluas 1 hektar di kawasan mangrove
alam akan menghasilkan ikan/udang sebanyak hanya
287 kg/tahun, namun hilangnya 1 hektar mangrove
akan mengakibatkan kerugian 480 kg ikan/udang di
lepas pantai per tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan
kebijakan yang mampu memadukan kegiatan budidaya
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perikanan air payau dan pengembangan mangrove
yang saling bersinergis.
Salah satu bentuk model pengelolaan adalah
silvofishery atau wanamina (Hastuti, 2010). Silvofishery
memberikan kesempatan untuk mempertahankan
kondisi kawasan mangrove tetap baik, di samping
itu budidaya perairan payau dapat menghasilkan
keuntungan ekonomi (Yudono et al., 2010).
KESIMPULAN
Ada 7 jenis vegetasi mangrove yang ditemukan
di lokasi kajian antara lain, Avicennia alba, A. marina,
Rhizophora stylosa, R. mucronata, Sonneratia alba,
Achanthus ilicifolius dan Nifa fruticans. Nilai Penting
utama adalah jenis Rhizophora stylosa disusul
Avicennia alba. Kedua jenis mangrove tersebut
menunjukkan kemampuannya beradaptasi terhadap
kondisi lingkungan di lokasi kajian dan menjadi
rujukan jenis mangrove yang sesuai untuk rehabilitasi
lingkungan.
Kawasan pertambakan merupakan jenis konversi
lahan yang paling besar kontribusinya terhadap
degradasi lahan mangrove, sehingga diperlukan
bentuk pemanfaatan dan pengelolaan kawasan
mangrove yang bersinergis dengan perekonomian
masyarakat melalui sistem wanamina (silvofishery).
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ABSTRAK
Delta Mahakam di Kalimantan Timur merupakan kawasan yang sangat menarik untuk dipelajari dari sudut
padang deposisi sedimen delta akibat pengaruh yang hampir sama antara arus pasang surut dan arus sungai.
Artikel ini menyajikan hasil simulasi dari pemodelan hidrodinamika arus dua dimensi dalam rangka memahami
pola sirkulasi arus permukaan akibat pasang surut sebagai pembangkitan yang bersifat harmonik dan dominan
di wilayah Muara Pegah. Hasil pemodelan adalah konsisten dan terverifikasi dengan data observasi (RMSE
3,64%-38,19%). Secara umum arus permukaan bergerak dominan dari timur yang berasal dari Selat Makassar
menuju ke barat, bertemu dengan arus dari barat dan dari utara, yang kemudian menuju ke selatan. Kecepatan
arus permukaan bervariasi di setiap 2 – 3 jam. Elevasi muka laut pada kondisi pasang purnama saat menuju
surut (1,052 - 1,070 meter) menyebabkan arus berkecepatan 0,025 -2,7 m/detik, saat surut kecepatan arus
menurun (0,01 - 1,2 m/detik), saat menuju pasang kecepatan arus sedikit meningkat (0,025 – 0,44 m/detik), dan
saat pasang arus berkecepatan sekitar 0,1 – 1,7 m/detik.
Kata kunci: arus permukaan, pasang surut, pemodelan hidrodinamika, Muara Pegah, Delta Mahakam
ABSTRACT
Mahakam Delta in East Kalimantan is interesting zone to study on sediment deposition in the delta caused
by tidal curent and river flows. This article is describe a two-dimension hydrodynamics modeling simulation due
to understand a surface current circulation which is generated by a dominantly harmonic tidal elevation in Muara
Pegah. The result is consistent and verified with observation data (RMSE 3.64%-38.19%). In general, westerly
current is predominant flows from Makassar Strait and collide with easterly currents then continue to south. The
velocitiy is varied in every 2 – 3 hours. In spring tide, sea level at flood to ebb 1.052 – 1.070 meters trigered
velocity 0.025 - 2.7 m/s, at ebb sea level velocity is decreased (0.01 – 1.2 m/s), at ebb to flood sea level velocity
was little bit increased (0,025 – 0.44 m/s), and at flood sea level velocity is approx. 0.1 – 1.7 m/s.
Keywords: surface current, tidal, hydrodynamics modeling, Muara Pegah, Mahakam Delta

PENDAHULUAN
Delta Mahakam terletak di pantai timur
Kalimantan antara 0O21’ dan 1O10’ Lintang Selatan,
dan 117O15’ dan 117O40’ Bujur Timur. Delta ini terbentuk
di mulut Sungai Mahakam yang mengalir sepanjang
cekungan Mahakam, membelah daratan Kalimantan
Timur bagian selatan menuju Selat Makassar. Delta
Mahakam merupakan kawasan delta yang sangat
aktif dan terbentuk dalam lingkungan tropis dengan
kelembaban yang tinggi (Roberts & Sydow, 2003).
Pada saat ini Delta Mahakam mengalami progradasi
melintasi paparan Kalimantan pada daerah yang
secara intensif dipengaruhi oleh air sungai di mana
pengaruh arus pasang surut sangat kuat dengan
energi gelombang yang rendah. Akibat utama dari
proses pasang surut ini adalah pendistribusian kembali
sedimen tersuspensi yang mengalir ke bagian depan
delta melalui dataran delta yang mengalami perubahan

distribusi hidrologi kawasan pesisir. Delta Mahakam
merupakan kawasan yang sangat menarik untuk
dipelajari dari sudut pandang deposisi sedimen delta
akibat pengaruh yang hampir sama antara arus pasang
surut dan arus sungai. Untuk memodelkan perilaku
sedimentasi diperlukan data dan informasi tentang
pola sirkulasi air sebagai pengangkut sedimen, di mana
dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan yang
terintegrasi antara observasi lapangan dan analisis
terhadap model-model hidrodinamika yang kompleks.
Artikel ini menyajikan hasil simulasi dari
pemodelan hidrodinamika arus dua dimensi dalam
rangka memahami pola sirkulasi arus permukaan
akibat
pasang
surut
sebagai
pembangkitan
yang bersifat harmonik dan dominan di wilayah
Muara Pegah, Delta Mahakam, Kalimantan Timur.

Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: widodo.pranowo@kkp.go.id

53

J. Segara Vol. 8 No. 1 Agustus 2012: 53-63
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Area yang menjadi domain simulasi model
hidrodinamika adalah di Muara Pegah, sebagai salah
satu alur utama dari tiga alur utama di Delta Mahakam.
Lokasi penelitian terletak sejauh 4 nm atau 7,41 km
dari daratan delta terluar (tidal delta), sejauh 13 nm
atau 24 km dari Desa Muara Jawa (Gambar 1). Lokasi
penelitian ini diambil untuk memahami pola sirkulasi
arus alami berdasarkan kondisi batimetri yang
terhindar dari kegiatan permanen yang mengubah
atau mengganggu kegiatan alamiah seperti penggalian
pasir, rig minyak bumi dan lainnya dengan pemilihan
kawasan penelitian sebagai berikut: batas di sisi barat
merupakan kawasan yang relatif aktif penggalian
pasir, kemudian di sepanjang sisi utara dicirikan oleh
kawasan dangkalan (kedalaman antara 0,5 sampai
1 m) sedangkan di sisi selatan dan timur dibatasi oleh
kegiatan pemboran minyak bumi.

Hayati, yakni nomenklatur lama (sebelum Tahun
2010) dari Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Laut dan Pesisir. Model tersebut telah
terverifikasi untuk diaplikasikan di Perairan Indonesia,
baik terhadap citra satelit (Brodjonegoro, et al., 2004;
Pranowo & Realino, 2006) maupun terhadap data
pengukuran arus permukaan secara in situ (Pranowo
& Husrin, 2003).
Persamaan Hidrodinamika
Persamaan hidrodinamika model 3DD yang
menyatakan gerak horisontal suatu fluida inkompresibel
yang berada di permukaan bumi yang berotasi dalam
koordinat kartesian (arah atas menunjukkan positif)
adalah terbangun dari persamaan kontinuitas/
konservasi massa dan persamaan momentum/gerak
dalam arah x dan y, tersaji dibawah ini:
Persamaan kontinuitas/konservasi massa :

∂ξ ∂ U ∂ V
= 0 ...................................... 1)
+
+
∂t ∂x
∂y

Simulasi hidrodinamika arus 2 dimensi ini
dilakukan menggunakan tenaga pembangkit arus Persamaan gerak dalam arah x dan y :
pasang surut (yang bersifat harmonik) tanpa
2
2
∂U U ∂U V ∂U
∂ξ
U + V ...... 2)
memperhatikan adanya stratifikasi akibat perubahan
+
+
+ gH
+ rU
2
densitas massa air secara vertikal (depth average).
∂t H ∂x H ∂y
∂x
H
Metode yang digunakan adalah metode pendekatan
2
2
∂ U ∂ U
model numerik menggunakan 3DD Suite Model
+ Ah (
+
) = λ W x W 2x + W 2y
2
Software yang dibangun oleh ASR Ltd. (Black, 2001).
∂x
∂ y2
Adapun lisensi pengunaan perangkat lunak ini milik
Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non-

Gambar 1.
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Lokasi penelitian berada di wilayah Delta Mahakam Kalimantan Timur (Sumber Peta: Dishidros
TNI-AL No.158, 1989). Area dalam kotak hitam adalah bernama Muara Pegah sebagai domain
pemodelan. Selat Makassar berada di timur lokasi penelitian. Stasiun pengukuran pasang surut
ditandai sebagai Real Tide Gauge, sedangkan Stasiun verifikasi di dalam domain pemodelan
ditandai sebagai Virtual Tide Gauge.
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Skema dan Desain Pemodelan

∂V U ∂ V V ∂ V
∂ξ
U + V ...... 3)
+
+
+ gH
+ rV
2
∂t H ∂x H ∂y
∂y
H
2

+ Ah (

2

2
2
∂ V ∂ V
+
) = λ W y W 2x + W 2y
∂ x 2 ∂ y2

dimana:
x,y
: koordinat untuk arah barat-timur (x) dan
selatan-utara (y)
u, v
: kecepatan arus yang dirata-ratakan terhadap
kedalaman dalam arah x dan y
U
: komponen kecepatan transpor dalam arah-x
(m2/det)
U=

ξ

∫ udz

-h

V

: komponen kecepatan transpor dalam arah-y
(m2/det)
t
: waktu (detik)
ξ
: elevasi muka air laut relatif terhadap referensi
tertentu (m)
g
: kecepatan gravitasi (m/det)
h
: kedalaman sebenarnya = d + ξ (m)
d
: kedalaman perairan konstan (m)
r
: koefisien gesekan dasar
A
: koefisien difusi turbulen horisontal (m2/det)
λ
: koefisien gesekan angin permukaan
Wx,Wy : komponen kecepatan angin pada arah x dan
y

Tabel 1.

Model 3DD menggunakan Skema Beda Hingga
Eksplisit staggered grid untuk menyelesaikan
persamaan momentum dan konservasi Massa (Blazek,
2001). Skema tersebut menempatkan komponen
kecepatan arus v dan u pada dinding “utara” dan
“selatan”. Solusi skema numerik tersebut menggunakan
ordo ke-2 dan aproksimasi ordo ke-3 untuk suku-suku
inersia yang non-linier.
Simulasi model hidrodinamika dijalankan selama
9 hari dari 15 Oktober hingga 23 Oktober 2005 sesuai
dengan ketersediaan data pasang surut hasil
pengukuran untuk verifikasi. Akan tetapi kemudian
divisualisasikan/dicuplik hanya pada kondisi pasang
purnama (spring tide) yang memiliki energi
pembangkitan tertinggi. Adapun desain simulasi model
dapat dilihat dalam Tabel 1.
Data batimetri yang digunakan adalah hasil
akuisisi oleh Tim Survei Pusat Penelitian Geoteknologi
LIPI pada 16 – 23 Oktober 2005. Adapun batas domain
model adalah 117,30o - 117,37o BT dan 0,97o - 1,00o LS
(Gambar 2). Elevasi muka laut akabat pasang surut
yang digunakan sebagai input untuk batas terbuka
adalah elevasi pasang surut hasil prediksi mengunakan
Oritide – Global Tide Model (ORI.96) yang dibangun
oleh Ocean Research Institute, University of Tokyo
yang bekerjasama dengan National Astronomical
Observatory, Mizusawa, menggunakan 8 Komponen
pasut utama: M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1, dan Q1
(Matsumoto et al., 1995).

Desain model hidrodinamika 2 dimensi

Parameter						Nilai		Satuan
Number Of X (I) Cells					
100		
grid
Number Of Y (J) Cells 				
47		
grid
X Grid Size					
81,410		
meter
Y Grid Size					
81,957		
meter
Time Step Of Model					 2,2		detik
First Time Step 					
1		
detik
Maximum Number Of Time Steps
18.662.400,00		
detik
		
Roughness Length					
0,01		
m
Effective Depth 					
0.3		
m
Drying Height 					
0.05		
m
Initial Sea Level 					
99		
set by model
Latitude 						
0		
corriolis effect = 0
Orientation						
0		
Horizontal Eddy Viscosity				
1		
m2/detik
Eddy Viscosity Mult Factor				
1		
Number Of Steps To Apply				
1		
Diffusion Percentage Slip				
95		
%
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Tabel 2.

Kondisi maksimum, minimum dan tunggang pasang surut di batas terbuka model
Elevasi muka laut		
Di batas (satuan dalam meter)
			 utara		timur		selatan		 barat
Maksimum		
Minimum		
Tunggang		

Gambar 2.

1,2642		
-1,0370		
2,3012		

1,2640		
-1,0368		
2,3008		

1,2615		
-1,0343		
2,2958		

1,2638
-1,0366
2,3004

Kondisi batimetri di Muara Pegah merupakan hasil akuisisi echosounder. Kedalaman berkisar
antara ~1 meter hingga ~35 meter, di mana sebagai domain pemodelan area ini memiliki batas
terbuka (open boundary) di seluruh sisi.

Visualisasi hasil simulasi dilakukan menurut titik
referensi pada koordinat grid (50,20) untuk posisi
geografis 117,335º BT dan 0,985º LS, di mana
diasumsikan dapat mewakili kondisi seluruh domain
model (Gambar 2). Koordinat grid (0,0) adalah
bertempat di posisi paling (kiri, bawah). Cuplikan hasil
simulasi kemudian disajikan adalah pada saat menuju
surut (flood to ebb), surut (ebb tide), menuju pasang
(ebb to flood), dan saat pasang (flood tide).

Sedangkan pada verifikasi hasil simulasi model
terhadap data in situ Tide Gauge hasil akuisisi oleh Tim
Survei Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, terlihat pola
yang mirip tetapi terlihat perbedaan magnitudo elevasi,
dan terlihat pula elevasi hasil simulasi menjalar terlebih
dahulu (beda fase) daripada elevasi hasil akuisisi in
situ Tide Gauge (Gambar 5). Hal ini diduga karena
perbedaaan jarak sekitar 19 km antara titik penempatan
akuisisi in situ (Real) Tide Gauge di Muara Jawa
(koordinat posisi 117,251º BT dan 0,827º LS) yang
HASIL DAN PEMBAHASAN
berada di luar domain model dengan pengambilan titik
verifikasi di dalam area model (Muara Pegah) yaitu
Verifikasi Hasil Pemodelan
pada grid (50,20) atau koordinat posisi 117,335º BT dan
0,985º LS, lihat Gambar 1 dan Gambar 2. Perbedaan
Hasil simulasi ini secara umum menunjukkan jarak tersebut cukup signifikan memperlihatkan bahwa
konsistensi yang bagus antara input data dengan penjalaran pasang surut adalah berasal dari Muara
output data pada model. Hal ini terlihat dari Gambar Pegah di laut menuju ke dalam kawasan pesisir Muara
3 dan Gambar 4, dimana pola elevasi pasang surut Jawa. Akibat perbedaan fase tersebut, nilai kesalahan
hasil simulasi mirip dengan pola pasang surut dengan rata-rata hasil simulasi tersebut adalah sekitar 38,19%,
hasil ORITIDE di Grid (50,20) atau koordinat posisi secara umum masih dalam batas kewajaran kesalahan
117,335º BT dan 0,985º LS. Sedangkan secara numerik, numerik yakni masih kurang dari 40% (Reuter et al.,
dengan menggunakan pendekatan sebagaimana 2011).
diulas dalam Reuter et al. (2011), nilai kesalahan ratarata hasil simulasi tersebut sebesar 3,64%, sehingga Kondisi Pasang Surut
dapat dikatakan bahwa hasil simulasi model ini untuk
studi kasus Muara Pegah ini sudah sangat bagus.
Data hasil pengukuran pasang surut di Perairan
Muara Pegah, Delta Mahakam, Kalimatan Timur,
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menunjukkan tipenya adalah Campuran Cenderung sebagai batas model berkisar antara 1,2615 meter
Semidiurnal atau Mixed Tide Prevailing Semidiurnal. hingga 1,2642 meter, dan minimum berkisar antara
Tipe ini dicirikan oleh saat air pasang/surut penuh -1,0370 meter hingga -1,0343 meter, sedangkan untuk
dan tidak penuh terjadinya dua kali dalam sehari, tunggang berkisar 2,2958 meter hingga 2,3012 meter
tetapi terjadi perbedaan waktu pada antar puncak air (Tabel 2). Secara umum urutan elevasi muka laut
tertinggi-nya (Herman, 2005).
dari tertinggi ke rendah berturut-turut adalah di batas
terbuka timur, selatan, utara, dan barat.
Hasil prediksi pasang surut menggunakan
Oritide – Global Tide Model di masing-masing batas Sirkulasi Arus Permukaan terhadap Kedalaman
terbuka dari model mempunyai perbedaan ketinggian
elevasi yang kecil dikarenakan luasan domain model
Secara umum arus permukaan di Muara
yang memang tidak luas. Elevasi muka laut maksimum Pegah, Delta Mahakam, Kalimantan Timur pada

Gambar 3.

Elevasi muka air hasil prediksi pasang surut untuk 9 hari (15 – 24 Oktober 2005) sebagai input
pemodelan di batas terbuka, di mana secara visual terlihat berimpit karena perbedaan elevasi di
antar batas-batas tersebut adalah sangat kecil.

Gambar 4.

Verifikasi elevasi muka laut hasil simulasi model 3DD versus ORITIDE selama 9 Hari (15 – 23
Oktober 2005) pada koordinat posisi 117,335º BT dan 0,985º LS menunjukkan hasil yang sangat
berimpit, di mana mengindikasikan adanya konsistensi antara input dan output pemodelan.
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Gambar 5.

Verifikasi elevasi muka laut hasil simulasi model 3DD versus hasil akuisisi Tide Gauge di
koordinat posisi 117,335º BT dan 0,985º LS selama 7 hari (16 – 23 Oktober 2005) menunjukkan
kesesuaian hasil pemodelan dengan kondisi sebenarnya di Muara Pegah.

periode 15 – 24 Oktober 2005 adalah bergerak berkisar 1,052 - 1,070 meter, saat surut (ebb) -2 x 10-3
dominan dari timur yang berasal dari Selat Makassar – 2,5 x 10-3 meter, saat menuju pasang (ebb to flood)
menuju ke barat tetapi kemudian bertemu dengan 0,025 – 0,440 meter, dan saat pasang (flood) 2,300 –
arus dari timur dan dari utara yang menuju ke selatan. 2,314 meter (Gambar 7(A)-(D)). Terlihat bahwa pada
Sehingga pertemuan arus tersebut menjadi menuju saat kondisi surut (ebb) daerah domain model masih
ke selatan pada suatu area di batas terbuka bagian terendam air, dimana kondisi elevasi muka air tidak
selatan yakni di antara grid i=20 hingga i=40 (Gambar jauh beda dengan MSL. Adapun sirkulasi arus yang
6). Kecepatan arus permukaan secara horisontal pada dibangkitkannya tersebut adalah sebagai berikut:
setiap 2 – 3 jam adalah berbeda dengan kisaran yang
1. Saat menuju surut (flood to ebb), seperti pada
bervariasi. Kecepatan arus permukaan pada kondisi
Gambar 8(A), terdapat puncak muka laut di grid
pasang purnama (spring tide) yakni pada saat menuju
sekitar (75,20) dan lembah berada di sepanjang
surut (flood to ebb) berkisar 0,025 -2,7 m/detik, saat
batas terbuka selatan, sehingga arus yang
surut (ebb) 0,01 - 1,2 m/detik, saat menuju pasang
berasal dari timur akan dibelokkan ke berbagai
(ebb to flood) 0,025 – 0,44 m/detik, dan saat pasang
arah oleh puncak tersebut, di mana arus yang
(flood) 0,1 – 1,7 m/detik (Gambar 6).
menuju barat dari puncak akan dibelokkan di
sekitar grid (30,0) ketika bertemu dengan arus
Sirkulasi arus tersebut secara umum disebabkan
yang datang dari barat. Arus terlihat kuat ketika
oleh dinamika elevasi muka laut yang terbentuk dan
menyusur slope batimetri yang ada.
juga dipengaruhi oleh kondisi batimetrinya. Terlihat
2. Saat surut (ebb), pada Gambar 8(B). Puncak
arus dengan kekuatan dominan bergerak di area yang
muka laut di grid sekitar (75,20) masih terlihat,
mempunyai kedalaman maksimum (± 35 m) hingga
tetapi posisi lembah berpindah posisi di
menyusur area slope berkedalaman (± 15 m), (Gambar
baratdaya dari area model. Sehingga arus yang
6). Kemudian arus mengalami peredaman kekuatan,
berasal dari timur akan dibelokkan ke berbagai
akibat gesekan terhadap dasar laut yang cukup besar,
arah oleh puncak tersebut, di mana arus yang
ketika semakin mendangkalnya batimetri (roughness
menuju selatan dari puncak akan dibelokkan ke
length 0,01 m, efective depth 0,3 m), (Tabel 1).
arah lembah tersebut dan juga ke arah selatan
yaitu ke sekitar grid (30,0). Sedangkan arus
Sirkulasi Arus Permukaan terhadap Elevasi Muka
yang datang dari selatan ada yang menuju ke
Laut dan Kecepatan
arah lembah dan ada yang bertemu dengan arus
dari timur dan dari puncak, membelok ke selatan
Elevasi muka laut sepanjang durasi simulasi
di sekitar grid (30,0). Arus terlihat kuat ketika
adalah mengalami dinamika hampir di setiap 2-3 jam.
menyusur slope batimetri yang ada.
Di mana pada kondisi pasang purnama (spring tide), 3.
Saat menuju pasang (ebb to flood), pada Gambar
terhadap MSL (Mean Sea Level, ditandai sebagai
8(C). Kekuatan arus lebih rendah daripada saat
ketinggian 0 meter), saat menuju surut (flood to ebb)
pasang dengan kisaran hampir sama / tidak jauh
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Gambar 6.

(D)

( B)

Sirkulasi arus permukaan terhadap kedalaman di Perairan Muara Pegah pada saat Purnama (Spring Tide) 19 Oktober 2005 saat:
(A) Menjelang surut 07:00 WIB, (B) Surut 10:00 WIB, (C) Menjelang pasang 14:00 WIB, (D) Pasang 17:00 WIB.

( C)

(A)
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Gambar 7.

(D)

( B)

Sirkulasi arus permukaan terhadap elevasi muka laut di Perairan Muara Pegah pada saat Purnama (Spring Tide) 19 Oktober 2005 saat:
(A) Menjelang surut 07:00 WIB, (B) Surut 10:00 WIB, (C) Menjelang pasang 14:00 WIB, (D) Pasang 17:00 WIB.

( C)

(A)
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Gambar 8.

(D)

( B)

Sirkulasi arus permukaan terhadap besar kecepatan di Perairan Muara Pegah pada saat Purnama (Spring Tide) 19 Oktober 2005 saat:
(A) Menjelang surut 07:00 WIB, (B) Surut 10:00 WIB, (C) Menjelang pasang 14:00 WIB, (D) Pasang 17:00 WIB.

( C)

(A)
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berbeda dengan pada saat menuju surut. Arus PERSANTUNAN
terkuat pada periode ini berada di bagian selatan
Data batimetri dan pasang surut untuk verifikasi
dari area model atau pada batas terbuka selatan,
kemudian kekuatannya menurun pada bagian merupakan hasil pengukuran oleh Tim Survei Pusat
pergerakannya yang ke arah utara. Kekuatan Penelitian Geoteknologi LIPI di Muara Pegah, Delta
arus utamanya yang menuju ke arah timur dan Mahakam, Kalimantan Timur yang didanai dengan
barat menyusuri slope batimetri bertemu dan APBN DIPA LIPI Tahun 2005 melalui Program
membelok ke arah selatan di grid i=20 hingga Litbang IPTEK Riset Kompetitif. Pengolahan data
i=40. Pertemuan arus tersebut juga akibat dari dan pemodelan dilakukan di Laboratorium Data Laut
adanya 4 puncak muka laut di tengah area model, dan Pesisir, Pusat Penelitian dan Pengembangan
puncak pertama di grid (70,40), kedua di grid Sumberdaya Laut dan Pesisir (P3SDLP). Penerbitan
(25,28), ketiga di grid (45,30), dan keempat di artikel ini menggunakan dana APBN DIPA P3SDLP
grid (55,34). Puncak pertama tingginya ±1,0600 Tahun 2012, Badan Litbang Kelautan dan Perikanan.
meter, puncak kedua setinggi ±1,05955 meter,
sedangkan puncak ketiga tingginya sama dengan DAFTAR PUSTAKA
puncak keempat yaitu ±1,05900 meter. Secara
kuantitatif memang sedikit sekali perbedaan Black, K.P. (2001) Model 3DD Descriptions and User’s
Guide. ASR Ltd. Hamilton – New Zealand.
elevasi yang ada tetapi hal tersebut cukup
memberikan pengaruh terhadap dinamika arus
yang ada, di mana arus dominan yang berasal Blazek, J. (2001) Computational Fluid Dynamics:
Principles and Applications, Elsevier, Oxford,
dari batas terbuka timur dan barat menuju ke arah
ISBN 0080430090, p. 182-189.
puncak pertama dan kedua tersebut kemudian
disebarkan ke segala arah.
4.
Saat pasang (flood), pada Gambar 8(D). Kekuatan Brodjonegoro, I., Pranowo, W.S., Husrin, S., Permana,
H, & Burhanuddin, S., (2004) Two-Dimensional
maksimum arus ada di sekitar area batas terbuka
Hydrodynamics Numerical Modeling in Sangihe
utara dan timur, sedangkan kekuatan minimum
Waters, Proceed. The Thirteenth Workshop of
berada di sekitar grid i=20 hingga i=58 dan
OMISAR, 8 pages.
grid j=10 hingga j=35 yang membentuk lembah.
Sehingga arus yang tercipta adalah menuju
ke arah lembah tersebut yang berasal dari Dinas Hidro Oseanografi, TNI-AL. (1989) Peta Batimetri
dan Navigasi Laut No. indeks 158.
sekitarnya dengan muka laut yang lebih tinggi,
tetapi dari terkumpulnya arus tersebut di lembah
kemudian dibelokkan ke arah selatan dengan Herman, R. (2005) Harmonic Analysis and The
Prediction of Tide, Mathematic and Statistics,
fokus pertemuan arus di sekitar grid (30,0).
UNCW, 60 pp.
KESIMPULAN
Matsumoto, K., Ooe, M., Sato, T. & Segawa, J. (1995)
Ocean Tide Model Obtained from TOPEX/
Hasil pemodelan menunjukkan konsistensi
POSEIDON Altimetry Data, J. Geophys. Res.,
(RMSE 3,64%) dan verifikasi model (RMSE 38,19%)
100,
C12, 25,319-25,330, 1995.
yang dapat dinilai cukup karena menggunakan data

dari stasiun observasi yang berjarak 19 km dari
stasiun verifikasi didalam domain model. Secara
umum arus permukaan adalah bergerak dominan
dari timur yang berasal dari Selat Makassar menuju
ke barat tetapi kemudian bertemu dengan arus dari
barat dan dari utara yang menuju ke selatan, sehingga
pertemuan arus tersebut menjadi menuju ke selatan.
Kecepatan arus permukaan bervariasi di setiap 2 – 3
jam. Elevasi muka laut pada kondisi pasang purnama
(spring tide), terhadap MSL, saat menuju surut (flood
to ebb) berkisar 1,052 - 1,070 meter menyebabkan
arus berkecepatan 0,025 -2,7 m/detik, saat surut (ebb)
-2 x 10-3 – 2,5 x 10-3 meter kecepatan arus menurun
(0,01 - 1,2 m/detik), saat menuju pasang (ebb to flood)
0,025 – 0,44 meter kecepatan arus sedikit meningkat
(0,025 – 0,44 m/detik), dan saat pasang (flood) 2,30 –
2,31 meter arus berkecepatan 0,1 – 1,7 m/detik.
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naskah ditulis dalam bahasa Inggris, abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Abstrak merupakan ringkasan penelitian dan tidak lebih dari 250 kata. Kata kunci (3-5 kata) harus ada dan
mengacu pada Agrovoca.
Materi naskah disusun mengikuti kaidah umum dan tidak mengikat, namun harus berisikan latar belakang
masalah yang membahas hasil penelitian terdahulu, teori singkat yang mendukung, metode yang digunakan,
analisis, dan kesimpulan.
Apabila terdapat istilah asing maka istilah tersebut perlu ditulis dengan abjad miring (Italic). Gambar (foto
ilustrasi, grafik, statistik) dan tabel.
Judul tabel ditulis di atas tabel.
Apabila terdapat gambar berupa grafik, statistik, peta atau foto, maka judul dari gambar tersebut harus
ditulis dibawah.
Kesimpulan disajikan secara singkat dengan mempertimbangkan judul naskah, maksud dan tujuan, serta
hasil penelitian.
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Metode Penilaian dan Pengiriman Naskah
•
•
•

Redaksi tidak membatasi waktu pengiriman makalah, semua makalah akan dinilai oleh editor/penyunting
ahli dengan format penilaian yang telah ditetapkan oleh dewan editor. Hasil penilaian dari editor/penyunting
ahli akan diolah oleh dewan editor dan dikembalikan ke penulis untuk diperbaiki kembali.
Agar makalah dapat dimuat, penulis diharapkan dapat menyerahkan makalah yang telah direvisi sebelum
tanggal yang ditentukan.
Makalah di atas dapat langsung dikirim dalam bentuk file dan print out ke Redaksi Jurnal Segara yang
bertempat di kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir, Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan alamat : Jalan
Pasir Putih 1 Ancol Timur Jakarta utara 14430 atau kirim ke alamat e-mail : jurnal.segara@gmail.com.
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