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THE STRUCTURE AND COMPOSITIONS OF FILTERING –THREADED-TECHNOLOGY
SALTERN IN IMPROVING SALT PRODUCTION
Rikha Bramawanto, Sophia L Sagala, Ifan R Suhelmi & Hari Prihatno
ABSTRAK

ABSTRACT

Prinsip utama dalam pembuatan garam teknologi ulir filter
(TUF) adalah evaporasi air laut dengan bantuan sinar matahari
melalui pengaliran air pada petakan-petakan berseri dalam proses
penuaannya dan penambahan material alam yang berperan
sebagai filter. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kondisi struktur
dan komposisi lahan tambak garam TUF sebagai teknologi
alternatif yang dapat meningkatkan produksi garam rakyat. Survei,
pengukuran secara langsung, pengamatan fisik dan wawancara
telah dilakukan di tambak garam rakyat di Desa Ambulu, Kecamatan
Losari, Kabupaten Cirebon. Data dan hasil pengamatan yang
diperoleh kemudian diolah menggunakan sistem informasi geografis
dan dianalisis serta dibandingkan dengan literatur. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada tambak garam TUF dilakukan modifikasi
lahan yaitu membuat petakan-petakan memanjang berseri dalam
satu kolam kondenser (ulir) dan memperdalam kolam reservoir.
Modifikasi pada kolam kondenser mempermudah petambak dalam
mengendalikan aliran brine dan memantau kenaikan densitasnya.
Diketahui juga bahwa percepatan evaporasi brine pada sistem
ini diperoleh dengan menambah pematang tanah. Dari hasil
perhitungan diperoleh bahwa pematang yang bersifat konduktor
panas ini terdedah radiasi matahari sebesar 112 % untuk ulir besar
dan 135 % untuk ulir kecil. Sedangkan modifikasi pada kolam
reservoir menghasilkan efisiensi pemanfaatan lahan, dari proporsi
28% terhadap total luas tambak menjadi 75% terhadap total volume
tambak. Perubahan struktur dan komposisi tersebut meningkatkan
produksi garam hingga mencapai ± 200 ton/ha per musim panen.

Two main principles in salt processing using filtering –
threaded technology (TUF system)are seawater evaporation
through a series of shallow channels to condense seawater into
brine and the use of natural filtering membranes to purify the water.
The present study was aimed to get insight on the structure and
compositions of modified salt pan as an alternative technology that
could contribute to improve the salt production. A survey, a direct
measurement, physical obsevations and interviews were conducted
in salt ponds with filtering-threaded technique. The measurements
and observations were done in salt ponds located at Ambulu Village,
Losari District, Cirebon Regency, West Java. Data collected were
analyzed using Geographycal Information System and compared
with literatures through a desk study. The results showed that salt
production derived from the present method could be up to ± 200
ton/ha during dry season. In Filtering-Threaded-Techology System,
land was modified by making a serial of elongated ponds in the
condensers and by deepen the reservoir. Modifiying the condensers
into elongated ponds facilitated salt farmers to controll brine flows and
monitor brine density rise. The result also showed that the addition
of dikes in condenser system could accelerate brine evaporation
as they could store heat from solar radiation exposure. The areas
exposed by solar radiation increased by the addition of dikes, i.e.
112% for large threaded pans and 135 % for small threadedpans.
Moreover, modification in reservoir enhanced land use efficiency, i.e.
from 28% of the total saltern area to 75% of the total saltern volume.
It can be concluded that salt production obtained from the present
technology was increased up to ± 200 ton/ha during dry season.

Kata kunci: struktur tambak, tekonologi ulir filter, produksi
garam

Keywords: saltpan structures, TUF system, salt
production

KESESUAIAN LAHAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT EUCHEUMA COTTONII
DI PERAIRAN TARAKAN DENGAN FAKTOR PEMBATAS VARIABILITAS ENSO DAN MUSIM
SUITABILITY ON SEAWEED CULLTIVATION FIELD OF EUCHEUMA COTTONII
WITH CONSTRAINTS OF ENSO AND MONSOON VARIABILITY IN THE TARAKAN WATER
Evie Avianti, Nani Hendiarti & Tuty Handayani
ABSTRAK

ABSTRACT

Satelit inderaja oseanografi Aqua MODIS dan altimetri
digunakan untuk mempelajari perubahan parameter lingkungan
perairan Tarakan (suhu, klorofil-a, arus permukaan) terhadap
variabilitas ENSO dan musim, agar diperoleh pemahaman dinamika
oseanografi selama perioda El Nino (Desember 2008, JanuariFebruari 2009), La Nina (September-Oktober-November 2010),
dan Normal ((Mei-Juni-Juli 2012), Musim Barat (Desember, Januari,
Februari selama 2008, 2009, 2010, 2012), dan Timur (Juni, Juli
Agustus selama 2009, 2010, 2012). Analisis kesesuaian lahan
budidaya Eucheuma cottonii menggunakan pengukuran langsung
pada 11 titik sampling pada 11 Juli 2013 di perairan pantai Amal
dan Mamburungan, dan P. Sadau dengan parameter suhu, salinitas,
kecerahan, turbiditas, kimia keasaman, nitrat, fosfat, kalium. Hasil
penelitian menunjukkan faktor lingkungan sangat dipengaruhi
variabilitas ENSO dan Musim. Perairan timur Tarakan memiliki
tingkat kesesuaian lebih tinggi daripada bagian barat. Arus Lintas
Indonesia mempengaruhi transfer massa air dari kolam panas
Pasifik Barat memasuki perairan Tarakan. Pada perioda El Nino dan
musim Timur perairan Tarakan timur memiliki tingkat kesesuaian

Remote sensing oceanography of Aqua MODIS and altimetry
have been applied to study environmental changes of sea surface
temperature, chlorophyll-a, and surface current in the Tarakan water
against ENSO and Monsoon variability in order to know dynamical
oceanography during El Nino (December 2008, January-February
2009), La Nina (September-October-November 2010), and Neutral
(May-June-July 2012), Northwest monsoon/NW (December, January,
February during 2008, 2009, 2010, 2012), Southeast monsoon/SE
(June, July, August during 2009, 2010, 2012). The suitability analysis
of seaweed cultivation of Eucheuma cottonii is done using 11
sampling techniques on 11 July 2013 in the Amal and Mamburungan
beaches and Sadau island with parameters of temperature, salinity,
brightness, turbidity, acidity, nitrate, phosphate, and kalium. The
results show that environmental changes of Tarakan water affected
by ENSO and monsoons. The suitability rate is better in the eastern
than western Tarakan water. The Indonesian throughflow plays
important role in transferring water masses from warm pool western
tropical Pacific entering northern and western Tarakan. Analysis of
suitability rate using scoring and weighting methods indicates that

iii

tinggi dan selama La Nina dan Musim Barat tingkat kesesuaian tinggi
berpindah ke utara perairan Tarakan. Analisis kesesuaian lahan
budidaya dengan metoda scoring dan pembobotan menunjukkan
perairan sekitar pantai Amal sampai selatan memiliki kesesuaian
paling tinggi dan pantai Mamburungan dan P. Sadau dengan
kesesuian sedang. Analisis tingkat kesesuaian di perairan Tarakan
menggunakan data satelit inderaja memberikan informasi pada
perioda El Nino berada di pantai Amal dan Tanjung Simaya, perioda
La Nina di Tanjung Simaya dan Juata, perioda Normal di Tanjung
Binalatung dan Simaya, Musim Barat di Tanjung Simaya dan Juata,
dan Musim Timur di pantai Amal dan Tanjung Selayang.
Kata kunci: dinamika oseanografi, variabilitas ENSO dan
musim, tingkat kekesuaian

water of Amal beach until southern part has the highest suitability
rate and Mamburungan beach until Sadau island are moderate. The
suitability rate using satellite oceanography implies potential areas
for the development of seaweed cultivation of Eucheuma cottonii in
the water of Amal beach and Cape Simaya during El Nino, Capes
of Simaya and Juata during La Nina; Capes of Binalatung dan
Simaya during Neutral;,Capes of Simayaand Juata during Northwest
monsoon; and Amal beach and cape Selayang during Southeast
monsoon.
Keywords: dynamical oceanography, ENSO and monsoon
variability, suitability rate

PEMODELAN POLA ARUS BAROTROPIK MUSIMAN 3 DIMENSI (3D)
UNTUK MENSIMULASIKAN FENOMENA UPWELLING DI PERAIRAN INDONESIA
THREE-DIMENSIONAL (3D) BAROTROPIC CURRENT CIRCULATION MODELLING
OF SEASONAL UPWELLING IN INDONESIAN SEAS
Eva Mustikasari, Lestari Cendikia Dewi, Aida Heriati & Widodo Setiyo Pranowo
ABSTRAK

ABSTRACT

Pemodelan arus barotropik musiman tiga dimensi dilakukan
untuk mensimulasikan fenomena upwelling di Perairan Indonesia.
Pemetaan upwelling berguna sebagai tahap awal dalam mengetahui
daerah potensial penangkapan ikan. Model hidrodinamika yang
digunakan dalam studi ini adalah finite volume. Skenario model
berupa domain dalam sepuluh lapisan kolom air (equidistant) dengan
pembangkit arus berupa angin dan pasang surut. Gaya coriolis
dimasukkan dalam perhitungan karena model memiliki domain yang
luas. Simulasi dilakukan untuk Januari, April, Agustus dan Oktober
2007. Pola arus tiga dimensi (u, v, w) dan elevasi setiap jam didapat
sebagai keluaran. Komponen positif arus vertikal, w, dirata-ratakan
sepanjang bulan per elemen kolom air, kemudian di-plot menjadi
peta upwelling. Pola arus hasil simulasi dapat menggambarkan
eksistensi Halmahera Eddy, Mindanao Eddy, South Java Current,
Coastal Kelvin Wave (diduga) dan Arus Lintas Indonesia. Validasi
yang baik ditunjukkan dengan galat RMS elevasi relatif rendah,
pada dua stasiun buoy DART di wilayah studi, yaitu 5,8542x10-2m
– 1,1735x10-1m. Upwelling pada Musim Barat terjadi di Indonesia
Timur (perairan Busur Banda, Laut Maluku, Laut Seram, Selat Ujung
Pandang, Teluk Tomini, Teluk Tolo, Teluk Bone). Upwelling mulai
muncul di selatan Jawa, sedangkan di Indonesia Timur menjadi
berkurang pada Musim Peralihan I. Pada Musim Timur, upwelling
mulai muncul dari selatan Jawa sampai barat Sumatera Barat dan
menguat di Indonesia Timur. Pada Musim Peralihan II, upwelling
meluas ke arah barat sampai perairan Pulau Simeuleu, sedangkan
di Indonesia Timur berkurang dibandingkan Musim Timur.

A three-dimensional barotropic current modeling is employed
to simulate the seasonal upwelling phenomenon in Indonesian
seas which is important to the fisheries activity. The model is setup
using finite volume as basis function to compute hydrodynamics
in a water column which is constructed as ten equidistants sigma
layer. 3D velocity and sea level dynamics are simulated for January,
April, August and October 2007 using tidal and wind forcing. Coriolis
parameter is taken into account since it has large model domain.
Upwelling map is derived from average monthly per water column
element of positive vertical current component (w). Result shows the
presence of Halmahera Eddy, Mindanao Eddy, South Java Current,
Coastal Kelvin Wave (suspected) and Indonesian Through-Flow. It
has a good validation in sea level time series using DART mooring
buoy (RMS error 5.8542x10-2m – 1.1735x10-1m). The west monsoon
(January) upwelling is founded in western part of Indonesia (Bandaarc Sea, Maluku Sea, Seram Sea, Makassar Strait, Tomini Bay, Tolo
bay, Bone bay). In transition season I (April), upwelling is started to
reveal in South Java Sea, while the upwelling intensity in the eastern
part of Indonesia is decreasing. During east monsoon (August),
a large field and high intensity of coastal upwelling occur in along
southern part of Java until western part of Sumatera. Those upwelling
field is continue widening to western part of Simeuleu island during
the transition II season (October), while in eastern part of indonesia
the upwelling field is decreasing during this season.

Kata kunci: Model Hidrodinamika 3D, Arus Barotrpik, Upwelling,
Perairan Indonesia.

Keywords: 3D hydrodynamic model, barotropic current,
seasonal upwelling, Indonesian seas.

DAMPAK POTENSI INDUSTRI MARITIM TERHADAP
SISTEM KETAHANAN PANGAN NASIONAL DI WILAYAH KEPULAUAN TERPENCIL
THE IMPACT OF THE MARITIME INDUSTRY TO THE NATIONAL FOOD SECURITY SYSTEM
Didit Herdiawan, Arief Daryanto, Hermanto Siregar & Harianto
ABSTRAK

ABSTRACT

Permasalahan pangan Indonesia yang sampai sekarang
belum mampu terpecahkan adalah terletak pada pendistribusiannya.
Atlas pangan Indonesia yang dikeluarkan World Food Programme
berupa Food Insecurity Atlas (FIA) pada 2005 dan 2009
menunjukkan bahwa sebagian besar daerah dengan tingkat

An analytical method used to analyze the impact of the
maritime industry and the distribution of food to the national food
security system in Indonesia by the Second Order Structural
Equation Modeling. This research is motivated by the phenomenon
that occurred during this period that in Indonesia there are still many

iv

kerawanan pangan tinggi berada di wilayah pulau-pulau terpencil,
sementara wilayah lainnya justru surplus pangan. Tujuan dari
penelitian ini adalah menganalisis dampak industri maritim dan
distribusi pangan terhadap sistem ketahanan pangan nasional
Indonesia. Metode yang digunakan adalah Second Order Structural
Equation Modeling dengan mengambil sampel sebanyak 248
responden, meliputi unsur pemerintah, BUMN serta swasta
meliputi pelayaran rakyat, galangan kapal, dan tokoh masyarakat
wilayah terpencil rawan pangan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Industri Maritim mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap sistem distribusi pangan di daerah terpencil dengan nilai
estimasi 0,44 dengan CR = 3,43 dan P= 0,000. Model penelitian
menunjukkan bahwa sistem distribusi pangan di daerah terpencil
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sistem ketahanan
pangan nasional dengan nilai estimasi = 0,131 dengan CR = 1,095
dan P = 0,002 dan Industri Maritim berpengaruh terhadap sistem
ketahanan pangan nasional melalui sistem distribusi pangan dengan
nilai estimasi = 0,476 dengan CR = 4,778, dan P = 0,000. Pengujian
secara simultan terhadap model penelitian telah memenuhi semua
kriteria fitting model yang diindikasikan dengan nilai Chi-Square
kecil yaitu 735.186, RMSEA = 0,055, GFI = 0,842, CFI= 0,928, dan
CMIN/DF = 1,447. Temuan ini memberikan bukti pentingnya industri
maritim dalam sistem ketahanan pangan nasional melalui sistem
distribusi pangan. Strategi yang tepat untuk meningkatkan sistem
ketahanan pangan nasional adalah perbaikan pada sub-sektor yang
terkait langsung dalam sistem distribusi seperti industri pelabuhan,
perkapalan dan pergudangan.

areas that have a high vulnerability to food insecurity, where most
of the areas on a high level insecurity are usually in remak islands.
Using 248 samples, which are composed of representatives from
governments, state-owned enterprises, and private elements that
people shipping, shipbuilding, and community leaders in remote
areas of food insecurity. The study produced several important
findings are: a). The maritime industry has a significant impact on
the food distribution system in remote areas with the estimated value
of 0.44 with CR = 3.43 and P = 0.000; b). Model studies show that
food distribution systems in remote areas have a significant impact
on national food security system with the estimated value = 0.131
with CR = 1.095 and P = 0.002; c). Maritime Industry influences
on national food security through food distribution systems with
estimated values = 0476 with CR = 4,778, P = 0.000. Simultaneous
testing of the research model has met all the criteria of fitting models
indicated by the small value of Chi-Square are 735.186, RMSEA =
0.055, GFI = 0.842, CFI = 0.928, and CMIN / DF = 1.447. The finding
of this research provide evidence that the maritime industry has a
significant impact on national food security through food distribution
system. Referring to finding, the appropriate strategy to improve
national food security system maritime sector is the enhacement
this directly sub sectors related to the distribution systems: the port
industry, shipping, and warehousing.
Keywords: food vulnerability, the remote islands, maritime
industry, food distribution systems, food
security

Kata kunci: kerawanan pangan, pulau terpencil, industri
maritim, sistim distribusi pangan, ketahanan
pangan

PENENTUAN JALUR EVAKUASI, TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA (TES) BESERTA KAPASITASNYA
DI KOTA PARIAMAN DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)
DETERMINING EVACUATION ROUTE, THE TEMPORARY EVACUATION (TES) WITH ITS CAPACITY
IN PARIAMAN CITY BY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
Dini Purbani, Ardiansyah, Harris, M.P., Hadiwijaya Lesmana Salim, Muhammad Ramdhan,
Yulius, Joko Prihantono & Lestari Cendikia Dewi
ABSTRAK

ABSTRACT

Kota Pariaman pada 2009 mengalami gempabumi dua kali
dengan kekuatan gempa 7,9 SR dan 6,2 SR (USGS, 2009). Dampak
yang ditimbulkan terjadi korban jiwa meninggal 46 orang, luka berat
64 orang dan luka ringan 363 orang (BPK - RI 2010).Upaya yang
dilakukan untuk meminimalisasi korban jiwa, pemerintah daerah
membuat rute evakuasi menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES)
di lokasi yang aman. Lokasi penelitian berada di Desa Naras Satu,
Desa Ampalu, Desa Kampung Baru, Desa Karan Aur, Desa Taluak,
Desa Marabau dan Desa Pasir Sunur. Upaya yang dilakukan agar
meminimalisasi korban bencana dengan mengevakuasi warga
menuju TES dengan jarak tempuh 270 m yang dapat dicapai dalam
waktu 6 menit. Proses analisis SIG menggunakan jaringan jalan
(network analysis). Parameter yang digunakan adalah jaringan jalan
dan sebaran rumah penduduk.Dari hasil analisis SIG dapat diketahui
usulan TES berjumlah 39 unit yaitu 8 unit di Desa Naras Satu, 5 unit
di Desa Ampalu, 11 unit di Desa Kampung Baru, 7 unit di Desa Karan
Aur, 1 unit di Desa Taluak, 4 unit di Desa Marabau dan 3 unit di Desa
Pasir Sunur. Kelayakan TES yang dapat menampung warga antara
lain Kantor lama Walikota Pariaman Karan Aur, Mesjid Pasir Sunur,
SDN 5 Marabau, SMPN2 Kampung Baru dan SDN 15 Ampalu.

Pariaman City experienced two earthquakes in 2009 with
magnitudes of 7.9 SR and 6.2SR respectively (USGS, 2014). The
impacts to people included 46 died, 64 seriously injured and 36 of
slightly injured (BPK - RI 2010). Therefore, to minimize the death
casualties, the local goverment maps evacuation routes to the safe
shelters/TES, which located in 7 villages - namely Villages of Naras
Satu, Ampalu, Kampung Baru, Karan Aur, Taluak, Marabau and
Pasir Sunur. It is designed that the evacuation to the TES of 270 m
distance can be reached within 6 minutes. Hence, a GIS analysis
by network analysis is applied. The parameters used are the road
network and distribution of houses. So, from the results of GIS
analysis it can be seen the number of proposed TES is 39 units,
there are : Naras Satu village (8 units), Ampalu village (5 units),
Kampung Baru village (11 units), Karan Aur village (7 units), Taluak
Village (1 unit), Marabau Village (4 units) and Pasir Sunur village (3
units). The TES can accommodate residents arelike, the Office of
provost Pariaman at Karan Aur Village, Pasir Sunur Mosque, Public
Elementary School (SDN 5) Marabau, Junior High School (SMPN2)
Kampung Baru and Public Elementary School (SDN 15) Ampalu.

Kata kunci: analisis SIG, mitigasi bencana, TES, Kota Pariaman.

Keywords: GIS analysis,disaster mitigation, TES, Pariaman City.
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FLUKS CO2 DI PERAIRAN PESISIR TIMUR PULAU BINTAN, PROPINSI KEPULAUAN RIAU
CO2 FLUX IN EAST COAST OF BINTAN ISLAND, RIAU ISLANDS PROVINCE
Faridz R. Fachri, Afdal, A. Sartimbul & N. Hidayati
ABSTRAK

ABSTRACT

Proses pertukaran CO2 yang terjadi antara permukaan air
laut dengan atmosfer merupakan aspek yang penting terhadap
siklus karbon di samudera. Wilayah pesisir memiliki kontribusi besar
dalam proses ini, karena kompleksnya interaksi yang terjadi antara
atmosfer, daratan dan lautan. Proses penting dalam dinamika gas
CO2 antara atmosfer dan air laut diawali dengan fungsi daya larut CO2
dan kecepatan transfer gas CO2 di permukaan laut atau disebut fluks
CO2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena fluks CO2
antara permukaan air laut dengan atmosfer di pesisir timur Pulau
Bintan beserta komponen sink dan source-nya, serta mengetahui
parameter yang paling dominan terhadap proses tersebut, meliputi
parameter fisika-kimia oseanografi, serta parameter sistem CO2
pada kurun waktu 16-18 Maret 2013. Permodelan OCMIP digunakan
untuk mengidentifikasi nilai pCO2 air laut dalam penentuan nilai fluks
CO2. Hasil analisis menunjukkan secara kesuluruhan perairan pesisir
timur Pulau Bintan berperan sebagai penyerap CO2 (sink) dengan
rata-rata emisi CO2 dari atmosfer yang masuk ke wilayah
permukaan laut sebesar -0,43 mmolC/m2/hari. Analisis statistik
Principal Component Analysis (PCA) menunjukkan parameter
yang dominan terhadap perubahan nilai fluks CO2 adalah salinitas,
konsentrasi Dissolved Inorganic Carbon (DIC), pCO2 air laut, serta
nilai selisih tekanan parsial CO2 antara air laut dengan atmosfer
(ΔpCO2). Kondisi fluks CO2 di pesisir timur Pulau Bintan lebih
dipengaruhi oleh variasi musim dan dinamika oseanografi perairan
Natuna serta Laut Cina Selatan dibandingkan dengan pengaruh dari
daratan.

The process of CO2 exchange that occurs between sea
surface and atmosphere is an important aspect due to carbon cycle in
the ocean. The coastal area has a major contribution in this process,
because a complex interactions has been happened between
atmosphere, land and oceans. The important processes in dynamics
of CO2 between sea water and atmosphere are the solubility of CO2
and the velocity of CO2 gas transfer in the sea surface, called CO2
flux. This present study was aimed to determine the CO2 flux between
sea surface and atmosphere, including sink-source component in
east coast of Bintan Island, afterward to know the most dominant
parameter in that process, including physico-chemical oceanography
parameters and CO2 system parameters on the period from 16-18
March 2013. The OCMIP modeling was used to identify pCO2 of sea
water in determining CO2 flux value. The analysis showed that as a
whole, east coast of Bintan Island has role as CO2 sink with emissions
average of CO2 gases that transfered from the atmosphere into
the sea surface is -0.43 mmolC/m2/ day. The Principal Component
Analysis (PCA) showed the dominant parameters to changes CO2 flux
value are salinity, Dissolved Inorganic Carbon (DIC) concentration,
pCO2 of sea water, and differential partial pressure of CO2 between
sea water and atmosphere (ΔpCO2). CO2 flux conditions on the east
coast of Bintan Island is more affected by seasonal variations and
oceanographic dynamics in Natuna waters and the South China Sea
compared to the mainland influence.

Kata kunci: OCMIP, pCO2, fluks CO2, PCA, Perairan Pesisir
Timur Pulau Bintan

Keywords: OCMIP, pCO2, CO2 flux, PCA, East Coast of Bintan
Island

PENILAIAN TINGKAT PENCEMARAN LOGAM BERAT DALAM SEDIMEN DI TELUK LAMPUNG, INDONESIA
THE ASSESSMENT OF SEDIMENT CONTAMINATION LEVEL
IN THE LAMPUNG BAY, INDONESIA: HEAVY METAL PERSPECTIVE
Fitri Budiyanto & Lestari
ABSTRAK

ABSTRACT

Teluk Lampung memiliki nilai sosial-ekonomi dan ekologi
yang tinggi berkaitan dengan potensi perairan dan penggunaannya
oleh manusia. Di lain pihak, pemanfaatan Teluk Lampung mungkin
mengubah kelimpahan bahan kimia berbahaya seperti logam berat.
Tujuan dari penilitian ini untuk mengetahui konsentrasi logam berat
Cd, Cu, Pb dan Zn dalam sedimen dan menilai kondisi periaran
Teluk Lampung. Pengamatan konsentrasi logam berat dilakukan
di 13 titik stasiun pada maret 2008. Analisis logam berat dalam
sedimen menggunakan tiga jenis asam: HNO3, HCl, H2O2 kemudian
sampel dianalisis menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom.
Hasil pengukuran menunjukkan variasi logam berat di setiap lokasi
pengamatan dan konsentrasi tertinggi Cd, Cu, Pb dan Zn dalam
sedimen secara berurutan adalah 0,08 mg/kg berat kering, 22.99
mg/kg berat kering, 24,75 mg/kg berat kering dan 118,48 mg/kg
berat kering. Faktor yang dominan mempengaruhi variasi logam
berat dalam sedimen dalam studi ini adalah jarak lokasi pengamatan
dengan pusat kegiatan antropogenik dan fraksi sedimen. Indeks
SQG-Q menunjukkan 7 titik stasiun memiliki nilai SQG-Q ≤ 0,1
sementara 6 titik stasiun lainnya memiliki nilai 0.1≤ SQG-Q <1, hal
ini berarti lebih dari setengah titik stasiun berada pada kondisi tidak
tercemar.

The potency and utilization of Lampung Bay has been
recognized for their socio-economical and ecological values.
However, heavy use of this Bay may alter the abundance of hazardous
chemical like heavy metals. The aims of this study were to determine
the concentration of Cd, Cu, Pb and Zn in the sediment and to assess
Lampung Bay water condition. The observation of heavy metal
content in sediment of Lampung Bay was conducted at 13 stations
in March 2008. Analysis of heavy metals in sediment was conducted
using three kinds of acid: HNO3, HCl and H2O2 while measurement
was carried out by Atomic Absorption Spectrophotometer. The result
indicated a variation of heavy metal concentration in sediment and
that concentrations of Cd, Cu, Pb and Zn in sediment were 0.08 mg/
kg dry weight, 22.99 mg/kg dry weight, 24.75 mg/kg dry weight and
118.48 mg/kg dry weight, respectively. Factors influenced heavy
metal concentration in sediment in this study including the distance
between sampling location and anthropogenic activities and the
sediment fraction SQG-Q index indicated that 7 stations have SQG-Q
≤ 0.1 whereas other 6 stations have 0.1≤ SQG-Q <1, meaning that
more than half sampling stations are in uncontaminated state.

Kata kunci: Teluk Lampung, konsentrasi logam berat, indeks
SQG-Q
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KUALITAS PERAIRAN DI PANTAI PUNAI DAN PANTAI TAMBAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
WATER QUALITY PROFILES OF PUNAI AND TAMBAK COASTAL WATERS
IN EAST BELITUNG REGENCY
Agustin Rustam & Fajar Y Prabawa
ABSTRAK

ABSTRACT

Penelitian ini dilakukan pada November 2012 di perairan
Pantai Punai dan Pantai Tambak, Belitung Timur. Selain terkenal
sebagai daerah tujuan wisata dengan pantai yang indah berpasir
putih, Pantai Punai dan Pantai Tambak merupakan lokasi aktivitas
perikanan. Pantai Punai merupakan daerah aktivitas budidaya
keramba jaring apung (KJA), sedangkan Pantai Tambak merupakan
daerah aktivitas nelayan tradisional dan juga daerah pelepasan
tukik penyu. Pengambilan sampel air dilakukan secara purposive
sampling dan diukur dengan menggunakan alat multiparameter
secara in situ. Tujuh parameter telah diukur, yaitu suhu, salinitas,
dissolved oxygen (DO), pH, konduktivitas, turbiditas dan sigma-t.
Analisa data dilakukan secara deskriptif dan menggunakan Principal
Component Analysis (PCA). Hasil PCA menunjukkan bahwa
perairan Pantai Punai untuk parameter suhu, pH dan DO sangat
sesuai untuk kegiatan budidaya KJA. Pantai Tambak masih sesuai
baku mutu KMNLH No.51 tahun 2004 sebagai habitat untuk biota
air laut maupun untuk alokasi pelepasan tukik penyu. Walaupun
demikian diperlukan analisa daya dukung kemampuan kedua pantai
tersebut agar tetap dapat beraktivitas dengan berbasis ekosistem
terkait dengan daerah tersebut sebagai daerah tujuan wisata bahari.

This research was conducted in Punai and Tambak coastal
waters, East Belitung in November 2012 . Besides famous for tourist
destinations for their white sandy beaches, both Punai and Tambak
are also known as potential areas for fisheries activities. Punai coastal
waters are common for mariculture using floating net cages (FNCs),
while Tambak coastal waters are commonly used for traditional
fishing activities and as an area for turtle hatchling releasing as well.
Seawater sampling was done by purposive sampling and measured
in situ using multiparameter instrument. Seven parameters were
measured such as temperature, salinity, dissolved oxygen , pH,
conductivity, turbidity and sigma-t. The obtained data were analyzed
descriptively and using Principal Component Analysis. The results
found that Punai coastal waters are highly suitable for FNCs activity
in terms of its temperature, pH and DO contents. Tambak coastal
waters met the standard values set by Ministry of Environment,
Indonesia (MEI, 2004) for marine biota and also for the releasing
of sea turtle hatchlings. Nevertheless, analysis in carrying capacity
is required to determine the capability of the waters as maritime
destination areas while maintaining the sustainability and their
ecosystem-based activities.

Kata kunci: kualitas air, aktivitas budidaya, biota, wisata
bahari

Keywords: water quality, mariculture, organism, maritime
destination
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ABSTRAK
Prinsip utama dalam pembuatan garam teknologi ulir filter (TUF) adalah evaporasi air laut dengan bantuan sinar
matahari melalui pengaliran air pada petakan-petakan berseri dalam proses penuaannya dan penambahan material alam yang
berperan sebagai filter. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kondisi struktur dan komposisi lahan tambak garam TUF sebagai
teknologi alternatif yang dapat meningkatkan produksi garam rakyat. Survei, pengukuran secara langsung, pengamatan fisik
dan wawancara telah dilakukan di tambak garam rakyat di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Data dan
hasil pengamatan yang diperoleh kemudian diolah menggunakan sistem informasi geografis dan dianalisis serta dibandingkan
dengan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tambak garam TUF dilakukan modifikasi lahan yaitu membuat
petakan-petakan memanjang berseri dalam satu kolam kondenser (ulir) dan memperdalam kolam reservoir. Modifikasi pada
kolam kondenser mempermudah petambak dalam mengendalikan aliran brine dan memantau kenaikan densitasnya. Diketahui
juga bahwa percepatan evaporasi brine pada sistem ini diperoleh dengan menambah pematang tanah. Dari hasil perhitungan
diperoleh bahwa pematang yang bersifat konduktor panas ini terdedah radiasi matahari sebesar 112 % untuk ulir besar dan
135 % untuk ulir kecil. Sedangkan modifikasi pada kolam reservoir menghasilkan efisiensi pemanfaatan lahan, dari proporsi
28% terhadap total luas tambak menjadi 75% terhadap total volume tambak. Perubahan struktur dan komposisi tersebut
meningkatkan produksi garam hingga mencapai ± 200 ton/ha per musim panen.

Kata kunci: struktur tambak, tekonologi ulir filter, produksi garam
ABSTRACT
Two main principles in salt processing using filtering – threaded technology (TUF system)are seawater evaporation
through a series of shallow channels to condense seawater into brine and the use of natural filtering membranes to purify the
water. The present study was aimed to get insight on the structure and compositions of modified salt pan as an alternative
technology that could contribute to improve the salt production. A survey, a direct measurement, physical obsevations and
interviews were conducted in salt ponds with filtering-threaded technique. The measurements and observations were done
in salt ponds located at Ambulu Village, Losari District, Cirebon Regency, West Java. Data collected were analyzed using
Geographycal Information System and compared with literatures through a desk study. The results showed that salt production
derived from the present method could be up to ± 200 ton/ha during dry season. In Filtering-Threaded-Techology System, land
was modified by making a serial of elongated ponds in the condensers and by deepen the reservoir. Modifiying the condensers
into elongated ponds facilitated salt farmers to controll brine flows and monitor brine density rise. The result also showed that
the addition of dikes in condenser system could accelerate brine evaporation as they could store heat from solar radiation
exposure. The areas exposed by solar radiation increased by the addition of dikes, i.e. 112% for large threaded pans and 135 %
for small threadedpans. Moreover, modification in reservoir enhanced land use efficiency, i.e. from 28% of the total saltern area
to 75% of the total saltern volume. It can be concluded that salt production obtained from the present technology was increased
up to ± 200 ton/ha during dry season.

Keywords: saltpan structures, TUF system, salt production

PENDAHULUAN
Garam menjadi kebutuhan esensial bagi
kehidupan manusia dan semakin dibutuhkan dalam
berbagai proses industri. Kebutuhan terhadap jenis
dan kebutuhan garam semakin meningkat, mulai dari
keperluan industri kimia (CAP), rumah tangga, cairan
infus, farmasi, kosmetik, industri aneka pangan/minum
hingga pengasinan ikan. (Departemen Perindustrian,
2009). Kebutuhan tersebut belum diikuti dengan
kuantitas dan kualitas produksi garam nasional yang
memadai.
Data dari Sekretariat Pemberdayaan Usaha
Garam Rakyat PUGAR Kementerian Kelautan dan

Perikanan (2012 dan 2013) menyatakan kuantitas
produksi garam rakyat pada 2011, 2012 dan 2013
berturut-turut sebanyak ± 850 ribu ton, ± 2 juta ton dan
± 1,3 juta ton. Pada 2014 Kementerian Kelautan dan
Perikanan menargetkan produksi garam sebesar 3,3
juta ton (KKP, 2014), sedangkan kebutuhan garam
konsumsi nasional hanya sebesar 1,5 juta ton per
tahun. Oleh karena itu, perlu strategi untuk mengalihkan
sebagian produksi garam rakyat untuk kebutuhan
konsumsi menjadi kebutuhan industri dengan
konsekuensi melakukan peningkatan kualitas garam.
Kualitas garam rakyat dapat ditingkatkan melalui
intensifikasi tambak. Penerapan teknologi menuju
intensifikasi yang telah diperkenalkan kepada
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masyarakat antara lain adalah penggunaan ramsol, dengan program pemerintah melalui program PUGAR,
penggunaan membrane atau terpal sebagai dasar salah satunya dengan melaksanakan kegiatan
meja kristalisasi, serta penerapan teknologi ulir yang “Fasilitasi Peningkatan Produksi (Demplot) TUF” di 30
disempurnakan menjadi teknologi ulir filter (TUF). Kabupaten/Kota, dimana 29 Kabupaten/Kota akan
Masing-masing teknologi memiliki kendala. Sebagai mengimplementasikan TUF pada 2014. Sejumlah
contoh penggunaan bahan ramsol hanya dapat demplot TUF akan diaplikasikan dan dipergunakan
memutihkan kristal garam (Kadarwati et al., 2010) dan sebagai sarana pembelajaran yang efisien dan efektif
diperlukan
biaya
untuk
pengadaan
ramsol. (Dirjen KP3K-KKP, 2014).
Penggunaan geomembran membutuhkan biaya yang
cukup tinggi, sementara penggunaan terpal sebagai
Informasi tentang peningkatan kuantitas dan
alternatif memiliki masa pakai cukup pendek. Berbeda kualitas produksi garam menggunakan TUF telah
halnya dari teknologi disebutkan di atas, TUF banyak dilaporkan (Kurniawan & Erlina, 2012; Dirjen
membutuhkan perubahan struktur tambak menjadi KP3K-KKP, 2014; Bramawanto et al., 2014). Namun
sistem ulir. Beberapa hal tersebut menyebabkan kajian ilmiah terhadap struktur dan komposisi tambak
petambak cenderung sulit menerima penerapan yang menentukan peningkatan produktifitas masih
teknologi tersebut.
perlu dilakukan secara mendalam. Tujuan penelitian
ini adalah untuk memberikan informasi ilmiah tentang
TUF merupakan suatu teknik pembuatan garam kondisi lahan pada tambak garam TUF sebagai
yang dikembangkan oleh seorang petambak garam teknologi alternatif yang dapat meningkatkan produksi
bernama H. Sanusi. Prinsip utama dalam teknik garam rakyat. Informasi tersebut selanjutnya dapat
pembuatan garam ini adalah evaporasi air laut dengan dipergunakan untuk menyempurnakan teknologi yang
bantuan sinar matahari dialirkan melalui petakan- telah ada.
petakan berseri dalam proses penuaannya. Selain itu,
ditambahkan material alam yang digunakan sebagai METODE PENELITIAN
filter untuk purifikasi air tua. TUF merupakan alternatif
intensifikasi yang paling diminati dikarenakan oleh
Penelitian lapangan dilakukan pada 25 - 29
prospek kuantitas dan kualitas garam yang dihasilkan. Agustus 2014 di tambak garam milik petambak H.
Produktivitas sistem TUF ini dapat mencapai 336 ton/ Sanusi yang berada di desa Ambulu, Kecamatan
Ha/musim. Namun, jika pelaksanaan tersebut meleset Losari, Kabupaten Cirebon. Tambak garam tersebut
setidaknya produksi 120 ton/Ha/musim dapat dicapai berada pada posisi geografis 6048,771 - 6048,979
(Kurniawan & Erlina, 2012).
Lintang Selatan dan 108048,748 - 108048,904 Bujur
Timur (Gambar 1).
Difusi
teknologi
TUF
juga
mengalami
perkembangan yang cukup pesat. Hal ini didukung
Survei yang dilakukan mencakup kegiatan

Gambar 1.

2

Peta Lokasi Penelitian Tambak Garam TUF di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten
Cirebon (milik petambak H. Sanusi).
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pengukuran suhu air/brine dan suhu udara,
pengamatan fisik dan wawancara. Pengamatan fisik
dilakukan untuk menginventarisasi luasan lahan,
mengukur petakan-petakan, pematang sebagai
penyusun komposisi tambak tersebut, dan menghimpun
informasi mengenai kondisi di sekitar tambak yang
berpeluang mempengaruhi proses pembuatan garam.
Posisi geografis dari lokasi dan titik petakan/kolam
pengamatan diperoleh dengan menggunakan global
positioning system (GPS) seri Oregon 550. Informasi
prosedur pembuatan garam TUF dan pengelolaan
brinenya diperoleh melalui wawancara terhadap lima
petambak TUF dan observasi lapangan.
Visualisasi sebaran jenis petakan, komposisi dan
struktur tambak TUF dilakukan melalui interpretasi
citra satelit yang diperoleh dari Google Earth, dianalisa
menggunakan sistem informasi geografis (SIG),
kemudian hasilnya dibandingkan dengan literatur.
Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan
komposisi dua dimensi melalui perhitungan proporsi
luas dan komposisi tiga dimensi melalui perhitungan
volume kolam brine pada setiap jenis kolam.
Penghitungan luas kolam dilakukan setelah data titik
koordinat masing-masing jenis kolam pada tambak
diplot pada peta, kemudian dihitung masing-masing
luasnya menggunakan perangkat lunak pengolah data
SIG. Volume kolam-kolam dihitung dan diasoisasikan
dengan ketersediaan brine pada tiap kolam. Analisis
transfer energi panas pada struktur tambak yang
dimodifikasi untuk mempercepat proses evaporasi

Gambar 2.

brine, dilakukan dengan memperhatikan karakter suhu
udara, air tua (brine) dan tanah di tambak.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Struktur Tambak Garam Teknologi Ulir Filter (TUF)
Teknologi Ulir Filter merupakan sistem
pengelolaan tambak yang dititikberatkan pada
modifikasi lahan tambak dan kontrol kualitas air laut
menjadi air tua (brine). Struktur dan komposisi tambak
garam TUF ditampilkan pada Gambar 2. Terlihat pada
Gambar 2 bahwa tambak garam TUF tersusun dari
3 komponen utama, yaitu dua kolam penampungan
(reservoir), dua kolam peminihan (condenser) dan
tiga kolam kristalisasi (crytallizers) yang dilengkapi
dengan kanal brine (pre-crystallizers) dan pematangpematang.
Adapun fungsi masing-masing kolam tersebut
adalah sebagai berikut:
•

•

Kolam penampungan (reservoir) atau disebut
juga waduk, embung, bozeem berfungsi sebagai
tempat awal untuk menampung air laut dengan
kadar kepekatan 1-5o Be dan mengendapkan
material organik.
Kolam peminihan (condenser) merupakan
petakan-petakan (kolam) tempat proses penuaan
air laut dengan evaporasi sinar matahari. Pada
sistem TUF, kolam peminihan ini dibuat dalam

Struktur Tambak Garam Teknologi Ulir Filter.
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•
•

bentuk petakan-petakan berseri (ulir) semacam
saluran berukuran seragam dengan lebar
tidak lebih dari 3 m. Pada kolam peminihan ini
berlangsung penuaan air laut dari kepekatan 5
sampai menjadi kepakatan 25o Be. Air tua (brine)
dengan kepekatan 25o Be merupakan bahan
baku garam yang akan dialirkan ke dalam meja
kristal (crytalizers).
Kanal Brine (pre-crystalizer) merupakan saluran
kecil dan petakan tempat menampung brine
densitas 25o Be yang siap dikristalkan.
Meja kristalisasi (crystalizers) merupakan
petakan-petakan dimana terjadi kristalisasi brine

menjadi kristal garam.
Pada kolam peminihan tambak garam TUF,
terdapat petakan-petakan kecil memanjang yang saling
terhubung secara berseri atau lebih dikenal dengan
kolam ulir. Modifikasi lahan ini yang membedakan
tambak garam TUF dengan tambak garam
konvensional (Gambar 3). Pada beberapa tambak
garam konvensional lainnya di Madura, ditemukan
struktur tambak yang memiliki saluran serupa dengan
kolam ulir yang mengelilingi sisi terluar tambak.
Namun perbedaannya, saluran pada sistem TUF
dikonsentrasikan dalam satu kolam untuk memudahkan

(a)

(b)
Gambar 3.
4

Perbandingan saluran brine pada tambak garam konvensional (a) dan tambak garam TUF (b).
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pengendalian aliran brine dan pemantauan kenaikan
densitasnya. Pada prinsipnya, penggunaan saluran
pada tambak konvensional maupun kolam ulir pada
tambak TUF bertujuan untuk mempercepat proses
penguapan sehingga dapat meningkatkan kuantitas
produksi garam.
Rasio Komposisi Kolam-kolam dalam Tambak
Garam TUF

dari 7 poligon. Poligon-poligon tersebut adalah kolam
penampungan (reservoir) besar dan kecil, kolam
peminihan (condenser) ulir, peminihan penampung
dan saluran (kanal) brine, serta 3 meja kristalisasi
(crystalization 1,2,3). Hasil penghitungan luas kolam
penampungan, kolam peminihan dan meja kristal
disajikan dalam Tabel 1. Data tersebut dipergunakan
untuk menghitung rasio luas antar jenis kolam.

Rasio antara reservoir, kolam peminihan dan
meja kristalisasi ditinjau dari dua aspek yaitu luas area
dan volume brine. Aspek luas area memperhatikan
komposisi dua dimensi masing-masing kolam untuk
melihat luas masing-masing jenis kolam. Sedangkan
komposisi tiga dimensi dilakukan untuk melihat volume
dan ketersediaan brine selama musim panas sehingga
dapat menjaga kontinuitas keberlangsungan produksi
garam secara optimal.

Berdasarkan
perhitungan
terlihat
bahwa
perbandingan luas antara kolam penampungan, kolam
peminihan dan meja kristal adalah 25% : 25% : 50%
atau setara dengan 1: 1: 2 (Tabel 2). Rasio tersebut
berbeda dengan standar perbandingan luas kolam
penampungan/waduk : peminihan : meja garam di
Korea, yaitu 55% : 30% : 15% (Adiyoso et al, 2014),
tambak garam berukuran kecil di Vietnam yaitu 40%
: 40% : 20% dan tambak garam berukuran besar di
Mesir yaitu 61% : 26% : 13% (Baert et al., 2000).

Pada Gambar 4 terlihat pembagian lahan terdiri

Sedangkan, aspek volume brine ditentukan

Gambar 4.
Tabel 1.

Poligon-poligon berdasarkan jenis kolam pada tambak garam TUF.
Hasil pengukuran poligon pada Gambar 4
Nomor Poligon

Luas Poligon (m2)		

Keterangan

Poligon 1
Poligon 2
Poligon 3
Poligon 4
Poligon 5
Poligon 6
Poligon 7

7.381,58			
3.361,22			
6.406,87			
2.252,63			
2.876,28			
10.366,85		
3.924,21			

resevoir besar
reservoir kecil
condenser ulir
crystalization 1
crystalization 2
crystalization 3
condenser penampung & kanal
5
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Tabel 2.

Rasio komposisi luas dan volume per jenis bak pada tambak garam TUF

*Level (tinggi) air tua/brine tertinggi yang dialirkan ke dalam kolam
melalui komposisi tiga dimensi, yaitu dengan
menghitung volume masing-masing jenis kolam
berdasarkan informasi berikut:
•
Ketinggian air dalam kolam penampungan adalah
sekitar 70 – 100 cm;
•
Ketinggian air yang diisikan kedalam kolam
peminihan (ulir) adalah 5 sampai 7 cm;
•
Ketinggian kolam penampungan air tua (brine)
setelah air melalui kolam ulir adalah 50 cm
•
Ketinggian air tua pada saluran dan kolam precrystal adalah 20 cm;
•
Air tua (brine) yang mencapai tingkat kepekatan
25o Be dimasukkan ke dalam meja kristalisasi
dengan tinggi 7-10 cm.
Data tersebut digunakan untuk menghitung
volume masing-masing kolam. Rasio volume kolam
sekaligus menggambarkan ketersediaan brine sebagai
bahan baku garam dengan perbandingan Kolam

(a)
Gambar 5.
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penampungan : Kolam peminihan : Meja kristalisasi
adalah 75% : 14% : 11%.
Efisiensi penggunaan lahan terlihat pada
kolam penampungan (reservoir). Luas kolam yang
mendapatkan porsi 28% dari seluruh luas kolam
(Gambar 5a) dioptimalkan menjadi 75% volume
kolam (Gambar 5b). Cara yang dilakukan adalah
memperdalam kolam sehingga dengan luas 11.000
m2 dapat menampung brine sebanyak 11.000 m3.
Hal tersebut dapat dilakukan mengingat kolam
penampungan hanya berfungsi sebagai tempat
menyimpan brine “muda” dan mengendapkan material
organik yang terkandung di dalamnya. Sebagai
perbandingan kolam peminihan yang juga memiliki
luas 11.000 m2 dibuat hanya untuk menampung brine
sebanyak 2.105 m3 (Tabel 1 dan Gambar 5).

(b)

Perbandingan rasio luas kolam (a) dan volume kolam (b) pada tambak garam TUF.
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Konstruksi Tambak TUF

garam telah cukup banyak dan terjaga ketersediannya
pada sekitar pertengahan musim kemarau sebagian
Konstruksi tambak garam di Indonesia pada kolam penampungan dapat diubah fungsinya menjadi
umumnya mengunakan konstruksi tangga (getrapte) kolam peminihan dalam bentuk ulir besar untuk
dan konstruksi kompleks meja (tafel complex) (Purbani, meningkatkan suplai brine dengan densitas 5-10o
2001). Konstruksi tangga terdiri dari peminihan- Be (Gambar 7). Jika dilakukan perhitungan luas area
peminihan dan meja-meja garam dengan konstruksi pemanfaatan lahan reservoir sebagai kolam ulir besar
tangga yang teratur sehingga aliran air berjalan secara terhadap kolam reservoir keseluruhan sebesar 55%.
alamiah (gravitasi). Konstruksi kompleks meja terdiri
dari kelompok-kelompok peminihan dan meja garam
Teknik ulir filter menerapkan sistem bertahap
yang tidak teratur.
pada proses penuaan air laut dengan membagi sistem
ulir menjadi 2 (dua): sistem ulir besar dan sistem ulir
Konstruksi Tambak TUF memiliki karakter kecil dengan perbandingan ukuran lebar penampang
yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kedua masing-masing 3 m dan 1 m, dan kedalaman antara
konstruksi tersebut. Selain susunannya yang kurang 15 dan 20 cm. Sistem ulir besar dapat dibuat pada dua
teratur karena menyesuaikan tambak di sekitarnya petakan dengan luas sekitar 3.700 m2 dan 2.350 m2
(Gambar 3b dan 4) tambak TUF juga tidak sepenuhnya melalui penambahan pematang/pembuatan parit-parit
menggunakan konstruksi tangga, namun hanya pada setinggi ± 20 cm. Dalam kolam A dan B masing-masing
beberapa strukturnya saja, terutama pada kolam ditambahkan 24 dan 22 pematang tegak lurus pada sisi
ulir (kondenser) yang dibuat dengan kemiringan panjangnya, sehingga didapatkan penambahan luas
1 - 2 derajat, dan pengaliran brine secara gravitasi penampang bidang evaporasi menjadi seluas sekitar
dari kondenser ke tempat penampungan brine, 4.150 m2 dan 2.600 m2. Jika dihitung penambahan
sebagaimana tampak pada layout dan potongan luas penampang evaporasi oleh ulir besar (baik kolam
melintang konstruksi tambak TUF yang ditampilkan A maupun kolam B), diperoleh rerata penambahan
luas penampang ulir besar sebesar 112%. Sedangkan
dalam ilustrasi sederhana (Gambar 6).
sistem ulir kecil dibuat pada lahan seluas sekitar 6.450
m2 dan ditambahkan sebanyak 97 pematang tegak
Sistem kondenser bertahap tambak garam TUF
lurus sisi panjang kolam dan 2 pematang pada sisi
Terlihat dalam Tabel 1 volume tertinggi terdapat lebar kolam sehingga didapatkan penambahan luas
pada kolam penampungan brine dengan densitas 1-5%. penampang bidang evaporasi menjadi seluas 8.750
Hal ini berlangsung pada awal persiapan lahan yang m2 atau sekitar 135 % (Tabel 3).
dilakukan pada awal musim kemarau, karena panas
Penggunaan ulir besar ataupun ulir kecil dapat
matahari pada saat itu belum begitu tinggi. Ketika
penampungan air laut sebagai bahan baku pembuatan disesuaikan dengan kondisi dan luas lahan. Jika ulir

Gambar 6.

Rekonstruksi tambak TUF yang disederhanakan dalam bentuk layout (a) dan potongan melintang
(b).
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Gambar 7.

Penggunaan kolam ulir bertahap besar & kecil (kiri) dan hanya ulir kecil (kanan) pada sistem
TUF (Dokumentasi diperoleh dari Ditjen KP3K dan Sanusi melalui pertemuan dan komunikasi
langsung).

besar dan ulir kecil digunakan dalam suatu sistem TUF
secara bersamaan, maka kemungkinan akan diperoleh
presentase penambahan sebesar 247%. Namun, bila
hanya ulir kecil saja yang digunakan, didapat kenaikan
luas bidang evaporasi sebesar 135%. Penggunaan
kolam ulir tersebut diduga berkontribusi terhadap
percepatan ketersediaan brine yang siap dikristalkan
(20-250 Be), sehingga dapat meningkatkan kuantitas
produksi dalam satu periode musim panen garam.

Proses radiasi dan konveksi pada tambak garam
TUF
Secara umum diketahui bahwa dari total seluruh
radiasi matahari yang sampai ke bumi, sebanyak ±
30 - 34 % direfleksikan kembali ke atmosfer, ± 19 %
diabsorbsi oleh atmosfer, dan ± 47 - 51 % diabsorbsi
oleh bumi (Tjasyono, 2006; Panjaitan, 2011). Radiasi
matahari merupakan salah satu faktor penting dalam
proses evaporasi di tambak garam. Menurut Panjaitan
(2011) nilai albedo mempengaruhi intensitas matahari:
nilai yang kecil akan memberikan intensitas radiasi
matahari yang besar, sebaliknya nilai albedo yang
besar akan memberikan intensitas radiasi matahari
yang kecil. Nilai albedo merupakan nilai perbandingan
antara sinar matahari yang tiba di permukaan bumi dan
yang dipantulkan kembali ke angkasa. Umumnya nilai
albedo kecil terlihat pada musim kemarau. Intensitas
radiasi matahari yang sampai ke tanah disimpan dalam
bentuk energi panas (kalor). Panas yang terserap ini
dimanfaatkan untuk membantu mempercepat penuaan
air laut pada kolam kondenser dengan ketinggian air
yang relatif dangkal (5 - 7 cm).

Perbandingan kuantitas produksi garam secara
konvensional dan sistem TUF tersaji dalam Tabel
4. Data yang dipergunakan adalah jumlah produksi
dalam empat bulan masa panen pada tambak sistem
TUF di Desa Ambulu Kecamatan Losari dan sistem
konvensional di seluruh Desa Kanci Kulon Kec.
Astanajapura, Desa Astanamukti Kec. Pangenan
dan produksi lingkup Kabupaten Cirebon pada tahun
2012. Data dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa
produktivitas lahan menggunakan sistem TUF lebih
tinggi dibandingkan menggunakan cara konvensional.
Peningkatan produktivitas tambak sistem TUF
mencapai 84% dibandingkan dengan Desa Kanci
Kulon yang memiliki produktitvitas rata-rata tertinggi
di Kabupaten Cirebon, bahkan peningkatannya
Suhu tanah merupakan hasil dari keseluruhan
mencapai 112% jika dibandingkan produktivitas rata- radiasi yang merupakan kombinasi emisi panjang
rata cara konvensional di seluruh Kabupaten Cirebon. gelombang dan aliran panas dalam tanah (Lubis, 2007).
Tabel 3.
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Perbandingan luas penampang tambak konvensional dengan luas penampang tambak TUF

Jenis Kolam
		

luas penampang kolam		
peminihan konvensional (m2)

luas penampang kolam		
peminihan TUF (m2)		

persentase penambahan
luas (%)

Ulir Besar A
Ulir Besar B
Ulir Kecil		

3.701				
2.335				
6.462				

4.140				
2.606				
8.750				

112
112
135

Struktur dan Komposisi Tambak Teknologi Ulir Filter...Garam Rakyat (Bramawanto, R. et al.)
Hasil pengukuran suhu udara, air (brine) dan tanah di
meja peminihan selama 30 jam menunjukkan bahwa
fluktuasi suhu tanah cenderung lebih stabil dibandingkan
suhu udara (Gambar 8.), hal ini disebabkan sifat tanah
yang lebih cepat dalam menyerap dan melepaskan
kalor. Pada saat menjelang siang, siang dan sore hari,
suhu tanah relatif lebih rendah dibandingkan suhu
udara, sedangkan pada malam hari suhu tanah lebih
hangat. Hasil pengukuran ini sesuai dengan Panjaitan
& Setiawan (2007) yang menyebutkan suhu tanah ratarata lebih besar daripada suhu atmosfer sekelilingnya
karena panas spesifik tanah lebih kecil daripada udara
sehingga penyimpanan panas di dalam tanah lebih
lama.
Gambar 8 juga memperlihatkan bahwa suhu
brine berfluktuasi cukup tajam hampir serupa pola
dengan pola suhu udara. Kondisi ini lazim terjadi pada
perairan sangat dangkal. Suhu air dan udara cepat
meningkat saat penetrasi cahaya matahari mencapai
dasar perairan dan suhu kembali turun saat sore
hingga dini hari. Ketebalan kolom air yang rendah di
kolam ulir (7 - 10 cm) dan transfer kalor dari tanah ke
brine melalui proses konveksi diduga dapat membantu
mempercepat peningkatan suhu brine pada pagi
Tabel 4.

hari. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyaknya
pematang-pematang yang menyerap dan melepaskan
energi kalor yang diperoleh dari radiasi matahari.
Proses pengaliran air tua (brine) dari kolam
penampungan ke kolam ulir dilakukan pada pukul
10.00-14.00 WIB dimana pada rentang waktu tersebut
efektifitas radiasi matahari mencapai permukaan
bumi paling tinggi. Saat elevasi matahari tinggi, sinar
matahari jatuh secara tegak lurus terhadap bumi
sehingga luas bidang yang tersinari akan lebih sempit
daripada ketika sinar jatuh secara miring. Intensitas
radiasi yang diterima bumi (insolasi) berbanding
terbalik dengan luas bidang yang tersinari membuat
insolasi akan lebih kuat pada elevasi matahari tinggi
(Tjasyono, 2006). Sebaliknya energi radiasi yang
diterima bumi akan lemah pada elevasi matahari
dengan sudut miring dikarenakan tebalnya lapisan
atmosfer dan lebih banyaknya sinar yang dipantulkan
kembali (Wallace, 1995).
KESIMPULAN
Teknologi Ulir pada TUF menekankan modifikasi
lahan tambak dimana petakan-petakan dibuat

Perbandingan produksi dan produktivitas menggunakan sistem TUF dan konvensional di
Kabupaten Cirebon

Lokasi (lingkup)				
					

Sistem		
produksi		

Jumlah		
produksi (ton)

Luas 		
lahan (ha)

Produktivitas
(ton/ha/musim)

Desa Ambulu, Losari			
Desa. Kanci Kulon Kec. Astanajapura
Desa Astanamukti Kec Pangenan 		
Kab. Cirebon				

TUF		
Konvensional
Konvensional
Konvensional

1.000		
27.255		
150.052		
262.231		

4,8		
222		
1.514		
2.680		

208
113
99
98

Sumber: Dinas KP Kab. Cirebon dan data primer

Gambar 8.

Perbandingan suhu udara, brine dan tanah (sisi pematang) di kolam ulir.
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memanjang dan berseri dalam satu kolam kondenser
(ulir) dan kolam reservoir diperdalam. Modifikasi
tersebut memudahkan petambak dalam mengendalikan
aliran brine dan memantau kenaikan densitas brine.
Perubahan desain pada kolam kondenser dengan
menambah pematang menunjukkan penambahan
luas penampang bidang yang akan terdedah radiasi
matahari, yaitu 112 % untuk ulir besar dan 135 %
untuk ulir kecil. Tanah pematang pada petakan ulir
merupakan konduktor panas yang dapat mentransfer
kalor ke brine, sehingga membantu mempercepat
evaporasi. Modifikasi lahan juga meningkatkan efisensi
pemanfaatan lahan pada kolam reservoir dari 28%
terhadap total luas tambak menjadi 75% terhadap total
volume tambak yang dapat meningkatkan produksi
garam sebesar 200 ton/ha/musim. Secara umum
dapat disimpulkan bahwa perubahan desain dan tata
letak lahan pada modifikasi lahan tambak garam dapat
meningkatkan produksi garam hingga mencapai ± 200
ton/ha/musim panen.
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ABSTRAK
Satelit inderaja oseanografi Aqua MODIS dan altimetri digunakan untuk mempelajari perubahan parameter lingkungan
perairan Tarakan (suhu, klorofil-a, arus permukaan) terhadap variabilitas ENSO dan musim, agar diperoleh pemahaman dinamika
oseanografi selama perioda El Nino (Desember 2008, Januari-Februari 2009), La Nina (September-Oktober-November 2010),
dan Normal ((Mei-Juni-Juli 2012), Musim Barat (Desember, Januari, Februari selama 2008, 2009, 2010, 2012), dan Timur (Juni,
Juli Agustus selama 2009, 2010, 2012). Analisis kesesuaian lahan budidaya Eucheuma cottonii menggunakan pengukuran
langsung pada 11 titik sampling pada 11 Juli 2013 di perairan pantai Amal dan Mamburungan, dan P. Sadau dengan parameter
suhu, salinitas, kecerahan, turbiditas, kimia keasaman, nitrat, fosfat, kalium. Hasil penelitian menunjukkan faktor lingkungan
sangat dipengaruhi variabilitas ENSO dan Musim. Perairan timur Tarakan memiliki tingkat kesesuaian lebih tinggi daripada
bagian barat. Arus Lintas Indonesia mempengaruhi transfer massa air dari kolam panas Pasifik Barat memasuki perairan
Tarakan. Pada perioda El Nino dan musim Timur perairan Tarakan timur memiliki tingkat kesesuaian tinggi dan selama La
Nina dan Musim Barat tingkat kesesuaian tinggi berpindah ke utara perairan Tarakan. Analisis kesesuaian lahan budidaya
dengan metoda scoring dan pembobotan menunjukkan perairan sekitar pantai Amal sampai selatan memiliki kesesuaian paling
tinggi dan pantai Mamburungan dan P. Sadau dengan kesesuian sedang. Analisis tingkat kesesuaian di perairan Tarakan
menggunakan data satelit inderaja memberikan informasi pada perioda El Nino berada di pantai Amal dan Tanjung Simaya,
perioda La Nina di Tanjung Simaya dan Juata, perioda Normal di Tanjung Binalatung dan Simaya, Musim Barat di Tanjung
Simaya dan Juata, dan Musim Timur di pantai Amal dan Tanjung Selayang.

Kata kunci: dinamika oseanografi, variabilitas ENSO dan musim, tingkat kekesuaian
ABSTRACT
Remote sensing oceanography of Aqua MODIS and altimetry have been applied to study environmental changes of sea
surface temperature, chlorophyll-a, and surface current in the Tarakan water against ENSO and Monsoon variability in order
to know dynamical oceanography during El Nino (December 2008, January-February 2009), La Nina (September-OctoberNovember 2010), and Neutral (May-June-July 2012), Northwest monsoon/NW (December, January, February during 2008,
2009, 2010, 2012), Southeast monsoon/SE (June, July, August during 2009, 2010, 2012). The suitability analysis of seaweed
cultivation of Eucheuma cottonii is done using 11 sampling techniques on 11 July 2013 in the Amal and Mamburungan beaches
and Sadau island with parameters of temperature, salinity, brightness, turbidity, acidity, nitrate, phosphate, and kalium. The
results show that environmental changes of Tarakan water affected by ENSO and monsoons. The suitability rate is better in the
eastern than western Tarakan water. The Indonesian throughflow plays important role in transferring water masses from warm
pool western tropical Pacific entering northern and western Tarakan. Analysis of suitability rate using scoring and weighting
methods indicates that water of Amal beach until southern part has the highest suitability rate and Mamburungan beach until
Sadau island are moderate. The suitability rate using satellite oceanography implies potential areas for the development of
seaweed cultivation of Eucheuma cottonii in the water of Amal beach and Cape Simaya during El Nino, Capes of Simaya and
Juata during La Nina; Capes of Binalatung dan Simaya during Neutral;,Capes of Simayaand Juata during Northwest monsoon;
and Amal beach and cape Selayang during Southeast monsoon.

Keywords: dynamical oceanography, ENSO and monsoon variability, suitability rate

PENDAHULUAN
Dewasa ini penggunaan teknologi satelit inderaja
oseanografi berkembang sangat pesat. Perubahan
kondisi oseanografi yang terjadi di suatu perairan
dapat dipantau dengan cepat (resolusi waktu dalam
harian) dan akurat (resolusi spasial dalam meter)
hingga mencapai daerah terpencil yang sulit dijelajah
melalui pengamatan langsung. Satelit Aqua MODIS
dapat merekam informasi perubahan karakteristik
yang terjadi di perairan Indonesia setiap pagi dan
malam setiap hari. Satelit altimetri TOPEX/POSEIDON
dan yang terkini JASON 1 dan 2 dapat mengamati
perubahan topografi muka air laut dan arus geostrofik

yang terjadi di suatu perairan (Ducet et al., 2000, Traon
et al., 1998)
Satelit inderaja oseanografi di atas dimanfaatkan
untuk memantau perubahan kondisi lingkungan
perairan Kota Tarakan yang disebabkan variabilitas
ENSO dan musim dan pengaruhnya terhadap
pengembangan budidaya rumput laut jenis Eucheuma
cottonii. Pengukuran langsung parameter oseanografi
di perairan pantai Tarakan juga digunakan untuk
validasi dan analisis kesesuaian lokasi budidaya
rumput laut. Makalah ini melakukan analisis matrik
kesesuaian dengan masukan data satelit inderaja
suhu permukaan laut, klorofil-a, dan arus permukaan

Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: evie1704@gmail.com
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untuk mendapatkan informasi lokasi potensial
kesusaian lahan untuk pengembangan budidaya
rumput laut Eucheuma cottonii berdasarkan faktor
pembatas variabilitas kondisi oseanografi perairan
Tarakan yang dipengaruhi perubahan ENSO dan
musim di perairan Tarakan.

rumput laut Eucheuma cottonii. Pemilihan lokasi untuk
pengambilan beberapa sampel dilakukan di 11 stasiun
pengamatanlyang ada di perairan Tarakan. Dalam
penelitian ini lokasi untuk pengukuran dan pengambilan
sampel adalah Pantai Amal, Mamburungan dan Pulau
Sadau. Lokasi dan stasiun sampling disajikan pada
Gambar 1.

Budidaya rumput laut Eucheuma cottonii di
perairan Tarakan sudah berlangsung sejak 2011, pada
Kondisi batimetri bawah permukaan perairan
mulanya hanya sebagai usaha sampingan ketika Tarakan ditampilkan pada Gambar 2. Batimetri perairan
berhenti melaut. Namun ternyata usaha ini sangat Tarakan secara umum bervariasi namun cukup dangkal
berkembang pesat sehingga terjadi perubahan lebih kecil 15 m di sekitar perairan pantai P. Tarakan,
paradigma masyarakat usaha budidaya rumput laut kecuali di bagian selatan yang memiliki kedalaman
yang semula merupakan usaha samping saat ini sudah lebih besar dari 15 m. Dengan demikian perairan
menjadi usaha utama. Hanya saja pengembangan pantai Tarakan secara umum memiliki potensial
budidaya rumput laut tersebut belum ada aturan pengembangan budidaya rumput laut.
hukum yang mengatur kegiatan budidaya tersebut.
Memenuhi amanat dari Undang Undang No.1 Tahun
Pengambilan data satelit inderaja oseanografi
2014 yang merupakan perubahan dari Undang Undang dilakukan selama Tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012
No. 27 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan untuk citra satelit Aqua MODIS dan altimetry.
Pulau pulau Kecil, maka penelitian ini dilakukan untuk sedangkan untuk pengambilan data langsung di
mengetahui tingkat kesesuai lahan budidaya rumput lapangan (in situ) dilakukan pada 11 Juli 2013.
laut Euchema cottonii dengan pembatas perubahan
ENSO dan Musim.
Variabilitas ENSO ditinjau pada kejadian El Nino
(diwakili pada 3 bulan puncak, yaitu: Desember 2008,
METODE PENELITIAN
Januari dan Februari 2009); La Nina (diwakili pada 3
bulan puncak, yaitu: September 2010, Oktober 2010
Lokasi dan Waktu Penelitian
dan November 2010); dan Normal (diwakili pada 3
bulan puncak, yaitu: Mei 2012, Juni 2012, dan Juli
Penelitian dilakukan di perairan Tarakan dengan 2012), sedangkan Musim Barat diwakili pada 3 bulan
mengambil batas wilayah geografis 3.1170 – 3.4660 puncak, yaitu: Desember, Januari dan Februari
Lintang Utara dan 117.4250 – 117.7820 Bujur Timur. selama rentang pengamatan 2008, 2009, 2010, dan
Beberapa parameter lingkungan yang diukur langsung 2012 dan Musim Timur diwakili pada 3 bulan puncak,
(in situ) mencakup kondisi fisika, kimia dan biologi yaitu: Juni,
Juli dan Agustus selama rentang
oseanografi yang berpengaruh terhadap kualitas pengamatan, 2009, 2010, dan 2012.

Gambar 1.
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Studi area penelitian di perairan Tarakan dan lokasi 11 titik sampling di pantai Amal, Mamburungan,
dan P. Sadau
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Gambar 2.

Peta batimetri area penelitian di perairan Tarakan.

Untuk acuan periodisasi ENSO, digunakan indek
ONI (Oceanic Nino Index) karena perairan Tarakan
berdekatan dengan lokasi terjadinya ENSO di perairan
ekuator Pasifik. Gambar 3 adalah indek ONI selama
perioda pengamatan ENSO dari 2008 s/d 2013. ONI
positif > 0,5 didefinisikan sebagai perioda El Nino, dan
ONI negatif > -0,5 didefiniskan sebagai perioda La
Nina, sedangkan nilai diantaranya didefinisikan
sebagai perioda normal.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Pengolahan Data Satelit Inderaja dan Pengukuran
Langsung

Data citra satelit inderaja yang digunakan di
perairan Tarakan adalah data yang bebas dari tutupan
awan dan data dapat diolah pada kanal yang diperlukan.
Data yang digunakan adalah citra Aqua MODIS level 1
dan level 3. Level 1 merupakan citra harian yang
Analisis sampel air laut yang diperoleh dari merupakan data mentah, yang digunakan adalah data
pengukuran lapangan dianalisis di Laboratorium level 1B yang merupakan Calibrated Radiances dan
Proling Institut Pertanian Bogor (IPB), sedangkan Geolocation, sedangkan level 3 merupakan data Aqua
untuk pemrosesan data citra satelit dilakukan di MODIS komposit bulanan klorofil-a dan suhu
NEONET (Nusantara Earth Observation Network) - permukaan laut.
15

J. Segara Vol. 11 No. 1 Agustus 2015: 13-24

Sumber : http://www.cpc.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_change.shtml
Gambar 3.

Grafik Indek ONI (Oceanic Nino Index) selama 2008 – 2013.

Pengumpulan data satelit altimetri dilakukan
dengan mengunduh langsung melalui alamat laman
AVISO CNES sebagai berikut: http://www.aviso.
altimetry.fr/en/data/products/sea-surface-heightproducts.html. Data arus yang diperoleh merupakan
integrasi dari empat (4) satelit altimetri JASON 1 dan
JASON 2, Envisat, dan Cryosat 2.
Analis Kesesuaian Lokasi Budidaya Rumput Laut
Euchema cottonii
Rumput laut jenis Euchema cottonii tergolong
dalam jenis Rhodophyceae atau ganggang merah
yang merupakan jenis rumput laut yang paling banyak
dibudidayakan di perairan Indonesia, karena memiliki
nilai ekonomis yang tinggi dan memiliki peran penting
dalam meningkatkan produksi perikanan untuk
pemenuhan pangan dan gizi serta untuk memenuhi
pasar dalam dan luar negeri (Anggadiredja et al., 2006).

cara pemeliharaan, perlakuan pemanenan dan pasca
panen, adalah pemilihan lokasi yang memenuhi
persyaratan bagi jenis rumput laut yang dibudidayakan.
Dengan demikian, perlu dilakukan pemetaan analisis
kesesuaian lokasi sebelum dilakukan kegiatan
budidaya. Pada penelitian ini, analisis kesesuaian
lahan budidaya rumput laut dilakukan dalam 4 tahap,
yaitu:
1. Penyusunan matriks kesesuaian lahan
budidaya rumput laut,
2. Pembobotan dan pengharkatan (scoring),
3. Analisis proximity (pendekatan), yaitu
membuat buffer berupa zona penyangga di
sekeliling feature (informasi) dari coverage
(tematik) input (titik dan garis) untuk membuat
suatu coverage baru, dan
4. Analisis overlay (tumpang susun), yaitu
proses penampakan coverage, dilakukan
untuk menganalisis dan mengidentifikasi
hubungan spasial antara feature-feature dari
coverage.

Penyusunan matrik kesesuaian dilakukan
dengan menggunakan kriteria-kriteria kesesuaian
untuk kegiatan budidaya rumput laut.
Kriteria
Pada penelitian ini proses analisis dilakukan
kesesuaian disusun berdasarkan parameter biofisik dengan menggunakan perangkat lunak software
yang relevan dengan kegiatan budidaya rumput laut Arcmap 9. Kriteria kesesuaian lahan rumput laut untuk
dan dibuat dengan mengacu pata matrik kriteria jenis Eucheuma cottonii
adalah seperti yang
kesesuaian dari berbagai studi pustaka: (Kepmen No. ditunjukkan dalam Tabel 1.
51/MENKLH/2004; Ariyati et al., 2007; Septian, 2014).
Pembobotan (Weighting) dan Pengharkatan
Menurut Anggadireja et al. (2006), beberapa (Scoring)
faktor keberhasilan yang perlu diperhatikan dalam
budidaya rumput laut selain bibit yang baik, metode,
Pemberian bobot didasari oleh tingkat kepentingan
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Tabel 1.

Kriteria kesesuaian lahan untuk budidaya rumput laut
Parameter/Kriteria		

Class/Kelas		

Skor		

Kecepatan Arus (cm/dt)		
				
				

20-40			
10-20 atau 40-50		
<10 atau >50		

3		
3
2
1			

Kecerahan (m)			
				
				

>5			
3-5			
<3			

3		
2
1

3

Suhu (°C)			
				
				

27-30			
25-<27 atau >30-32
<25 atau >37		

3		
2
1

1

pH				
				
				

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

3		
2
1

1

Salinitas (‰)			
				
				

29-33			
25-<29 atau >33-37
<25 atau >37		

3		
2
1

1

Kedalaman (m)			
				
				

1-10			
11-15			
<1 atau >15		

3		
2
1

3

Nitrat (mg/L)			
				
				

0,1-0,7			
0,01-<0,1		
<0,01			

3		
2
1

3

Klorofil-a 			
				
				

3,5-10			
0,2-<3,5			
<0,2			

3		
2
1

1

Sumber :

Bobot

Kepmen No. 51/MENKLH/2004; Ariyati et al. (2007); Septian (2014).

masing-masing parameter secara berurutan, mulai
dari yang terpenting sampai yang kurang penting.
Selain itu setiap parameter akan dibagi menjadi
beberapa kelas yang diberi skor dan bobot berdasarkan
tingkatan nilai kesesuaiannya. Parameter yang dapat
memberikan pengaruh lebih kuat diberi bobot lebih
tinggi daripada parameter yang lebih lemah
pengaruhnya. Parameter kualitas air yang digunakan
adalah suhu, salinitas, kecepatan arus, material dasar
perairan, kecerahan, oksigen terlarut, nitrat, fosfat dan
tinggi gelombang. Pengambilan data kualitas perairan
dilakukan di 11 stasiun, sehingga pada hasil akhir akan
diperoleh ”nilai akhir” atau ”matrik atribut” yang
merupakan hasil perkalian antara bobot dengan skor
kelas.
Setiap parameter, pemberian bobot, dan skor
kelas ditentukan berdasarkan studi kepustakaan, dan
justifikasi dari tenaga ahli yang berkompeten di bidang
perikanan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

laut berdasarkan karakteristik kualitas perairan dengan
perhitungan sebagai berikut:
Y = Σ ai. Xn
dengan: Y = Nilai Akhir, ai = Faktor pembobot, Xn =
Nilai tingkat kesesuaian lahan
Interval kelas kesesuaian lahan diperoleh
berdasarkan metode Equal Interval (Prahasta, 2002
dalam Septian, 2014) guna membagi jangkauan nilainilai atribut ke dalam sub-sub jangkauan dengan
ukuran yang sama.Perhitungannya adalah sebagai
berikut:
I = ((∑ai . Xn).(∑ai . Xn)min) / k
dengan: I = Interval kelas kesesuaian lahan, k = Jumlah
kelas kesesuaian lahan yang diinginkan.

Total nilai dari hasil perkalian nilai bobot parameter
dengan skor tersebut selanjutnya dipakai untuk
menentukan kelas kesesuaian lahan budidaya rumput
17
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Oseanografi Selama Perioda ENSO dan
Perubahan Musim
Nilai rerata dan standar deviasi Suhu Permukaan
Laut (SPL), klorofil-a (kl-a) dan arus permukaan di
perairan Tarakan selama perioda ENSO (El Nino, La
Nina, dan Normal) ditunjukkan masing-masing pada
Gambar 4 dan 5. Perairan bagian timur Tarakan

Gambar 4.
18

memiliki dinamika oseanografi yang baik untuk
kesuburan perairan dengan SPL rendah dan daerah
pertemuan (front) SPL dan kl-a yang rendah dan
tinggi. Transport bersih (net transport) arus bergerak
ke timur laut sebesar 6 cm/s menunjukkan perairan
Tarakan dalam waktu yang lama dipengaruhi arus dari
selatan perairan Selat Makassar, dimana arus musim
ditemukan sangat kuat selama musim barat dapat
memasuki perairan Selat Makassar dan mencapai
perairan Tarakan, meskipun nilainya kecil 6 cm/s.

Rerata suhu permukaan laut (SPL), klorofil-a, dan arus permukaan satelit inderaja.
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Gambar 5.

Standar deviasi suhu permukaan laut (SPL), klorofil-a, dan arus permukaan satelit inderaja.

Perairan Tarakan sangat dipengaruhi suplai
massa air dari kolam panas Pasifik Barat melalui
laut Sulawesi di utara perairan Tarakan (Fine et al.,
1994. Kondisi ini terlihat selama perioda El Nino 2009
dengan SPL relatif lebih rendah dengan rerata 280C
(Gambar 6A) , La Nina 2010 (Gambar 6B) dengan SPL
relatif tinggi 29,50C dan Normal 2012 (Gambar 6C)

dengan SPL sedang 290C. Kondisi SPL selama musim
barat (Gambar 6D) dan timur (Gambar 6E) tidak terjadi
kontras perbedaan yang mencolok, yaitu selama
musim barat memiliki SPL dengan rerata 28,50C dan
musim timur dengan rerata 28,60C. SPL musim timur
relatif lebih tinggi, karena mendapatkan suplai SPL
hangat lebih besar dari kolam panas Pasifik barat.
19
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E

Gambar 6.
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Suhu permukaan laut, klorofil-a, dan arus permukaan satelit inderaja selama (A) Perioda El Nino
(B) Perioda La Nina (C) Perioda Normal (D) Musim Barat, dan (E) Musim Timur.
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Dengan mengetahui dinamika oseanografi SPL ini
dapat diketahui perairan timur Tarakan memiliki potensi
kesuburan yang bagus selama terjadi fenomena El
Nino. Pengaruh musim tidak terlihat perbedaan sangat
kontras, namun musim timur menunjukkan kesuburan
yang relatif lebih besar di perairan timur Tarakan.
Suplai massa air dari kolom panas Pasifik Barat di
perairan Tarakan juga terlihat pada sebaran kl-a relatif
tinggi dalam kisaran 6 – 7 mg/L yang menandakan
kesuburan dengan produktivitas primer tinggi berada
di bagian timur laut sampai utara perairan Tarakan.
Konsentrasi kl-a relatif tinggi di wilayah tersebut
terjadi pada perioda El Nino 2009 dan konsentrasi
kl-a sedang selama perioda Normal 2012 serta lebih
rendah selama perioda La Nina 2010. Musim timur
dan barat menunjukkan konsentrasi kl-a relatif tinggi di
wilayah tersebut dengan perluasan wilayah kesuburan
sampai bagian timur perairan Tarakan terjadi pada
musim timur.
Pergerakan dan besarnya arus permukaan
di perairan Tarakan selama perioda El Nino 2009
menunjukkan pergerakan ke arah barat daya dan
selatan dalam kisaran 45 – 60 cm/s. Arus permukaan
ini merupakan arus lintas Indonesia (Arlindo) yang
mengalir dari kolam Pasifik Barat melalui laut Sulawesi
dan memasuki perairan Tarakan sebelum ke Selat
Makassar. Pergerakan arus permukaan di perairan
Tarakan dipengaruhi pergerakan arus yang datang
dari selatan Selat Makassar dan bergerak ke arah
timur laut dengan kisaran kecepatan 25 – 35 cm/s.
Pergerakan arus ini melawan pergerakan Arlindo yang
pada perioda normal ke arah selatan mendominasi
perairan Tarakan dengan kisaran kecepatan 50 – 60
cm/s.
Pergerakan arus permukaan selama musim
barat dipengaruhi oleh kondisi regional ENSO, yaitu
arus bergerak ke barat daya selama period El Nino
2009 dan ke timur laut selama perioda La Nina 2010
dan ke selatan selama perioda Normal 2012 dengan
masing-masing kecepatan 35, 50 dan 60 cm/s. Kondisi
pergerakan arus yang sama seperti di atas terjadi juga
selama musim timur dengan intensitas kecepatan
berbeda masing-masing 40, 45, dan 35 cm/s. Dengan
demikian diketahui dinamika arus di perairan Tarakan
dipengaruhi Arlindo selama perioda El Nino dan
Normal. Arlindo tidak berpengaruh terhadap dinamika
arus di perairan Tarakan selama perioda La Nina
Tabel 2.

2010. Kecepatan arus pada musim barat relatif lebih
tinggi daripada musim timur. Hasil ini berbeda dengan
pengukuran arus di kanal Labani Selat Makassar
(Gordon et al., 2008) yang melaporkan arus pada
musim timur lebih besar daripada musim barat selama
2004 – 2006. Hal ini menunjukkan pengaruh arus
yang datang dari selatan Selat Makassar, seperti arus
musim, lebih dominan daripada Arlindo.
Kesesuaian Lahan Budidaya Rumput Laut
Eucheuma cottonii di Perairan Pantai Amal,
Mamburungan dan Pulau Sadau
Model Builder adalah suatu aplikasi yang ada di
dalam software ArcGIS yang berguna untuk membuat,
mengubah dan mengatur model, yaitu layer-layer dalam
bentuk raster yang dapat dihubungkan satu sama lain
dengan menggunakan perangkat geoprosesing (ESRI
2010).
Penelitian ini melakukan identifikasi zonasi
kesesuaian perairan untuk lokasi budidaya rumput laut
Eucheuma cottonii. Model Builder digunakan dengan
memasukkan rumus yang terdiri dari perhitungan matriks
kesesuaian parameter-parameter yang mempunyai
bobot dan scoring. Analisis matriks kesesuaian untuk
kegiatan budidaya laut diawali dengan penyusunan
matriks kesesuaian. Data primer yang berupa data
yang didapat dari lapangan digunakan dalam analisis
matriks ini (Septian et al. 2014). Perhitungan matriks
kesesuaian dilakukan untuk pemberian skala penilaian.
Skala penilaian adalah sebagai berikut:
1.

S1 (Sangat Sesuai), apabila lahan tidak
mempunyai pembatas yang berarti untuk
mempertahankan tingkat pengelolaan yang
diterapkan.
2. S2 (Sesuai), apabila lahan mempunyai
pembatas agak berarti untuk mempertahankan
tingkat pengelolaan yang harus diterapkan.
3. N (Kurang Sesuai), memiliki kelayakan
yang rendah yaitu perairan memiliki faktor
pembatas yang kuat untuk budidaya
rumput laut, sehingga sangat berpengaruh
terhadap kualitas perairan. Kondisi ini tidak
memungkinkan
untuk
pengembangan
budidaya rumput laut

Berdasarkan perhitungan dengan metode equal
interval maka didapatkan interval kelas kesesuian

Tingkat kesesuaian lokasi budidaya Eucheuma cottonii
No

Total Skor		

Tingkat Kesesuaian

Evaluasi

1.
2.
3.

67,336 - 76		
58,668 – 67,335		
0 – 58,667		

S1			
S2			
N			

Sangat Sesuai
Sesuai
Kurang Sesuai
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Gambar 7.

Peta Kesesuaian (in situ) Lahan Budidaya Rumput Laut Eucheuma cottonii di Perairan Tarakan.

Gambar 8.

Wilayah pengembangan budidaya rumput laut berdasarkan vaiabilitas ENSO dan Musim.
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seperti yang tercantum dalam Tabel 2.

waktu tanam dan kebutuhan lainnya.

Gambar 7 adalah peta kesesuaian lokasi KESIMPULAN
budidaya rumput laut Eucheuma cottonii di perairan
Satelit inderaja oseanografi digunakan untuk
Tarakan. Perairan bagian timur – tenggra - selatan
Tarakan memiliki tingkat kesesuaian paling tinggi untuk mempelajari perubahan parameter lingkungan perairan
budidaya rumput laut, sedangkan bagian barat daya – Tarakan, yaitu: suhu, klorofil-a dan arus permukaan
terhadap variabilitas ENSO (El
Nino Southern
barat relatif lebih rendah.
Oscillation) dan perubahan Musim agar diperoleh
Analisis kesesuaian ini sama dengan rekomendasi pemahaman dinamika oseanografi selama perioda El
pengukuran langsung in situ parameter oseanografi Nino, La Nina dan Normal, dan Musim Barat dan Timur.
(suhu, salinitas, kecerahan, turbiditas, keasaman, Pemahaman ini diperlukan untuk mengetahui tingkat
nitrat, fosfat, kalium dan klorofil) yang memberi indikasi kesesuaian perairan Tarakan menurut waktu (temporal)
perairan pantai Amal di bagian timur Tarakan memiliki dan ruang (spasial). Informasi faktor lingkungan
perairan selanjutnya digunakan untuk menentukan
rekomendasi paling tinggi/sesuai.
lokasi budidaya rumput laut Eucheuma cottonii melalui
Analisis matrik tingkat kesesuaian perairan analisis kesesuaian dengan mempertimbangkan
Tarakan menggunakan data satelit inderaja oseanografi parameter fisika dan kimia oseanografi yang diperoleh
untuk data SPL, kl-a, dan arus permukaan terhadap melalui pengukuran langsung (in situ) di perairan
variabilitas ENSO dan Musim di perairan pantai Amal pantai Amal dan Mamburungan, dan P. Sadau.
dan Mamburungan, dan P. Sadau menunjukkan
Faktor lingkungan perairan sangat dipengaruhi
kesamaan hasil menggunakan analisis kesesuaian
lahan budidaya rumput laut Eucheuma cottonii dengan variabilitas ENSO dan perubahan musim dan menjadi
input data parameter fisika dan kimia oseanografi dari faktor pembatas tingkat kesesuaian lahan budidaya
hasil pengukuran langsung pada Gambar 7, yaitu rumput laut Eucheuma cottonii. Dalam kaitan ini
kesesuain lokasi budidaya dengan nilai sangat tinggi dinamika oseanografi yang memiliki kesuburan tinggi
(sangat sesuai) berada di perairan pantai Amal dan berkorelasi dengan tingkat kesesuaian tinggi. Perairan
sedang (sesuai) di perairan pantai Mamburungan dan bagian timur Tarakan memiliki tingkat kesesuaian
lebih tinggi daripada di bagian barat. Arus Lintas
P. Sadau.
Indonesia (arlindo) mempengaruhi transfer massa air
Analisis matrik tingkat kesesuaian dilakukan juga dari kolam panas Pasifik Barat memasuki perairan laut
untuk seluruh perairan Tarakan untuk mendapatkan Sulawesi dan mencapai Tarakan (Gordon, 1986). Pada
informasi spasial lokasi yang memiliki kesesuaian tinggi, perioda El Nino dan Musim Timur perairan Tarakan
sedang, dan tidak sesuai berdasarkan variabilitas bagian timur menunjukkan tingkat kesesuaian yang
ENSO dan perubahan Musim dengan masukan data tinggi dan selama perioda La Nina dan Musim Barat
satelit inderaja suhu permukaan laut, klorofil-a dan tingkat kesesuaian perairan berpindah ke bagian utara
arus permukaan sesuai dengan kriteria yang sudah perairan Tarakan.
ditentukan dalam Tabel 1.
Analisis kesesuaian lahan budidaya rumput
Gambar 8 adalah hasil analisis matrik tingkat laut Eucheuma cottonii dengan metoda scoring dan
kesesuaian perairan Tarakan untuk pengembangan pembobotan menunjukkan perairan sekitar pantai
budidaya rumput laut Eucheuma cottonii berdasarkan Amal sampai ke selatan memiliki kesesuaian tinggi dan
variabilitas ENSO dan Musim. Tingkat kesesuaian perairan pantai Mamburungan dan P. Sadau memiliki
sangat tinggi pada perioda El Nino berada di perairan kesesuaian sedang.
pantai Amal dan Tanjung Simaya; La Nina di Tanjung
Analisis matrik tingkat kesesuaian di perairan
Simaya dan Juata; Normal di Tanjung Binalatung
menggunakan
data
satelit
inderaja
sampai Tanjung Simaya; Musim Barat di Tanjung Tarakan
Simaya, dan Juata; dan Musim Timur di pantai Amal oseanografi memberikan informasi wilayah potensial
pengembangan budidaya rumput laut pada perioda
dan Tanjung Selayang.
El Nino di perairan pantai Amal dan Tanjung Simaya,
Analisis
matrik
tingkat
kesesuaian
ini perioda La Nina di perairan Tanjung Simaya dan Juata,
menunjukkan lokasi kesesuaian perairan Tarakan perioda Normal di Tanjung Binalatung dan Simaya,
sangat bergantung pada perubahan kondisi lingkungan Musim Barat di perairan Tanjung Simaya dan Juata,
perairan yang dipengaruhi variabilitas ENSO dan dan Musim Timur di perairan pantai Amal dan Tanjung
Musim. Tingkat kesesuaian perairan menentukan Selayang.
lokasi pengembangan budidaya rumput laut, sehingga
informasi spasial dan temporal perubahan lokasi
budidaya dapat dikembangkan untuk menentukan
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ABSTRAK
Pemodelan arus barotropik musiman tiga dimensi dilakukan untuk mensimulasikan fenomena upwelling di Perairan
Indonesia. Pemetaan upwelling berguna sebagai tahap awal dalam mengetahui daerah potensial penangkapan ikan. Model
hidrodinamika yang digunakan dalam studi ini adalah finite volume. Skenario model berupa domain dalam sepuluh lapisan
kolom air (equidistant) dengan pembangkit arus berupa angin dan pasang surut. Gaya Coriolis dimasukkan dalam perhitungan
karena model memiliki domain yang luas. Simulasi dilakukan untuk Januari, April, Agustus dan Oktober 2007. Pola arus tiga
dimensi (u, v, w) dan elevasi setiap jam didapat sebagai keluaran. Komponen positif arus vertikal, w, dirata-ratakan sepanjang
bulan per elemen kolom air, kemudian di-plot menjadi peta upwelling. Pola arus hasil simulasi dapat menggambarkan eksistensi
Halmahera Eddy, Mindanao Eddy, South Java Current, Coastal Kelvin Wave (diduga) dan Arus Lintas Indonesia. Validasi yang
baik ditunjukkan dengan galat RMS elevasi relatif rendah, pada dua stasiun buoy DART di wilayah studi, yaitu 5,8542x10-2m
– 1,1735x10-1m. Upwelling pada Musim Barat terjadi di Indonesia Timur (perairan Busur Banda, Laut Maluku, Laut Seram,
Selat Ujung Pandang, Teluk Tomini, Teluk Tolo, Teluk Bone). Upwelling mulai muncul di selatan Jawa, sedangkan di Indonesia
Timur menjadi berkurang pada Musim Peralihan I. Pada Musim Timur, upwelling mulai muncul dari selatan Jawa sampai barat
Sumatera Barat dan menguat di Indonesia Timur. Pada Musim Peralihan II, upwelling meluas ke arah barat sampai perairan
Pulau Simeuleu, sedangkan di Indonesia Timur berkurang dibandingkan Musim Timur.

Kata kunci: Model Hidrodinamika 3D, Arus Barotrpik, Upwelling, Perairan Indonesia.
ABSTRACT
A three-dimensional barotropic current modeling is employed to simulate the seasonal upwelling phenomenon in
Indonesian seas which is important to the fisheries activity. The model is setup using finite volume as basis function to compute
hydrodynamics in a water column which is constructed as ten equidistants sigma layer. 3D velocity and sea level dynamics are
simulated for January, April, August and October 2007 using tidal and wind forcing. Coriolis parameter is taken into account
since it has large model domain. Upwelling map is derived from average monthly per water column element of positive vertical
current component (w). Result shows the presence of Halmahera Eddy, Mindanao Eddy, South Java Current, Coastal Kelvin
Wave (suspected) and Indonesian Through-Flow. It has a good validation in sea level time series using DART mooring buoy
(RMS error 5.8542x10-2m – 1.1735x10-1m). The west monsoon (January) upwelling is founded in western part of Indonesia
(Banda-arc Sea, Maluku Sea, Seram Sea, Makassar Strait, Tomini Bay, Tolo bay, Bone bay). In transition season I (April),
upwelling is started to reveal in South Java Sea, while the upwelling intensity in the eastern part of Indonesia is decreasing.
During east monsoon (August), a large field and high intensity of coastal upwelling occur in along southern part of Java until
western part of Sumatera. Those upwelling field is continue widening to western part of Simeuleu island during the transition II
season (October), while in eastern part of indonesia the upwelling field is decreasing during this season.

Keywords: 3D hydrodynamic model, barotropic current, seasonal upwelling, Indonesian seas.

PENDAHULUAN
Upwelling adalah pergerakan massa air ke atas
permukaan laut yang banyak membawa unsur hara
dan memiliki tingkat kesuburan primer yang tinggi.
Wilayah perairan laut yang terjadi upwelling merupakan
fishing ground yang sangat potensial karena kaya
akan zat-zat hara dan nutrien (Ihsan, 2013). Daerah
tempat upwelling terjadi biasanya akan membawa
massa air yang suhunya lebih rendah, juga membawa
zat hara sehingga kesuburan perairan tersebut akan
meningkat. Kesuburan suatu perairan diharapkan
akan meningkatkan kelimpahan sumber daya hayati
perairan tersebut. Pengetahuan tentang lokasi
perairan dengan fenomena tersebut akan dapat
membantu para nelayan untuk mencari lokasi daerah
penangkapan ikan (Simbolon & Tadjuddah, 2008).

Sunarto (2008) menyatakan bahwa unsur hara yang
terbawa dari dasar perairan karena proses upwelling
menjadi sumber nutrisi bagi produsen primer di laut
yang merupakan sumber energi bagi seluruh konsumen
di rantai makanan dalam proses produksi di laut.
Upwelling biasanya berada di kisaran kedalaman
perairan 200-300 m (Bowden & Ferguson, 1980),
sedangkan Cole & McGlade (1998) menyatakan
bahwa upwelling dapat pula terjadi di perairan yang
lebih dangkal dengan kedalaman 20-40 m. Bowden
(1983) menyatakan variasi musiman upwelling terjadi
berhubungan dengan kekuatan angin. Kemili (2012)
juga melakukan penelitian terhadap hubungan
fenomena upwelling dan kesuburan wilayah sekitarnya,
yaitu dalam hasil penelitiannya dilaporkan bahwa
selatan Jawa Timur dan Laut Banda memiliki durasi
upwelling yang lebih panjang (3-4 bulan) dan intensitas

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

25

J. Segara Vol. 11 No. 1 Agustus 2015: 25-35
yang lebih tinggi (anomali SST mencapai >-2oC
dibawah rata-rata) menghasilkan produktivitas primer
yang tinggi pula dibandingkan daerah sekitarnya.
Kajian mengenai upwelling sangat menarik untuk
dilakukan mengingat fenomena ini menciptakan suatu
kondisi yang menguntungkan bagi kegiatan perikanan
di Indonesia, seperti penelitian Kunarso (2005) yang
melakukan overlay terhadap peta distribusi tuna dan
lokasi upwelling sehingga menghasilkan fishing ground
tuna yang potensial berdasarkan variasi bulan dan tipe
kejadian iklim (Normal, El Niño dan La Niña).
Lokasi pergerakan zona konvergensi sebagai
area fishing ground, dapat dipetakan salah satunya
dengan cara memodelkan dinamika arus vertikal.
Model hidrodinamika 3-D menggunakan ROMS di
selatan Benguela telah dilakukan oleh Penven et al.
(2001) dengan resolusi yang tinggi di daerah pantai
serta melakukan couple model hidrodinamika dan
model biologi menggunakan pendekatan model nutrien
fitoplankton zooplankton untuk mensimulasikan
produksi plankton serta telur dan larva. Liu (1995)
menyimpulkan bahwa model yang simpel tidak dapat
mensimulasikan dengan baik kecepatan dan
percepatan dari kolom air, padahal kedua hal tersebut
merupakan faktor penting dalam menentukan laju
upwelling. Pada penelitian ini model hidrodinamika
yang dibangun mengasumsikan bahwa arus bersifat

Gambar 1.
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barotropik, artinya arus diasumsikan dibangkitkan oleh
pasang surut (pasut) dan angin namun belum
memperhatikan perbedaan temperatur dan densitas.
Pemodelan arus tiga dimensi dibangun menggunakan
metode numeric finite volume. Hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia
pemodelan oseanografi khususnya pemodelan
upwelling yang merupakan fenomena penting bagi
dunia perikanan kita.
METODE PENELITIAN
Simulasi pemodelan dilakukan di wilayah
Perairan Indonesia selama Januari, April, Agustus, dan
Oktober 2007. Masing-masing bulan berturut-turut
mewakili Musim Barat, Musim Peralihan I, Musim Timur
dan Musim Peralihan II. Dalam penelitian ini, Perairan
Indonesia merupakan objek pemetaan upwelling.
Untuk memenuhi kebutuhan itu, pemodelan numerik
ini mengambil domain (area pemodelan) lebih luas dari
batas wilayah perairan Indonesia. Batas domain
meliputi 84,43807°BT-145,6843°BT dan 24,6095°LS22,48639°LU serta kedalaman perairan yang dibatasi
oleh batimetri. Domain ini dibagi menjadi 10 lapisan
dengan equidistance system koordinat sigma (σ=0.1
atau 1/10). Lapisan ke 1 merupakan lapisan terdalam.
Sedangkan, lapisan ke 10 merupakan lapisan
terdangkal. Alur teknis pemodelan ditunjukkan pada
Gambar 1.

Diagram alir teknis pemodelan pola arus barotropik 3D untuk mensimulasikan fenomena
upwelling.

Pemodelan Pola Arus Barotropik Musiman...di Perairan Indonesia (Mustikasari, E. et al.)
Pemodelan hidrodinamika ditempuh dengan
pendekatan numeric finite volume (DHI, 2007). Asumsi
yang dipakai adalah arus bersifat barotropik. Data
batimetri diperoleh dari GEBCO (General Bathymetric
Chart of the Ocean) dengan resolusi 5 menit. Data
garis pantai diperoleh dari Coastline Extractor. Data
pasang surut per jam diperoleh dari TMD atau Tidal
Model Driver (Egbert & Erofeeva, 2002). Data angin
per enam jam diperoleh dari NCEP (National Center
for Environmental Prediction). Reanalysis data dengan
resolusi 2,5 derajat (Kalnay et al., 1996). Tekanan
udara di permukaan laut diasumsikan nilainya seragam
sepanjang waktu simulasi, yaitu 1.013 hPa.
Pemodelan diawali dengan memasukkan batas
tertutup, yaitu garis pantai seluruh pulau yang termasuk
ke dalam domain model. Selanjutnya garis pantai ini
di-redistribute untuk mengatur jarak titik-titik pembentuk
garis pantai. Batas terbuka model dibuat di perairan
terbuka sehingga domain telah menjadi sistem tertutup.
Batas terbuka model ini juga perlu di-redistribute.
Diagram alir teknis pemodelan diberikan oleh Gambar
1.
Setelah batas domain di permukaan terbentuk
maka langkah selanjutnya adalah melakukan gridding
berupa unstructered mesh. Grid berbentuk segitiga
yang ukurannya berbeda-beda. Selanjutnya sepanjang
batas terbuka dan sepanjang waktu simulasi di-input
data pasang surut per jam seperti ditunjukkan pada
Gambar 2.

input batimetri. Sehingga domain model terbentuk
berupa ruang perairan tiga dimensi. Batimetri
diinterpolasi terhadap grid yang sudah dibuat. Domain
model dan hasil interpolasi ditunjukkan pada Gambar
3.
Data angin per enam jam dan data tekanan
permukaan laut digunakan di seluruh permukaan
domain model dan sepanjang waktu simulasi. Data
angin rata-rata pada Januari, April, Agustus dan
Oktober 2007 ditunjukkan pada Gambar 4. Pengolahan
data angin dilakukan dengan menggunakan perangkat
lunak dan modul panduan yang dikembangkan oleh
Setiawan (2007).
Hasil simulasi berupa arus tiga dimensi dan
elevasi tiap jam selama waktu simulasi di setiap lapisan
domain model. Arus terdiri dari tiga komponen yaitu u
dan v mewakili arus horisontal dan w mewakili arus
vertikal. Agar dapat memetakan fenomena upwelling
bulanan, maka dilakukan perata-rataan komponen
arus vertikal (w). Perata-rataan ini meliputi peratarataan komponen w sepanjang waktu simulasi dan
sepanjang kolom air.

Arus vertikal (w) memiliki nilai positif dan negatif.
Komponen arus w positif berarti arah arus ke atas,
yang dikenal dengan upwelling. Komponen arus w
negatif berarti arah arus ke bawah, yang dikenal
dengan downwelling. Selanjutnya, dilakukan pemetaan
arus vertikal bernilai positif (w ≥ 0). Sehingga, peta
upwelling rata-rata untuk setiap bulan diperoleh yaitu
Pembuatan domain model diakhiri dengan meng- Januari, April, Agustus dan Oktober 2007.

Gambar 2.

Gridding dan input data pasut sebagai syarat batas terbuka domain model.
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Gambar 3.

Interpolasi batimetri domain model.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada umumnya pola arus yang dibangkitkan
oleh pasang surut dan angin memperlihatkan bahwa
pergerakan arus mengikuti pola pergerakan pasang
surut (Gambar 5). Kecepatan arus pada waktu pasang
purnama (spring) lebih besar dari pada waktu perbani
(neap).
A. Pola angin musiman di perairan Indonesia
Pola pergerakan arus di perairan Indonesia
sangat dipengaruhi oleh angin musim. Angin bertiup
bergantian sepanjang tahun sebagai dampak dari
perubahan musim yang terjadi di Benua Asia dan
Benua Australia (Gambar 4). Pada Januari, angin
bertiup dari timur laut, yaitu Samudera Pasifik, ke arah
barat daya dan berbelok di Indonesia dari barat ke
timur dan dikenal sebagai musim barat (DesemberFebruari). Pada Agustus, angin bertiup dari tenggara,
yaitu Australia, ke arah barat laut melewati Indonesia,
dan berbelok ke arah timur laut di utara katulistiwa. yang
dikenal sebagai Musim Timur (Juni-Agustus). Musim
Barat ditandai oleh musim hujan dan kerasnya angin
bertiup, sedangkan musim Timur ditandai oleh musim
kemarau dan kecepatan angin cenderung melemah.
Berbeda dengan dua musim utama, pada Maret-Mei
dan September-November, arah kecepatan angin
28

berfluktuasi sehingga dinamakan musim transisi atau
musim peralihan. Pada April (Musim Peralihan 1), baik
di utara maupun di selatan Indonesia, angin bergerak
ke arah barat, dan di atas wilayah Indonesia angin
menjadi melemah. Pada Oktober (Musim Peralihan II),
angin dari timur laut, yaitu Samudera Pasifik, bergerak
ke arah barat daya dan bertemu dengan angin yang
berhembus dari tenggara, yaitu Australia ke arah
barat laut. Sehingga pada wilayah Indonesia, angin ini
menjadi melemah.
B. Pola Pergerakan Pasang Surut
Keluaran dari pemodelan arus barotropik 3D
ini berupa arus horisontal (u,v), arus vertikal (w) dan
elevasi setiap jam selama Januari, April, Agustus dan
Oktober 2007. Bahan diskusi dalam pembahasan
ini adalah cuplikan hasil simulasi tersebut, yaitu
simulasi arus di perairan Indonesia saat Teluk Jakarta
mengalami pasang surut purnama pada Oktober 2007
(Gambar 5).
Saat Teluk Jakarta menuju pasang, nampak
elevasi Teluk Jakarta sampai perairan Belitung
mendekati nol. Sementara itu, perairan di sekitarnya,
yaitu utara Belitung dan selatan Kalimantan memiliki
elevasi lebih tinggi. Pola arus horisontal di kedua
perairan itu saling mendekati karena bergerak menuju
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Gambar 4.

Data angin rata-rata per bulan (2007), diolah berdasarkan dari data NCEP Reanalysis.

elevasi yang lebih rendah. Sementara itu, perairan di
Indonesia timur (L. Flores, L. Banda, L. Sulawesi, Selat
Makassar) sedang mengalami surut (berwarna biru).
Saat Teluk Jakarta pasang tertinggi, nampak
elevasi Teluk Jakarta sampai perairan Belitung
mencapai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan
dengan perairan di selatan Kalimantan dan Laut Cina
Selatan. Pola arus horisontal di Teluk Jakarta pun masih
sama yaitu arus saling mendekati yang menyebabkan
pengumpulan massa air hingga berelevasi lebih
tinggi dari sekitarnya. Sementara Selat Makassar, L.
Sulawesi dan Samudera Pasifik sedang mengalami
pasang (berwarna hijau).
Saat Teluk Jakarta menuju surut, perairan
Belitung masih pasang dan lebih tinggi elevasinya
dibandingkan bagian utara dan bagian tenggara
termasuk Teluk Jakarta. Arah arus menjauhi perairan
Belitung yaitu ke bagian tenggara dan bagian utara
yang memang menunjukkan elevasi lebih rendah
(berwarna biru). Perairan lainnya di wilayah studi masih
pasang kecuali L. Andaman dan barat daya Papua.
Saat Teluk Jakarta surut terendah, nampak
elevasinya lebih rendah bersama dengan perairan

Belitung. Arah arus di utara Jakarta adalah ke barat
karena perairan di timur Teluk Jakarta berelevasi lebih
tinggi. Sementara itu perairan lainnya di Indonesia
masih pasang dan Samudera Pasifik sudah surut.
C. Pola Arus vertikal Musiman sebagai Indikasi
upwelling di Perairan Indonesia
Pengaruh angin dan pasang surut sangat
menentukan besar dan arah arus secara horisontal.
Sementara keadaan topografi sangat menentukan
arah arus vertikal. Agar memudahkan mendeskripsikan
upwelling musiman, maka nilai arus vertikal (w) dirataratakan setiap bulan sepanjang waktu simulasi dan
sepanjang seluruh lapisan kolom air. Nilai positif hasil
rata-rata tersebut kemudian dipetakan secara spasial
sehingga diperoleh perbedaan kondisi upwelling tiap
musim (Gambar 6).
Musim Barat (Januari 2007), upwelling di Perairan
Indonesia bagian barat nampak minim. Sedangkan di
bagian timur muncul upwelling. Di perairan Sumatera
terhitung tidak ada upwelling kecuali di sekitar Pulau
We dengan tingkat lemah sampai kuat. Di perairan
sekitar Pulau Jawa terhitung tidak ada upwelling.
Penelitian dari Susanto et al. (2001) melaporkan bahwa
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kondisi upwelling di sekitar pantai Jawa dan Sumatera
dipengaruhi oleh kondisi angin lokal dan interaksi lautatmosfer secara global yang berhubungan dengan
ENSO. Sementara di sekitar Pulau Kalimantan hanya
ada upwelling di perairan sebelah timur yaitu di Selat
Ujung Pandang antara Teluk Sangkurilang sampai
Tanjung Aru dengan tingkat lemah sampai kuat
dan relatif luas. Di perairan sekitar Pulau Sulawesi,
upwelling lemah sampai kuat dan relatif luas muncul
di perairan Teluk Tomini bagian utara dan barat, Teluk
Tolo sampai timur laut Pulau Butung dan Tanjung
Pangkalang, timur Pulau Peleng, serta perairan Teluk
Bone bagian barat. Upwelling juga muncul di sekitar
Kepulauan Talaud dengan tingkat kuat namun sempit
areanya.
Perairan sekitar Pulau Bali, upwelling dominan
lemah ada di bagian utara, dan kuat di Selat Balung.
Upwelling muncul dominan kuat di utara, barat dan
selatan Pulau Lombok. Upwelling lemah sampai
kuat terdapat di utara Pulau Sumbawa sampai Selat
Sape. Upwelling dominan kuat juga muncul di utara
Pulau Flores, Adonara, Siantar, Alor, Sumba, Timor.

Gambar 5.
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Upwelling lemah muncul di Laut Sawu dengan area
relatif luas sampai di perairan sekitar Pulau Roti dan
Pulau Sawu.
Laut Banda terlihat upwelling lemah dengan
area luas. Sementara di pulau sekitarnya, upwelling
muncul di utara Pulau Wetar dengan tingkat kuat dan
relatif sempit. Selain itu, upwelling cukup luas berada
di sekitar Kepulauan Kai. Upwelling dominan kuat dan
luas ada di Laut Seram sekitar timur laut Pulau Seram
sampai tenggara Kepulauan Sula, serta utara dan timur
laut Pulau Buru. Di utara Kepulauan Sula juga muncul
upwelling yang meluas sampai perairan Bitung. Di
sekitar Halmahera, upwelling kuat dan luas muncul di
timur dan selatan, yaitu tepatnya di Teluk Weda, Teluk
Bull sampai sekitar Tanjung Perak.
Pada perairan Pulau Irian Jaya, upwelling
dominan kuat ada di barat Teluk Cenderawasih sekitar
Manokwari. Upwelling juga muncul di sekitar Pulau
Waigeo, yaitu sebelah timur dengan tingkat kuat, dan
bagian barat dengan tingkat dominan lemah.

Contoh simulasi arus horisontal rata-rata (anak panah) dan elevasi permukaan laut (warna) pada
Oktober 2007 saat Teluk Jakarta akan pasang (kiri atas), pasang tertinggi (kiri bawah), akan
surut (kanan atas), surut terendah (kanan bawah) kondisi purnama.
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Gambar 6.

Peta upwelling rata-rata pada 2007 hasil pemodelan per Januari (kiri atas), April (kiri bawah),
Agustus (kanan atas) dan Oktober (kanan bawah).

Musim Peralihan I (April 2007), terjadi perubahan di barat dan selatan Pulau Lombok, Pulau Sumbawa
yaitu selatan Jawa mulai ada upwelling dengan sampai Selat Sape, selatan Pulau Flores, Sumba dan
tingkat kuat dan dominan lemah dan area relatif luas. Timor. Upwelling dominan kuat muncul di utara dan
Sementara, di sekitar Sumatera tidak ada upwelling selatan Pulau Adonara, Siantar dan Alor.
kecuali di barat Daerah Istimewa Aceh dengan
tingkat dominan lemah. Di perairan kawasan Timur
Di sekitar Laut Banda, upwelling terlihat tidak
Indonesia kemunculan upwelling menjadi berkurang muncul, hanya ada di pulau-pulau di sekitarnya dengan
dibandingkan dengan Musim Barat.
tingkat lemah dan sempit. Upwelling lemah yang luas
ada di antara Pulau Yamdena dan Kepulauan Aru.
Di perairan sekitar Kalimantan, upwelling Upwelling kuat dan relatif luas muncul di antara Pulau
terhitung tidak ada, hanya muncul lemah di tengah Buru dan Pulau Seram, serta di utara dan selatan
Selat Makassar. Sementara di sekitar Sulawesi, Kepulauan Sula. Di sekitar Pulau Halmahera muncul
upwelling umumnya lemah, yaitu di Teluk Tomini bagian upwelling di timur, yaitu sekitar Tanjung Perak dengan
utara dan Teluk Tolo. Sementara di Kepulauan Talaud, tingkat kuat dan luas. Sementara, di Teluk Weda
upwelling dominan lemah juga muncul. Upwelling kuat muncul upwelling dominan lemah dengan area luas.
muncul antara Pulau Peleng dan Pulau Taliabu, dan Kemunculan upwelling juga terlihat di timur laut Pulau
antara Pulau Wowoni dan Pulau Butung. Upwelling Morotai.
di sekitar Bali dan Nusa Tenggara, pada Musim Barat,
banyak yang muncul di sebelah selatan. Upwelling
Di perairan Irian Jaya, tingkat upwelling juga
kuat muncul di selatan Pulau Bali dengan area luas. lemah yang kemunculannya ada di antara Pulau Misol
Area upwelling yang luas di sekitar perairan ini juga dan Pulau Seram, di sekitar Pulau Waigeo sampai
menguatkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Sorong, yaitu di Selat Dampit. Upwelling lemah juga
perairan laut selatan NTB hingga Jawa Timur memiliki muncul di utara Pulau Biak dan di utara Tanjung
produktivitas primer yang tinggi dan sangat potensial Darwilis sampai utara Jayapura.
sebagai daerah fishing effort, mengingat di lokasi ini
mengalami upwelling yang paling lama periodenya
Musim Timur (Agustus 2007) terjadi perubahan
dan paling tinggi intensitasnya (Kunarso, 2005; Kemili, keadaan upwelling dibandingkan dengan musim
2012). Lalu muncul pula upwelling lemah sampai kuat sebelumnya yaitu Musim Peralihan I. Di selatan Jawa
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terlihat upwelling dominan lemah yang lebih luas
mencapai Samudera Hindia, sementara tingkat kuat
hanya ada di sekitar pesisir selatan Jawa. Upwelling
lemah sampai kuat ini juga meluas sampai perairan di
barat Lampung dan menerus sampai barat Sumatera
Barat tepatnya di Teluk Bayur. Kemunculan upwelling
lemah sampai kuat juga meluas dari sekitar Pulau
Enggano sampai barat Kepulauan Pagai, Pulau Sipora
dan Pulau Siberut serta Kepulauan Batu. Di perairan
antara Kalimantan dan Sulawesi muncul upwelling
lemah yang relatif luas. Sementara, di sekitar Pulau
Sulawesi muncul upwelling lemah sampai kuat relatif
luas di utara Sulawesi utara, yaitu di Laut Sulawesi
tepatnya di antara Tanjung Kandi sampai Teluk
Amurang. Upwelling kuat ada di timur Kepulauan
Talaud. Di Teluk Tomini, muncul upwelling dominan
kuat dan luas dari utara Tanjung Pangkalsiang sampai
Teluk Poso. Di Sulawesi Tenggara, upwelling dominan
kuat muncul di timur Pulau Wowoni sampai Tanjung
Butung, juga ada di selatan Pulau Butung dan Pulau
Muna. Upwelling relatif lemah dan luas ada di Teluk
Bone. Upwelling kuat dan luas ada di utara, barat dan
selatan Pulau Selayar.

Tanjung Papisol. Upwelling lemah ada di Teluk
Cenderawasih, utara Pulau Biak dan utara Pulau
Yapen.
Pada Musim Peralihan II (Oktober 2007),
upwelling lemah sampai kuat muncul di selatan
Jawa, namun tidak seluas Musim Timur. Sedangkan
upwelling di barat Sumatera semakin meluas ke utara.
Upwelling lemah sampai kuat muncul dari selatan
Jawa sampai barat Sumatera Barat, tepatnya barat
Teluk Bayur. Selain itu, upwelling juga meluas dari
perairan sekitar Pulau Enggano, barat Kepulauan
Mentawai, Kepulauan Batu, Pulau Nias dan Pulau
Simeulue. Bersesuaian dengan hasil yang diperoleh
Kunarso (2005) yang menyatakan bahwa upwelling
di barat Kepualuan Mentawai terjadi secara periodik
pada pergantian musim Timur ke Barat hingga Musim
Barat saat kondisi normal dan El Niño. Sementara di
sekitar Kalimantan terlihat tidak ada upwelling.

Di perairan sekitar Sulawesi, upwelling lemah
dominan kuat muncul di utara Sulawesi Utara tepatnya
antara Tanjung Kandi sampai Teluk Amurang. Upwelling
kuat muncul pula di Kepulauan Talaud. Sementara di
Di Bali dan Nusa Tenggara, upwelling dominan Selat Makassar muncul upwelling dominan lemah di
kuat muncul di selatan Pulau Bali, selatan dan barat barat Sulawesi menguat mendekati daratan. Upwelling
Pulau Lombok, selatan Pulau Sumbawa sampai Selat kuat muncul di Teluk Tomini bagian selatan antara
Sape. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Tanjung Pangkalsiang sampai Teluk Poso. Upwelling
Ningsih (2013) dengan menggunakan data temperatur kuat masih muncul di timur antara Pulau Wowoni dan
dan klorofil dari data satelit yang melaporkan bahwa Butung. Selain itu, muncul pula upwelling di selatan
upwelling di sekitar perairan selatan Bali dan Nusa Pulau Butung dan Kabaena. Upwelling lemah dominan
Tenggara kuat terjadi pada periode Juni-Oktober. kuat muncul di Selat Selayar. Di Teluk Bone muncul
Upwelling kuat juga muncul di selatan Pulau Flores, upwelling lemah sampai kuat yang relatif sempit di
Sumba, Sawu, Roti, Timor, utara dan selatan Pulau barat Tanjung Ponopono.
Adonara, Siantar dan Alor. Kemunculan Upwelling
pada musim timur di Laut Sawu ini sesuai dengan hasil
Upwelling masih muncul dominan kuat dan luas di
pengamatan INSTANT Cruise oleh Puti et al. (2006). selatan Pulau Bali dan Lombok. Sementara upwelling
Upwelling di Laut Banda muncul di selatan Pulau lemah sampai kuat muncul di selatan Pulau Sumbawa,
Wetar dan di sekitar Kepulauan Banda. Upwelling kuat Selat Sopo, selatan Pulau Flores, utara dan selatan
dan luas ada di antara Kepulauan Kai sampai Pulau Pulau Andonara sampai Alor., Di utara Pulau Timor,
Seram. Selain itu, di barat Pulau Yamdena muncul upwelling sangat lemah. Sementara di Laut Banda
upwelling kuat yang luas. Di sekitar Pulau Seram minim sekali kemunculan upwelling, yang nampak
baik utara, barat dan selatan terlihat ada upwelling dominan adalah di antara Kepulauan Kai dan Pulau
kuat yang luas, dan juga ada di selatan Pulau Buru. Seram. Di selatan Pulau Seram muncul upwelling
Upwelling kuat juga meluas dari Pulau Seram sampai lemah sampai kuat. Sementara di antara Pulau
Pulau Misol. Upwelling kuat muncul pula di selatan dan Buru dan Seram ada upwelling yang kuat. Upwelling
utara Kepulauan Sula meluas ke barat Kepulauan Obi kuat juga muncul di utara dan selatan Kepulauan
dan barat Pulau Kasiruta. Upwelling kuat juga meluas Sula. Upwelling dominan kuat dan relatif luas ada di
dari tenggara Pulau Halmahera sampai Pulau Misol. selatan Kepulauan Obi sampai barat Pulau Halmahera.
Sekitar Pulau Halmahera terlihat upwelling kuat dan Upwelling luas dan dominan lemah ada di antara Pulau
luas di Teluk Bull Sampai Tanjung Perak menerus Halmahera dan Pulau Misol.
sampai selatan Selat Morotai. Upwelling kuat juga
muncul di perairan antara Pulau Waigeo dan Pulau
Di Irian Jaya, ada upwelling yang relatif luas
Halmahera.
dari tingkat lemah sampai kuat. Kemunculannya
antara Kepala Burung sampai utara Pulau Waigeo
Pada wilayah Irian Jaya, upwelling kuat muncul menerus sampai perairan antara Pulau Waigeo dan
di utara Pulau Waigeo sampai utara Sorong. Upwelling Pulau Halmahera. Selain itu, muncul juga upwelling
lemah sampai kuat muncul di barat Fakfak sampai lemah sampai kuat di utara Fakfak meluas sampai
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Gambar 7.

Elevasi observasi dan model selama Januari, April, Agustus dan Oktober 2007 pada Stasiun
DART 23401 dan 52405.
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Tabel 1.

Galat RMS elevasi observasi dan elevasi simulasi
Bulan		

Stasiun 23401		

Stasiun 52405

Januari 2007
April 2007
Agustus 2007
Oktober 2007

0,069554		
0,077369		
0,074331		
0,066324		

0,065145
0,117350
0,058542
0,064875

selatan Tanjung Papisol, juga ada di selatan Pulau Adi,
dan di antara Kepulauan Aru dan Tanjung Namaripi.
Upwelling lemah sampai kuat dan relatif luas muncul
di perairan Cenderawasih, di selatan Pulau Yapen dan
antara Tanjung Darwilis dan Pulau Biak, serta timur
laut Pulau Biak.

upwelling meluas ke arah barat sampai perairan Pulau
Simeuleu, sedangkan di Indonesia Timur berkurang
dibandingkan Musim Timur.

Pola arus barotropik 3D dengan metode finite
volume dapat menggambarkan kondisi arus di
perairan terbuka dengan baik dan sedikit kesalahan.
Validasi
Peningkatan akan keakuratan hasil pemodelan
dapat dilakukan dengan menambahkan parameter
Validasi dilakukan dengan data observasi yang temperatur dan densitas dalam input model. Lokasi
diperoleh dari DART (National Data Buoy Center, upwelling yang telah diperoleh dari hasil pemodelan ini
National Oceanic and Atmospheric Administration). dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat peta
Ada beberapa stasiun pengamatan di domain model, lokasi fishing ground di Indonesia.
namun hanya dua stasiun yang memiliki time series
yang sama dengan waktu simulasi, yaitu Stasiun 23401 PERSANTUNAN
dan 52405. Stasiun 23401 berada di posisi 88.54°BT,
8.905°LU dimiliki oleh Thailand Meteorological
Penelitian ini didanai APBN DIPA TA. 2010 pada
Department (TMD). Stasiun 52405 berada di posisi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya
132.333°BT, 12.881°LU, dimiliki oleh National Data Laut dan Pesisir. Penyusunan dan penerbitan
Buoy Center.
manuskrip artikel ini didanai dari sumber yang sama
untuk kegiatan “Kajian Perubahan Monsun di Perairan
Hasil validasi ditunjukkan oleh Tabel 1 dan Indonesia (MOMSEI)” TA 2013. Manuskrip artikel
Gambar 7. Validasi ini menunjukkan bahwa elevasi ini telah dipresentasikan pada PIT-X ISOI November
model sudah mendekati elevasi observasi, dengan 2013. Para penulis mengucapkan terima kasih kepada
galat RMS elevasi relatif kecil (Pranowo et al., 2010), para mentor pemodelan numerik hidrodinamika: Dr.
yaitu antara 5,8542x10-2 m – 1,1735x10-1 m. Ini berarti Eng. Nining Sari Ningsih (ITB) dan Dr.rer.nat. Agus
kesalahan elevasi model rata-rata terhadap elevasi Setiawan (BPOL, Badan Litbang KP).
observasi tidak lebih dari 11,735 cm.
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ABSTRAK
Permasalahan pangan Indonesia yang sampai sekarang belum mampu terpecahkan adalah terletak pada
pendistribusiannya. Atlas pangan Indonesia yang dikeluarkan World Food Programme berupa Food Insecurity Atlas (FIA)
pada 2005 dan 2009 menunjukkan bahwa sebagian besar daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi berada di wilayah
pulau-pulau terpencil, sementara wilayah lainnya justru surplus pangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak
industri maritim dan distribusi pangan terhadap sistem ketahanan pangan nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah
Second Order Structural Equation Modeling dengan mengambil sampel sebanyak 248 responden, meliputi unsur pemerintah,
BUMN serta swasta meliputi pelayaran rakyat, galangan kapal, dan tokoh masyarakat wilayah terpencil rawan pangan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Industri Maritim mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sistem distribusi pangan di
daerah terpencil dengan nilai estimasi 0,44 dengan CR = 3,43 dan P= 0,000. Model penelitian menunjukkan bahwa sistem
distribusi pangan di daerah terpencil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sistem ketahanan pangan nasional
dengan nilai estimasi = 0,131 dengan CR = 1,095 dan P = 0,002 dan Industri Maritim berpengaruh terhadap sistem ketahanan
pangan nasional melalui sistem distribusi pangan dengan nilai estimasi = 0,476 dengan CR = 4,778, dan P = 0,000. Pengujian
secara simultan terhadap model penelitian telah memenuhi semua kriteria fitting model yang diindikasikan dengan nilai ChiSquare kecil yaitu 735.186, RMSEA = 0,055, GFI = 0,842, CFI= 0,928, dan CMIN/DF = 1,447. Temuan ini memberikan bukti
pentingnya industri maritim dalam sistem ketahanan pangan nasional melalui sistem distribusi pangan. Strategi yang tepat
untuk meningkatkan sistem ketahanan pangan nasional adalah perbaikan pada sub-sektor yang terkait langsung dalam sistem
distribusi seperti industri pelabuhan, perkapalan dan pergudangan.

Kata kunci: kerawanan pangan, pulau terpencil, industri maritim, sistim distribusi pangan, ketahanan
pangan
ABSTRACT
An analytical method used to analyze the impact of the maritime industry and the distribution of food to the national food
security system in Indonesia by the Second Order Structural Equation Modeling. This research is motivated by the phenomenon
that occurred during this period that in Indonesia there are still many areas that have a high vulnerability to food insecurity,
where most of the areas on a high level insecurity are usually in remak islands. Using 248 samples, which are composed
of representatives from governments, state-owned enterprises, and private elements that people shipping, shipbuilding, and
community leaders in remote areas of food insecurity. The study produced several important findings are: a). The maritime
industry has a significant impact on the food distribution system in remote areas with the estimated value of 0.44 with CR = 3.43
and P = 0.000; b). Model studies show that food distribution systems in remote areas have a significant impact on national food
security system with the estimated value = 0.131 with CR = 1.095 and P = 0.002; c). Maritime Industry influences on national
food security through food distribution systems with estimated values = 0476 with CR = 4,778, P = 0.000. Simultaneous testing
of the research model has met all the criteria of fitting models indicated by the small value of Chi-Square are 735.186, RMSEA
= 0.055, GFI = 0.842, CFI = 0.928, and CMIN / DF = 1.447. The finding of this research provide evidence that the maritime
industry has a significant impact on national food security through food distribution system. Referring to finding, the appropriate
strategy to improve national food security system maritime sector is the enhacement this directly sub sectors related to the
distribution systems: the port industry, shipping, and warehousing.

Keywords: food vulnerability, the remote islands, maritime industry, food distribution systems, food
security

PENDAHULUAN

memiliki potensi kerawanan pangan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
adalah negara kepulauan (archipellagic state) dengan
17.499 pulau (Dinas Hidro Oseanografi, 2004), yang
letaknya secara geografis sangat strategis, karena
berada pada posisi silang di antara benua Asia dan
Australia serta di antara Samudera Hindia dan Pasifik.
Jumlah pulau yang demikian banyak dan tersebar luas,
mengakibatkan banyak wilayah Indonesia berada di
posisi terpencil yang jauh dari akses ekonomi dan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai
kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai
dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,
aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta
tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan
budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif,
dan produktif secara berkelanjutan. Pada 2005, World

Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: didit.ashaf@yahoo.co.id
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Food Programme menerbitkan Food Insecurity Atlas
(FIA) 2005 dan dimutakhirkan dengan Food Insecurity
Atlas (FIA) edisi 2009, yang membahas tentang
Food Security and Vulnerability of Indonesia (FSVA),
mengindikasikan adanya kesenjangan pangan antar
daerah. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa ada
permasalahan yang menghambat aliran bahan pangan
dari daerah surplus ke daerah minus. Daerah dengan
kerentanan pangan tinggi sebagian besar adalah
daerah-daerah kepulauan terpencil yang hanya bisa
dijangkau oleh moda transportasi laut. Dengan
demikian dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang
terkait dengan industri maritim (Gambar 1).

Hasil Survei Indeks Kinerja Logistik yang
diselengarakan oleh Bank Dunia 2011 menunjukkan
biaya logistik nasional di Indonesia mencapai 27 %
dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rangking sistem
logistik nasional Indonesia secara menyeluruh berada
di urutan ke-75 dari 155 negara yang disurvei,
menempatkan posisi Indonesia dibawah kinerja negara
Asean lainnya seperti Filipina (urutan 44) dan Vietnam
(urutan 53). Hal ini menunjukkan tingginya biaya
distribusi di Indonesia yang membuat iklim tidak
kompetitif dibandingkan biaya distribusi negara lain.
Persoalan utama dalam pendistibusian bahan pangan
ini adalah terhambatnya transportasi laut yang biasa
digunakan sebagai sarana pengangkut bahan pangan
(Gambar 2).

Sistem distribusi merupakan bagian penting dari
sistem logistik. Sistem logistik secara nasional telah
menjadi perhatian penting pemerintah, yaitu Industri Maritim
pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian telah menerbitkan Cetak Biru
Definisi Industri menurut UU Perindustrian No 5
Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Tahun 1984 adalah kegiatan ekonomi yang mengelola
Sislognas adalah suatu sistem yang mampu menjamin bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan
berlangsungnya proses distribusi barang dari satu atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang
tempat ke tempat lain dengan baik dan sesuai dengan lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan
jumlah yang dibutuhkan dalam skala nasional. Dalam rancangan bangun dan perekayasaan industri. Definisi
cetak biru tersebut difokuskan pada bagaimana industri maritim menurut San Diego Maritime Industry
mendekatkan pemasok terhadap konsumen melalui Report 2012 (The Maritime Alliance, 2012) adalah
jaringan distribusi yang baik dan handal sehingga suatu industri yang berhubungan dengan aktivitas
kebutuhan konsumen dapat tersedia secara tepat maritim. Mengacu pada definisi tersebut, maka dapat
waktu, tepat guna dan tepat harga.
dikemukakan disini bahwa Industri maritim merupakan
perusahaan yang kegiatannya menyediakan produk

Gambar 1.
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Peta Kerentanan Pangan Indonesia Tahun 2009 (World Food Programme,2009).
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Gambar 2.

Perhitungan rata-rata biaya angkut kapal antar wilayah di Indonesia (Nurbaya, 2013).

dan layanan yang berkaitan dengan sektor maritim.
Secara umum, industri maritim mencakup semua
perusahaan yang bergerak di bisnis merancang,
membangun, manufaktur, memperoleh, operasi,
penyediaan, perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal,
atau bagian komponennya, mengelola dan/atau
operasi jalur pelayaran, dan
jasa perdagangan,
galangan kapal, dermaga, kereta api laut, bengkel laut,
pengiriman dan jasa pengiriman barang dan
perusahaan sejenis (Makundan, 2007; Kosuri, 2011).
Industri ini muncul juga termasuk komponen penting
dari minyak dan gas serta energi terbarukan.

ketahanan pangan, seperti yang didefinisikan oleh
Deklarasi KTT Dunia tahun 2009 tentang Ketahanan
Pangan. Ukuran ketahanan pangan dapat diidentifikasi
menggunakan 4 dimensi yaitu: food availability,
economic and physical access to food, food utilization
and stability (vulnerability and shocks) over time
(Economist Inteltigence Unit, 2012).

Penelitian tentang ketahanan pangan, selain
merujuk pada difinisi yang telah ditetapkan di beberapa
lembaga dunia yang menangani ketahanan pangan
seperti FAO, World Food Pragrame, Economist
Inteltigence Unit telah banyak dilakukan, terutama di
Ketahanan Pangan
negara-negara yang rawan terhadap ketahanan
pangan, antara lain oleh Keenan (2009), Jamhari
Pengertian tentang pangan menurut Undang- (2011) dan Raharto (2009).
Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah: segala sesuatu
yang berasal dari sumber hayati produk pertanian,
Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh
perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, mana dampak industri maritim terhadap sistem
perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah ketahanan pangan nasional terutama untuk mengatasi
yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman permasalahan pangan di wilayah terpencil, serta
bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan bagaimana pengaruhnya terhadap sistem distribusi
pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang pangan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ menjadi acuan untuk mengembangkan strategi
atau pembuatan makanan atau minuman. Menurut pengembangan industri maritim di Indonesia
FAO (2008, 2009, 2013), selama ini ketahanan pangan memaksimalkan peranan sistem logistik nasional
diukur menggunakan indikator gizi kurang, yang dalam memperkokoh sistem ketahanan pangan
merupakan ukuran dari kekurangan energi diet (Smith nasional
& Subandoro, 2007). Sebagai indikator mandiri,
prevalensi indikator kekurangan gizi tidak mampu
menangkap kompleksitas dan multidimensionality
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METODE PENELITIAN

a. Sistem Ketahanan Pangan Nasional

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengacu pada World Food
Programe (2009), FAO (2013), dan
Global Food
Penelitian dilaksanakan dengan pengambilan Security Index (2013), ketahanan pangan diukur
data primer berupa penyebaran kuesioner kepada mengunakan 3 dimensi, yaitu (i) Availibility, (ii)
stakeholder meliputi perusahaan pelayaran, PT. Accesability, dan (iii) Quality and Safety.
Pelindo, industri maritim (PT. PAL, PT. Kodja Bahari),
pemerintah daerah, Ditjen Perhubungan Laut,
Dimensi availability mengukur kecukupan
perusahaan perikanan, BULOG, pakar pangan dan pasokan pangan nasional, risiko gangguan pasokan,
tokoh adat wilayah terpencil. Beberapa kota yang kapasitas nasional untuk menyebarluaskan makanan,
diambil sebagai sampel adalah Jakarta, Surabaya, dan upaya penelitian untuk meningkatkan output
Batam, dan Makasar serta beberapa kota wilayah pertanian (Kruemas, 2012; Kim et al, 2011; Lambert,
Indonesia bagian timur seperti di Propinsi Papua dan 1998, Bulte et al, 2007). Dimensi ketersediaan diukur
Propinsi Nusa Tenggara Timur. Proses pengumpulan menggunakan 7 indikator yaitu:
data dilakukan selama Agustus hingga September •
Y1.1: Kecukupan pasokan (Sufficiency of supply)
2014.
•
Y1.2: Alokasi penelitian dan pengembangan
bidang ketahanan pangan (Public expenditure on
Teknik Pengambilan Data
agricultural research and development)
•
Y1.3:Infrastruktur
pertanian
(Agricultural
Teknik pengambilan contoh dalam penelitian ini
infrastructure)
menggunakan
metode
purposive
sampling. •
Y1.4: Ketidakpastian produksi pertanian (Volatility
Pengambilan contoh diawali dengan pemilihan
of agricultural production)
terhadap perusahaan ataupun lembaga lain secara •
Y1.5: Resiko stabilitas politik (Political stability risk)
purposive. Pemilihan dilakukan secara purposive •
Y1.6: Tingkat korupsi (Corruption)
karena fakta lapangan menunjukkan bahwa tidak •
Y1.7: Kapasitas penyerapan pangan di perkotaan
semua perusahaan ataupun lembaga mempunyai
(Urban absorption capacity)
kompetensi untuk dijadikan responden (Sekaran,
2002). Jumlah sampel yang harus digunakan dalam
Dimensi affordability mengukur kemampuan
SEM menurut Hair et al. (2010) dan Ghozali (2013) konsumen untuk membeli makanan, kerentanan
adalah paling sedikit 5 sampai 10 kali jumlah indikator mereka terhadap ketidakpastian harga, dan adanya
yang akan diestimasi. Pada penelitian ini minimal 190 program dan kebijakan untuk mendukung mereka
responden. Responden yang digunakan sebagai ketika ketidakpastian harga terjadi (FSIS, 2005; Mezetti
sampel dalam penelitian ini sebanyak 248 dengan & Billari, 2005; Andreyeva et al., 2010; Martin &
rincian sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.
Anderson, 2012). Dimensi Affordability diukur
mengunakan 6 indikator, yaitu:
Definisi Operasional Variabel
•
Y2.1: Proporsi pengeluaran belanja rumah tangga
untuk bahan makan dari total pengeluaran (Food
Variabel unobservable tidak dapat diukur secara
consumption as a proportion of total household
langsung, sehingga harus dilakukan pendefinisian
expenditure)
secara
operasional
melalui
indikator
untuk •
Y2.2: Proporsi populasi yang hidup dibawah garis
mengukurnya. Indikator tersebut meliputi:
kemiskinan (Proportion of population living under
or close to the global poverty line)
•
Y2.3: GDP per kapita (at purchasing power parity,
or PPP, exchange rates)
Tabel 1.

Ringkasan daftar responden
Unsur			Jumlah 		Banyak sampel		Total
Pemerintah Pusat		1		24			24
Pemerintah Provinsi
2		14			28
Pemerintah Kabupaten
20		7			140
Pelindo			4		5			20
Industri Pelayaran
6		4			24
Industri Perkapalan
3		4			12
Grand Total							248
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•
•
•

Y2.4: Tarif impor hasil pertanian (Agricultural
import tariffs)
Y2.5: Program jarring pengaman pangan
(Presence of food safety net programmes)
Y2.6: Akses ke pembiayaan bagi petani (Access
to financing for farmers)

Dimensi Quality and Safety mengukur apa yang
sering disebut sebagai “utility” dalam istilah keamanan
pangan (Pouliot & Summer, 2008). Dimensi ini menilai
keberagaman dan rata-rata kualitas nutrisi makanan,
serta keamanan makanan (Steenkamp & van Trijd,
1996; Manning et al., 2006; Canavari, 2010). Dimensi
Quality and Safety diukur menggunakan 5 indikator,
yaitu:
•
Y3.1: Keragaman makanan (Diet diversification)
•
Y3.2: Komitmen pemerintah untuk meningkatkan
standar
nutrisi
masyarakat
(Government
commitment to increasing nutritional standards)
•
Y3.3: Ketersediaan mikronutrien (Micronutrient
availability)
•
Y3.4: Kualitas protein (Protein quality)
•
Y3.5: Keamanan pangan (Food safety)
b. Distribusi Pangan
Mengacu pada UU No 18 Tahun 2012 ndikator
kinerja dari distribusi pangan sesuai pasal 49 adalah:
Variabel
pengembangan
sistem
diukur
menggunakan indikator:
•
X4.1: Terwujudnya pengembangan sistem
distribusi pangan melalui pelayanan transportasi
yang efektif dan efisien.
•
X4.2: Adanya pengembangan sistem regulasi dari
pemerintah daerah yang mempermudah bongkar
muat produk pangan
•
X4.3: Tersedianya pengembangan sistem sarana
dan prasarana untuk distribusi pangan terutama
pangan pokok.
•
X4.4: Tersedianyan pengembangan sistem
lembaga distribusi pangan di masyarakat.
•
Selanjutnya untuk variabel pengelolaan sistem
diukur menggunakan indikator:
•
X5.1: Terwujudnya pengelolaan sistem distribusi
pangan melalui pelayanan transportasi yang
efektif dan efisien.
•
X5.2: Adanya pengelolaan sistem regulasi dari
Pemerintah Daerah yang mempermudah bongkar
muat produk pangan
•
X5.3: Tersedianya pengelolaan sistem sarana dan
prasarana untuk distribusi pangan terutama
pangan pokok.
•
X5.4: Tersedianyan pengelolaan sistem lembaga
distribusi Pangan di masyarakat.

c. Industri Maritim
Komponen utama dari industri maritim dapat
dikelompokkan menjadi 3 klaster industri yaitu: industri
jasa maritim, industri perkapalan, dan industri pangan
strategis (termasuk perikanan).
Industri jasa maritim berkaitan dengan kegiatan
usaha bidang jasa yang berhubungan dengan sektor
kelautan. Industri jasa maritim meliputi:
X1.1: Industri Pelabuhan
X1.2: Industri Pergudangan
X1.3: Industri Pelayaran
X1.4: Industri Pariwisata.
Menurut Peraturan Menteri Perindustrian
Republik Indonesia nomor: 124/M-IND/PER/10/2009
tentang Road Map Pengembangan Klaster Industri
Perkapalan, disebutkan bahwa Industri Perkapalan
adalah industri yang terdiri dari:
X2.1: Industri Kapal
X2.2: Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal
X2.3: Industri Perbaikan Kapal
X2.4: Industri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu
Pesiar, Rekreasi dan Olahraga
Model Penelitian
Perumusan
model
pada
penelitian
ini
menggunakan metode
Second Order Structural
Equation Modeling (SEM). Metode SEM digunakan
dengan pertimbangan bahwa tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mencari besarnya pengaruh antar
variabel laten. Sedangkan Second Order Structural
Equation Modeling digunakan karena setiap variabel
laten utama diukur menggunakan beberapa variabel
laten lain. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar
3.
Hipotesis Penelitian
Hipotesis dalam penelitian dapat dirumuskan
sebagai berikut:
•
H1 : Industri maritim memiliki berdampak signifikan
terhadap ketahanan pangan nasional.
•
H2 : Industri maritim mempunyai dampak signifikan
terhadap distribusi pangan nasional.
•
H3 : Pendistribusian pangan memiliki pengaruh
signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.
•
H4 : Industri Maritim memiliki dampak terhadap
sistem ketahanan pangan nasional melalui
distribusi pangan.
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Persamaan Model Penelitian
Rumus model struktural berdasarkan model dan
hipotesis adalah sebagai berikut:
Untuk mendapatkan η1 pendukung jawaban
hipotesis 1:
η1 = γ11 . ξ4 + γ12 . ξ5 + γ13 . ξ6 ................ 1)
Untuk mendapatkan η2 pendukung jawaban
hipotesis 2 dan 3:
η2 = γ31 . ξ7 + γ32 . ξ8 ................................... 2)
Untuk mendapatkan η3 pendukung jawaban
hipotesis 4:
η3 = γ21 . ξ1+ γ22 . ξ2 + γ2.3 . ξ3 ................. 3)
Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah teknik
analisis data secara deskriptif dan analisis data dengan
statistika inferensial. Semua pengujian hipotesis
penelitian dilakukan dengan menggunakan α = 0,05.
Pengolahan data yang dilakukan menggunakan piranti
lunak AMOS 21.

Gambar 3.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
pengujian
model
penelitian
yang
dilakukan secara simultan ditunjukkan pada Gambar
4. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan
AMOS Ver. 21.0 dalam model di atas, tampak ukuran
Goodness of Fit yang telah dirangkum dalam Tabel 2.
Berdasarkan lima ukuran kebaikan model seperti
dalam Tabel 2, menunjukkan bahwa keseluruhan
model yang diuji adalah baik, sehingga model tersebut
dapat digunakan untuk proses analisis selanjutnya.
Dari hasil output hasil pengolahan data terhadap
model dengan menggunakan AMOS Ver. 21 dihasilkan
persamaan sebagai berikut :
Distribusi Pangan = 0,43 * Industri Maritim .. 4)
NFS = 0,131* Industri Maritim + 0,476 * Distribusi
Pangan ..................................................... 5)
Angka konstanta 0,43 merupakan nilai loading
factor yang
menggambarkan
besarnya
efek
langsung industri maritim terhadap distribusi pangan.
Sedangkan angka konstanta 0,131 merupakan nilai
loading factor yang menggambarkan besarnya efek

Model lengkap dampak industri maritim terhadap ketahanan pangan.

Dampak Potensi Industri Maritim...Wilayah Kepulauan Terpencil (Herdiawan, D. et al.)

Gambar 4.

Output SEM dalam model penelitian.

langsung industri maritim terhadap NFS, dan angka
konstanta 0,476 adalah merupakan nilai loading factor
yang menggambarkan besarnya pengaruh langsung
distribusi pangan terhadap NFS.

Program Jaring Pengaman Pangan

Hasil
pengolahan
data
menggunakan
Confirmatory Factor Analysis (CFA) terhadap variabel
kemampuan
masyarakat
mengakses
pangan
Implikasi Manajerial
(affordalibility) menunjukkan bahwa indikator program
jaring pengaman pangan bukan merupakan indikator
Penelitian ini menghasilkan suatu temuan- yang dapat digunakan sebagai alat ukur variabel
temuan yang harus ditindak lanjuti agar mempunyai affordability, begitu juga untuk indikator tarif impor
dampak positif terhadap perbaikan secara sistemik.
pertanian. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan

Tabel 2.

Kebaikan model second order Structural Equation Model (SEM) variabel laten Industri
Maritim setelah dilakukan perbaikan
Ukuran Goodness Of Fit

Standar Kebaikan		Hasil Perhitungan		Kesimpulan

CHI-SQUARE			Kecil			735.186			Fit
RMSEA 			
≤ 0,08			
0,055			
Fit
GFI				
≥ 0,9			
0,842			
Marginal Fit
CFI				
≥ 0,9			
0,928			
Fit
CMIN/DF			
≤ 2			
1,447			
Fit
Sumber: Hasil Pengolahan (2015)
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masyarakat daerah terpencil untuk menjangkau
pangan tidak dipengaruhi oleh kebijakan tarif impor
hasil pertanian. Sehingga untuk dapat meningkatkan
kemampuan masyarakat dalam mendapatkan pangan,
kebijakan memperbesar tarif impor hasil pertanian
untuk proteksi hasil pertanian lokal tidaklah efektif.
Temuan lain yang menarik adalah hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa program jaring pengaman
pangan yang termasuk pada program Jaring Pengaman
Sosial (JPS) yang selama ini telah dicanangkan
oleh pemerintah ternyata tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap kemampuan masyarakat untuk
mengakses pangan yang ditunjukkan oleh kecilnya
nilai loading factor indikator tersebut. Temuan ini
memperkuat sinyalemen dari beberapa kalangan yang
menyatakan bahwa program Jaring Pengaman Sosial
(JPS) selama ini belum tepat sasaran.
Pada variabel Ketersediaan Pangan (availability)
yang diukur menggunakan 7 indikator, hasil uji CFA
ternyata terdapat 2 indikator yang tidak berpengaruh
secara signifikan yang ditunjukkan oleh nilai loading
factor yang < 0,5. Indikator tersebut adalah Y15,
yaitu resiko stabilitas politik dan Y17, yaitu kapasitas
penyerapan pangan di perkotaan.
Implikasi manajerial dari temuan ini adalah
bahwa besarnya kapasitas daya serap pangan di
perkotaan tidak dapat secara signifikan meningkatkan
ketersediaan pangan di daerah terpencil. Hal ini
mengindikasikan bahwa kelangkaan pangan dan
mahalnya harga pangan di daerah terpencil tidak
dipengaruhi oleh stabilitas politik dan juga tidak
disebabkan karena besarnya permintaan pangan di
kota.
Kebijakan Sektor Industri Maritim
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh industri maritim terhadap sistem
ketahanan pangan nasional (NFS) baik secara
langsung maupun tidak langsung dengan melalui
distribusi pangan. Dampak industri maritim terhadap
sistem ketahanan pangan nasional yang tidak langsung
dengan melalui distribusi pangan menunjukkan nilai
koefisien yang lebih besar dibandingkan pengaruh
secara langsung. Implikasi manajerial dari temuan
ini adalah bahwa perbaikan di sektor industri maritim
dapat meningkatkan sistem distribusi pangan dan
dengan meningkatnya sistem distribusi pangan maka
sistem ketahanan pangan nasional akan meningkat.
Temuan dari penelitian ini juga sudah sejalan
dengan kebijakan pemerintah menerbitkan Sistem
Logistik Nasional yang terintegrasi dalam program
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang ditetapkan dengan
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil uraian pembahasan tersebut, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Industri maritim mempunyai dampak positif
terhadap sistem distribusi pangan di daerah
terpencil dan peningkatan industri maritim
dapat membantu meningkatkan ketahanan
pangan nasional.
2. Industri maritim berpengaruh terhadap sistem
ketahanan pangan nasional melalui sistem
distribusi pangan.
3. Penelitian menghasilkan temuan bahwa
industri maritim mempunyai dampak positif
terhadap sistem ketahanan pangan nasional
melalui sistem distribusi pangan, sehingga
strategi yang tepat untuk meningkatkan
sistem ketahanan pangan nasional sektor
maritim adalah dengan meningkatkan
perbaikan pada industri maritim yang
terkait langsung terhadap sistem distribusi
yaitu industri pelabuhan, perkapalan, dan
pergudangan.
Saran
1. Terdapat beberapa keterbatasan dalam
penelitian ini yaitu hanya meneliti dampak
industri maritim terhadap sistem ketahanan
pangan nasional. Untuk dapat mengungkap
secara komprehesif dan lengkap maka
diperlukan suatu model penelitian yang
melibatkan lebih banyak lagi variabel lain di
luar variabel industri maritim.
2. Perlunya penelitian lanjutan dengan lebih
menfokuskan pada sinergitas program sistem
logistik nasional dan program Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI).
PERSANTUNAN
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ABSTRAK
Kota Pariaman pada 2009 mengalami gempabumi dua kali dengan kekuatan gempa 7,9 SR dan 6,2 SR (USGS, 2009).
Dampak yang ditimbulkan terjadi korban jiwa meninggal 46 orang, luka berat 64 orang dan luka ringan 363 orang (BPK - RI
2010).Upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi korban jiwa, pemerintah daerah membuat rute evakuasi menuju Tempat
Evakuasi Sementara (TES) di lokasi yang aman. Lokasi penelitian berada di Desa Naras Satu, Desa Ampalu, Desa Kampung
Baru, Desa Karan Aur, Desa Taluak, Desa Marabau dan Desa Pasir Sunur. Upaya yang dilakukan agar meminimalisasi korban
bencana dengan mengevakuasi warga menuju TES dengan jarak tempuh 270 m yang dapat dicapai dalam waktu 6 menit.
Proses analisis SIG menggunakan jaringan jalan (network analysis). Parameter yang digunakan adalah jaringan jalan dan
sebaran rumah penduduk.Dari hasil analisis SIG dapat diketahui usulan TES berjumlah 39 unit yaitu 8 unit di Desa Naras Satu,
5 unit di Desa Ampalu, 11 unit di Desa Kampung Baru, 7 unit di Desa Karan Aur, 1 unit di Desa Taluak, 4 unit di Desa Marabau
dan 3 unit di Desa Pasir Sunur. Kelayakan TES yang dapat menampung warga antara lain Kantor lama Walikota Pariaman
Karan Aur, Mesjid Pasir Sunur, SDN 5 Marabau, SMPN2 Kampung Baru dan SDN 15 Ampalu.

Kata kunci: analisis SIG, mitigasi bencana, TES, Kota Pariaman.
ABSTRACT
Pariaman City experienced two earthquakes in 2009 with magnitudes of 7.9 SR and 6.2SR respectively (USGS, 2014).
The impacts to people included 46 died, 64 seriously injured and 36 of slightly injured (BPK - RI 2010). Therefore, to minimize
the death casualties, the local goverment maps evacuation routes to the safe shelters/TES, which located in 7 villages namely Villages of Naras Satu, Ampalu, Kampung Baru, Karan Aur, Taluak, Marabau and Pasir Sunur. It is designed that
the evacuation to the TES of 270 m distance can be reached within 6 minutes. Hence, a GIS analysis by network analysis is
applied. The parameters used are the road network and distribution of houses. So, from the results of GIS analysis it can be
seen the number of proposed TES is 39 units, there are : Naras Satu village (8 units), Ampalu village (5 units), Kampung Baru
village (11 units), Karan Aur village (7 units), Taluak Village (1 unit), Marabau Village (4 units) and Pasir Sunur village (3 units).
The TES can accommodate residents arelike, the Office of provost Pariaman at Karan Aur Village, Pasir Sunur Mosque, Public
Elementary School (SDN 5) Marabau, Junior High School (SMPN2) Kampung Baru and Public Elementary School (SDN 15)
Ampalu.

Keywords: GIS analysis,disaster mitigation, TES, Pariaman City.

PENDAHULUAN
Kota Pariaman dilanda gempa bumi pada 2009
dengan Magnitudo (Mw) 7,9 dan 6,2 (USGS, 2009).
Dampak yang terjadi mengakibatkan korban jiwa
meninggal 46 orang, luka berat 64 orang dan luka
ringan 363 orang (Satkorlak 2009). Beberapa gempa
yang dirasakan sampai ke Kota Pariaman antara lain
gempa bumi di Aceh pada 2004 berkekuatan 9,2 SR,
di Sumatera 2005 kekuatan 8,7 SR, di Bengkulu
Tahun 2007 berkekuatan 7,9 SR dan gempa bumi di
Sumatera 2012 dengan kekuatan 8,9 SR (Natawidjaja,
2007).
Potensi bahaya (hazard) gempabumi di Kota
Pariaman cukup tinggi karena letaknya yang dekat
dengan jalur patahan Semangko (Semangko Fault)
atau patahan Barat Sumatera dan juga zona

penujaman Lempeng
India-Australia di bawah
Lempeng Eurasia yang dapat memicu terjadi gempa
bumi. Daerah penunjaman lempeng yang berada di
dasar laut dapat berperan sebagai megathrust atau
sesar anjak naik yang berpotensi untuk membangkitkan
tsunami ketika terjadi gempa besar yang diikuti oleh
deformasi vertikal di lokasi tersebut.
Wilayah Padang dan sekitar pantai Barat
Sumatera merupakan dataran rendah yang memiliki
resiko yang besar di dunia dari ancaman tsunami,
yang dapat disebabkan oleh gempa bumi yang berasal
dari Palung Sunda, karena di wilayah tersebut terdapat
seismic gap yang dapat menjadi sumber gempa di
masa yang akan datang (Sieh, 2009).
Gempa bumi yang terjadi di Kota Pariaman dapat
berasal dari zona penujaman dan Patahan Besar

Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: diniwilnon@gmail.com
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Sumatera. Gempa yang berasal dari zona penujaman/
subduksi akibat dari tumbukan dua lempeng yaitu
lempeng (Samudra) Hindia atau lempeng IndiaAustralia bergerak menunjam ke bawah lempeng
(benua) Sumatra dan busur kepulauan di bagian
baratnya adalah bagian dari lempeng Eurasia
(Natawidjaja, 2007).
Usaha mitigasi bencana di Kota Pariaman sangat
diperlukan mengingat Kota Pariaman merupakan
daerah pesisir di Sumatera Barat yang dekat dengan
lokasi sumber gempa dan tsunami. Mitigasi tersebut
dapat diwujudkan dengan membuat Tempat Evakuasi
Sementara (TES) di daerah pesisir yang dapat
dijangkau dengan cepat oleh masyarakat saat akan
terjadi tsunami (UU 24/2007, UU 27/2007, Perda Kota
Pariaman No. 3/2010). Lokasi TES secara umum
dapat berupa daerah alami dataran tinggi, daerah
tanah tinggi buatan dan struktur baru yang dirancang
tahan gempa dan tsunami (FEMA, 2008).

Wilayah desa pesisir kota ini telah memiliki TES yang
bersifat multiguna seperti, Desa Kampung Baru
menggunakan lantai 3 SMPN 2 Kampung Baru untuk
TES, sementara lantai 1 dan 2 untuk aktivitas belajar.
Desa Karan Aur terdapat kantor lama Walikota
Pariaman yang dapat dimanfaatkan untuk TES berada
di lantai 3. Desa Pasir Sunur memanfaatkan Mesjid
Pasir Sunur sebagai TES. Desa-desa di wilayah pesisir
hanya sebagian kecil yang mempunyai TES sehingga
perlu dilakukan penelitian penentuan lokasi TES.
Perencanaan
pembangunan
TES
perlu
memperhatikan nilai percepatan tanah puncak (Peak
Ground Acceleration) (Prihantono et al., 2013) dan
spektrum respon gempa di lokasi TES Kota Pariaman
(Dewi et al., 2014). Berdasarkan hasil penelitian
Prihantono et al. (2013) nilai percepatan tanah puncak
Kota Pariaman berkisar antara 0,35g- 4g yang berarti
berada di daerah yang cukup rawan.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan
Aplikasi penentuan TES menggunakan teknologi tahun 2012, yang hasilnya telah dipublikasi pada
Informasi Geografis. Teknologi informasi Geografis Jurnal Segara dalam Volume 10 edisi Bulan Agustus
dapat mengelola tentang populasi, infrastruktur dan 2014 dengan judul “Penentuan Tempat Evakuasi
data distribusi spasial. Misalnya, kemampuan untuk Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)
memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan untuk Gempa Bumi dan Tsunami dengan Pendekatan
penting, seperti dimana daerah yang paling terkena Sistem Informasi Geografis, Kota Pariaman Provinsi
dampak dan bagaimana mencapainya dalam situasi Sumatera Barat”. Adapun tujuan dari penelitian adalah
darurat, dapat diatasi dengan menggunakan teknologi untuk mengetahui lokasi dan daya tampung ideal
SIG (Goodchild, 2006). Pengetahuan Ilmu Geografi Tempat Evakuasi Sementara di kota Pariaman melalui
digunakan dalam pengelolaan bencana untuk analisis jaringan (network analysis) dari data spasial
memandu dan memantau penggunaan lahan, yang diolah menggunakan perangkat sistem informasi
menggambarkan rute transportasi untuk evakuasi geografis.
yang efektif, dan menggambarkan kembali zona
bahaya berdasarkan pengetahuan baru atau METODE PENELITIAN
perubahan dalam sistem yang alami atau buatan
manusia (Greene, 2002).
Penelitian dilakukan di Kota Pariaman pada 31
Maret sampai 16 Juli 2014. Lokasi penelitian berada di
Purbani et al. (2014) mengusulkan 23 unit TES Desa Naras Satu, Desa Ampalu, Desa Kampung Baru,
dari 12 unit TES yang sudah ada dan jalur horisontal Desa Karan Aur, Desa Taluak, Desa Marabau dan
menuju TEA sebanyak 15 jalur di Kota Pariaman. Desa Pasir Sunur (Gambar 1).

Gambar 1.
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Secara geografi, lokasi penelitian berada pada
posisi 0o 33’ 00”-0o40’43” LS hingga 100o04’46”100o10’55” BT. wilayah administrasi Kota Pariaman
bagian utara berbatasan dengan Kecamatan V Koto
Kampung Dalam (Kab. Padang Pariaman), bagian
selatan berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris
(Kab. Padang Pariaman), bagian Timur berbatasan
dengan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak (Kab.
Padang Pariaman) dan bagian barat berbatasan
dengan Selat Mentawai.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini
meliputi data primer dan data sekunder. Data primer
dikumpulkan di lokasi yang terkena gempa bumi dan
tsunami (Tabel 1).
Data Sekunder terdiri dari beberapa peta dan
citra. Peta Topografi Kota Pariaman lembar 0715-33
Pariaman skala 1:25.000 yang dikeluarkan oleh
Bakosurtanal 1976 digunakan untuk mengetahui lokasi
di Kota Pariaman yang rentan. Citra Ikonos Tahun
2006 dan 2009 diperoleh dari Google Earth digunakan
untuk mengetahui kondisi Kota Pariaman secara
keseluruhan. Data kependudukan diperoleh dari Dinas
Kependudukan Kota Pariaman 2014 untuk mengetahui
jumlah penduduk di wilayah yang rentan, sehingga
dapat diketahui kapasitas TES yang dibutuhkan. Peta
zonasi rawan tsunami yang dikeluarkan oleh Pusat
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi-Badan
Geologi Kementerian Energi Sumberdaya Mineral
Tahun 2009 diperlukan untuk mengetahui sebaran
luasan genangan tsunami. Peta Penggunaan Lahan
dan Peta Jaringan Jalan Kota Pariaman yang
dikeluarkan oleh BAPPEDA Kota Pariaman Tahun
2012, digunakan untuk mengetahui kondisi tutupan
lahan saat ini.
Langkah awal penentuan lokasi TES adalah
mengidentifikasi sebaran permukiman Kota Pariaman
dari citra Ikonos sebelum ke lapangan. Unsur sebaran
permukiman digunakan untuk mengetahui permukiman
yang rentan terhadap tsunami. Langkah selanjutnya
adalah
verifikasi
hasil
interpretasi
dengan
melaksanakan uji lapangan (ground truth). Hasil
verifikasi digunakan untuk pembaharuan data
permukiman. Pembaharuan data jalan dilakukan
berdasarkan Peta Jaringan Jalan dan pemetaanTES
yang eksisting.
Tabel 1.

Atribut yang diperlukan dalam pengelolaan SIG
adalah unsur titik, garis dan polygon (Laurini &
Thompson, 1996). Unsur titik sebagai kota, unsur garis
sebagai jalan dan unsur polygon sebagai wilayah
permukiman dan zona rawan gempa dan tsunami.
Pengolahan atribut SIG menggunakan perangkat
lunak Arc View yang memiliki ekstensi network analysis
dapat berfungsi untuk menentukan wilayah jangkauan
(service area) suatu titik dari jarak yang ditentukan
menurut ketersediaan jaringan jalan/aksesibiltas.
Dalam penelitian ini, fungsi network analysis digunakan
untuk menentukan permukiman yang terjangkau atau
tidak terjangkau oleh TES yang telah ada (existing).
Setelah itu, fungsi ekstensi ini juga digunakan untuk
menentukan lokasi TES usulan yang strategis untuk
permukiman yang tidak terjangkau oleh TES yang
eksisting. Data jaringan jalan sangat diperlukan dalam
proses analisis SIG (network analysis) untuk
mengetahui arah evakuasi menuju ke tempat yang
lebih aman. Adapun alur kerja tertera pada Gambar 2.
Waktu tiba tsunami lokal yang sangat singkat,
antara 10 – 60 menit, membuat penyebaran informasi
peringatan dini tsunami menjadi sulit. Hal ini akan
berdampak langsung pada prosedur evakuasi dan
waktu evakuasi yang sangat singkat. Ketika gempa
bumi terjadi seluruh sensor pencatat gempa bumi yang
berada di stasiun seismik di sekitar sumber gempa
bumi akan mencatat data gempa bumi dan
mengirimkannya ke pusat pengolahan di BMKG Pusat
untuk diproses. Untuk gempa bumi di wilayah Indonesia
diperlukan waktu kurang dari 5 menit (T0-T1). (BMKG,
2012). Sistem peringatan dini tsunami di Indonesia
lebih dari sekedar teknologi, tetapi juga memerlukan
keterlibatan masyarakat di daerah berisiko bencana
dan otoritas yang bertugas di semua tingkat dalam
mengembangkan
kemampuan
mereka
untuk
mengantisipasi terjadinya bencana.
Usaha yang dilakukan dalam mengurangi
bencana adalah secepat mungkin mengevakuasi
warga menuju tempat yang lebih aman. Oleh karena
itu dilakukan usulan TES berupa bangunan vertikal
yang mempunyai ketinggian minimum lantai TES
adalah elevasi gelombang datang (run up) tsunami
maksimum di lokasi TES, ditambah 30%, ditambah 3
meter, dan dikurangi ketinggian tanah di lokasi TES
(FEMA, 2008). Metode untuk penentuan jarak aman

Jenis data fisik yang digunakan dalam penelitian

Komponen fisik		
Metode			
			Pengumpulan Data

Sumber 		
Data

Alat/bahanyang digunakan

Penggunaan Lahan
Observasi		
In situ		
Meteran, GPS hand held oregon 520,
								Daftar Isian, Kamera Digital
Sosial Masyarakat
Wawancara		
In situ		
Daftar Isian
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Gambar 2.

Diagram alir proses penentuan Tempat Evakuasi Sementara (TES).

untuk mencapaiTES mengacu pada Institute of Fire Reporting Packages.
Safety and Disaster Prepardnes Japan dalam Budiarjo
(2006) diterangkan bahwa Kecepatan evakuasi = 0,751
Software merupakan salah satu kompenen yang
m/detik (kecepatan berjalan Manusia Lanjut Usia). terdapat di dalam SIG, yaitu dalam suatu software SIG
Waktu yang digunakan < 10 menit. Dalam penelitian ini harus memiliki (Gambar 4):
menggunakan waktu 6 menit karena diasumsikan
1. Sistem koordinat, yang mampu membaca
waktu tersebut warga dapat menuju TES yang terdekat.
data yang bereferensi koordinat dan mampu
Waktu proses evakuasi = 6 menit = 6 x 60 detik = 360
mentransformasikan ke berbagai macam
detik, Jarak dari TES = 360 detik x 0,751 m/detik =
sistem koordinat (geografis maupun proyeksi)
270,36 m = 270 m (Gambar 3).
2. Querry, untuk melakukan seleksi dari suatu
grafis (titik, garis dan poligon) maupun dari
Setelah ditentukan jarak tempuh sejauh 270 m
atributnya.
dalam waktu 6 menit maka dilakukan proses network
3. Fungsi editing data grafis.
analysis menggunakan jaringan jalan. Dari proses
4. Fungsi Pengukuran Geomteris.
tersebut dapat diketahui TES yang diperlukan di setiap
5. Sistem Manajemen Basis Data, yang
wilayah penelitian (Gambar 3).
berfungsi untuk menyimpan dan mengelola
data spasial.
Proses penentuan TES ini menggunakan analisis
6. Fungsi Analisis, yang berfungsi untuk
berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem
menganalisis data spasial
Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang
terdiri dari komponen (software, hardware, user, dan
Beberapa software GIS untuk pengolah data
metode) yang berfungsi untuk menyimpan, mengedit, vektor maupun data raster antara lain Arc GIS, Map
memanipulasi, dan menganalisis data geografis Info, Quantum GIS, ENVI, ERDAS, ER Mapper, PCI,
(Aronoff, 1989). Data dalam SIG selalu terdiri dari 2 Global Mapper, dll.
komponen, yakni data grafis (line, titik, dan poligon)
dan atributnya. Data grafis ini merupakan gambaran
Salah satu tools analisis yang digunakan dalam
yang merepresentasikan ruang atau obyek di muka penelitian ini adalah analisis jaringan (Network
bumi dan selalu memiliki informasi atribut. Karena Analysis). Analisis jaringan merupakan analisis
kemampuannya dalam mengintergrasikan data grafis berdasarkan atas jarak yang mengacu kepada jaringan
(CAD) dan data atribut, SIG telah berkembang hingga (network). Jaringan yang digunakan dalam analisis
dapat mengadopsi 3 jenis teknologi dari beberapa jaringan ini adalah data jalan. Selain sebagai prasarana
macam software, yakni Relational Database untuk mendukung mobilitas masyarakat, dalam konteks
Management System, Computer Assisted Design and tanggap darurat, jaringan jalan juga digunakan sebagai
Graphics Software, dan Statistical Analysis and jalur/akses evakuasi. Jaringan jalan digunakan untuk
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Gambar 3.

Waktu terjadinya gempa sampai tsunami tiba di pantai (Sumber: Budiarjo, 2006).

Gambar 4.

Hubungan GIS dengan 3 teknologi dari beberapa macam software.

menentukan apakah suatu kelompok masyarakat
dapat terjangkau oleh TES yang berjarak maksimum
270 m. Bila terdapat kluster pemukiman masyarakat
yang belum terjangkau TES, maka perlu dilakukan
penentuan usulan TES.
Proses penentuan jangkauan dari TES yang
telah ada (eksisting) yakni dengan menggunakan
analisis Service Area yang terdapat pada tools didalam
software Arc Gis. Data yang digunakan adalah lokasi
TES eksisting dan jaringan jalan dengan penentuan
jarak jangkauan sejauh 270 m dari TES. Hasilnya
berupa poligon jangkauan 270 m dari pusat lokasi TES
berada.

eksisting maupun TES usulan, selanjutnya adalah
proses spatial join antara data sebaran rumah dengan
poligon jangkauan TES. Spatial join ini bertujuan agar
setiap rumah memiliki ID terhadap tujuan TES-nya
masing-masing. Setelah itu, maka akan didapat jumlah
rumah yang terjangkau di setiap TES. Dari jumlah
rumah yang terjangkau di masing-masing TES tersebut
kemudian diestimasi jumlah penduduk yang ditampung
dengan pendekatan 1 rumah dihuni oleh 6 orang.
Output dari penelitian ini adalah peta jangkauan TES
eksisting dan TES usulan sejauh 270 m, jumlah
kapasitas TES, serta peta rute jalan menuju TES
terdekat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemudian hasil dari analisis jangkauan sejauh
270 m tersebut di-overlay dengan data sebaran rumah
Resiko dijelaskan sebagai kondisi yang dapat
penduduk. Data sebaran rumah penduduk dihasilkan memiliki kemungkinan penyimpangan yang merugikan
dari interpretasi citra resolusi tinggi. Hasil overlay dari hasil yang diharapkan atau diperkirakan (Vaughan,
tersebut dapat menentukan kluster rumah yang 1997). Definisi resiko secara matematis merupakan
terjangkau TES dan tidak terjangkau TES. Bagi kluster bencana x kerentanan. Sementara bencana
rumah yang tidak terjangkau TES, maka proses didefinisikan sebagai proses atau fenomena yang
selanjutnya adalah penentuan titik usulan TES. mungkin, dengan probabilitas tertentu, merupakan
Penentuan titik usulan TES ini ditentukan dengan peristiwa yang merusak. Kerentanan’ adalah suatu
pendekatan: lokasi berada di percabangan jalan, kondisi atau proses yang dihasilkan dari faktor-faktor
lokasi sebaran usulan TES harus memiliki jangkauan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang menentukan
usulan TES yang tidak saling ber-overlap dengan kemungkinan skala kerusakan dari dampak bahaya
jangkauan TES lainnya dan seluruh titik usulan TES yang terjadi (Cochard et al., 2008). Manajemen
menjangkau seluruh rumah.
risiko harus fokus pada perlindungan penduduk dari
gelombang tsunami dengan pemetaan yang cermat
Setelah seluruh rumah terjangkau baik TES terhadap potensi wilayah yang terpapar dan objek
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penting dalam usaha mitigasi resiko yang tepat (Salap
et al., 2011).

tersebut sudahmemiliki TES di Kantor Walikota lama
Pariaman yang berada di lantai 3 area terbuka (dak).
Desa Taluak berjarak 869 m dari garis pantai. Jumlah
Rencana mitigasi untuk pengelolaan bencana penduduknya 3.302 jiwa (DKC, 2014). Desa ini belum
meliputi rekonstruksi dan langkah-langkah persiapan memiliki TES. Masyarakat setempat mengusulkan luas
untuk kejadian bencana. Karena kita ketahui sumber lahan seluas 1 ha untuk TES. Desa Marabau berjarak
bencana disebabkan oleh gempa bumi, zona-zona yang 2.651 m dari garis pantai.Wilayah ini paling jauh dari
terkena dampak bencana ditentukan menggunakan garis pantai, berpenduduk 980 jiwa (DKC, 2014). TES
SIG. Peta inundasi dibangun dengan SIG digunakan yang diusulkan berada di SDN 05 terdiri dari 3 lantai.
untuk berbagai keperluan. Perpotongan-perpotongan Lantai 1 dan 2 untuk aktifitas mengajar sedangkan
dari gedung dan lembaran-lembaran jalan dan peta lantai 3 sebagai TES. Desa Pasir Sunur yang berjarak
lembaran inundasi digunakan untuk mendeteksi hanya 172 m dari garis pantai, merupakan wilayah
gedung yang terkena gelombang tsunami (Salap et al., yang paling rentan karena sangat dekat Samudera
2011)
Hindia dan dibatasi oleh Sungai Batangmangor.
Jumlah penduduknya 326 jiwa (DKC,2014). TES yang
Lokasi penelitian berada di zona rawan gempa diusulkan adalah Mesjid Al Mukmin yang berlantai 3,
bumi, tsunami dan berjarak dekat dengan garis pantai. yaitu lantai 1 dan 2 digunakan untuk aktifitas ibadah
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan di wilayah sedangkan lantai 3 berupa ruang terbuka sebagai TES.
penelitian diketahui; Desa Naras Satu yang berjarak
497 m dari garis pantai, belum memiliki TES. Menurut
TES yang tersedia di wilayah pesisir hanya
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKC), Kota berjumlah 3 unit yaitu di Desa Kampung Baru, Desa
Pariaman, 2014 jumlah penduduknya mencapai 2.435 Karan Aur dan Desa Pasir Sunur. Sebagian besar
jiwa. Masyarakat setempat mengusulkan dibuatkan pesisir belum memiliki TES sehingga dilakukan
TES di atas lahan bekas rawa seluas 3.000 m2.Desa penentuan TES dengan network analysis. Dari hasil
Ampalu berjarak 515 m dari garis pantai dengan jumlah analysis dengan menggunakan parameter permukiman
penduduk 1.921 (DKC, 2014). TES yang diusulkan dan jaringan jalan diperoleh sejumlah TES usulan. TES
berada di SDN15 terdiri dari 2 lantai, yaitu lantai 1 dan tersebut berada di area yang mudah dijangkau oleh
2 untuk aktifitas mengajar, dan rencana TES berada di penduduk sejauh 270 m,dari TES usulan.
atas lantai 2. Desa Kampung Baru berjarak 822 m dari
garis pantai, dengan jumlah penduduk 3.576 (DKC,
Berikut adalah hasil olahan SIG dengan
2014). Desa tersebut sudah memiliki TES di SMPN 2, menggunakan network analysis (Gambar 5, Gambar 6,
yaitu lantai 1 dan 2 untuk aktifitas mengajar sedangkan Gambar 7, Gambar 8, Gambar 9 dan Gambar 10):
TES berada di lantai 3 berupa area terbuka (dak). Desa
Karan Aur berjarak 524 m dari garis pantai dengan
Hasil olahan SIG dapat diketahui jumlah TES
jumlah penduduk 2.303 jiwa (DKC, 2014). Lokasi yang diperlukan di setiap lokasi penelitian. Adapun

Gambar 5.
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Lokasi TES usulan dan TES eksisting Desa Naras Satu.
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Gambar 6.

Lokasi TES usulan dan TES eksisting Desa Ampalu.

Gambar 7.

Lokasi TES usulan dan TES eksisting Desa Kampung Baru.
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Gambar 8.

Lokasi TES usulan dan TES eksisting Desa Karan Aur.

Gambar 9.

Lokasi TES usulan dan TES eksisting Desa Marabau.

TES usulan tertera pada Tabel 2.
Kapasitas TES
Setelah TES usulan diketahui di setiap lokasi
penelitian selanjutnya perlu diketahui masing-masing
kapasitas TES, agar semua warga terakomodasi
mendapatkan tempat evakuasi. Penentuan kapasitas
54

TES mengacu pada FEMA 2008. Kapasitas TES adalah
besaran luas bangunan TES, yang luasnya tergantung
pada rencana jumlah orang yang akan ditampung
untuk evakuasi di dalam TES. Secara fungsional TES
menyediakan tempat evakuasi sementara selama
terjadi tsunami atau digunakan juga untuk bencana
lain seperti banjir besar. Kapasitas yang sesuai untuk
para korban selama beberapa hari di TES adalah 1 m2
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Gambar 10.
Tabel 2.

Lokasi TES usulan dan TES eksisting Desa Pasir Sunur
TES usulan di setiap wilayah penelitian
No

Desa			

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naras Satu		-		9
Ampalu			-		8
Kampung Baru		1		17
Karan Aur		1		6
Taluak			-		3
Marabau			1		4
Pasir Sunur		1		3

untuk 2 orang dengan evakuasi sementara (kurang
dari 24 jam) dalam kondisi berdiri atau duduk (ITB,
2013).
KESIMPULAN DAN SARAN
Penerapan nertwork analysis yang diolah dengan
analisis SIG menghasilkan jarak yang diperlukan
menuju TES sejauh 270 m dalam waktu 6 menit. TES
usulan di setiap lokasi penelitiaan adalah 9 unit di
Desa Naras Satu, 8 unit di Desa Ampalu, 17 unit di
Desa Kampung Baru, 6 unit di Desa Karan Aur, 3 unit
di Desa Taluak, 4 unit di Desa Marabau dan 3 unit di
Desa Pasir Sunur.
Desa Kampung Baru memiliki jumlah penduduk
terpadat di Kota Pariaman yaitu 3.576 orang. Jarak
dari garis pantai 822 m dan luas daya tampung TES
176 m2. Diperlukan penambahan TES agar dapat
menampung seluruh warga.

Eksisting

Usulan

Desa Pasir Sunur memiliki lokasi dekat dengan
garis pantai dan dibatasi oleh Sungai Batangmangor.
Desa ini berjarak dari garis pantai 172 m, memiliki
jumlah penduduk 326 orang dan luas daya tampung
TES sebesar 232 m2. Desa Pasir Sunur diprioritaskan
untuk penambahan TES.
PERSANTUNAN
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Laut dan Pesisir yang memberikan
fasilitas dalam penelitian di Kota Pariaman, Kepala
Badan Penanggulan Bencana Daerah Kota Pariaman
yang memberikan data dan informasi kondisi Kota
Pariaman.
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ABSTRAK
Proses pertukaran CO2 yang terjadi antara permukaan air laut dengan atmosfer merupakan aspek yang penting terhadap
siklus karbon di samudera. Wilayah pesisir memiliki kontribusi besar dalam proses ini, karena kompleksnya interaksi yang
terjadi antara atmosfer, daratan dan lautan. Proses penting dalam dinamika gas CO2 antara atmosfer dan air laut diawali dengan
fungsi daya larut CO2 dan kecepatan transfer gas CO2 di permukaan laut atau disebut fluks CO2. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui fenomena fluks CO2 antara permukaan air laut dengan atmosfer di pesisir timur Pulau Bintan beserta komponen
sink dan source-nya, serta mengetahui parameter yang paling dominan terhadap proses tersebut, meliputi parameter fisikakimia oseanografi, serta parameter sistem CO2 pada kurun waktu 16-18 Maret 2013. Permodelan OCMIP digunakan untuk
mengidentifikasi nilai pCO2 air laut dalam penentuan nilai fluks CO2. Hasil analisis menunjukkan secara kesuluruhan perairan
pesisir timur Pulau Bintan berperan sebagai penyerap CO2 (sink) dengan rata-rata emisi CO2 dari atmosfer yang masuk
ke wilayah permukaan laut sebesar -0,43 mmolC/m2/hari. Analisis statistik Principal Component Analysis (PCA)
menunjukkan parameter yang dominan terhadap perubahan nilai fluks CO2 adalah salinitas, konsentrasi Dissolved Inorganic
Carbon (DIC), pCO2 air laut, serta nilai selisih tekanan parsial CO2 antara air laut dengan atmosfer (ΔpCO2). Kondisi fluks CO2
di pesisir timur Pulau Bintan lebih dipengaruhi oleh variasi musim dan dinamika oseanografi perairan Natuna serta Laut Cina
Selatan dibandingkan dengan pengaruh dari daratan.

Kata kunci: OCMIP, pCO2, fluks CO2, PCA, Perairan Pesisir Timur Pulau Bintan
ABSTRACT
The process of CO2 exchange that occurs between sea surface and atmosphere is an important aspect due to carbon
cycle in the ocean. The coastal area has a major contribution in this process, because a complex interactions has been
happened between atmosphere, land and oceans. The important processes in dynamics of CO2 between sea water and
atmosphere are the solubility of CO2 and the velocity of CO2 gas transfer in the sea surface, called CO2 flux. This present study
was aimed to determine the CO2 flux between sea surface and atmosphere, including sink-source component in east coast
of Bintan Island, afterward to know the most dominant parameter in that process, including physico-chemical oceanography
parameters and CO2 system parameters on the period from 16-18 March 2013. The OCMIP modeling was used to identify
pCO2 of sea water in determining CO2 flux value. The analysis showed that as a whole, east coast of Bintan Island has role
as CO2 sink with emissions average of CO2 gases that transfered from the atmosphere into the sea surface is -0.43 mmolC/
m2/ day. The Principal Component Analysis (PCA) showed the dominant parameters to changes CO2 flux value are salinity,
Dissolved Inorganic Carbon (DIC) concentration, pCO2 of sea water, and differential partial pressure of CO2 between sea water
and atmosphere (ΔpCO2). CO2 flux conditions on the east coast of Bintan Island is more affected by seasonal variations and
oceanographic dynamics in Natuna waters and the South China Sea compared to the mainland influence.

Keywords: OCMIP, pCO2, CO2 flux, PCA, East Coast of Bintan Island

PENDAHULUAN

pertukaran CO2 atmosfer-laut di wilayah ini terjadi
cukup intensif dan dapat mempengaruhi dinamika
Konsentrasi CO2 global dan konsentrasi CO2 fluks CO2, meskipun hanya mempunyai luas kurang
ekuivalen merupakan indikator ukuran gas rumah dari 7% total luas lautan dunia dan mempunyai volume
kaca di atmosfer (Reid et al., 2011; Buddemeier et al., kurang dari 0,5% volume lautan global (Chen &
2004). Total jumlah karbon di laut diperkirakan 50 kali Borges, 2009; Gattuso et al., 1998; Borges et.al.,
lebih besar dibandingkan jumlah karbon yang ada di 2005). Secara umum, peranan laut dalam proses
atmosfer, diperkirakan pada 2050 konsentrasi CO2 di siklus karbon global ada dua: (1) Laut menyerap
laut mencapai 463-623 ppmv (McCharty et al., 2001; kelebihan CO2 di atmosfer, dan (2) Mengalami
IPCC dalam Afdal, 2007). Sejak awal revolusi industri, perubahan secara fisik, kimia, dan biologi. Lautan
lautan telah menyerap sekitar 30% dari tambahan CO2 menyerap kelebihan CO2 dalam tiga langkah proses
di atmosfer yang dihasilkan dari pembakaran bahan dimulai dari gas CO2 melewati permukaan antara
bakar fosil. Pada 2007 saja diperkirakan 2,3 milyar ton perbatasan atmosfer dengan air, bereaksi kimia
CO2 diserap oleh lautan (Reid et al., 2011).
dengan karbon anorganik terlarut di permukaan air
laut, dan setelah itu diangkut ke dalam perairan yang
Wilayah laut yang mempunyai peran penting lebih dalam melalui peristiwa physical pump dan
dalam proses pertukaran CO2 atmosfer-laut adalah biological pump (JGOFS, 2000; Sulzman, 2000).
perairan pesisir. Perairan ini memainkan peranan
utama dalam siklus biogeokimia, dikarenakan
Karbon dioksida yang terlarut di dalam air laut
Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: faridz_ub@yahoo.com

57

J. Segara Vol. 11 No. 1 Agustus 2015: 57-66
(Dissolved Inorganic Carbon/DIC) ditemukan dalam Pengukuran Parameter Fisika-Kimia Oseanografi
tiga bentuk utama, yaitu senyawa H2CO3 (kurang lebih Perairan
1% dari jumlah total), ion CO32- (kurang lebih 8%) dan
ion HCO3- (kurang lebih 91%) (IPCC, 2001). Fungsi
Parameter fisik-kimia oseanografi yang diukur
daya larut CO2 dan kecepatan transfer gas CO2 yang dalam penelitian ini meliputi suhu permukaan air laut,
terjadi di permukaan laut disebut sebagai fluks CO2. salinitas, serta konsentrasi nutrien perairan (silikat
Penelitian mengenai fluks CO2 di wilayah perairan dan fosfat). Nilai suhu permukaan dan salinitas
tropis masih sangat jarang dilakukan jika dibandingkan didapatkan dengan menggunakan alat Salino
dengan penelitian tentang fluks CO2 di perairan terbuka Conductivity Temperature. Untuk nilai nutrien perairan
dan lintang tinggi. Hal ini dikarenakan kompleksnya yaitu silikat dan fosfat digunakan metode Strickland &
pemahaman siklus karbon di pesisir (Rustam et al., Parson (1968) dengan menggunakan spectofotometer
2014), serta riset tentang karbon masih menjadi topik tipe SHIMADZU UV-1201V. Panjang gelombang yang
bahasan baru di Indonesia. Padahal siklus karbon digunakan adalah 810 nm untuk silikat dan 885 nm
memiliki peranan yang besar bagi kelangsungan hidup untuk fosfat.
biota perairan kaitannya terhadap fenomena
perubahan iklim.
Pengukuran Sistem CO2
Pulau Bintan merupakan salah satu pulau yang
Proses pengukuran nilai fluks CO2 di perairan
terletak di antara Selat Malaka dan Selat Karimata laut menurut Lewis & Wallace (1997) harus mengetahui
berhadapan secara langsung dengan Laut Cina terlebih dahulu empat parameter yang termasuk dalam
Selatan serta memiliki ekosistem laut tropis yang sistem CO2, yaitu DIC, alkalinitas total, pH dan tekanan
lengkap. Letak geografis ini menjadikan dinamika parsial CO2 (pCO2).
perairan Pulau Bintan sangat kompleks. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui fluks CO2 antara • DIC
permukaan air laut dengan atmosfer di pesisir timur
Pulau Bintan beserta komponen sink dan source-nya,
Analisis DIC atau karbon anorganik terlarut
serta mengetahui parameter yang paling dominan menggunakan metode titrimetri (Giggenbach &
terhadap proses tersebut, meliputi parameter fisika- Goguel,1989). Metode titrimetri ini berprinsip pada
kimia oseanografi, serta parameter sistem CO2.
perubahan nilai pH setelah ditambahkan HCl dan
NaOH. Nilai DIC didapatkan dengan menjumlahkan
METODE PENELITIAN
konsentrasi HCO3- dan CO32- yang terdapat pada air
sampel yang telah disaring (Afdal et al., 2011).
Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di perairan pesisir
timur Pulau Bintan pada Maret-April 2013. Uji
penentuan fluks CO2 dilaksanakan di Laboratorium
Produktifitas Primer dan Laboratorium Kimia Hara,
Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (P2O-LIPI), Ancol, Jakarta.
Prosedur Pengambilan Sampel
Proses pengambilan sampel air laut dilakukan
pada 16-18 Maret 2013 (musim peralihan), yang
tersebar pada 27 titik pengamatan. Sampel air laut
diambil dengan menggunakan Van Dorn water sampler
pada kedalaman kurang lebih 0-1 meter dari
permukaan air laut. Air sampel kemudian dimasukkan
ke dalam botol sampel dan ditetesi dengan larutan
HgCl2 untuk menghentikan aktivitas biologi. Botol yang
berisi sampel air dimasukkan ke dalam cool box agar
suhu tetap rendah untuk mencegah terlepasnya CO2
ke atmosfer. Kemudian analisis lebih lanjut dilakukan
di laboratorium.
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Keterangan:
A dan B		
		
C dan D
		
Vs		
		

= Volume HCl yang digunakan untuk
menurunkan pH
= Volume NaOH yang digunakan
untuk menaikkan pH
= Volume sampel air laut yang
dianalisis

• Alkalinitas Total (TA)
Nilai dari total alkalinitas dihitung dengan
menggunakan metode
titrasi
(Grasshof, 1976).
Prinsip metode ini mendasarkan pada perubahan pH
awal dan akhir pada 200 ml sampel (hasil saringan),
sebelum dan setelah ditambahkan HCl 0,01 N
sebanyak 25 ml. Nilai akhir alkalinitas kemudian
didapatkan dari suatu perhitungan rumus dibawah ini
(Adi & Rustam, 2010).

Fluks CO2 di Perairan Pesisir Timur Pulau Bintan, Propinsi Kepulauan Riau (Fachri, F. R. et al.)
Keterangan:
V = Volume HCl dan NaOH
T = Molaritas HCl dan NaOH
Vb = Volume sampel
• Tekanan Parsial CO2 (pCO2) Atmosfer dan Air Laut
Nilai tekanan parsial CO2 atmosfer (pCO2
atmosfer) didapatkan dari nilai konsentrasi gas CO2 di
atmosfer yang telah terekam dalam alat CO2 meter.
Sedangkan penentuan nilai tekanan parsial CO2 air
laut didapatkan dari hasil turunan parameter DIC,
alkalinitas dan pH dengan menggunakan model
OCMIP (Ocean Carbon Cycle Intercomparation
Project) yang dikembangkan oleh Orr et al. (1999).
Perhitungan Fluks CO2
Penentuan nilai fluks CO2 membutuhkan
beberapa data untuk menentukan nilai kecepatan
transfer gas CO2 sesuai yang dikembangkan oleh
Wanninkhof (1992), seperti data kecepatan angin 10
meter di atas permukaan air laut dan suhu permukaan
laut. Data angin didapatkan dari Badan Meteorologi
dan Geofisika (BMKG) Tanjung Pinang, Pulau Bintan.
Komponen sink-source CO2 diketahui dengan mencari
selisih antara nilai pCO2 air laut dengan pCO2 atmosfer
atau sering disebut ΔpCO2 (persamaan 1). Jika nilai
ΔpCO2 adalah positif (+), maka CO2 akan diemisikan
dari permukaan air laut menuju atmosfer sehingga
perairan tersebut berperan sebagai source CO2. Dan
jika nilainya negatif (-), maka yang terjadi adalah
sebaliknya. Nilai fluks CO2 didapatkan dengan
memasukkan nilai ΔpCO2, kecepatan transfer gas
CO2 atau K (persamaan 2), dan Schmidt number CO2
di air laut atau Sc (persamaan 3) ke dalam persamaan
(4) sesuai penelitian yang dilakukan oleh Takahashi et
al., (2008).
................................... 1)
..... 2)
.............. 3)
.............................................. 4)
Keterangan:
K
= Kecepatan transfer gas CO2 (Wanninkhof,
1992)
U10
= Kecepatan angin 10 meter di atas
permukaan air laut
Sc
= Schmidt number CO2 di air laut
t
= suhu permukaan laut (SST)
α
= Koefisien daya larut CO2 (fungsi dari
temperatur dan salinitas) (Weiss, 1974)

Penentuan Parameter Fisik-Kimia Oseanografi dan
Sistem CO2 yang Dominan Terhadap Perubahan
Nilai Fluks CO2
Principal Component Analysis (PCA) merupakan
metode analisis statistik yang digunakan untuk
mengetahui
pengaruh
parameter
fisik-kimia
oseanografi dan sistem CO2 terhadap variasi fluks CO2.
Model logaritma PCA ini digunakan untuk melakukan
penyederhanaan set data dengan dimensi yang
tinggi menjadi dimensi yang lebih sederhana untuk
keperluan analisis data, visualisasi, ekstraksi (feature
extraction), kompresi atau pemampatan data (data
compression) (Raiko et al., 2002). Keuntungan dari
analisis ini dapat menyederhanakan data dan
mengklasifikasi data lebih cepat (Blei, 2008).
Hasil dari analisis PCA ini akan menunjukkan
parameter-parameter atau variabel penelitian yang
berperan penting. Sehingga dari seluruh parameter
penelitian nanti diketahui parameter yang paling
dominan dan berpengaruh dalam penentuan nilai fluks
CO2 yang dapat dilihat pada nilai pada tiap komponennya. Selain itu juga dilakukan analisis standardize
index untuk membantu proses analisis data dan
mendukung hasil dari analisis PCA. Analisis ini
didapatkan dengan menggunakan persamaan: (xi - x) /
sd, ‘xi’ mewakili data orisinal, ‘x’ nilai rata-rata dan ‘sd’
standar deviasi, seperti yang dilakukan oleh (Sartimbul
et al., 2007).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik dan Kondisi Fisik-Kimia Oseanografi
Pesisir Timur Pulau Bintan
Secara geografis posisi Pulau Bintan sangat
strategis yaitu di ujung Selat Malaka dan selatan
Semenanjung Malaysia, yang berhadapan langsung
dengan Selat Malaka serta Laut Cina Selatan. Pada
umumnya, daerah Bintan beriklim tropis basah dengan
curah hujan tertinggi pada September hingga Februari
(rata-rata curah hujan ± 2,214 mm/tahun). Sedangkan
musim kemarau terjadi antara Maret sampai dengan
Agustus. Arus di perairan Pulau Bintan termasuk arus
yang cukup kompleks sebagai hasil interaksi berbagai
macam arus musiman. Arus utama Bintan dipengaruhi
oleh pola arus Laut Natuna secara umum, yang sangat
tergantung dari angin musim (Bappeda Kabupaten
Bintan, 2013).
Pulau Bintan dikenal memiliki ekosistem perairan
yang beragam, didominasi oleh ekosistem lamun,
hutan bakau atau mangrove (mencapai 6.941 ha)
serta ekosistem terumbu karang dengan luas lebih dari
16.000 hektar. Dapat dijumpai tak kurang dari 49 genus
karang batu dan sedikitnya 100 spesies coral (KP3KKKP, 2013).
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Kondisi fisik-kimia perairan pesisir timur Pulau
Bintan selama penelitian menunjukkan dalam
keadaan normal, hanya konsentrasi fosfat di bawah
konsentrasi standar. Rentang nilai suhu dan salinitas
secara berturut-turut adalah 29,2-30,9oC; 30,5-32
psu dengan rata-rata 29,7oC; 31,26 psu. Menurut
Wibisono (2010), perairan di sekeliling Kepulauan Riau
memang memiliki kadar salinitas antara 27,5-34 psu.
Berbeda dengan nilai suhu dan salinitas, nilai nutrien
perairan yaitu silikat dan fosfat menunjukkan nilai yang
beragam (heterogen). Rentang nilai silikat dan fosfat
secara berturut-turut adalah 0,003-0,183; 0-0,006 mg/L
dengan rata-rata 0,102; 0,003 mg/L. Konsentrasi nilai
fosfat sangat rendah, bahkan di dua titik pengamatan
nilai fosfat tidak dapat terdeteksi (0 mg/L). Mengacu
pada baku mutu Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
No.51 Tahun 2004 tentang kelayakan untuk biota laut.
Kadar fosfat standar untuk biota laut adalah 0,015
mg/L.

dilakukan pada 2002, kelimpahan fitoplankton di sekitar
peraian Selat Melaka bagian selatan (mencakup
wilayah Berakit) mencapai 9.149,76 sel/liter, yang
didominasi oleh genera diatom meliputi: Chaetoceros,
Ditylum, Nitzschia, Thalassionema, dan Thalassiothrix
dengan frekuensi kejadian di atas 90%. Jenis
Chaetoceros sangat sering dijumpai dengan tingkat
kelimpahan sebesar 2.159,9 sel/liter (Thoha, 2003).
Nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan diatom
di perairan Kepulauan Banggai yang lebih didominasi
oleh Chaetoceros, Rhizosolenia dan Thalassiothrix
dengan nilai kelimpahan hanya 461,34 sel/liter (Thoha
& Rachman, 2013).
Variasi kondisi biologis dan
fisika-kimia oseanografi pesisir timur Pulau Bintan
lebih banyak dipengaruhi oleh musim dan dinamika
perairan di Selat Malaka, perairan Natuna serta Laut
Cina Selatan. Tidak adanya masukan masa air sungai
dalam jumlah besar dirasa belum mampu merubah
kondisi perairan secara signifikan.

Nilai silikat masih termasuk ke dalam kategori
yang cukup jika mengacu pada Tsunogai (1979), kadar
silikat yang optimal untuk biota laut adalah berkisar
antara 0,140-0,280 mg/L, kecuali pada wilayah Berakit
(sisi timur laut Pulau Bintan). Rendahnya kandungan
silikat di perairan Berakit diduga karena banyaknya
organisme-organisme primer yang memanfaatkan
silikat sebagai bahan baku penyusun cangkang
atau rangkanya, seperti diatom, foraminifera, serta
radiolaria (Adriani, 2004). Hasil pengamatan yang

Sistem CO2

Gambar 1.
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Parameter pH, alkalinitas total, DIC, dan pCO2
termasuk dalam sistem CO2. Nilai pH di perairan pesisir
timur Pulau Bintan berkisar antara 8,14-8,34 dengan
rata-rata 8,2. Nilai pH mempunyai peranan yang
penting dalam sistem CO2 di air laut, karena dapat
mempengaruhi kesetimbangan karbonat yang akan
terbentuk, bisa dalam bentuk ion karbonat (CO3 2-) dan
bikarbonat (HCO3-), ataupun dalam bentuk senyawa

Grafik nilai DIC dan alkalinitas total perairan Pesisir Timur Pulau Bintan pada 27 titik pengamatan
(warna merah: menunjukkan nilai di wilayah terumbu karang).

Fluks CO2 di Perairan Pesisir Timur Pulau Bintan, Propinsi Kepulauan Riau (Fachri, F. R. et al.)
CO2 serta H2CO3 (Zeebe & Wolf-Gladrow, 2001). Jika
nilai pH rendah, maka akan cenderung membentuk
senyawa H2CO3 dan ion HCO3. Sedangkan jika nilai
pH di perairan tinggi, maka ion CO3 akan terbentuk
lebih banyak. Berawal dari reaksi ini, pH dapat
mempengaruhi nilai alkalinitas total, DIC, dan pCO2.
Grafik pada Gambar 1 menunjukkan nilai DIC
dan alkalinitas total hasil pengamatan. Nilai alkalinitas
total berkisar antara 2.097,30-2.343,92 µmol/kg,
dengan rata-rata 2.239,95 µmol/kg. Nilai alkalinitas
secara keseluruhan menunjukkan pola yang tidak
terlalu sama dengan nilai DIC, hanya di beberapa
titik pengamatan yang menunjukkan kesamaan. Hasil
pengukuran DIC di perairan berkisar antara 1.808,7722.187,713 µmol/kg, dengan rata-rata 1.984,4 µmol/kg.
Seharusnya pola yang terbentuk antara alkalinitas
total dengan DIC adalah sama, seperti hasil penelitian
Rustam et al. (2014). Ini diduga disebabkan karena
adanya perbedaan nilai salinitas kaitannya dengan
konsentrasi ion Na+, Cl- dan ion–ion lainnya
yang berkontribusi terhadap perubahan nilai pH.
Peningkatan pH akan diikuti dengan meningkatnya
total alkalinitas (Afdal et al., 2012). Selain itu juga
disebabkan adanya proses biogeokimia seperti
pengendapan kalsium karbonat atau adanya produksi
senyawa partikel organik oleh mikroalga (Friish et al.,
2003; Wolf-Gladrow et al., 2007).
Hal yang menarik pada Gambar 1 adalah nilai
DIC pada wilayah terumbu karang memiliki nilai yang
cenderung lebih rendah dibandingkan pada perairan
terbuka, terutama di wilayah Malang Rapat dan Berakit
(titik pengamatan 12, 13, 18, 19, dan 24) nilainya ≤
2.005 µmol/kg, sedangkan pada terumbu karang di
wilayah Teluk Bakau (titik 1, 5, 6 dan 7) nilainya ≤
2.118 µmol/kg. Rendahnya nilai DIC di sekitar terumbu
karang disebabkan karena meningkatnya proses
metabolisme oleh organisme pada siang hari ketika
terjadi proses fotosintesis fitoplankton, zooxanthellae,
makroalga, serta proses kalsifikasi terumbu karang
(Afdal & Luthan, 2012). Proses kalsifikasi terumbu
karang tentunya memanfaatkan CO32- sebagai bahan
baku penyusun CaCO3.

µatm). Perubahan nilai pCO2 atmosfer dan air laut ini
mempengaruhi nilai differential partial pressure of CO2
(ΔpCO2).
Analisis Sink – Source dan Sebaran Fluks CO2
Hasil analisis menunjukkan bahwa perairan
pesisir timur Pulau Bintan berperan sebagai sink. Ini
ditunjukkan dari nilai ΔpCO2 yang seluruhnya negatif,
artinya laut sebagai penerima CO2 dari atmosfer. Nilai
ΔpCO2 berkisar antara -13,62 μatm sampai dengan
-143,33 μatm. Nilai ΔpCO2 ini ternyata berbanding lurus
dengan nilai fluks CO2. Gambar 2 merupakan sebaran
nilai fluks CO2 perairan pesisir timur Pulau Bintan.
Gambar tersebut menunjukkan bahwa nilai
fluks CO2 seluruhnya negatif seperti halnya nilai
ΔpCO2. Jumlah gas CO2 yang ditransferkan dari
atmosfer ke permukaan laut berkisar antara 0,221,82 mmolC/m2/hari. Laju penyerapan CO2 tertinggi
terdapat di titik 8 (Teluk Bakau) yaitu sebesar 1,82
mmolC/m2/hari, dan terendah pada titik 26 (Berakit)
sebesar 0,22 mmolC/m2/hari. Sedangkan rata-rata
perharinya, secara keseluruan besar laju penyerapan
CO2 oleh air laut adalah 1,18 mmolC/m2/hari. Pada
wilayah terumbu karang (titik 1, 5, 6, 7, 12, 13, 18, 19
dan 24) memiliki nilai fluks CO2 yang cukup tinggi.
Besaran CO2 dari atmosfer yang masuk ke dalam
wilayah perairan ekosistem terumbu karang antara
0,81 ≤ x ≤1,77 mmolC/m2/hari. Hasil ini cukup berbeda
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fagan &
Mackenzie (2007) di wilayah ekosistem terumbu karang
Kaneoho Bay, Oahu, Hawai (wilayah subtropis) yang
menunjukkan fenomena sink dan source, namun lebih
didominasi source dengan nilai fluks CO2 sebesar 3,97
mmolC/m2/hari atau 1,45 molC/m2/tahun.
Rendahnya konsentrasi DIC pada wilayah
tersebut diduga memicu terjadinya transfer CO2 dari
atmosfer menuju permukaan laut karena rendahnya
nilai pCO2 air laut. Menurut Afdal et al. (2012), proses
metabolisme terumbu karang dapat menyebabkan
pergeseran dalam sistem karbon anorganik yang
menyebabkan perubahan besar serta arah gradien
pCO2 antara air laut dan atmosfer. Dalam proses ini,
keberadaan organisme asosiasi, komposisi material
organik, produktivitas primer dan kecepatan angin 10
meter di atas permukaan laut juga mempunyai andil
dalam penentuan sink dan source CO2 tersebut.

Tingginya konsentrasi DIC di kolom air laut
juga akan diiringi dengan naiknya gradien daya
tekan pCO2 air laut, dikarenakan pCO2 sebagai
fungsi tekanan parsial gas CO2 yang diturunkan dari
parameter sistem CO2 (pH, DIC dan alkalintas total),
Tabel 1 merupakan hasil beberapa observasi
fisik-kimia oseanografi (suhu dan salinitas), nutrien
(silikat dan fosfat), serta kecepatan angin 10 meter fluks CO2 di perairan ekosistem terumbu karang
di atas permukaan laut. Secara keseluruhan, hasil di beberapa lokasi di dunia (seluruhnya di wilayah
pengukuran menunjukkan nilai pCO2 air laut lebih subtropis), ternyata menunjukkan nilai positif (source).
kecil dibandingkan dengan nilai pCO2 atmosfer. Nilai Teremisinya CO2 dari atmosfer menuju permukaan
pCO2 air laut hanya berkisar antara 249,65-354,38 laut terjadi karena pengaruh dari proses kalsifikasi
µatm (rata-rata 290,90 µatm), sedangkan pCO2 dan rendahnya produksi karbon organik bersih (net
atmosfer mencapai 332-409 µatm (rata-rata 373,07 organic carbon) (Borges et al., 2005). Gattuso et
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Gambar 2.

Sebaran nilai fluks CO2 perairan pesisir timur Pulau Bintan, Maret 2012.

al., (1998) juga menyatakan bahwa beberapa hasil
penelitian pada ekosistem terumbu karang dengan tipe
fringing reef fluks CO2 yang terjadi adalah fenomena
sink, dikarenakan lebih dipengaruhi oleh faktor
anthropogenic dibandingkan dengan pengaruh dari
sistem terumbu karang itu sendiri. Reaksi terhadap
adanya perubahan metabolisme pada komunitas
ekosistem terumbu karang, seperti meningkatnya
produktivitas primer dan menurunnya laju kalsifikasi
dapat merubah sistem fluks CO2 dari source menjadi
sink.
Parameter yang Dominan dalam Variabilitas Fluks
CO2 di Perairan Laut
Nilai Component Loadings from Correlation Matrix
hasil analisis PCA mengelompokkan tiap parameter
penelitian menjadi beberapa component dengan range
nilai antara -1 sampai dengan 1. Untuk keperluan
penelitian ini, analisis PCA hanya digunakan sampai
dengan empat component. Artinya, dari nilai pada tiap
component menunjukkan tingkat kepentingan atau
dominannya suatu parameter terhadap fluks CO2. Jika
nilainya mendekati angka -1 atau 1, maka parameter
tersebut memiliki tingkat dominasi dan pengaruh yang
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cukup signifikan dalam variabilitas fluks CO2. Tabel 2
merupakan hasil analisis PCA untuk seluruh parameter
penelitian.
Tabel 2 menunjukkan nilai salinitas, DIC, pCO2 air
laut dan ΔpCO2 memiliki pengaruh yang sangat besar
dalam variabilitas fluks CO2 karena nilainya mendekati
1 dan terletak pada component 1. Ini menunjukkan
nilai salinitas, DIC, pCO2 air laut dan ΔpCO2 memiliki
hubungan yang kuat dalam penentuan nilai fluks CO2.
Kemudian parameter selanjutnya yang mempengaruhi
adalah nilai silikat, fosfat, pCO2 atmosfer dan kecepatan
angin yang terletak pada component 2. Sedangkan
nilai pH dan suhu permukaan laut memiliki nilai yang
mendekati 1 pula, yaitu 0,731 untuk pH dan 0,877 untuk
suhu, namun hanya terletak pada component 3. Ini
diduga nilai pH dan suhu memiliki pengaruh yang cukup
besar terhadap variasi fluks CO2, namun pengaruhnya
tidak secara langsung, memerlukan beberapa proses
sampai pH dan suhu dapat merubah nilai fluks
CO2, seperti mempengaruhi gradien tekanan CO2,
kesetimbangan reaksi karbonat air laut, mempengaruhi
proses metabolisme dari organisme yang terdapat di
laut dan sebagainya. Begitu juga dengan nilai total
alkalinitas yang terletak pada component 4. Secara
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Tabel 2.

Nilai Principal Component Loadings from
parameter penelitian

Correlation Matrix

analisis

PCA seluruh

			Principal Component Loadings from Correlation Matrix
Parameters		
Component 1
Component 2
Component 3
Component 4
CO2 Flux 		
0,861		-0,025		0,319		-0,340
SST 			
-0,265		-0,097		0,877		0,311
Salinity 			
-0,558		-0,230		0,206		-0,429
pH			 -0,408		0,412		0,731		0,232
DIC			
0,897		
0,185		
0,001		
0,173
TA 			
0,143		-0,078		-0,078		0,472
PO4			
-0,127		
-0,741		
0,308		
0,008
SiO3			
-0,208		0,865		-0,146		-0,098
pCO2(atm) 		
-0,204		
-0,591		
-0,334		
0,603
pCO2(sea water)		
0,862		
-0,397		0,072		0,192
ΔpCO2			
0,930		-0,010		0,271		-0,189
Wind speed		0,261		0,758		0,030		0,467

Gambar 3.

Grafik pola standardize index salinitas, suhu permukaan laut, pH, DIC, pCO2 water, ΔpCO2
terhadap nilai fluks CO2.
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jelas, pola nilai parameter salinitas, suhu permukaan
laut, pH, DIC, pCO2 water, ΔpCO2 terhadap nilai
fluks CO2 tersaji pada diagram standardize index
Gambar 3.
Pola pada grafik standardize index dapat
membantu menentukan dominasi tiap parameter
terhadap nilai fluks CO2 selain analisis PCA. Pada
grafik tersebut terlihat bahwa antara DIC dan pCO2 air
laut memiliki pola yang sama, begitu juga dengan pola
yang dibentuk oleh nilai ΔpCO2 dan fluks CO2. DIC
sangat mempunyai andil besar dalam fluks CO2, karena
DIC dapat menunjukkan konsentrasi total CO2 yang
terkandung dalam air laut. Meningkatnya konsentrasi
DIC tentunya akan diikuti dengan meningkatnya
gradien atau gaya tekan partikel CO2 air laut (pCO2).
Sedangkan untuk salinitas, diduga memiliki korelasi
yang negatif dengan fluks CO2, terlihat dari nilai
analisis PCA salinitas menunjukkan nilai yang negatif
yaitu -0,558 pada component 1.
Nilai salinitas memiliki hubungan berbanding
terbalik dengan nilai fluks CO2. Ini sesuai dengan
pernyataan Afdal et al. (2012), bahwa meningkatnya
salinitas dapat menurunkan pCO2 air laut. Zeebe
& Wolf-Gladrow (2001) juga menyatakan terdapat
tiga parameter utama yang dapat mempengaruhi
proses spesiasi CO2 dan kesetimbangan karbonat
dalam air laut yaitu suhu, salinitas dan tekanan.
Ketiga parameter ini dapat mempengaruhi nilai
kesetimbangan dissosiasi (dissociation constant)
pada reaksi kesetimbangan karbonat dalam air
laut, solubilitas CO2, serta koefisien daya larut CO2.
Variasi ini mempengaruhi proses fluks CO2 mancakup
perubahan dinamika yang terjadi pada kolom air laut
dengan atmosfer, kecepatan angin juga memiliki
peran besar dalam kaitannya dengan transfer gas CO2
dari atmosfer, sehingga pola regional dan musiman
tentunya patut dipertimbangkan dalam proses
observasi fluks CO2.
KESIMPULAN
Perairan pesisir timur Pulau Bintan berperan
sebagai sink atau penyerap CO2 dari atmosfer dengan
rata-rata nilai transfer gas CO2 dari atmosfer ke
permukaan laut sebesar -0,43 mmolC/m2/hari. Laju
penyerapan CO2 yang cukup tinggi terjadi pada perairan
di sekitar ekosistem terumbu karang disebabkan
karena konsentrasi DIC pada perairan tersebut yang
cenderung rendah akibat metabolisme hewan-hewan
karang beserta asosiasinya. Salinitas, DIC, dan pCO2
air laut merupakan faktor utama yang mengontrol nilai
fluks CO2. Variabilitas fluks CO2 dan kondisi perairan
pesisir timur Pulau Bintan diduga lebih dipengaruhi oleh
musim dan dinamika perairan Natuna serta Laut
Cina Selatan dibandingkan pengaruh dari daratan,
sehingga analisis nilai fluks CO2 secara musiman dan
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time series sangat dibutuhkan.
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ABSTRAK
Teluk Lampung memiliki nilai sosial-ekonomi dan ekologi yang tinggi berkaitan dengan potensi perairan dan
penggunaannya oleh manusia. Di lain pihak, pemanfaatan Teluk Lampung mungkin mengubah kelimpahan bahan kimia
berbahaya seperti logam berat. Tujuan dari penilitian ini untuk mengetahui konsentrasi logam berat Cd, Cu, Pb dan Zn dalam
sedimen dan menilai kondisi periaran Teluk Lampung. Pengamatan konsentrasi logam berat dilakukan di 13 titik stasiun
pada maret 2008. Analisis logam berat dalam sedimen menggunakan tiga jenis asam: HNO3, HCl, H2O2 kemudian sampel
dianalisis menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom. Hasil pengukuran menunjukkan variasi logam berat di setiap lokasi
pengamatan dan konsentrasi tertinggi Cd, Cu, Pb dan Zn dalam sedimen secara berurutan adalah 0,08 mg/kg berat kering,
22,99 mg/kg berat kering, 24,75 mg/kg berat kering dan 118,48 mg/kg berat kering. Faktor yang dominan mempengaruhi variasi
logam berat dalam sedimen dalam studi ini adalah jarak lokasi pengamatan dengan pusat kegiatan antropogenik dan fraksi
sedimen. Indeks SQG-Q menunjukkan 7 titik stasiun memiliki nilai SQG-Q ≤ 0,1 sementara 6 titik stasiun lainnya memiliki nilai
0.1≤ SQG-Q <1, hal ini berarti lebih dari setengah titik stasiun berada pada kondisi tidak tercemar.

Kata kunci: Teluk Lampung, konsentrasi logam berat, indeks SQG-Q
ABSTRACT
The potency and utilization of Lampung Bay has been recognized for their socio-economical and ecological values.
However, heavy use of this Bay may alter the abundance of hazardous chemical like heavy metals. The aims of this study
were to determine the concentration of Cd, Cu, Pb and Zn in the sediment and to assess Lampung Bay water condition. The
observation of heavy metal content in sediment of Lampung Bay was conducted at 13 stations in March 2008. Analysis of
heavy metals in sediment was conducted using three kinds of acid: HNO3, HCl and H2O2 while measurement was carried out
by Atomic Absorption Spectrophotometer. The result indicated a variation of heavy metal concentration in sediment and that
concentrations of Cd, Cu, Pb and Zn in sediment were 0.08 mg/kg dry weight, 22.99 mg/kg dry weight, 24.75 mg/kg dry weight
and 118.48 mg/kg dry weight, respectively. Factors influenced heavy metal concentration in sediment in this study including
the distance between sampling location and anthropogenic activities and the sediment fraction SQG-Q index indicated that 7
stations have SQG-Q ≤ 0.1 whereas other 6 stations have 0.1≤ SQG-Q <1, meaning that more than half sampling stations are
in uncontaminated state.

Keywords: Lampung Bay, heavy metals concentration, SQG-Q index

INTRODUCTION

sand and mud are part of ecosystem diversity in
Lampung Bay (Cappenberg, 2010; Handayani, 2010).
Coastal communities utilize those resources for
aquaculture activities, such as: pearl farming, seaweed
aquaculture and tourism (Kadi, 2010; Pramudji, 2010).

Heavy metals enrich water body by several
mechanisms (Lee & Morel, 1985) and their abundance
in sediment can represent level of contamination of the
environment (Lestari & Witasari, 2010). Riverine runoff
becomes major source of metals in estuarine waters
Local Government of Lampung (1999) explained
(Darmono, 1995) and depositional processes alter that Lampung receives spill-over of economic growth
composition of metal in the sediment (Rompas, 2010). of Jakarta causing rapid enhancement of anthropogenic
Changes of physicochemical properties (pH, salinity, activities like industry, urban area, agriculture and
temperature, eH) provoke the release of metals in aquaculture. According to Susana et al. (2001),
sediment into upper water column (Hosono et al., Lampung bay has been influenced by industrial
2010). Some of the released metals were redeposited activities like cement, coal, timber and oil production.
in the sediment and this process will be repeated These activities may alter metals concentration in
several times inflicting permanent release of metals aquatic ecosystem especially Cd, Cu, Pb and Zn which
into water column and/or permanent sink of metals into will be used and will be released in their production
seabed sediment (Rejomon et al., 2010).
process (Darmono, 1995). The aims of this research
were to determine Cd, Cu, Pb and Zn concentration in
Lampung bay is located in the southernmost part sediment and to assess its contamination level.
of Sumatra that shows socio-economical and ecological
value due to its marine resources and utilization (Fitriya,
2010; Thoha, 2010). Mangrove, coral reef, seagrass,
Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: fitr019@lipi.go.id
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RESEARCH METHODS
Sampling site
Sediment samples were collected in 13
observation stations in March 2008 in the geographical
area of 105.220 to 105.370 East and 5.660 to 5.460
South (Figure 1). The stations were chosen
representing local anthropogenic activities. Northern
part of the Bay represents urban areas, and the
western part is proximal to aquaculture area. The
eastern part of the bay was selected for observation in
the water near industrial area.

and Zn in sediment were measured using Flame
Atomic Absorption Spectrophotometer (FAAS) Varian
SpectrAA 20 plus utilizing air-acetylene as ignition gas.
Before used, all glasswares were soaked into HNO3
(1+1) for 24 hours and were rinsed by aquadest.
To understand Cd, Cu, Pb and Zn concentration
in sediment, sediment fraction was measured then
PCA analysis was conducted to discover the influence
of sediment fraction to the metals concentration.
Statistica version 6.0 was used to perform PCA Analysis
and the sedimentary fraction data was taken from
Helfinalis (2010) as a secondary data.

The collection of sediment samples

Index Calculation

In each station, sample was taken using stainless
steel grab sampler then 0-10 cm of surface-layer
sediment was collected using Polyethylene spoon. In
the field, sediment sample was stored in ice box at ±
40C in temperature (Hutagalung et al., 1997).

Ecosystem changes by anthropogenic activities
in this research were evaluated using SQG-Q (mean
sediment quality guideline quotient) index. SQG-Q was
used to determine pollution level in the bed sediment
by comparing with quality guideline. Caeiro et al.,
(2005) formulated SQG-Q index as:

Analytical method
Acidic destruction and spectrophotometry
measurement were used to analyze sediment samples
according to USEPA 3050b procedure (USEPA, 1996).
HNO3 (1+1) was added into a gram of dry sediment
then the solution was heated for 15 minutes. After the
heating, concentrated HNO3, H2O2 30% and
concentrated HCl were added by dropper into solution
and reheating of solution was performed. Aquadest
was added into sample solution to 100 ml in volume.
After the destruction processes finished, Cd, Cu, Pb

Figure 1.
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............................... 1)
............................... 2)
PEL-Qi
: probable effect level quotient for each
		contaminant
PEL
: probable effect level for each
		
contaminant (Tabel 1)
Contaminant : metals concentration in sediment
n
: number of parameter for calculation

Sampling stations for sediment sample in the Lampung Bay.
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Table 1.

The references for SQG-Q index
Element								Cd

Cu

Pb

Zn

Probable effect level (PEL) value for each metal, mg/kg dry weight

108

112

271

4.2

Source:Nobi et al., 2010

Table 2.

Interpretation of SQG-Q value
SQG-Q value		

Designation of sediment quality

SQG-Q ≤ 0,1		
0,1 < SQG-Q ≤ 1		
SQG-Q ≥ 1		

Unimpacted: lowest potential for observing adverse biological effects
Moderate impact potential for observing adverse biological effects
Highly impacted potential for observing adverse biological effects

In this calculation, PEL values were used to figure
out the index value (Table 1). The others value could
be used to substitute PEL like quality standard of
metals in the sediment, even though, substituting this
value possibly changes the calculated index.
The value obtained from those calculations varied
from 0 up to 1. Caeiro et al., (2005) explained the
meaning of the value of SQG-Q and the brief of that
interpretation was summarized in Table 2.
RESULTS AND DISCUSSION
Metals concentration varied among locations, and
both anthropogenic activities and natural processes alter
metals abundance. Cd became the lowest value and
the tightest range of metals found in the bed sediment
compared with Cu, Pb and Zn. On the opposite, Zn
had the widest range of value among the others (Table
3). Cd shows the worst toxic effect and its presence in
sediment probably affects benthic organism even in low
concentration (Ellwood, 2004). Cd, Cu and Pb naturally
exist in oil and coal then the utilizing of both oil and coal
Table 3.

as fuel may release the metals into aquatic ecosystems.
Zn has been categorized as essential metal which is
required and is used in metabolism, however, recent
researches showed that excessive uptake of Zn into
organism body gives toxic effect (Dean et al., 2007).
Report of Zn hazards decribed that Zn deficiency have
severe effects on all stages of growth, development,
reproduction and survival, however, exceeding level of
zinc causes negative effect.
Urban and aquaculture activities along Lampung
Bay coast line influenced metals abundance. The high
concentration of Cu, Pb and Zn were detected in the
river mouth and urban area, and those metals tend
to decrease by the distance. Cd evenly distributed
in this Lampung Bay, for Cd naturally presents in a
little amount in earth crust (Taylor, 1964), so little
changes in enviroment have no significant effect to Cd
concentration. Sanusi (2006) explained that river flow
includes human waste such as metals contaminant.
Other researchers reported that increasing metals
content in the river mouth was affected by input
volume/runoff of river containing metals (Rochyatun et

Concentration of Cd, Cu, Pb and Zn in Sediment
Station Metal in sediment concentration
		
mg/kg dry weight
Cd
Cu
Pb
Zn
st 1
st 2
st 3
st 4
st 5
st 6
st 7
st 8
st 9
st 10
st 11
st 12
st 13

0.05
0.05
0.08
0.03
0.04
0.04
0.01
0.02
0.03
0.03
0.04
0.02
0.02

20.58
22.99
18.27
5.30
16.88
12.84
11.01
8.39
8.82
9.06
8.33
7.12
8.35

21.61
24.73
6.05
7.28
12.20
11.94
10.01
9.23
9.22
9.29
9.49
9.88
9.99

111.00
118.48
99.06
35.27
71.65
61.67
63.79
33.14
57.52
63.11
58.62
52.99
54.01
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al., 2005; Ciutat et al., 2007). Rochyatun et al., (2006)
observed the impact of riverine runoff in the Cisadane
river as long as the fluctuation of metals content on
bed sediment by flooding phenomenon. Their research
discovered that Cd and Zn increased in two fold of
concentration after the flooding, however, Pb and Cu
showed no differences between pra and post of the
flooding. Urban activities contribute in metals input
mostly by fuel combustion, paint weathering, metal
furniture corrosion and urban waste disposal (Ciutat
et al., 2007). Aquaculture area contributes in Cu and
Zn input into aquatic ecosystem. Dean et al., (2007)
reported the highest Cu and Zn concentration found in
fish farming area which feed and faecal of fish contain
of Cu and Zn. In addition, Cu is used as antifouling in
boat paint (Olsgard, 1999).
Sediment fraction also affected Cd, Cu, Pb and
Zn concentration in bed sediment where clay fraction
Table 4.

strongly bound Cd, Cu, Pb and Zn (Figure 2). Clay and
silt concentrated in the urban and aquaculture area
(Table 5) where Cd, Cu, Pb and Zn found in relatively
high concentration. Considering the industrial area
in the eastern part of the Bay have coarser sediment
than the urban area metals concentration is in low
concentration. Finer particles provide larger surface
area, and these kinds of particle bind more metals
onto particle. Moreover, finer particles form dense bed
sediment inhibiting the realease of trapped-metals
into water column (Donazzolo et al., 1984; Martinctic
et al., 1990). River mouth and urban area of Lampung
Bay tend to contain more clay and resulted in high
concentration of metals detected in those areas (Figure
2).
Metals concentration in bed sediment of Lampung
Bay is considered as natural concentration of metals in
sediment. Cd, Cu, Pb and Zn concentration in sediment

Concentration of Cd, Cu, Pb and Zn in sediment in the other locations

Location				
				

Metals concentration in sediment, mg/kg dry weight
Cd		
Cu
Pb
Zn

Reference

East Kalimantan, Indonesia
Pari Islands, Indonesia		
Semarang, Indonesia 		
Brest Harbour, France		
Masan Bay, Korea		
Mexican Caribbean		
Andaman Islands, India 		
(sandy ecosystem)
Andaman Islands, India 		
(dead coral ecosystem)
Andaman Islands, India 		
(seagrass ecosystem)
Andaman Islands, India 		
(mangrove ecosystem)
Abundance in the continent crust
Lampung bay, Indonesia		

<0.001-0.1
0.03-0.06
0.06-0.13
1.24
0.69-1.96

2.02-14.5
13.24-15.93
18.3-36.6
700
43.40
1.3
6.64-7.04

4.4-15.2
0.84-6.01
10.9-17.3
500
43.97
1
-

Rochyatun et al. (2003)
Rochyatun, 2003
Lestari, 2011
Cabon et al. (2010)
Hyun et al. (2007)
Whelan III et al. (2011)
Nobi et al. (2010)

1.24-1.75

5.48-10.58

-

25.54-38.77

Nobi et al. (2010)

1.04-3.88

44.36-86.76

3.08-6.64

21.64-48.72

Nobi et al. (2010)

0.8-1.52

80.86-87.93

3.9-5.4

12.21-23.02

Nobi et al. (2010)

0.2
0.01-0.08

55		
5.30-22.99

12.5
70
Taylor (1964)
6.05-24.73 33.14-118.48 This study

Table 5.

15.8-121.2
0.73-17.83
13.6-16.3
1160
10.4-27.72

Grain Size classification of the sediment in each station of The Lampung Bay

Station				
Sediment Classification (%)a			Remark
		Pebbles		Granules
Sand		Silt
Clay
st 1		
0		
0		
4.32		
52.64
st 2		
0		
1.83		
5.74		
27.5
st 3		0		0		14.22		42.2
st 4		0		4		35.45		22.04
st 5		
0		
0		
1.66		
48.87
st 6		
0		
0		
6.02		
53.41
st 7		9.14		8.52		11.78		28.55
st 8		
13.73		
11.67		
12.96		
23.48
st 9		
0		
0.38		
13.55		
56.6
st 10		
0		
7.16		
18.68		
33.78
st 11		
0		
0.73		
3.55		
32.34
st 12		
0		
0.74		
4.36		
54.63
st 13		0		0		3.92		47.05
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43.04
64.93
43.57
38.51
50.46
40.57
42.02
38.16
29.47
40.39
63.37
40.27
49.03

Urban area
Urban area
River Mouth
Aquaculture area
Aquaculture area
Aquaculture area
Industrial area
Aquaculture area
Aquaculture area
Industrial area
Industrial area
-
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Figure 2.
Table 6.

Principal Components Analysis for sediment fraction and concentration of metals in sediment.
SQG-Q index for each station
Station			
		 Pb

Cd

st.1		
st.2		
st.3		
st.4		
st.5		
st.6		
st.7		
st.8		
st.9		
st.10		
st.11		
st.12		
st.13		

0.0114
0.0124
0.0188
0.0074
0.0100
0.0100
0.0026
0.0038
0.0062
0.0076
0.0088
0.0050
0.0050

0.193
0.221
0.054
0.065
0.109
0.107
0.089
0.082
0.082
0.083
0.085
0.088
0.089

PEL-Qi		
Cu
Zn

of Lampung Bay showed no extreme differences with
the average abundance within continental crust in
preindustrial period. Metal concentration in sediment
in the Lampung Bay was lower than other areas like
harbor and other urban waters (Table 4). This study
supported the report in metal’s bioaccumulation in
Lampung Bay (Tugiyono, 2007) that discovered that
Hg and Pb concentration in Lampung Bay were not
dangerous for marine organisms. The concentration of
Hg and Pb in green mussle (Perna viridis) increased,
yet those concentrations surpassed none of existing
regulation.

0.191
0.213
0.169
0.049
0.156
0.119
0.102
0.078
0.082
0.084
0.077
0.066
0.077

0.410
0.437
0.366
0.130
0.264
0.228
0.235
0.122
0.212
0.233
0.216
0.196
0.199

SQG-Q
0.20
0.22
0.15
0.06
0.13
0.12
0.11
0.07
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09

SQG-Q index
SQG-Q index value varied among station as the
metals concentration differed among locations. Zn
contributed the most in the calculation of SQG-Q index
than other metals due to the high concentration of Zn
compared with PEL value. Interpreting the SQG-Q
index, 7 stations (more than a half of total stations)
were unimpacted area and moderate impact was found
in the rest of the stations (Table 6). The presence of
metals in sediment will expose metals accumulation in
benthic organism in various mechanisms. The effect of
metals accumulation in organism differs in each metal,
depending on: intake rate, exposure route, internal
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factor of organisms (ages, sex) and physiochemical
properties of environment (Luoma & Rainbow, 2008).
Cd and Pb categorized as non-essential element
having toxic effect even in low concentration. In
contrast, Cu and Zn were essential elements used in
metabolisms, however, exceeding concentration has
toxic potential. In recent research, Cd was found to
substitute Zn and its function in carbonic anhydrase
enzyme of diatomae when the seawater lacked Zn.
In this state, diatomae could maintain its growth rate,
however, this phenomenon still is not be observed in
higher trophic level organisms (Lane et al., 2005).

Mr. Abdul Rozak and Mr. M. Taufik Kaisupy for assisting
laboratory analysis.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan pada November 2012 di perairan Pantai Punai dan Pantai Tambak, Belitung Timur. Selain
terkenal sebagai daerah tujuan wisata dengan pantai yang indah berpasir putih, Pantai Punai dan Pantai Tambak merupakan
lokasi aktivitas perikanan. Pantai Punai merupakan daerah aktivitas budidaya keramba jaring apung (KJA), sedangkan Pantai
Tambak merupakan daerah aktivitas nelayan tradisional dan juga daerah pelepasan tukik penyu. Pengambilan sampel air
dilakukan secara purposive sampling dan diukur dengan menggunakan alat multiparameter secara in situ. Tujuh parameter
telah diukur, yaitu suhu, salinitas, dissolved oxygen (DO), pH, konduktivitas, turbiditas dan sigma-t. Analisis data dilakukan
secara deskriptif dan menggunakan Principal Component Analysis (PCA). Hasil PCA menunjukkan bahwa perairan Pantai
Punai untuk parameter suhu, pH dan DO sangat sesuai untuk kegiatan budidaya KJA. Pantai Tambak masih sesuai baku
mutu KMNLH No.51 tahun 2004 sebagai habitat untuk biota air laut maupun untuk alokasi pelepasan tukik penyu. Walaupun
demikian diperlukan analisis daya dukung kemampuan kedua pantai tersebut agar tetap dapat beraktivitas dengan berbasis
ekosistem terkait dengan daerah tersebut sebagai daerah tujuan wisata bahari.

Kata kunci: kualitas air, aktivitas budidaya, biota, wisata bahari
ABSTRACT
This research was conducted in Punai and Tambak coastal waters, East Belitung in November 2012 . Besides famous
for tourist destinations for their white sandy beaches, both Punai and Tambak are also known as potential areas for fisheries
activities. Punai coastal water are common for mariculture using floating net cages (FNCs), while Tambak coastal waters are
commonly used for traditional fishing activities and as an area for turtle hatchling releasing as well. Seawater sampling was
done by purposive sampling and measured in situ using multiparameter instrument. Seven parameters were measured such as
temperature, salinity, dissolved oxygen , pH, conductivity, turbidity and sigma-t. The obtained data were analyzed descriptively
and using Principal Component Analysis. The results found that Punai coastal waters are highly suitable for FNCs activity in
terms of its temperature, pH and DO contents. Tambak coastal waters met the standard values set by Ministry of Environment,
Indonesia (MEI, 2004) for marine biota and also for the releasing of sea turtle hatchlings. Nevertheless, analysis in carrying
capacity is required to determine the capability of the waters as maritime destination areas while maintaining the sustainability
and their ecosystem-based activities.

Keywords: water quality, mariculture, organism, maritime destination

PENDAHULUAN
Daerah Belitung Timur (Beltim) merupakan
daerah kepulauan dengan 85% kecamatannya
menghadap ke arah laut. Akan tetapi, aktivitas warga
setempat umumnya bertani dengan kelapa sebagai
komoditas utamanya. Aktivitas perikanan umumnya
dilakukan pada saat musim angin barat atau barat
daya yaitu bulan November – April (Pemda Beltim,
2012).
Pantai Punai terletak pada Kecamatan Simpang
Pesak, Desa Tanjung Kelumpang di sebelah selatan
Belitung Timur (Beltim). Pantai Punai terkenal sebagai
daerah wisata dengan pemandangan pantai berpasir
putih dan diselingi dengan batu granit yang merupakan
ciri Pulau Belitung. Daerah ini juga merupakan salah
satu daerah perikanan terutama dengan sistem
keramba jaring apung (KJA). Pantai Tambak berada di
Kecamatan Damar, Desa Sukamandi di sebelah timur
Belitung Timur. Pantai ini juga merupakan salah satu
pantai tujuan wisata yaitu sebagai daerah pantai

pelepasan tukik penyu. Daerah Beltim juga merupakan
daerah tempat bertelur beberapa jenis penyu antara
lain penyu sisik dan penyu hijau. Kedua jenis penyu
tersebut termasuk spesies langka dan dilindungi oleh
Undang-Undang Konservasi No. 5 tahun 1990 dan PP
No. 7 & 8 tahun 1999.
Penelitian mengenai kualitas perairan baik untuk
wisata bahari dan budidaya atau kehidupan biota laut
sangat penting dilakukan terutama secara time series.
Daerah wisata bahari yang terkenal seperti Wakatobi
dengan kondisi perairan yang masih sesuai namun
memerlukan pemantauan secara time series terkait
dengan parameter suhu dan salinitas (Rustam et al.,
2014). Kondisi perairan terkait dengan kesuburan
perairan di Beltim berdasarkan penelitian Bulan
Oktober 2006 dikatakan masih dalam kondisi yang
sesuai untuk kehidupan biota dilihat dari unsur zat
hara dan fitoplankton (Simanjuntak, 2009).
Mengingat Pantai Tambak yang berpotensi
sebagai daerah wisata bahari dan Pantai Punai
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sebagai daerah konservasi penyu, penelitian mengenai
kondisi eksisting (kualitas perairan) perlu dilakukan.
Tujuan penelitian ini mengetahui profil fisik-kimia
perairan Belitung Timur untuk mendukung wisata
bahari dan kehidupan biota laut. Analisis yang
dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk penelitian
selanjutnya terkait dengan kemampuan daya dukung
kedua pantai tersebut dalam mengakomodir kegiatan
yang berbasis ekosistem tetap lestari dan berkelanjutan.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di perairan Pantai Punai dan
Pantai Tambak, Belitung Timur (Gambar 1) pada
November 2012. Berdasarkan pengamatan langsung
dan wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
setempat, kedua lokasi penelitian merupakan lokasi
tempat budidaya jaring apung (Pantai Punai) dan
tempat alokasi pelepasan tukik penyu (Pantai Tambak).
Metode pengambilan sampel dilakukan secara
purposive sampling yang mewakili lokasi penelitian.
Penentuan stasiun sampling juga memperhatikan
jarak dari daratan serta kedalaman perairan.
Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa terdapat 7
stasiun penelitian di Pantai Tambak (Gambar 1 panel
kiri atas:Pantai Tambak (PT 0 - PT 6). Terlihat ada 3

Gambar 1.
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bagian yaitu bagian yang dekat dengan pantai (PT_0
dan PT_1), agak ke tengah laut (PT_2, PT_3 dan
PT_6), serta bagian yang dikategorikan laut (PT_4 dan
PT_5). Sedangkan stasiun pengamatan di Pantai
Punai (PP) difokuskan pada daerah yang biasa
terdapat keramba jaring apung (KJA). Ada 9 stasiun
penelitian terpilih (Gambar 1 panel kiri bawah). Sama
halnya dengan Pantai Tambak, stasiun pengamatan di
pantai ini pun dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian
yang dekat pantai (PP_0, PP_1, PP_4 dan PP_8),
agak ke tengah laut (PP_3, PP_5 dan PP_6) dan
bagian ke tiga yang menjorok ke laut (stasiun PP_2
dan PP_7). Pengukuran kualitas perairan dilakukan
menggunakan multiparameter WQC24 merk TOADKK, sejauh kurang lebih 10 km menyusuri pantai dan
kurang lebih 2 km dari pantai ke arah laut.
Sebanyak tujuh parameter diukur dengan alat
multiparameter tersebut, yaitu pH, DO, konduktivitas,
turbiditas, suhu, salinitas, dan sigma-t. Pengukuran
secara in situ dilakukan pada air permukaan (0-1m).
Parameter ini akan dibagi menjadi dua parameter
utama: parameter fisika (suhu, konduktivitas, turbiditas),
parameter kimia (pH, salinitas, sigma-t dan DO).
Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan
MS Excell 2007 untuk dapat menggambarkan kondisi

Lokasi penelitian Pantai Punai dan Pantai Tambak, Belitung Timur.
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kualitas perairan yang ada. Untuk menentukan variasi Kualitas perairan fisika
parameter fisika-kimia dan biologi perairan antar
stasiun penelitian digunakan pendekatan analisis
Suhu perairan pada lokasi penelitian Pantai Punai
statistik peubah ganda yang didasarkan pada Analisis merupakan suhu alami yang berkisar antara 30,73 –
Komponen Utama (Principal Component Analysis, 32,67 ˚C dengan rata-rata 31,24±0,12˚C untuk suhu
PCA) (Legendre & Legendre, 1983).
Analisis permukaan. Suhu pada Pantai Tambak berkisar antara
Komponen Utama (AKU) merupakan metode statistik 29,87 – 30,8˚C dengan rata-rata 30,32±0,42˚C. Nilai
deskriptif yang bertujuan untuk menampilkan data suhu ini lebih tinggi dibandingkan yang didapatkan
dalam bentuk grafik dan informasi maksimum yang Simanjuntak (2009) di perairan Beltim yaitu 28,85
terdapat dalam suatu matriks data. Matriks data yang – 29,55 ˚C dengan rata-rata 29,19±0,18 ˚C. Suhu
dimaksud terdiri dari stasiun penelitian sebagai individu perairan di Indonesia umumnya berkisar antara 27 –
statistik (baris) dan parameter lingkungan (fisik-kimia 32 ˚C . Suhu merupakan salah satu faktor pembatas
perairan) yang berbentuk kuantitatif (kolom). Analisis bagi ekosistem dan biota laut, perubahan suhu dapat
ini juga digunakan untuk mereduksi suatu gugus mempengaruhi proses fisika, kimia dan biologi di
parameter yang berukuran besar dan saling berkorelasi, badan air.
menguji kesamaan tempat dalam ruang jenis dan
parameter lingkungan dengan cara menentukan aksis
Berdasarkan hasil pengukuran yang didapat,
ortogonal melalui pemaksimalan keragaman. Analisis suhu perairan merupakan suhu alami sehingga tidak
statistik ini dilakukan dengan menggunakan XLStat mengganggu ekosistem maupun biota yang hidup
2015 (evaluation).
di dalamnya. Menurut Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 (KMNLH
HASIL DAN PEMBAHASAN
No.51 th 2004) tentang bakumutu air laut baik dengan
tujuan wisata bahari ataupun budidaya, suhu perairan
Hasil statistik deskriptif (Tabel 1) yang dilakukan harus suhu alami. Secara keseluruhan, suhu perairan
pada Pantai Punai dan Pantai Tambak menunjukkan berada dalam kisaran normal suatu perairan tropis,
nilai yang sesuai dengan bakumutu Kepmenneg LH yaitu 27ºC dan 32ºC baik dari pantai sampai ke laut.
No 51 Tahun 2004 untuk biota laut dan wisata bahari.
Kisaran suhu ini cocok untuk kehidupan biota laut tropis
Indonesia (Romimohtarto, 1985). Suhu alami tertinggi
Tabel 1.

Hasil statistik deskriptif Pantai Punai dan Pantai Tambak, Belitung Timur Bulan November
2012 (data in situ) dibandingkan dengan baku mutu air laut untuk wisata bahari dan biota
laut berdasarkan Kepmen LH No. 51 tahun 2004

Parameter
Pantai Punai			Pantai Tambak			Baku Mutu
										Wisata Bahari
					Std.				Std.
		
Kisaran
Rata-rata
deviasi Kisaran
Rata-rata
deviasi		
		
pH		
8,19 - 8,27 8,22		
0,02
8,17 - 8,22 8,19		
0,02
7 - 8,5( d)
DO (mg/L)
7,65 - 9,43 8,41		
0,72
7,49 - 7,82 7,68		
0,12
>5		
Konduktivitas
4,55 - 4,60 4,57		
0,02
4,46 - 4,59 4,57		
0,05		
(mS/m)
Turbiditas (NTU) 0 - 2,67
0,32		
0,88
0 - 8,67
2,38		
3,20
5		
Suhu (0C)
30,73-32,67 31,24
0,63
29,87 - 30,8 30,32
0,42
alami3( c)
											
								
								
Salinitas (PSU) 30,5 - 30,77 30,64
0,12
29,7 - 30,7 30,50
								
								
								
Sigma-t 		
17,5 - 18,27 17,99
0,250 17,4 - 18,5 18,21

0,36

alami3( e)

0,39		

Baku Mutu
Biota Laut

7 - 8,5( d)
>5
<5
alami3 (c)
Coral: 28 - 30
Mangrove:2832
Lamun: 20 -30
alami3 (e)
Coral: 33 -34
Mangrove:s/d
34
Lamun:33 - 34

Keterangan:
3= alami adalah kondisi normal suatu lingkungan, bervariasi setiap saat (siang, malam dan musim)
c= diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 2°C
d= diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 0,2 satuan pH
e= diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 5% salinitas rata-rata musiman
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di perairan tropis berada di dekat ambang batas atas
penyebab kematian biota laut sehingga peningkatan
suhu yang sangat kecil saja dari ambang batas atas
dapat menyebabkan kematian atau gangguan fisiologis
dari biota laut (Sanusi, 2006). Menurut Gesamp (1984)
dalam Romimohtarto (1985) bahwa kisaran suhu
di daerah tropis sedemikian rupa sehingga banyak
organisme hidup dekat dengan batas suhu tertinggi.
Suhu optimum untuk budidaya ikan adalah 27 – 32ºC
(Mayunar et al, 1995), budidaya rumput laut berkisar
antara 20 – 30ºC (Utojo et al., 2004). Suhu optimum
untuk pertumbuhan tukik 23 – 26ºC (Campbell &
Busack, 1979).
Secara umum, faktor yang paling dominan dalam
perubahan konduktivitas di laut adalah suhu. Gambar
2a menunjukkan sebaran suhu dan konduktivitas di

Gambar 2.
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permukaan air yang terukur secara in situ. Konduktivitas
di perairan Pantai Punai dan Pantai Tambak, Beltim
berkisar antara 4,55 -4,60 mS/m dengan rata-rata
4,57±0,02 mS/m dan 4,46 – 4,59 mS/m dengan rata-rata
4,57±0,05 mS/m. Gambar 2a memperlihatkan adanya
fluktuasi nilai konduktivitas berdasarkan suhu. Jika
suhu meningkat nilai konduktivitas cenderung menurun.
Namun, hasil regresi linear antara konduktivitas dan
suhu menunjukkan bahwa nilai konduktivitas menurun
dengan meningkatnya suhu dengan nilai R2 sebesar
0,44 (Pantai Tambak) sedangkan Pantai Punai sebesar
0,16. Berdasarkan model regresi linear (Gambar 2b dan
2c) dapat dikatakan ada pengaruh yang cukup antara
kenaikan suhu dengan menurunnya konduktivitas pada
Pantai Tambak, namun sangat lemah pengaruh antara
kenaikan suhu dengan menurunnya konduktivitas
pada Pantai Punai. Hal ini diketahui bahwa pada

Sebaran suhu dan konduktivitas perairan Pantai Punai (PP) dan Pantai Tambak (PT), Beltim
November 2012 (a), Regresi linear antara konduktivitas dan suhu (b dan c).
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Gambar 3.

Nilai turbiditas di Pantai Tambak (PT) dan Pantai Punai (PP), Beltim, November 2012.

umumnya nilai suhu berpengaruh positif terhadap
konduktivitas. Pengukuran yang dilakukan hanya pada
saat pengambilan sampel dengan waktu pengambilan
sampel yang relatif sama sehingga nilai kisaran suhu
relatif kecil (Tabel 1). Oleh karena itu diperlukan suatu
pengukuran yang lebih luas dan secara terus menerus
(time series) agar didapat pola hubungan antara suhu
dan konduktivitas dan parameter lainnya seperti DO,
salinitas ataupun pH.
Nilai kekeruhan atau turbiditas yang terukur pada
Pantai Tambak berkisar antara 0 – 8,67 NTU dengan
rata-rata 2,38 ± 3,20 NTU. Sedangkan Pantai Punai
berkisar antara 0 – 2,67 NTU dengan rata-rata 0,32 ±
0,88 NTU (Gambar 3). Menurut KMNLH No. 51 Tahun
2004 bahwa baik untuk budidaya maupun wisata
bahari, kekeruhan perairan < 5 NTU. Berdasarkan
peraturan ini menunjukkan potensi perairan Pantai
Punai dan Pantai Tambak, Beltim sesuai dengan baku
mutu tersebut, sehingga masih dapat dimanfaatkan
sebagai lahan budidaya KJA, daerah hidup biota
dan pelepasan tukik penyu maupun wisata bahari.
Nilai kekeruhan yang rendah sangat penting dalam
budidaya, biota laut dan wisata bahari. Hal ini terkait
dengan masuknya cahaya ke dalam perairan sehingga
proses fotosintesis yang dilakukan fitoplankton, makro
alga, lamun ataupun zooxanthallae yang bersimbiosis
dengan karang dapat berlangsung dengan baik.

Gambar 4.

Warna perairan melalui hasil pengamatan visual
yang didapat berdasarkan absorbsi cahaya oleh
perairan adalah hijau sampai hijau kebiruan pada
bagian tengah menuju ke arah laut. Baik Pantai Punai
maupun Pantai Tambak memiliki perairan sangat
jernih, bersih dan berpasir putih. Perairan yang jernih
di kedua lokasi dapat disebabkan karena kecilnya
pengaruh daratan atau sungai yang bermuara di dua
pantai tersebut.
Kualitas Perairan kimia
Kisaran pH permukaan di Pantai Punai adalah
8,19 – 8,27 dengan rata-rata 8,22±0,02; Pantai Tambak
pH berkisar antara 8,17 – 8,22 dengan rata-rata
8,19±0,02 (Gambar 4). Gambar 4 juga memperlihatkan
kecenderungan pH meningkat ke arah laut pada baik
Pantai Tambak maupun Pantai Punai. Kisaran pH ini
sesuai dengan baku mutu pH air laut menurut KMNLH
No. 51 Tahun 2004 baik untuk wisata bahari maupun
biota laut atau budidaya (7 – 8,5).
Gambar 4 menunjukkan distribusi DO dan suhu
(Gambar 4a), pH dan salinitas (4b) perairan pada
Pantai Punai dan Pantai Tambak. Terlihat bahwa pH
pada kedua perairan berfluktuasi dengan kisaran yang
sangat kecil. Hal ini dapat dijelaskan bahwa di daratan

DO dan suhu (a), pH dan salinitas (b) perairan Pantai Tambak (PT) dan Pantai Punai (PP),
Beltim, pada Bulan November 2012.
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Pulau Belitung terutama bagian timur tidak memiliki
sungai-sungai yang cukup besar seperti Pantai Tambak.
Fluktuasi perubahan pH yang signifikan umumnya
terjadi akibat adanya masukan air tawar yang cukup
besar dari daratan (sungai) yang membawa limbah
industri/rumah tangga (Effendi, 2003; Mahida, 1986). Air
laut mempunyai kemampuan menyangga perubahan
pH yang sangat besar untuk mencegah perubahan pH.
Pada perairan alami yang tidak ada bahan tercemar
dalam jumlah yang sangat besar, kemampuan siklus
karbon, fosfat dan nitrogen akan mampu menstabilkan
nilai pH perairan tersebut yang berkisar antara 7,5 –
8,4 (Nybakken, 1992). Perubahan pH yang sedikit saja
dari kisaran pH alami dapat menunjukkan terganggu
siklus biogeokimia terutama siklus karbonat dalam
perairan tersebut yang berakibat terganggunya
kehidupan biota laut seperti kematian ikan, burayak
telur dan lain-lain serta mengurangi produktifitas
primer perairan (Sanusi, 2006). Walaupun banyak para
ahli memprediksi dengan adanya pemanasan global,
saat ini diperkirakan kemampuan laut sebagai buffer
(penyangga) atas perubahan akan bergeser kearah pH
rendah, sehingga dapat mengakibatkan penurunan pH
laut atau terjadi pengasaman laut (ocean acidification)
(Fabry et al., 2008). Efek dari pengasaman laut
atau penurunan pH ini akan terus berlanjut kepada
mahluk hidup yang berada didalamnya terutama biota
bercangkang atau yang memerlukan/menghasilkan
kalsium karbonat (CaCO3), seperti hewan karang untuk
dapat membentuk terumbu karang akan terganggu
(Kleypass et al., 2006).

dari pakan ikan budidaya KJA dapat menyebabkan
menipisnya oksigen terlarut dalam air yang akibat
fatalnya dapat mengakibatkan kematian massal dari
ikan budidaya. Hal ini disebabkan konsumsi oksigen
oleh detrivor untuk mengurai bahan organik menjadi
bahan inorganik. Makin tinggi suhu, salinitas dan
tekanan gas-gas menyebabkan kandungan oksigen
terlarut makin berkurang. Selain itu, faktor fisik perairan
seperti arus dan gelombang laut ikut mempengaruhi
kecepatan oksigen memasuki dan terdistribusi dalam
perairan (Welch, 1980).
Salinitas permukaan di seluruh stasiun
pengamatan di Pantai Tambak berkisar antara
29,7 – 30,7 PSU dengan rata-rata 30,50 ± 0,36 PSU,
sedangkan di Pantai Punai berkisar 30,5 – 30,77
PSU dengan rerata 30,64 ± 0,12 PSU. Salinitas alami
perairan laut di Indonesia adalah 28 - 34 PSU. Salinitas
di lokasi penelitian termasuk salinitas alami (Gambar
4b). Berdasarkan Gambar 4 terlihat salinitas di seluruh
stasiun pengamatan merupakan salinitas air laut
kecuali di stasiun PT_0 yang merupakan stasiun dekat
daratan.

Kaitan salinitas dalam kehidupan biota akuatik
tergantung dari kemampuan biota berosmoregulasi
yaitu kemampuan biota mengatur keseimbangan
perbedaan antara larutan garam dalam tubuh dengan
lingkungan tempat hidupnya. Salinitas optimum
untuk budidaya ikan kerapu 27 – 34 PSU (Ahmad et
al., 1991); salinitas alami untuk pertumbuhan tukik
penyu lekang berkisar 34,2 – 35,75 PSU (Nupus,
Kisaran DO yang diukur permukaan air laut 2001). Higgins (2003) mengatakan bahwa salinitas
di Pantai Tambak berkisar antara 7,48 – 7,82 mg/L yang optimum untuk pertumbuhan penyu 20 -35 PSU
dengan rata-rata 7,68 ± 0,12 mg/L. Pantai Punai dalam penangkaran yang dilakukan di National Marine
berkisar antara 7,65 – 9,43 mg/L dengan rata-rata 8,42 Fisheries Service Sea Turtle Facility di Galveston,
± 0,72 mg/L. Rata-rata pengukuran oksigen terlarut Amerika Serikat. Jones et al. (2011) mendapatkan
menunjukkan perairan tidak tercemar atau tingkat bahwa dalam penangkaran penyu belimbing mulai
kesuburan yang tinggi menurut Lee et al. (1978) yang dari tukik sampai berumur 2 tahun salinitas yang
membagi nilai oksigen terlarut atas empat kelompok dijaga adalah berkisar antara 28 – 33 PSU dengan
yaitu tidak tercemar (> 6,5 mg/L), tercemar ringan (4,5 laju pertumbuhan yang didapat 31,9±2,8 cm per
– 6,5 mg/L), tercemar sedang (2,0 – 4,5 mg/L) dan tahun. Pantai Tambak merupakan salah satu daerah
tercemar berat (< 2,0 mg/L). Sedangkan berdasarkan pelepasan tukik dengan salinitas yang masih dalam
KMNLH No. 51 Tahun 2004 nilai oksigen terlarut baik kisaran pertumbuhan optimum penyu menurut Higgins
untuk wisata bahari maupun budidaya biota laut adalah (2003) & Jones et al. (2011).
> 5 mg/L. Pengukuran oksigen terlarut di stasiun PP_0
yang cukup tinggi yaitu 9,43 mg/L (Gambar 4a) dapat
Sigma t terkait erat dengan densitas, dimana
disebabkan karena faktor fisik seperti gelombang atau sigma t merupakan pengurangan densitas air laut
pergerakan air lautnya yang menyebabkan pada saat dengan densitas air tawar. Densitas merupakan
pengukuran banyak mengandung udara dari atmosfer salah satu parameter terpenting dalam mempelajari
yang masuk ke air laut.
dinamika laut. Perbedaan densitas yang kecil secara
horisontal (misalnya akibat perbedaan pemanasan di
Berfluktuasinya DO dapat dijelaskan bahwa permukaan) dapat menghasilkan arus laut yang sangat
konsentrasi dan distribusi oksigen terlarut selain kuat. Densitas air laut bergantung pada temperatur,
oleh suhu perairan dan proses pengadukan juga salinitas dan tekanan. Densitas bertambah dengan
ditentukan oleh proses biologis yang mengontrol bertambahnya salinitas dan berkurangnya temperatur,
tingkat konsentrasi dan pembebasan oksigen. Apabila kecuali pada temperatur di bawah densitas maksimum.
terjadi penumpukan bahan organik yang berasal Densitas air laut terletak pada kisaran 1.025 kg m-3
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Gambar 5.

Grafik analisis PCA karakteristik fisika kimia habitat perairan Pantai Punai. Panel kiri korelasi
antar parameter fisika kimia pada sumbu 1 dan 2 (F1 X F2). Panel kanan biplot sebaran stasiun
penelitian pada sumbu 1 dan 2 (F1 X F2).

sedangkan pada air tawar 1.000 kg m-3. Densitas ratarata air laut adalah σt = 25, sedangkan nilai rata-rata
densitas Pantai Punai dan Pantai Tambak yaitu adalah
σt= 17,99±0,25 dengan kisaran 17,5 – 18,27. Pantai
Tambak memiliki sigma t berkisar antara 17,4 - 18,5
dengan rata-rata 18,21±0,39. Perubahan densitas
terjadi bila σt berubah dengan nilai yang sama jika suhu
berubah 1oC, salinitas berubah 0,1, dan perubahan
tekanan sebanding dengan perubahan kedalaman 50
m (Setiawan, 2012). Dikarenakan kedalaman perairan
Beltim yang dilakukan pengukuran kurang dari 50 m
perubahan ini tidak terlihat dengan jelas.

ragam peragam menunjukkan bahwa informasi
yang terjelaskan menggambarkan hubungan antara
parameter dalam hubungannya dengan sebaran
spasial stasiun penelitian dijelaskan pada ketiga sumbu
utama (F1, F2 dan F3) sebesar 89,219 %( F1 48,265%,
F2 25,871 % dan F3 15,084 %) dari ragam total.

Korelasi antar parameter fisik-kimia yang
ditunjukkan dalam Gambar 5 panel kiri berdasarkan
keberadaan parameter yang terjelaskan sebesar
74,14 %, memperlihatkan bahwa parameter salinitas,
konduktivitas dan sigma-t berperan cukup besar pada
sumbu positif baik sumbu 1 maupun sumbu 2. Oksigen
Analisis karakteristik habitat
terlarut dan suhu berperan cukup besar pada sumbu
2 negatif dan sumbu 1 positif yang berkorelasi negatif
a. Pantai Punai
dengan turbiditas. Hubungan korelasi antara parameter
yang signifikan ditunjukkan antar parameter suhu
Analisa karakteristik habitat dilakukan dengan dengan DO yang berkorelasi positif dengan R2 sebesar
analisa statitik PCA, untuk mengetahui parameter 0,821 (α=0,05). Sebaran spasial stasiun pengamatan
mana yang lebih berperan di daerah ini (Gambar 5). pada sumbu 1 dan 2 terlihat pada Gambar 5 panel
Variasi kondisi antar stasiun dianalisis dan ditentukan kanan. Stasiun PP_1 dicirikan dengan suhu dan DO
berdasarkan sebaran sembilan parameter karakteristik yang cukup tinggi berada dekat pantai. Salinitas dan
(Gambar 5 dan 6). Hasil analisis PCA dari matriks sigma-t berkorelasi positif dengan R2 sebesar 0,889,

Gambar 6.

Grafik analisis PCA karakteristik fisika kimia habitat perairan Pantai Punai. Panel kiri korelasi
antar parameter fisika kimia pada sumbu 1 dan 3 (F1 X F3). Panel kanan biplot sebaran stasiun
penelitian pada sumbu 1 dan 3 (F1 X F3).
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Gambar 7.

Grafik analisis PCA karakteristik fisik kimia habitat perairan Pantai Tambak. Panel kiri korelasi
antar parameter fisika kimia pada sumbu 1 dan 2 (F1 X F2). Panel kanan biplot sebaran stasiun
penelitian pada sumbu 1 dan 2 (F1 X F2).

Gambar 8.

Grafik analisis PCA karakteristik fisik kimia habitat perairan Pantai Tambak. Panel kiri korelasi
antar parameter fisika kimia pada sumbu 1 dan 3 (F1 X F3). Panel kanan biplot sebaran stasiun
penelitian pada sumbu 1 dan 3 (F1 X F3).

Tabel 2.

Kesesuaian parameter perairan untuk budidaya ikan laut dalam KJA (Radiarta et al., 2006;
Affan, 2012) dengan hasil pengukuran Pantai Punai

yang ditunjukkan dalam sebaran spasial stasiun
PP_5 sampai dengan PP_7 yang semuanya berada
agak jauh dari daratan (Gambar 5 panel kanan).
Stasiun PP_2 dan PP_4 dicirikan dengan keberadaan
parameter turbiditas yang berkorelasi negatif dengan
parameter DO, suhu dan pH dengan nilai R2 yang >
0,5.
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Parameter lain yang belum terjelaskan dalam
sumbu 1 dan 2, akan dilihat pada korelasi antar
parameter fisika-kimia antara sumbu 1 dan 3 (F1 X
F3) dan hasil PCA nya menunjukkan korelasi sebesar
63,35 % (Gambar 6). Terlihat pada Gambar 6 panel kiri
bahwa parameter suhu dan sigma-t yang berkorelasi
negatif secara jelas dengan R2 sebesar 0,941. Sebaran
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spasial stasiun yang dicirikan dengan suhu tinggi
adalah stasiun PP_1 dan PP_3. Stasiun yang dicirikan
dengan sigma-t adalah PP_2, PP_5 dan PP_7, juga
dicirikan dengan parameter konduktivitas dan salinitas.
b. Pantai Tambak
Variasi kondisi antar stasiun dianalisis dan
ditentukan berdasarkan sebaran sembilan parameter
karakteristik seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7
dan 8. Hasil analisis PCA dari matriks ragam peragam
menunjukkan bahwa informasi yang terjelaskan
menggambarkan hubungan antar parameter dalam
hubungannya dengan sebaran spasial stasiun
penelitian dijelaskan pada ketiga sumbu utama (F1, F2
dan F3) sebesar 97,518 %. Besaran prosentase pada
masing-masing sumbu adalah F1 64,652%, F2 21,945
% dan F3 10,921 % dari ragam total. Ini menunjukkan
bahwa hampir semua parameter dapat dijelaskan
cukup dengan 3 sumbu utama saja.
Korelasi antar parameter fisik-kimia yang
ditunjukkan dalam Gambar 6 panel kiri adalah sebesar
86,60 %. Ini memperlihatkan bahwa parameter pH,
salinitas, konduktivitas dan sigma-t berperan cukup
besar pada sumbu positif pada sumbu 1 dan sumbu
negatif pada sumbu 2. Oksigen terlarut dan suhu
berperan cukup besar pada sumbu 1 dan 2 negatif,
yang berkorelasi negatif dengan turbiditas. Hubungan
korelasi antara parameter signifikan ditunjukkan pada
korelasi antar parameter turbiditas dengan DO yang
berkorelasi negatif dengan R2 sebesar 0,815 (α=0,05).
Parameter pH dan suhu berkorelasi negatif dengan
R2 sebesar 0,804 (α=0,05). Sebaran spasial stasiun
pengamatan pada sumbu 1 dan 2 dapat dilihat pada
Gambar 7 panel kanan .Stasiun PT_6 dicirikan dengan
turbiditas yang cukup tinggi berada dekat pantai. Suhu
dan pH berkorelasi negatif dengan R2 sebesar 0,804
(α=0,05) yang ditunjukkan dalam sebaran spasial
stasiun PT_4 dan PT_5 dengan pH tinggi yang berada
agak jauh dari daratan (Gambar 7 panel kanan).
Parameter lain yang belum terjelaskan dalam
sumbu 1 dan 2, akan dilihat korelasinya pada korelasi
antar parameter fisika-kimia antara sumbu 1 dan 3
(F1 X F3) sebesar 75,57 % (Gambar 8). Terlihat pada
Gambar 8 panel kiri parameter suhu dan pH yang
jelas berkorelasi negatif dengan R2 sebesar 0,804
(Gambar 8 panel kiri). Sebaran spasial stasiun yang
dicirikan dengan suhu tinggi adalah stasiun PT_1 dan
PT_3 (Gambar 8 panel kanan). Korelasi positif yang
cukup signifikan adalah sigma-t dan konduktivitas
dengan R2 sebesar 0,964 (α=0,05). Sebaran spasial
stasiun pengamatan tidak tercirikan dengan cukup
jelas dikarenakan semua stasiun tampak mengumpul
di sumbu utama (Gambar 8 panel kanan).

Kesesuaian lokasi penelitian untuk budidaya
Berdasarkan analisis PCA dan deskriptif semua
parameter fisik kimia yang ada pada saat penelitian
sesuai dengan baku mutu yang ada dalam Kemenneg
No. 51 Tahun 2004 dan berdasarkan kriteria kesesuaian
parameter perairan untuk budidaya ikan laut dalam
KJA (Radiarta et al, 2006; Affan, 2012) untuk parameter
yang terukur suhu, pH dan DO sangat sesuai untuk
budidaya ikan laut dalam KJA sedangkan parameter
salinitas cukup sesuai (Tabel 2).
KESIMPULAN
Hasil analisis yang didapat baik secara deskriptif
maupun stastistik menggunakan PCA menunjukkan
bahwa Pantai Punai dan Pantai Tambak, Kabupaten
Belitung Timur berada dalam kondisi baik dan sesuai
dengan baku mutu. Kaitannya dengan alokasi kedua
pantai tersebut untuk lokasi budidaya dan pelepasan
tukik penyu, perlu dilakukan pengamatan lebih lanjut
dengan menganalisa parameter yang lain seperti
kondisi nutrien, logam berat, kondisi pergerakan arus,
faktor sosial, ataupun fasilitas terkait erat dengan daya
dukung lokasi. Dengan demikian, analisis daya dukung
berbasis ekosistem yang lestari dan berkelanjutan
dapat diterapkan di daerah tersebut.
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