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I

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia 
berupa wilayah perairan laut Indonesia yang sangat luas dan keanekaragaman 
hayatinya yang dapat dimanfaatkan baik untuk kemakmuran rakyat maupun 
untuk objek penelitian ilmiah. 

Program COREMAP kini telah memasuki fase III atau yang dikenal dengan 
COREMAP CTI (Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral 
Triangle Initiative). Fase ini akan dilaksanakan hingga tahun 2019 yang nantinya 
diharapkan terbentuk kemandirian dan kelembagaan daerah untuk melakukan 
pengelolaan di lokasi masing-masing. 

Untuk mengukur pencapaian program maka ditentukanlah beberapa indikator 
keberhasilan, salah satunya adalah indikator bio sik yang berkaitan dengan 
kesehatan terumbu karang, lamun dan mangrove. Kegiatan monitoring 
kesehatan terumbu karang dikenal dengan RHM (Reef Health Monitoring). 
Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan kegiatan baseline study untuk 
mendapatkan data dasar, selanjutnya akan dimonitor di lokasi penelitian yang 
sama untuk melihat perubahan yang terjadi pada ketiga ekosistem tersebut

Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang terlibat dalam kegiatan penelitian lapangan dan analisa datanya, sehingga 
laporan Monitoring Kesehatan Terumbu Karang dan Kesehatan Ekosistem 
Terkait di Kabupaten Nias Utara ini dapat tersusun. Kami juga mengharapkan 
kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku 
ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2014
Koordinator CRITC – LIPI

Drs. Susetiono, M.Sc.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia 
berupa wilayah perairan laut Indonesia yang sangat luas dan keanekaragaman 
hayatinya yang dapat dimanfaatkan baik untuk kemakmuran rakyat maupun untuk 
objek penelitian ilmiah.

Program COREMAP kini telah memasuki fase III atau yang dikenal dengan 
COREMAP CTI (Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral 
Triangle Initiative). Fase ini akan dilaksanakan hingga tahun 2019 yang nantinya 
diharapkan terbentuk kemandirian dan kelembagaan daerah untuk melakukan 
pengelolaan di lokasi masing-masing.

Untuk mengukur pencapaian program maka ditentukanlah beberapa indikator 
keberhasilan, salah satunya adalah indikator biofi sik yang berkaitan dengan 
kesehatan terumbu karang, lamun dan mangrove. Kegiatan monitoring kesehatan 
terumbu karang dikenal dengan RHM (Reef Health Monitoring). Pelaksanaan 
kegiatan ini diawali dengan kegiatan baseline study untuk mendapatkan data 
dasar, selanjutnya akan dimonitor di lokasi penelitian yang sama untuk melihat 
perubahan yang terjadi pada ketiga ekosistem tersebut.

Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang terlibat dalam kegiatan penelitian lapangan dan analisa datanya, sehingga 
laporan Monitoring Kesehatan Terumbu Karang dan Kesehatan Ekosistem Terkait 
di Kabupaten Nias Utara ini dapat tersusun. Kami juga mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2014
Koordinator CRITC – LIPI

Drs. Susetiono, M.Sc.
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Kekayaan sumber daya pesisir yang berada di Kabupaten Nias Utara, antara 
lain padang lamun, mangrove dan terumbu karang. Keberadaan tiga komunitas 
tersebut sangat menopang dan mendukung keberadaan biota-biota laut yang 
hidup dan mencari makan serta melakukan kegiatan lain di dalamnya, terutama 
bagi biota ekonomis penting serta menjadi pertahanan wilayah pesisir dari 
abrasi laut. Sebagai salah satu dari lokasi COREMAP CTI atau COREMAP Fase 
3, kegiatan monitoring terumbu karang telah dilaksanakan pada bulan Oktober 
2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dasar mengenai 
kondisi terumbu karang dan ekosistem terkait sebagai bahan evaluasi 
keberhasilan program. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa tutupan karang 
rata-rata sebesar 22,76% atau dikategorikan rusak, namun ada beberapa lokasi 
dengan kondisi karang yang cukup baik setelah kerusakan akibat gempa. Ikan 
indikator memberikan gambaran mengenai kondisi terumbu karang di lokasi 
ini. Ikan target yang diwakili oleh 6 famili masih menggambarkan biomassa 
yang rendah yaitu sebesar 771 kg /ha. Kelompok megabenthos yang dominan 
adalah diadema, namun kelompok yang bernilai ekonomis masih dijumpai 
dari kelompok teripang dan kima. Pada beberapa titik lokasi terlihat fenomena 
suksesi pada vegetasi terumbu karang yang terangkat akibat gempa yang 
menghantam Nias pada tahun 2005. Sementara itu padang lamun dijumpai 
pada beberapa titik namun secara umum habitat lamun semakin terdegradasi 
akibat dari pengangkatan daratan atau terumbu pasca gempa.

ABSTRAK
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PENDAHULUAN
Kabupaten Nias Utara adalah salah satu lokasi COREMAP-CTI (Coral Reef 
Rehabilitation and Management Program – Coral Triangel Initiative). Kabupaten 
ini berada di bagian utara Pulau Nias dan merupakan  kabupaten baru hasil 
pemekaran Kabupaten Nias pada tahun 2008. Secara administratif, Kabupaten 
Nias Utara termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. 

Kekayaan sumberdaya kawasan pesisir di Kabupaten Nias Utara antara lain 
mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Ekosistem perairan tersebut  
mampu memberikan tempat kepada biota-biota lain untuk tempat hidup dan 
berkembang di dalamnya, terutama biota ekonomis penting. Selain itu, terumbu 
karang juga sebagai pertahanan wilayah pesisir dari abrasi air laut. Karang-
karang batu yang besar mampu menahan hempasan gelombang dan arus yang 
kuat sehingga kondisi garis pantai dapat selalu terjaga. 

Sebagai salah satu lokasi COREMAP fase 3 atau  dikenal sebagai COREMAP-CTI, 
maka perlu untuk dilakukan pengamatan terumbu karang sebagai data dasar 
sebelum kegiatan COREMAP-CTI berlangsung. Hal ini bertujuan untuk melihat 
kecenderungan perubahan kondisi terumbu karang yang mungkin terjadi di 
wilayah ini selama kegiatan COREMAP-CTI berlangsung. Metode pengamatan 
yang digunakan dibuat baku dan sesederhana mungkin tanpa menghilangkan 
sifat keilmiahannya, sehingga dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat 
setempat (user friendly).

METODE PEMANTAUAN YANG DIGUNAKAN

Peta Habitat Laut Dangkal dan Mangrove
Pemetaan dilakukan melalui data citra satelit Landsat 8 dan di uji/cek 
kebenarannya berdasarkan pengamatan dilapangan. Pemetaan habitat laut 
dangkal dilakukan melalui proses penajaman citra dan klasi kasi multispektral. 
Penajaman citra dilakukan untuk mengurangi pengaruh gangguan kolom 
air, sehingga objek dasar perairan dangkal dapat terlihat lebih jelas. Teknik 
penajaman yang digunakan adalah transformasi citra dengan menggunakan 
algoritma yang dikembangkan oleh Lyzenga (1981). Klasi kasi multispektral 
dilakukan untuk mengelompokkan piksel citra yang memiliki karakteristik yang 
hampir sama menjadi beberapa kelompok berdasarkan objek yang di amati, 
dalam hal ini adalah objek dasar laut dangkal. Teknik klasi kasi yang digunakan 
adalah klasi kasi multispektral terbimbing dengan algoritma maximum 
likelihood.

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Pemetaan mangrove dilakukan dengan memanfaatkan komposit citra RGB 567. 
Saluran 5 merupakan spektrum inframerah dekat yang peka terhadap pantulan 
spektral vegetasi yang berhubungan dengan struktur internal daun. Saluran 6 
dan 7 merupakan saluran inframerah tengah yang peka terhadap kelembaban 
lahan. Mangrove tumbuh pada lahan basah, sehingga dapat dibedakan dengan 
vegetasi lainnya menggunakan saluran tersebut.

Karang
Pengamatan visual secara bebas mulai dari bagian pinggir pantai hingga ke 
bagian terumbu tempat dilakukannya transek di masing-masing stasiun 
penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang stasiun 
penelitian. Selain itu juga dilakukan pengambilan data menggunakan metode 
UPT (Underwater Photo Transect) (Giyanto et al., 2010; Giyanto, 2012a; Giyanto, 
2012b) untuk mengetahui kondisi terumbu karang di masing-masing stasiun 
penelitian. Adapun teknis pelaksanaan metode UPT di lapangan adalah sebagai 
berikut:

Pada masing-masing stasiun penelitian, pita meteran (roll meter) sepanjang 
50 meter sebagai garis transek diletakkan sejajar garis pantai pada kedalaman 
dimana karang umum dijumpai, yaitu pada kedalaman sekitar 3-7 meter. Saat 
melakukan peletakan pita meteran, posisi daratan pulau berada di bagian 
kiri. Selanjutnya dilakukan pemotretan sepanjang garis transek mulai meter 
ke-1 hingga meter ke-50 dengan jarak antar pemotretan sepanjang 1 meter. 
Pemotretan pada meter ke-1 (frame 1), meter ke-3 (frame 3) dan frame-frame 
berikutnya dengan nomer ganjil dilakukan disebelah kanan garis transek, 
sedangkan untuk frame-frame dengan nomer genap (frame 2, frame 4, dan 
seterusnya) dilakukan di sebelah kiri garis transek. Untuk setiap pemotretan 
dilakukan pada jarak sekitar 60 cm dari dasar substrat sehingga luas bidang 
setiap frame pemotretan sekitar 2500 cm2.

Ikan Karang
Metode yang digunakan dalam melakukan pemantauan ikan karang adalah 
metode Underwater Visual Census (UVC) yang sudah dimodi kasi (Manuputty 
et al, 2006). Pemantauan dilakukan di garis transek yang sama dengan 
kegiatan penelitian karang, agar sekaligus mendapatkan data bentik yang 
menggambarkan habitatnya. Pengamatan dilakukan disepanjang garis transek 
dimana ikan-ikan yang ada pada jarak 2,5 m di sebelah kiri dan  kanan garis 
transek sepanjang 70 m dicatat jenisnya beserta jumlah individunya. Luas 
bidang yang teramati per transeknya yaitu (5 m x 70 m ) = 350 m2. Penamaan 
ikan karang  mengacu pada banyak buku panduan ikan karang (Allen & 
Swainston, 1993; Allen & Steene, 1996; Allen, 1999; Allen et al, 2003; Kuiter & 
Debelius, 1994).

Megabentos
Pengamatan megabentos dilakukan menggunakan metode Reef Check.  Semua 
biota  yang berada 1 meter di sebelah kiri dan kanan pita berukuran 70 meter 
tadi dihitung jumlahnya, sehingga luas bidang yang teramati per-transeknya 
yaitu (2 x 70) = 140 m2.

Mangrove
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode transek garis dan 
hemispherical photography. Transek garis dibentangkan tegak lurus garis 
pantai dan dibuat plot berukuran 10x10 m2. Sebanyak 18 plot dibuat dalam 6 
stasiun penelitian. Dalam setiap plot dilakukan pengukuran kondisi vegetasi 
dan pengambilan foto hemisphere. Jenis mangrove diidenti kasi berdasarkan 
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Tomlinson (1986), Giesen et al.,(2002) dan Noor et al., (2002), dicatat ukuran 
lingkar batang pohon dan dihitung jumlah jenisnya. Kerapatan pohon mangrove 
dihitung sebagai ratio dari jumlah pohon dalam plot dibagi satuan luas plot. 
Dicatat karakter substrat untuk setiap plot. Foto hemisphere diambil dengan 
menggunakan kamera dengan lensa  sheye (180o) (Jenning et al.,1999). Foto 
diambil dalam empat kuadran di dalam setiap plot. Persentase tutupan dihitung 
dengan manggunakan perangkat lunak imageJ.

Lamun
Pengamatan lamun dilakukan dengan metode transek kuadrat. Transek 
permanen sepanjang 50 m diletakkan pada padang lamun dengan persentase 
penutupan yang relatif homogen. Tiga titik permanen dipasang masing-masing 
di setiap transek. Selanjutnya, dua belas bingkai kuadrat berukuran 0,25m2 
ditempatkan secara acak di sepanjang transek mengarah ke sisi pantai. 
Parameter yang diukur adalah komposisi jenis, persentase penutupan lamun 
(total dan perjenis), serta kehadiran biota lainnya seperti algae, moluska, dll. 
Sementara itu, faktor abiotik yang diamati adalah karakteristik substrat.

HASIL
Habitat perairan dangkal Kabupaten Nias Utara dikategori dalam empat bagian 
utama, yaitu Terumbu karang, Lamun, Substrat dan Mangrove . Dari hasil 
penghitungan estimasi luas masing-masing kategori, dapat diketahui  kategori 
Substrat paling dominan dengan estimasi luas 1.801, 33 Hektar (Ha). Kategori 
substrat ini terdiri atas pasir, patahan karang (rubble), sedimen, dan batuan. 
Kategori terbanyak kedua adalah Terumbu karang dengan estimasi luas 1.324, 
65 Hektar (Ha). Kategori terumbu karang ini terdiri atas karang hidup dan mati, 
serta karang lunak. Kategori Lamun adalah yang paling sedikit dengan estimasi 
luas hanya  3, 26 Hektar (Ha)

Hampir di semua stasiun penelitian dijumpai tutupan karang mati (DCA) dan 
pecahan karang mati (R) yang cukup tinggi. Di stasiun NIAL03 terlihat tutupan 
FS yang tinggi, sedangkan di stasiun NIAL06 terlihat tutupan pasir (S) yang 
cukup tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami yang pernah 
melanda wilayah ini pada tahun 2004 dan 2005. Gempa dan tsunami telah 
memporakporandakan karang sehingga banyak karang yang hancur dan mati. 
Pasir yang berada di perairan bagian yang dalam juga terangkat ke permukaan 
laut dan menyebabkan luas daratan bertambah. Pasir yang menutupi karang 
bisa menutup polip karang dan menghambat pertumbuhan karang. Pada 
karang mati atau pun pecahan karang mati, pada kualitas perairan yang kurang 
baik seperti di stasiun NIAL03 yang lokasinya dekat dengan muara sungai, alga 
akan tumbuh lebih subur, dan akibatnya tutupan FS (Fleshy alga) akan tinggi.

Habitat Luas (Ha)

Karang 1.801.33

Padang lamun 1.324.65

Substrat terbuka 3. 26

Mangrove 178.96

Tabel 1. Luasan setiap kelas habitat 
perairan dangkal.
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Stasiun NIAL05 merupakan stasiun dengan tutupan karang hidup yang 
tertinggi (57,47%) diikuti oleh stasiun NIAL07 lainnya dengan tutupan karang 
hidup sebesar 50,07%, sedangkan di stasiun-stasiun lainnya memiliki tutupan 
karang sangat rendah yaitu kurang dari 25% saja. Berdasarkan hasil dari 
delapan stasiun pengamatan yang dilakukan di perairan Kabupaten Nias Utara, 
diperoleh nilai rerata tutupan karang hidup sebesar 22,76% atau dikategorikan 
dalam kondisi “kurang”. Pada stasiun NIAL05 dan NIAL07 terlihat banyak 
dijumpai karang Acropora. Terlihat bahwa kondisi terumbu karang di kedua 
lokasi ini menunjukkan pertumbuhan yang baik setelah mengalami kerusakan 
akibat gempa dan tsunami. Hal ini kemungkinan besar diakibatkan oleh kualitas 
perairan yang baik ditandai oleh jernihnya perairan sehingga karang dapat 
tumbuh dan berkembang baik.

Dari hasil Undewater Visual Census (UVC) yang dilakukan di 8 stasiun transek 
permanen dijumpai 78 jenis dan 16 suku. Tingkat kepadatan ikan karang target 
bervariasi menurut stasiun, yaitu dari 0,2 individu per m2 sampai 1,2 per m2. 
Sediaan ikan target setara dengan 771 kg per hektar. Penyumbang sediaan 
tersebut dalam 10 besar biomassanya adalah berasal dari  kelompok ikan 
Butana, Kakatua, Brajanata, Ekor kuning, Kerapu, Kuniran, Lencam, Pemperid, 
Kakap, dan Bijinangka.

Melimpahnya kelompok ikan kakatua (Scaridae) dan butana (Acanthuridae) 
adalah pertanda perkembangan rezim komunitas ikan-ikan grazer, dimana 
kelompok ini merespon atas perkembangan substrat terumbu yang semakin 
didominasi oleh lumut akibat rekolonisasi dari kawasan terumbu yang rusak. 
Sementara keberadaan kelompok ikan Kerapu (Serranidae), kakap (Lutjanidae) 
dan brajanata (Holocentridae) menandakan bahwa lokasi masih baik sebagai 
pelindung ikan yang terbangun dari karang batu.

Hasil Reff Check Benthos (RCB) dari 7 kelompok megabenthos indikator hanya 
ditemukan 5 kelompok megabenthos sebanyak 107 individu. Kelompok 
megabenthos yang dominan adalah bulu babi (Diadema) dengan rata-rata 
kemelimpahan per transek sebesar 4,71±0,39 individu.

Fenomena proses suksesi vegetasi pada kawasan terumbu karang yang 
terangkat ini sangat jelas terlihat, khususnya pada gunduka pasir yang 
memanjang dan cukup luas Gambar 2). Jenis pioneer seperti Ipomea pres-
caprae, Canavalia maritime, Cyperus malaccensis dan Cyperus scariosus sangat 
berperan terhadap tumbuh dan berkembangnya jenis tumbuhan pesisir, seperti 
Pandanus tectorius, Terminalia catappa, Scaevolla taccada, Pongamia pinnata dan 
jenis tumbuhan lainnya. 

Tutupan rata-rata diatas 60 % atau dapat dikatakan kondisi lamun sehat. Proses 
pengangkatan yang terjadi hampir di sepanjang pantai utara P Nias Utara telah 
mengakibatkan hilangnya padang lamun. Walaupun beberapa pantai berpasir 
landai namun tidak ditemukan adanya lamun.

Hasil identi kasi jenis lamun di dua lokasi permanen monitoring Nias Utara 
ditemukan tujuh jenis antara lain Enhalus acoroides (Ea) dan Thalassia hemprichii 
(Th),  Halodule pinifolia (Hp), Halodule uninervis (Hu), Cymodocea rotundata (Cr). 
Cymodocea serulata (Cs) dan Talasodendron ciliatum (Tc). Jenis lamun yang 
sering ditemukan atau dominan yaitu Cymodocea rotundata,  Cymodocea 
serulata dan Enhalus acoroides.
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KESIMPULAN
Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan maka didapatkan beberapa 
kesimpulan, yaitu:
1) Sebaran habitat laut dangkal yang berhasil dipetakan dari data citra satelit 

Landsat 8 yaitu karang, makroalgae, serta substrat terbuka. Lamun dan juga 
mangrove sulit untuk dipetakan karena tutupannya sangat jarang.

2) Kondisi tutupan karang hidup di Kabupaten Nias Utara kondisinya dalam 
kategori “kurang” (tutupan karang hidup 22,76%). 

3) Stasiun NIAL 5 menggambarkan kondisi terumbu karang yang pulih dengan 
baik pasca kejadian gempa tahun 2005 

4) Dari sisi penilaian kehadiran ikan karang, maka kondisi ekosistem terumbu 
karang di KKPD Perairan Kabupaten Nias, Kecamatan Lahewa lebih sehat 
dibandingkan yang ada di kecamatan Sawo. Khususnya stasiun NIAL 1, 2 
dan 3 kondisi komposisinya ikan sangat buruk. Dalam masa pertubuhannya, 
komposisi dan keragaman ikan karang tidak berbeda jauh dari hasil sensus 
2008 dan 2010, tetapi dari sisi jumlah individu ada penurunan. Hasil sensus 
2014 menunjukan bahwa ada sedikitnya 78 spesies ikan target dari 16 suku 
dan ada 17 spesies ikan indikator. Potensi ekonomis ikan target ditunjukkan 
oleh kecukupan sediaan ikan butana, kakatua, brajanata, ekor kuning, biji 
nangka, keper, kakap, kerapu, baronang, kurisi pasir, dan lencam. Rata-rata 
sediaan ikan karang target adalah 771 kg per hektar dan tergolong rentan 
pada penangkapan berlebih karena kepadatannya rendah. Kehadiran 
kelompok butana dan kakatua masih memberikan indikasi jaminan dari 
keberlangsungan proses resiliensi karang. Kehadiran jenis ikan kepe-kepe 
(Chaetodontidae) pada keseluruhan perairan adalah rendah dan terlebih-
lebih pada perairan Kecamatan Sawo. Hal ini menjadi pertanda bahwa 
kondisi kesehatan terumbu karang di KKPD Perairan Kabupaten Nias masuk 
pada kondisi kurang baik..

5) Megabenthos pada perairan nias utara kurang beragam dan kebanyakan di 
dominasi oleh bulu babi sebanyak 83 individu. Bulu babi merupakan organisme 
donminan yang hampir ditemukan dalam seluruh stasiun pengamatan (6 
dari 8 stasiun). Teripang juga merupakan salah satu megabenthos yang 
paling sering dijumpai (7 dari 8 stasiun) dengan jumlah 10 individu. Seluruh 
stasiun yang diamati tidak ditemukan adanya Acanthaster planci, dan hanya 
satu stasiun ditemukan 1 individu Druppela, kedua biota tersebut dikenal 
sebgai biota predator karang, tidak ditemukannya biota tersebut pada 
seluruh stasiun memberikan damak positif bagi pertumbuhan karang untuk 
melakukan recovery. Tidak ditemukananya lobster pada seluruh stasiun 
juga menindikasikan akan adanya exploitasi yang tinggi atau penangkapan 
secara berlebih terhadap biota ekonomis tinggi ini.

6) Fenomena proses suksesi vegetasi pada kawasan terumbu karang yang 
terangkat ini sangat jelas terlihat, khususnya pada gunduka pasir yang 
memanjang dan cukup luas Gambar 2). Jenis pioneer seperti Ipomea pres-
caprae, Canavalia maritime, Cyperus malaccensis dan Cyperus scariosus sangat 
berperan terhadap tumbuh dan berkembangnya jenis tumbuhan pesisir, 
seperti Pandanus tectorius, Terminalia catappa, Scaevolla taccada, Pongamia 
pinnata dan jenis tumbuhan lainnya. 

7) Kondisi lamun di Kabupaten Nias Utara hanya ditemukan pada lokasi 
tertentu. Hali ini diakibatkan oleh gempa pada tahun 2004 yang menyebabkan 
adanya pengangkatan permukaan tanah. 
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1 PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kabupaten Nias Utara adalah salah satu lokasi COREMAP-CTI (Coral Reef 
Rehabilitation and Management Program – Coral Triangel Initiative). Kabupaten 
ini berada di bagian utara Pulau Nias dan merupakan  kabupaten baru hasil 
pemekaran Kabupaten Nias pada tahun 2009. Secara administratif, Kabupaten 
Nias Utara termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. 

Secara geogra s Pulau Nias berada di Samudera Hindia sehingga sering diterpa 
ombak yang cukup besar. Peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 
bulan Desember 2004 yang disusul oleh gempa bumi (tanpa tsunami) pada 
bulan Maret 2005 di Samudera Hindia telah berdampak buruk bagi daratan 
dan daerah pesisir Kabupaten Nias Utara. Terumbu karang juga menunjukkan 
kerusakan yang cukup parah dengan adanya pengangkatan setinggi 2,5 – 2,9 
m, sehingga daratan bertambah sekitar 200-300 meter ke arah laut. (Wilknson 
et al., 2006), CRITC-LIPI (2006).

Kekayaan sumberdaya kawasan pesisir di Kabupaten Nias Utara antara lain 
mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Ekosistem perairan tersebut  
mampu memberikan tempat kepada biota-biota lain untuk tempat hidup dan 
berkembang di dalamnya, terutama biota ekonomis penting. Selain itu, terumbu 
karang juga sebagai pertahanan wilayah pesisir dari abrasi air laut. Karang-
karang batu yang besar mampu menahan hempasan gelombang dan arus yang 
kuat sehingga kondisi garis pantai dapat selalu terjaga. 

Sebagai salah satu lokasi COREMAP fase 3 atau  dikenal sebagai COREMAP-
CTI, maka perlu untuk dilakukan pengamatan terumbu karang sebagai data 
dasar. Hal ini bertujuan untuk melihat kecenderungan perubahan kondisi 
terumbu karang yang mungkin terjadi di wilayah ini selama kegiatan COREMAP-
CTI berlangsung. Metode pengamatan yang digunakan dibuat baku dan 
sesederhana mungkin tanpa menghilangkan sifat keilmiahannya, sehingga 
dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat setempat (user friendly).

RUMUSAN PERMASALAHAN

Program COREMAP-CTI adalah program jangka panjang yang bertujuan 
untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan secara lestari 
terumbu karang serta ekosistem terkait di Indonesia, yang pada gilirannya akan 
menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir.
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Melalui program ini, diharapkan kesadaran dan perilaku masyarakat akan 
semakin baik terhadap terumbu karang. Masyarakat pesisir semakin memahami 
arti penting ekositem terumbu karang. Dengan demikian, diharapkan mereka 
tidak lagi menangkap ikan dengan cara merusak seperti menggunakan bom, 
dan mulai menjaga ekosistem terumbu karang yang ada di lokasinya, 

Untuk melihat kondisi terkini terumbu karang di suatu wilayah, serta melihat 
perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun maka perlu dilakukan pemantauan 
kondisi terumbu karang secara berkala. Untuk itu, disetiap wilayah COREMAP-
CTI dibuat beberapa stasiun permanen yang posisinya terdokumentasi dalam 
koordinat geogra s, serta pencatatannya dibantu dengan alat GPS, sehingga 
pengamatan dapat dilakukan kembali di stasiun tersebut pada tahun berikutnya. 
Metode pemantauan yang digunakan dibuat baku dan sesederhana mungkin, 
tetapi tidak menghilangkan sifat keilmiahannya, sehingga kelak dapat dengan 
mudah dilakukan oleh masyarakat setempat.

TUJUAN DAN SASARAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi awal (tahun 2014) 
mengenai ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove dan lamun serta 
luasan terumbu karang, lamun dan mangrove. Hasil penelitian ini juga sebagai 
data dasar saat COREMAP – CTI berlangsung, sekaligus sebagai pembanding 
diakhir COREMAP – CTI. Sedangkan sasaran penelitian ini adalah sebagai 
berikut:
a. Mengetahui persentase tutupan terumbu karang
b. Mengetahui kepadatan ikan karang
c. Mengetahui kepadatan megabenthos yang bernilai ekonomis penting 

maupun yang dapat dijadikan sebagai biota indikator kesehatan terumbu 
karang.

d. Mengetahui tutupan lamun
e. Mengetahui kerapatan mangrove
f. Menghasilkan peta sebaran terumbu karang, lamun dan mangrove
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PELAKSANAAN DAN LOKASI PENELITIAN

Pengamatan dilakukan pada 09 – 20 Oktober 2014. Lokasi penelitian terfokus 
pada wilayah KKPD (Kawasan Konservasi Perairan Daerah) Kabupaten Nias 
Utara. Lokasi pengamatan disajikan pada Gambar 1. Koordinat lokasi penelitian 
disajikan pada Lampiran 1, Lampiran 2 dan lampiran 3.

2
METODOLOGI

Gambar 1. 
Peta lokasi stasiun 

pengamatan
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METODE DISAJIKAN TIAP SUBSTANSI PENELITIAN

Survei Penginderaan jauh
Metode survei pada kegiatan penelitian ini menggunakan kombinasi antara 
metode Penginderaan Jauh dan metode survei lapangan untuk identi kasi 
habitat dasar perairan laut dangkal. Pengumpulan data lapangan dilakukan 
untuk validasi data hasil interpretasi habitat dari citra Landsat 8. Peralatan yang 
digunakan diantaranya yakni, GPS receiver Garmin 78s, Kamera underwater 
Nikon AW100, peralatan selam dasar dan alat tulis.

Pada metode Stop and Go kali ini menentukan sampel secara acak terpilih 
(purposive random sampling) berdasarkan variabilitas kelas habitat yang dapat 
terlihat dari hasil klasi kasi objek maupun karakteristik spektral pada citra 
yang diperoleh dari hasil interpretasi awal. Metode survei ini dapat digunakan 
untuk pemetaan skala 1:50.000 dan 1:25.000. Penentuan titik sampel 
mempertimbangkan aspek kondisi alamiah seperti kedalaman perairan, aspek 
keruangan (asosiasi terhadap objek lain, misalnya permukiman, muara sungai). 
Surveyor melakukan pengambilan titik sampel dan foto kelas habitat pada 
interval tertentu terkontrol GPS receiver. Pengamatan titik sampel Data yang 
didapat adalah berupa variasi kelas habitat (persen cover dalam bentuk atribut) 
yang terdiri dari kelas dominan dan kelas lain. Surveyor dapat melakukan 
snorkeling, berjalan kaki hingga menggunakan perahu motor untuk pengambilan 
titik sampel.

Untuk melakukan interpretasi menggunakan metode Supervised Classi cation, 
piksel pada citra Landsat yang mewakili masing-masing habitat perairan laut 
dangkal di kelompokan dan digunakan sebagai acuan (training sample) pada 
proses klasi kasi. Data lapangan sangat dibutuhkan sebagai data acuan 
(kalibrasi) dan juga akan digunakan dalam proses penghitungan akurasi 
(validasi). Algoritma pada proses klasi kasi citra kali ini menggunakan maximum 
likelihood, dimana algoritma ini mengelompokkan piksel citra ke dalam kategori 
tertentu apabila memenuhi threshold yang ditentukan untuk masing-masing 
kategori.

Karang
Pengamatan visual secara bebas mulai dari bagian pinggir pantai hingga ke 
bagian terumbu tempat dilakukannya transek di masing-masing stasiun 
penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang stasiun 
penelitian. Selain itu juga dilakukan pengambilan data menggunakan metode 
UPT (Underwater Photo Transect) (Giyanto et al., 2010; Giyanto, 2012a; Giyanto, 
2012b) untuk mengetahui kondisi terumbu karang di masing-masing stasiun 
penelitian. Adapun teknis pelaksanaan metode UPT di lapangan adalah sebagai 
berikut:

Pada masing-masing stasiun penelitian, pita meteran (roll meter) sepanjang 50 
meter sebagai garis transek diletakkan sejajar garis pantai pada kedalaman 
dimana karang umum dijumpai, yaitu pada kedalaman sekitar 4-7 meter. Saat 
melakukan peletakan pita meteran, posisi daratan pulau berada di bagian 
kiri. Selanjutnya dilakukan pemotretan sepanjang garis transek mulai meter 
ke-1 hingga meter ke-50 dengan jarak antar pemotretan sepanjang 1 meter. 
Pemotretan pada meter ke-1 (frame 1), meter ke-3 (frame 3) dan frame-frame 
berikutnya dengan nomer ganjil dilakukan disebelah kanan garis transek, 
sedangkan untuk frame-frame dengan nomer genap (frame 2, frame 4, dan 
seterusnya) dilakukan di sebelah kiri garis transek. Untuk setiap pemotretan 
dilakukan pada jarak sekitar 60 cm dari dasar substrat sehingga luas bidang 
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setiap frame pemotretan sekitar 2500 m2. Ilustrasi pengambilan foto ditampilkan 
pada Gambar 2.

 

Analisis foto berdasarkan foto hasil pemotretan dilakukan menggunakan 
komputer dan piranti lunak (software) CPCe (Kohler & Gill 2006). Sebanyak 30 
sampel titik acak dipilih untuk setiap frame foto, dan untuk setiap titiknya diberi 
kode sesuai dengan kode masing-masing kategori dan biota dan substrat yang 
berada pada titik acak tersebut (Tabel 1). 

Selanjutnya dihitung persentase tutupan masing-masing kategori biota dan 
substrat untuk setiap frame foto menggunakan rumus:

Kode Keterangan

LC Live Coral = Karang batu hidup = karang hidup = AC+NA

   - AC Acropora = karang batu marga Acropora

   - NA Non Acropora = karang batu selain marga Acropora

DC Dead Coral = karang mati

DCA Dead Coral with Algae = karang mati yang telah ditumbuhi alga

SC Soft Coral = karang lunak

SP Sponge = spon

FS Fleshy Seaweed = alga

OT Other Fauna = fauna lain

R Rubble = pecahan karang

S Sand = pasir

SI Silt = lumpur

RK Rock = batuan

Tabel 1.  Kode masing-masing biota dan substrat.

Gambar 2. 
Ilustrasi pengambilan 

foto dengan metode 
UPT



7

Ba
b 

2

Berdasarkan nilai persentase tutupan karang hidup dapat ditentukan kondisi 
terumbu karang seperti pengelompokan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian 
Oseanogra  – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Puslit Oseanogra -LIPI) 
(Tabel 2). 

Ikan Karang
Metode yang digunakan dalam penelitian ikan karang ini mengikuti English 
et al. (1997) dengan beberapa modi kasi. Peralatan yang digunakan adalah 
peralatan Scuba, alat tulis bawah air dan meteran tali. Pengamatan ikan karang 
dilakukan dengan underwater visual census (UVC) dengan mencatat jenis dan 
kelimpahan ikan karang yang dijumpai sepanjang garis transek 70 m dengan 
batas kanan dan kiri masing-masing berjarak 2,5 m sehingga diperoleh total 
area yang diteliti seluas 350 m2. Optimalisasi hasil pengamatan juga dilakukan 
dengan pengambilan data foto dan video bawah air. Reidenti kasi ikan jenis-
jenis tertentu melalui foto atau video dilakukan antara lain berdasarkan Masuda 
et al. (1984), Allen (2009), Fishbase (2013) dan Allen & Adrim (2003).

Pengolahan dan analisa data yang di dapat dari pengamatan meliputi: 
1. Keanekaragaman jenis
 Keanekaragaman jenis adalah total dari spesies ikan karang yang diamati 

selama monitoring di suatu lokasi ekosistem terumbu karang. 

2. Densitas
 Densitas (D) adalah jumlah individu seluruh spesies ikan karang per luas 

area pengamatan.

 3. Hubungan panjang-berat
 Hubungan panjang berat adalah berat individu ikan target (W-gram) sama 

dengan indeks spesi k spesies (a) dikalikan dengan estimasi panjang total 
dipangkat indeks spesi k spesies (b). 

 
4. Biomassa
 Biomassa (B) adalah berat individu ikan target (W) per luas area pengamatan.
 

Tutupan Karang Hidup (%) Kriteria Penilaian

75 – 100 Sangat baik

50 – 74,9 Baik

25 – 49,9 Cukup

0 – 24,9 Kurang

Tabel 2. Pengelompokkan kondisi terumbu karang 
berdasarkan nilai persentase    tutupan karang hidup.
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Mega Benthos
Pengamatan megabenthos target dilakukan dengan metode belt transek (Loya, 
1978) yang dikombinasikan dengan metode Reef Check Benthos pada delapan 
stasiun dengan bantuan peralatan selam SCUBA (Brower & Zar, 1997). Transek 
disinkronisasikan dengan transek untuk pengamatan/monitoring karang dan 
ikan pada sebuah transek permanen. Metode ini dilakukan dengan cara menarik 
garis sejajar garis pantai pada kedalaman 5 – 10 meter dengan panjang transek 
70 meter dan lebar pengamatan satu meter ke arah kiri dan satu meter ke arah 
kanan garis transek (140 m2).

Semua jenis megabenthos target dalam transek dicatat jumlah jenis dan jumlah 
individunya. Megabenthos target merupakan biota yang memiliki nilai ekonomis 
tinggi dan memiliki peran penting terhadap kesehatan karang yang terdiri dari 
tujuh kelompok biota seperti yang disajikan pada Tabel 3. Identi kasi merujuk 
pada Abbott & Dance (1990), Matsuura et al. (2000), Clark & Rowe (1971), Neira 
& Cantera (2005) dan Colin & Arneson (1995).

Mangrove
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode transek garis dan 
hemispherical photography. Transek garis dibentangkan tegak lurus garis 
pantai dan dibuat plot berukuran 10x10 m2. Sebanyak 18 plot dibuat dalam 6 
stasiun penelitian. Dalam setiap plot dilakukan pengukuran kondisi vegetasi 
dan pengambilan foto hemisphere. Jenis mangrove diidenti kasi berdasarkan 
Tomlinson (1986), Giesen et al. (2002) dan Noor et al. (2002), dicatat ukuran 
lingkar batang pohon dan dihitung jumlah jenisnya. Kerapatan pohon mangrove 
dihitung sebagai ratio dari jumlah pohon dalam plot dibagi satuan luas plot. 
Dicatat karakter substrat untuk setiap plot. Foto hemisphere diambil dengan 
menggunakan kamera dengan lensa  sheye (180o) (Jenning et al., 1999). Foto 
diambil dalam empat kuadran di dalam setiap plot. Persentase tutupan dihitung 
dengan manggunakan perangkat lunak imageJ.

Koleksi bebas dilakukan dengan cara penjelajahan pada lokasi penelitian 
di sepanjang pesisir. Spesimen hasil koleksi kemudian difoto pada bagian 
yang penting untuk segera diidenti kasi dan dicatat sifat-sifat morfologinya. 
Selanjutnya dilakukan diskripsi morfologi secara umum, pada bunga, dan buah.  

No. Nama Indonesia Nama Spesies Group

1. Bintang bulu seribu Acanthaster planci Echinodermata

2. Bulu babi Echinoids Echinodermata

3. Teripang Holothurians Echinodermata

4. Kima Tridacna spp. Mollusca

5. Keong pemakan karang Drupella spp. Mollusca

6. Lola Trochus spp. Mollusca

7. Lobster Panulirus spp. Crustacea

Tabel 3. Megabenthos target yang menjadi objek monitoring



9

Ba
b 

2

Lamun (Seagrass)
Komunitas lamun ditentukan dengan metode transek kuadrat. Transek dibuat 
tegak lurus dengan garis pantai sampai batas padang lamun, namun pada lokasi 
tertentu panjang transek dibatasi sampai batas energi gelombang yang dinilai 
aman. Parameter penilaian lamun yang dilakukan adalah penutupan lamun (%) 
dan kerapatan. Pengambilan data dilakukan pada setiap interval 5 dan/atau 
10 m. Penutupan lamun ditentukan dengan menggunakan bingkai kuadrat 
berukuran 50 cm x 50 cm dan berdasarkan panduan sampling SeagrassNet 
(Short et al. 2004). Komposisi jenis lamun di dalam kuadrat diamati dan dicatat, 
begitu juga dengan jenis lain di sekitar transek sebagai catatan tambahan. Lalu, 
penutupan lamun total (%) pada kuadrat tersebut diestimasi dan dicatat, juga 
penutupan lamun per jenis. Apabila penutupan perjenis sulit dilakukan, presensi 
jenis dapat dicatat dengan urutan dominansi tutupannya. Setelah itu, foto 
kuadrat diambil dan nomor foto dicatat. Sebagai data tambahan, karakteistik 
substrat juga diamati secara kualitatif. 

Data penutupan lamun diolah dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft 
Excel 2010. Pengolahan data dilakukan untuk menghasilkan rata-rata tutupan 
lamun per stasiun dan per lokasi. Hasil rata-rata lamun pada setiap stasiun 
dan setiap lokasi dikategorikan berdasarkan Tabel 4 untuk menentukan kriteria 
kondisi lamun pada suatu lokasi. 

Setelah itu, kondisi kesehatan lamun juga ditentukan berdasarkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang 
Kritria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun (Tabel 
5).

Kondisi Penutupan (%)

Baik Kaya/ Sehat ≥ 60

Jelek Kurang kaya/ Kurang sehat 30 – 59,9

Miskin ≤ 29,9

Tabel 5. Kriteria status padang lamun

Persentase penutupan (%) Kategori

0 - 24,9 Jarang

25 - 49,9 Cukup Padat

50 - 74,9 Padat

75 - 100 Sangat Padat

(Sumber: Ho et al., 2011)

Tabel 4. Kategori tutupan lamun
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Pemetaan Habitat Perairan Dangkal.

Kondisi Umum Lokasi Penelitian
Pulau Nias merupakan pulau vulkanik yang sudah cukup berkembang. 
Topogra nya mulai dari daratan hingga perbukitan dengan puncak tertinggi 
mencapai 800 m. Oleh karena litologinya vulkanik maka banyak berkembang 
sungai-sungai dengan sungai terpanjang lebih dari 40 km. Karena umur 
batuannya cukup tua, sungai-sungainya umumnya berkelok-kelok membentuk 
meander. Sungai besar umumnya mengalir ke utara atau ke barat. Dengan 
adanya sungai-sungai tersebut, dataran rendah di Pulau Nias ini umumnya 
berupa dataran asal flu al. Sebagian ada juga daratan yang asal marin (terutama 
pulau-pulau kecil yang berupa pulau karang). Untuk lokasi COREMAP-CTI yang 
berada di bagian utara Pulau Nias wilayahnya berupa dataran rendah asal 
fluvial.

Pemetaan Habitat Perairan Dangkal
Habitat perairan dangkal Kabupaten Nias Utara dikategori dalam empat bagian 
utama, yaitu Terumbu karang, Lamun, Substrat dan Mangrove (Gambar 3). 
Dari hasil penghitungan estimasi luas masing-masing kategori, dapat diketahui  
kategori Substrat paling dominan dengan estimasi luas 1.801, 33 Hektar (Ha). 
Kategori substrat ini terdiri atas pasir, patahan karang (rubble), sedimen, dan 
batuan. Kategori terbanyak kedua adalah Terumbu karang dengan estimasi luas 
1.324, 65 Hektar (Ha). Kategori terumbu karang ini terdiri atas karang hidup dan 
mati, serta karang lunak. Kategori Lamun adalah yang paling sedikit dengan 
estimasi luas hanya  3, 26 Hektar (Ha) (Tabel 6).

Terdapat kesulitan pada proses klasi kasi kategori Lamun ini, yakni 
keberadaannya di lapangan tidak luas dan hanya terdapat pada beberapa lokasi 

3 HASIL & PEMBAHASAN

Habitat Luas (Ha)

Karang 1.801.33

Padang lamun 1.324.65

Substrat terbuka 3. 26

Mangrove 178.96

Tabel 6. Luasan habitat perairan laut dangkal
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transek. Hal ini berdampak pada sedikitnya data lapangan yang digunakan 
sebagai acuan pada proses klasi kasi. Kemudian penggunaan citra Landsat 
8 yang merupakan citra satelit dengan resolusi spasial moderate, tidak 
mampu menggambarkan habitat perairan laut dangkal dengan jelas dan detil. 
Sehingga untuk kategori dengan keberadaannya yang parsial dan dengan 
luasannya sedikit, sulit untuk di klasi kasi (bias dengan kategori yang lain). 
Kategori selanjutanya adalah mangrove dengan estimasi luas 178,96 Hektar 
(Ha). klasi kasi kategori ini sangat bergantung dengan data lapangan. Pada 
interpretasi awal di citra Landsat 8, cukup banyak diketahui wilayah dengan 
dugaan awal merupakan mangrove. Namun demikian, ketika dicross check, 
wilayah tersebut sebagian besar bukan merupakan mangrove. Sebagian besar 
berupa tanaman pantai (tanaman suksesi) yang juga terendam air.

Karang

Kondisi Terumbu Karang di Setiap Titik Sampling.

Stasiun NIAL 01
Stasiun penelitian berada di Desa Sipaliando, Kecamatan Sawo. Pantai 
memiliki substrat pasir dan berbatu. Kondisi perairan pada saat pengambilan 
data tenang namun agak sedikit beralun dan memiliki arus yang cukup kuat. 
Saat pengamatan dilakukan, perairan keruh dengan jarak pandang di bawah 
air sekitar 9-10 m. Dasar perairan landai dengan substrat pasir bercampur 
sedimen.  Pada saat pengambilan data banyak ditemukan pecahan karang 
(rubble) dan makro alga (Gambar 4). Karang dari marga Acropora dan Heliopora 
coerulea yang sangat mendominasi stasiun penelitian ini.

Gambar 3.
Habitat perairan laut 
dangkal
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Stasiun NIAL 02
Stasiun berada di dekat teluk dengan pantai berpasir dan didominasi oleh 
tumbuhan semak dan sedikit pohon kelapa. Perairan pada saat pengambilan 
data berombak kecil dengan cuaca cerah berawan. Karakteristik dasar perairan 
bersubstrat pasir dengan sedimen yang tertutup oleh pecahan karang dan 
makro alga. Tutupan karang didominasi karang Acropora yang memiliki bentuk 
pertumbuhan bercabang. Dasar perairan landai berpasir dengan arus kuat 
karena merupakan perairan terbuka, kondisi air keruh dengan jarak pandang 
dibawah air sekitar 10 meter. Pengambilan data dilakukan pada daerah slope 
dengan sudut kemiringan 50o. Gambaran lokasi penelitian disajikan pada 
Gambar 5.

  

Stasiun NIAL 03
Stasiun ini berada di desa Teluk Bengkuang, Kecamatan Sawo. Lokasi stasiun 
berada dalam teluk dengan pantai berpasir didominasi oleh pohon kelapa dan 
beberapa tanaman semak. Pada lokasi terdapat rumah yang kemungkinan 
ditempati oleh penduduk sekitar yang berprofesi sebagai nelayan. Saat 
pengamatan dilakukan, kondisi perairan cukup tenang karena berada di 
dalam teluk dan cuaca cerah. Karakteristik dasar perairan landai dan berpasir 
bercampur sedimen yang tertutup oleh makroalga dan karang biru Heliopora dan 
Porites cylindrica (Gambar 6). Jarak pandang di bawah air kurang baik karena air 
cukup keruh akibat adanya masukan dari sungai yang berjarak sekitar 10 meter 
dari lokasi transek. Pengambilan data dilakukan pada kedalaman 6-8 m pada 
daerah slope dengan lereng terumbu yang landai atau sekitar 10o.

Gambar 4. 
Gambaran stasiun 

NIAL 01

Gambar 5.. 
Gambaran stasiun 

NIAL 02
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Gambar 6. 
Gambaran stasiun 
NIAL03

Stasiun NIAL 04
Stasiun ini berada di pulau Panjang Desa Bujai, Kecamatan Lahewa Timur. Di 
lokasi ini,  akibat gempa 2004 dan 2005 terjadi pengangkatan daratan yang 
dapat dilihat dari adanya karang mati yang berada di pinggir pantai. Beberapa 
tanaman pioner dan beberapa tumbuhan mangrove tumbu pada bagian yang 
terangkat. Saat pengamatan dilakukan, kondisi perairan cukup tenang dengan 
cuaca cerah dan cukup terang. Pengambilan data dilakukan pada kedalaman 
6-8 m dengan kondisi air yang keruh dengan jarak pandang di bawah air sekitar 
10 m. Karakteristik dasar perairan landai dengan substrat pasir yang bercampur 
sedimen yang ditutupi oleh keberadaan makro alga yang melimpah serta 
pecahan karang mati. Tutupan karang didominasi karang Porites yang berbentuk 
masif dan Heliopora serta beberapa karang dengan bentuk pertumbuhan foliosa. 
Gambaran karang di lokasi ini disajikan pada Gambar 7.

     

Stasiun NIAL 05
Stasiun ini berada di Pulau Lafau Desa Siheneasi, Kecamatan Lahewa. Kondisi 
daratan pada stasiun ini sama seperti stasiun NIAL04 dimana pinggir pantai 
merupakan hasil pengangkatan akibat gempa dan tsunami tahun 2004 dan 
2005. Daratan dipenuhi pasir yang terangkat dari laut serta karang berbentuk 
masif yang mati akibat pengangkatan oleh tsunami. Tumbuhan pantai yang 
dijumpai adalah tanaman semak serta beberapa pohon kelapa. Pada saat 
pengambilan data kondisi perairan tenang dan cuaca cerah. Lokasi kegiatan 
berada dekat tubir pantai. Karakteristik dasar perairan berupa substrat keras 
dengan sedikit pasir. Lokasi pengambilan data pada kedalaman sekitar 9 meter 
dengan jarak pandang di bawah air sangat jernih, mencapai sekitar 15-20 meter. 
Lokasi didominasi oleh karang jenis Acropora dengan bentuk pertumbuhan 
meja (tabulate). Pasca gempa 2004 dan 2005 terlihat terjadi pemulihan karang 
yang sangat baik. Kondisi karang di stasiun ini disajikan pada Gambar 8.

    

Gambar 7. 
Gambaran stasiun 
NIAL04
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Stasiun NIAL 06
Stasiun ini terletak di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa. 
Daratannya berbatu dan dijumpai tanaman mangrove. Kondisi perairan tenang 
dengan cuaca cerah. Lokasi pengambilan data berada pada ujung teluk yang 
berbatasan dengan perairan terbuka. Karakteristik dasar perairan landai berupa 
substrat keras dan pasir yang bercampur dengan sedimen dan pecahan karang 
mati. Pengambilan data dilakukan pada kedalamn 4-5 m dengan visibility cukup 
baik. Karang didominasi oleh karang masif Porites. Pada lokasi ini pertumbuhan 
karang masih dijumpai hingga kedalaman 10 m, pada kedalaman tersebut 
karang lebih bervariasi. Gambaran stasiun NIAL 06 disajikan pada Gambar 9

Stasiun NIAL 07
Stasiun ini berada di pantai Timur Tureloto, Desa Balefadorotuo, Kecamatan 
Lahewa. Daratan didominasi oleh tumbuhan semak. Dampak dari gempa 
masih terlihat bongkahan karang yang ada di dasar perairan yang muncul ke 
permukaan. Substrat daratan terdiri dari pasir dan batu. Saat pengamatan 
dilakukan, cuaca cerah dan kondisi perairan tenang. Pengambilan data dilakukan 
pada kedalaman 8-9 meter dengan jarak pandang di bawah laut cukup jernih 
yaitu sekitar 18-20 m. Lokasi berada di sebelah dalam tubir dengan karakteristik 
dasar perairan landai dengan substrat keras dan sedikit pasir. Dasar perairan 
didominasi oleh karang jenis Acropora yang berbentuk tabulate. Lokasi ini 
adalah lokasi baru yang sebelumnya belum pernah diamati. Gambaran umum 
mengenai stasiun ini disajikan pada Gambar 10.

    

Gambar 9. 
Gambaran stasiun 

NIAL06

Gambar 8. 
. Gambaran stasiun 

NIAL05



15

Ba
b 

3

Stasiun NIAL 08
Stasiun ini berada di Desa Timur Tureloto, desa Balefadorotuo, Kecamatan 
Lahewa. Daratan didominasi oleh tanaman semak dengan subtrat berupa 
pasir dan batuan karang. Saat pengamatan dilakukan, cuaca cerah dan kondisi 
perairan tenang tapi beralun. Lokasi pengambilan data berada pada kedalaman 
9-12 m, arus tenang dan air jernih dengan jarak pandang di bawah air cukup 
baik yaitu sekitar 15-20 m. Lokasi berada di slope dengan sudut kemiringan 
10o. Tutupan karang didominasi karang Acropora berbentuk tabulate. Gambaran 
stasiun ini disajikan pada Gambar 11.

Kondisi Terumbu Karang
Persentase tutupan biota dan substrat di masing-masing stasiun pengamatan 
ditampilkan pada Gambar 12, sedangkan persentase tutupan Karang hidup 
pada masing-masing lokasi ditampilkan pada Gambar 13. 

 

Gambar 10. 
Gambaran stasiun 
NIAL07

Gambar 11. 
Gambaran stasiun 
NIAL08

Gambar 12. 
Persentase tutupan 
biota dan substrat di 
masing-masing stasiun 
pengamatan
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Hampir di semua stasiun penelitian dijumpai tutupan karang mati (DCA) dan 
pecahan karang mati (R) yang cukup tinggi. Di stasiun NIAL03 terlihat tutupan 
FS yang tinggi, sedangkan di stasiun NIAL06 terlihat tutupan pasir (S) yang 
cukup tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami yang 
pernah melanda wilayah ini pada tahun 2004 dan 2005. Gempa dan tsunami 
telah memporak porandakan karang sehingga banyak karang yang hancur 
dan mati. Terumbu yang berada di perairan bagian yang dalam juga terangkat 
ke permukaan laut dan menyebabkan luas daratan bertambah. Pasir yang 
menutupi karang bisa menutup polip karang dan menghambat pertumbuhan 
karang. Pada kualitas perairan yang kurang baik seperti di stasiun NIAL03 
yang lokasinya dekat dengan muara sungai, alga akan tumbuh lebih subur, dan 
akibatnya tutupan FS (Fleshy Seweed) akan tinggi.

Stasiun NIAL05 merupakan stasiun dengan tutupan karang hidup yang 
tertinggi (57,47%) diikuti oleh stasiun NIAL07 lainnya dengan tutupan karang 
hidup sebesar 50,07%, sedangkan di stasiun-stasiun lainnya memiliki tutupan 
karang sangat rendah yaitu kurang dari 25% saja. Berdasarkan hasil dari 
delapan stasiun pengamatan yang dilakukan di perairan Kabupaten Nias Utara, 
diperoleh nilai rerata tutupan karang hidup sebesar 22,76% atau dikategorikan 
dalam kondisi “kurang”. Pada stasiun NIAL05 dan NIAL07 terlihat banyak 
dijumpai karang Acropora. Terlihat bahwa kondisi terumbu karang di kedua 
lokasi ini menunjukkan pertumbuhan yang baik setelah mengalami kerusakan 
akibat gempa dan tsunami. Hal ini kemungkinan besar diakibatkan oleh kualitas 
perairan yang baik ditandai oleh jernihnya perairan sehingga karang dapat 
tumbuh dan berkembang baik. Jenis-jenis karang yang dijumpai ditiap lokasi 
transek disajikan pada lampiran 4.

Ikan Karang
Jumlah jenis ikan target yang berhasil diidenti kasi di semua lokasi stasiun 
transek, berdasarkan hanya pada 6 kelompok suku (Famili) yang ditetapkan 
sebagai parameter komunitas penentu dalam pengelolaan terumbu karang, 

Gambar 13. 
Persentase tutupan 

karang hidup di 
masing-masing stasiun 

pengamatan
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adalah 40 spesies (dari total 80 spesies dan 16 suku yang teridenti kasi saat 
penelitian). Jenis ikan karang target dari 6 suku yang mendominasi dalam 10 
besar terdiri dari Scarus gobban, Chlorurus blekeeri, Chlorurus sordidus, Scarus 
niger, Monotaxix grandoculus, Scarus hypselopterus, Cephalopholis argus, Scarus 
frenatus, Scarus scaber dan Lutjanus decussatus (Tabel 7).  Sejumlah 40 spesies 
ikan target dari suku-suku lain yang tidak termasuk dalam parameter suku yang 
telah ditetapkan dapat dilihat pada Lampiran 5.

Urutan kelompok suku (family) yang jenisnya mendominasi komunitas ikan 
karang target dimulai dari tertinggi adalah kakatua (SCARIDAE), kerapu 
(SERRANIDAE), kakap (LUTJANIDAE), lencam (LETHRINIDAE), baronang 
(SIGANIDAE) dan bibir tebal (HAEMULIDAE) (Tabel 8). Jenis ikan target 
terbanyak ditemukan pada stasiun NIAL 4 dan 5 dan yang paling sedikit jenisnya 
ditemukan di stasiun NIAL 2.

No. JENIS SUKU
JUMLAH

Ekor %

1 Scarus gobban SCARIDAE 95 6,9

2 Chlorurus blekeeri SCARIDAE 51 3,7

3 Chlorurus sordidus SCARIDAE 41 3,0

4 Scarus niger SCARIDAE 33 2,4

5 Monotaxix grandoculus LETHRINIDAE 27 2,0

6 Scarus hypselopterus SCARIDAE 19 1,4

7 Cephalopholis argus SERRANIDAE 18 1,3

8 Scarus frenatus SCARIDAE 15 1,1

9 Scarus scaber SCARIDAE 14 1,0

10 Lutjanus decussatus LUTJANIDAE 12 0,9

11 Cetoscarus bicolor SCARIDAE 12 0,9

12 Scarus dimidiatus SCARIDAE 8 0,6

13 Lutjanus monostigma LUTJANIDAE 6 0,4

14 Siganus margaritiferus SIGANIDAE 6 0,4

15 Scarus schlegeli SCARIDAE 6 0,4

16 Cephalopholis boenak SERRANIDAE 5 0,4

17 Cephalopholis microprion SERRANIDAE 4 0,3

18 Plectropomus maculatus SERRANIDAE 4 0,3

19 Cephalopholis cyanostigma SERRANIDAE 3 0,2

20 Lutjanus biguttatus LUTJANIDAE 3 0,2

21 Lutjanus fulvus LUTJANIDAE 3 0,2

22 Macolor macularis LUTJANIDAE 3 0,2

23 Macolor niger LUTJANIDAE 3 0,2

24 Lethrinus ornatus LETHRINIDAE 3 0,2

25 Siganus magni cus SIGANIDAE 3 0,2

Tabel 7. Komposisi jenis ikan karang target yang ditemukan pada KKPD Kabupaten 
Nias Utara 2014.
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No. JENIS SUKU
JUMLAH

Ekor %

26 Aethaloperca rogaa SERRANIDAE 2 0,1

27 Anyperodon leucogrammicus SERRANIDAE 2 0,1

28 Epinephelus merra SERRANIDAE 2 0,1

29 Plectorhyncus vittatus HAEMULIDAE 2 0,1

30 Aphareus furca LUTJANIDAE 2 0,1

31 Lutjanus bohar LUTJANIDAE 2 0,1

32 Siganus stellatus SIGANIDAE 2 0,1

33 Naso thynnoides ACANTHURIDAE 2 0,1

34 Cephalopholis leopardus SERRANIDAE 1 0,1

35 Grcilla albomarginata SERRANIDAE 1 0,1

36 Variola louti SERRANIDAE 1 0,1

37 Lutjanus fulviflamma LUTJANIDAE 1 0,1

38 Lethrinus erythropterus LETHRINIDAE 1 0,1

39 Lethrinus olivaceus LETHRINIDAE 1 0,1

40 Scarus tricolor SCARIDAE 1 0,1

No SUKU
STASIUN - NIAL Komposisi 

Jenis (%)8 7 6 5 4 1 2 3

1 SCARIDAE 6 7 4 6 6 6 3 5 19,72

2 SERRANIDAE 1 2 4 6 7 1 2 2 11,47

3 LUTJANIDAE 4 4 1 2 4 2 2 3 10,09

4 LETHRINIDAE 2 1 1 2 2 1 4,13

5 SIGANIDAE 1 2 2 2,29

6 HAEMULIDAE  1     1  0,92

 Jumlah Jenis 14 15 10 16 19 12 8 12  

Suku-suku Ikan Target lain 51,40

Tabel 8. Komposisi jenis ikan karang target menurut suku yang berhasil diidenti kasi pada 
KKPD Kabupaten Nias Utara 2014

Kepadatan Ikan Target
Tingkat kepadatan ikan karang target bervariasi menurut stasiun, yaitu dari 
0,1 individu per m2 sampai 0,4 per m2. Stasiun NIAL 08 adalah tertinggi dalam 
kepadatan dan disusul oleh stasiun NIAL 07 dan NIAL 04 (Tabel 9). Jumlah 
individu ikan karang target tertinggi  ditemukan di stasiun NIAL 09 dan terendah 
di stasiun NIAL 02.
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No SUKU
STASIUN - NIAL Komposisi 

Individu  
(%)8 7 6 5 4 1 2 3

1 SCARIDAE 51 59 20 26 47 55 7 30 24,7

2 SERRANIDAE 11 3 5 10 9 1 2 2 3,6

3 LUTJANIDAE 9 7 1 2 6 3 2 5 2,9

4 LETHRINIDAE 7 9 1 3 11 1 2,7

5 SIGANIDAE 1 4 6 0,9

6 HAEMULIDAE  1     1  0,2

 Total Ekor /350 m2 79 79 27 41 73 64 12 43  

Kepadatan/m2 0,23 0,23 0,08 0,12 0,21 0,18 0,03 0,12

Suku-suku Ikan Target lain 65,0

Tabel 9.  Komposisi individual ikan karang target menurut suku yang berhasil diidenti kasi 
pada KKPD Kabupaten Nias Utara 2014

Stok Ikan Target
Sediaan ikan target tertinggi berturut-turut dijumpai pada stasiun NIAL 4 dan 
NIAL 1 dan 7, (Tabel 10), yang masing-masing dengan nilai 18,13 kg dan 14,83 
dan 12,13 kg per 350 m2. Atau setara dengan 518 kg/ha, 424 kg/ha dan 347 
kg/ha. Secara umum potensi ikan target yang tinggi dijumpai pada perairan 
desa Balefadorotuho (NIAL 4), sebaliknya potensi terendah dijumpai pada 
stasiun Nial 2 periran Fahando dan Nial 3 Teluk Bangkuang, Kecamatan Sawo. 
Rata-rata stok ikan target dari 9 stasiun adalah 9,7 kg / 350m2. Sediaan stok 
ini setara dengan 277 kg per hektar. Penyumbang sediaan tersebut dalam 10 
besar biomassanya adalah berasal dari  kelompok suku-suku utama seperti 
ikan Kakatua, Kerapu, Lencam, Kakap, baronang dan Bibir tebal. Selain itu juga 
kontribusi dari suku-suku lain yang juga teridenti kasi saat penelitian, seperti, 
Butana, Brajanata, Ekor kuning, Kuniran,  Pemperid, Bijinangka, kuwe, Platak, 
Kakap Rudder, dan Swanggi (Gambar 14). 

Satuan 
Kg

No SUKU
STASIUN - NIAL

Total
Rata-
Rata

/Lokasi8 7 6 5 4 1 2 3

1 SERRANIDAE 2,78 0,38 0,50 2,27 2,53 0,09 0,46 0,65 9,66 1,21

2 HAEMULIDAE 0,2 0,35 0,548 0,27

3 LUTJANIDAE 1,42 1,26 0,21 0,93 1,44 0,55 0,27 0,48 6,56 0,82

4 LETHRINIDAE 0,99 2,89 0,07 0,73 1,81 0,82 0,00 7,32 0,92

5 SIGANIDAE 0,23 1,04 0,91 2,18 0,27

 6 SCARIDAE 3,67 7,40 4,70 6,90 12,35 12,32 1,17 2,83 51,35 6,42

Sediaan Stok/350m2 9,10 12,13 5,48 10,83 18,13 14,83 2,25 4,87 77,6 9,7

Sediaan Stok/hektar 260 c`347 156 310 518 424 64 139 2.217 277

Sediaan Stok Suku 
lain/350 m2

138 17

Sediaan Stok Suku 
Lain/ha

3943 486

Tabel 10. Sediaan ikan target disajikan menurut letak stasiun dan kelompok suku 
ikan
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Komposisi Ikan Indikator
Ikan Chaetodont yang ditemukan pada KKPD Kabupaten Nias Utara secara 
keseluruhan 17 spesies. Jenis Chaetodon yang terbanyak ditemukan berturut-
turut adalah Chaetodon triangulum, Forcipger flavissimus, Chaetodon trifasciatus, 
Hemitaurichthys zoster, Chaetodon meyeri, Chaetodon guttatissimus, Chaetodon 
trifascialis, dan Chaetodon vagabundus (Tabel 11). Jumlah Chaetodon terbanyak 
ditemukan pada stasiun Nial 5 dan yang paling sedikit terdapat di stasiun 2. 
Kehadiran jenis Chaetodont ini menjadi petunjuk baik dan buruknya lingkungan 
terumbu karang (Nash, 1981)

Dari petunjuk keberadaan ikan target dan ikan indikator dapat disimpulkan 
bahwa lokasi NIAL 05 adalah yang terbaik diantara lokasi lainnya di sekitar 
KKPD Kabupaten Nias Utara, sedangkan lokasi yang terburuk dari tinjauan 
keberadaan ikan karang adalah lokasi NIAL 2.

Melimpahnya kelompok ikan kakatua (Scaridae) dan butana (Acanthuridae) 
adalah pertanda perkembangan rezim komunitas ikan-ikan grazer, dimana 
kelompok ini merespon atas perkembangan substrat terumbu yang semakin 
didominasi oleh lumut akibat rekolonisasi dari kawasan terumbu yang rusak. 
Seperti dijumpai melimpah pada Nial 5,6,7 dan 8. Kelompok ikan grazer 
ini berperan dalam resiliensi terumbu karang, terutama untuk menjaga 
keseimbangan pertumbuhan makro alga dan turf alga dan memberikan jaminan 
untuk kepulihan karang keras. Seperti diketahui bahwa ikan karang herbivora 
memiliki status fungsionalnya sendiri yang berbeda satu sama lain dalam hal 

Gambar 14. 
Komposisi berdasarkan 

biomassa kelompok 
suku ikan terget yang 

diurut berdasakan 
dominasinya. Diagram 

batang warna hitam 
adalah 6 kelompok suku 
yang ditetapkan sebagai 

parameter monitoring. 
Diagram batang warna 

biru adalah kelompok 
suku lain yang tidak 

termasuk sebagai 
parameter monitoring 
tetapi ditemukan juga 

saat penelitian
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kebiasaan atau cara makan dan masing-masing fungsi berkaitan erat dengan 
pengaruhnya menciptakan substrat tumbuh bagi larva karang (Anonimous, 
2010; Green & Bellwood, 2009). 

Keberadaan kelompok ikan Kerapu (Serranidae), kakap (Lutjanidae), brajanata 
(Holocentridae), ekor kuning (Caesionidae) di lokasi penelitian adalah petunjuk 
bahwa lokasi masih baik sebagai pelindung ikan yang terbangun dari terumbu 
karang batu, terutama pada stasiun NIAL 5, 8 dan 9. Seperti diketahui bahwa 
kelompok kerapu dan brajanata memiliki asosiasi yang kuat dengan bangunan 
karang atau shelter karena ikan ini bersifat kriptik. Kakap dan ekor kuning hadir 
pada perairan terbuka, jernih dan subur (Lieske & Myers. 1997).

Dari sisi pengelolaan karang, kehadiran kelompok ikan ekonomis penting 
ini merupakan resiko tinggi pada adanya gangguan-gangguan dari aktivitas 
penangkapan yang merusak. Penggunaan pancing untuk ikan karnivora, seperti 
kerapu, kakap dan brajanata, lebih selektif pengaruhnya, namun penggunaan 
bubu dan potas dapat berpengaruh buruk. Penangkapan ekor kuning akan 
membawa konsekuensi yang fatal ketika menggunaan bahan peledak atau 
muroami. Kedua alat ini jelas tidak selektif dan akan mengganggu sediaan ikan-
ikan karang penting lainnya. 

Dari sisi kepadatan atau kelimpahan ikan, maka komunitas ikan karang 
pada umumnya kurang berkembang sebagai akibat rendahnya daya dukung 
lingkungan dan adanya degradasi habitat. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya 
kehadiran kelompok ikan indikator. Lokasi stasiun NIAL 1, 2 dan 3 merupakan 
area karang yang paling buruk jika diperhatikan dari kehadiran ikan chaetodont. 

No CHAETODONTIDAE
STASIUN - NIAL TOTAL

INDIVIDU8 7 6 5 4 1 2 3

1 Chaetodon auriga 2 2

2 Chaetodon bennetti 2 2 4

3 Chaetodon falcula 2 1 2 1 6

4 Chaetodon guttatissimus 8 4 1 6 19

5 Chaetodon lunula 2 2 2 2 8

6 Chaetodon meyeri 2 4 12 2 20

7 Chaetodon ocellicaudus 1 1

8 Chaetodon ornatissimus 4 2 2 8

9 Chaetodon rafflesi 1 2 3

10 Chaetodon trifascialis 2 2 7 11

11 Chaetodon trifasciatus 2 12 4 8 6 2 2 36

12 Chaetodon triangulum 2 26 26 2 1 57

13 Chaetodon vagabundus 2 3 2 2 9

14 Forcipger flavissimus 6 7 5 12 6 2 1 1 40

15 Hemitaurichthys zoster 12 4 8 24

16 Heniochus singularis 2 2 2 2 8

17 Heniochus pleurotaenia 2 4  6   1  13

Jumlah Individu (ekor) 46 69 19 93 28 7 2 5

Jumlah Jenis 12 11 8 12 10 4 2 4

Tabel 11.  Komposisi ikan Chaetodon yang dijumpai di KKPD 
Kabupaten Nias Utara 2014 menurut letak stasiun
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Secara visual area terumbu karang di lokasi ini memang umumnya rusak. 
Sebaliknya lokasi yang dapat dinilai cukup baik berdasarkan jumlah individu ikan 
chaetodon adalah stasiun NIAL 5 dan NIAL 8. Substrat terumbu pada stasiun 
ini berkorelasi positif pada kehadiran jenis maupun individu dari chaetodont, 
sama seperti korelasinya pada bentukan karang (coral lifeform), seperti karang 
bercabang atau karang meja (Reese, 1981; Edrus & Syam, 1998).

Jika diperhatikan hasil monitoring COREMAP tahun 2008 dan 2010, suku 
ikan target yang paling menonjol saat ini adalah tetap diwakili oleh kelompok 
ekor kuning (Caesionidae) dan butana (Acanthuridae) sebagai kelompok yang 
mendominasi komunitas ikan karang. Namun dalam hal kepadatan hasil 
monitoring saat ini menunjukkan hal yang menurun, seperti juga ditunjukkan 
oleh sediaan stoknya yang rendah, dimana seharusnya lebih dari 1 ton per 
hektar untuk perairan karang yang sehat.

Mega benthos

Komposisi Jenis dan Kepadatan Megabenthos
Dari hasil pengamatan di 8 lokasi monitoring ditemukan 5 jenis megabenthos 
target. Total terdapat 107 individu megabenthos target memiliki pola persebaran 
seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini :

Jumlah individu tiap spesies atau kelompok spesies megabenthos yang 
didapatkan di seluruh stasiun penelitian, menunjukkan adanya tiga spesies 
atau kelompok spesies megabenthos yang ditemukan dalam jumlah yang 
mendominasi. Ketiga spesies atau kelompok spesies megabenthos tersebut 
yaitu bulu babi / echinoids, teripang dan kima. Dari seluruh megabenthos target 
yang ditemukan, bulu babi ditemukan sebanyak 77,6% (70 individu), teripang 
ditemukan sebanyak 9,3% (10 individu) dan kima ditemukan sebanyak 11,2% 
(20 individu). Sedangkan spesies atau kelompok spesies megabenthos yang 
ditemukan dalam jumlah sedang antara lain siput pemakan polip karang / 
Drupella spp 0,9 % (1 individu) dan Lola Trochus spp 0,9% (1 individu) Gambar 
15.

No. Megabenthos
STASIUN NIAL

02 03 04R 05 06 07 08 09

1 Acanthaster planci

2 Bulu babi + + + + + +

3 Teripang + + + + + + +

4 Kima + + + + +

5 Drupella spp. +

6 Lola +

7 Lobster     

Tabel 12. Pola kehadiran spesies megabentos pada setiap stasiun di 
perairan Kabupaten Nias Utara
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Data yang diperoleh menunjukkan bahwa stasiun pengamatan NIAL 2 memiliki 
prosentase keberagaman megabenthos yang paling sedikit bila dibandingkan 
dengan stasiun pengamatan yang lain. Megabenthos yang ditemukan 
pada stasiun NIAL 2 hanya bulu babi yang berjumlah 15 individu. Sedikitnya 
keberagaman megabenthos yang ditemukan pada lokasi ini dimungkinkan 
karena kondisi substrat yang mayoritas didominasi oleh rock dan DCA. Sesuai 
dengan sifat bulu babi sebagai algae feeder, keberadaan DCA berbanding lurus 
dengan banyaknya bulu babi yang ditemukan sepanjang transek.
 

Dari data yang diperoleh dari pengamatan megabenthos, menunjukkan bahwa 
rata-rata stasiun yang diamati memiliki keberagaman yang sama, yaitu hanya 
memiliki 3 jenis oraganisme target. Yang paling rendah keberagamannya adalah 
stsiun 4 dan 2. Pada stasiun 2 hanya ditemukan 1 organisme dan stasiun 4 
hanya ditemukan 2 organisme.

Teripang
Teripang paling banyak ditemukan pada stasiun 8, 1 dan 5 dengan jumlah yang 
mncul sama pada setiap stasiun. Sedikitnya jumlah teripang yang ditemui pada 
setiap stasiun pengamatan diduga dikarenakan adanya penangkapan yang 
berlebih terhadap organisme ini. Penangkapan berlebih terjadi karena adanya 
permintaan yang tinggi. Sudah sejak lama teripang dikenal sebagai bahan 
obat yang berkhasiat. Sedikitnya jumlah teripang yang ditemui dikhawatirkan 
memberikan efek yang buruk terhadap kondisi kesehatan ekositem terumbu 
karang, mengingat fungsi ekologis teripang sebagai deposit feeder dan susspensi 
feeder dalam rantai makanan. Sedikitnya jumlah teripang yang ditemui juga 
diduga disebabkan Karena teripang sendiri bergerak dan aktif pada malam 
hari, sehingga pada siang hari pada saat dilakukan monitoring tidak ditemukan 
banyak teripang yang muncul. Jenis teripang yang dijumpai disajikan pada 
Gambar 16.

Gambar 15. 
Perbandingan jumlah 
individu dari masing-
masing kategori
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Bulu babi
Bulu babi ditemukan pada stasiun 1,2,3,6,7 dan 8 namun paling banyak 
ditemukan pada stasiun 1 sebanyak 36 individu. Ditemukannya bulu babi, 
terutama jenis Diadema setosum menunjukkan bahwa karang di wilayah 
tersebut dalam kondisi tidak sehat. Bulu babi adalah indikator kesehatan 
karang, dimana kehadiran dalam jumlah besar mengindikasikan karang yang 
tidak sehat. Ketika diadema muncul banyak di perairan hal ini disebabkan 
karena makanan diadema yaitu algae melimpah di lokasi tersebut, oleh 
karena itu diadema yang berperan sebagai grazer membantu karang dalam 
membersihkan algae tersebut. Munculnya alga dalam jumlah yang besar di 
periran dapat mengakibatkan kompetisi tempat bagi karang dan mengancam 
kesehata ekosistem terumbu karang. Jenis bulu babi di lokasi ini disajikan pada 
Gambar 17.

Kima
Kima ditemukan pada stasiun 4,5, 6, 8 dan 9. Jumlah yang ditemukan pada 
stasiun 4,5 dan 6 adalah 3 individu. Rata-rata kima yang ditemukan masih 
berukuran kecil atau dibawah 10 cm, dengan demikian berarti kima yang 
ditemui masih berusia muda. Pada stasiun 5, di luar transek banyak ditemukan 
kima-kima yang berukuran kecil juga. Hal ini disebabkan lingkungan di stsiun 5 
sangatlah mendukung untuk melakukan recovery dikarenakan kondisi karang 
yang cukup bagus. Jenis kima yang dijumpai disajikan pada Gambar 18.

Gambar 16. 
Teripang (holothurians) 

yang ditemukan di 
perairan Nias Utara

Gambar 17. 
Beberapa jenis bulu 

babi (echinoids) yang 
ditemukan di perairan 

Nias Utara
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Lola
Kemunculan lola hanya terdapat pada stasiun  3 dan hanya berjumlah 1 individu 
Kehadiran lola sangat ditentukan oleh kondisi lingkungannya, karena sifat yang 
relatif menetap dan mempunyai pergerakan yang sangat terbatas, sehingga 
hewan ini secara langsung akan mudah terkena dampak dari perubahan 
lingkungan, terlebih secara umum gastropoda adalah deposit feeder dan 
suspension feeder sehingga makanan yang diperolehnya hanya tergantung apa 
yang ada di substrat atau tersaring saja. 

Sebagaimana komponen biotik terumbu karang lainya lainnya, kehadiran 
gastropoda sangat ditentukan kondisi ekosistem terumbu karang yang ada. 
Hal ini karena kelimpahan dan distribusi gastropoda dipengaruhi oleh faktor-
faktor lingkungan setempat seperti faktor  sika-kimia (suhu, salinitas, derajat 
keasaman (pH), pasang-surut, kandungan bahan organik dan ukuran butir), 
ketersediaan makanan, pemangsaan dan kompetisi (Suwondo et al., 2006).

Guttierez et al., (2003) menyatakan bahwa gastropoda memangsa hewan 
mikrofagus seperti detritus, sponge, alga, dan mikroorganisme tak bercangkang 
lainya. Pada kedaan surut, mangsa-mangsa tersebut berada di permukaan 
substrat sehingga memudahkan gastropoda untuk memakanya. Menurut Barnes 
dan Rupert (1994) ada 3 pola makan bentos, yaitu : sebagai suspension feeder 
yang memperoleh makananya dengan menyaring partikel-partikel melayang 
di perairan, sebagai deposit feeder  yang mencari makanan pada sedimen dan 
mengasimilasikan material organic yang dapat dicerna dari sedimen. Material 
organic dalam sedimen biasanya disebut detritus. Dan sebagai detritus feeder  
tersebut khusus hanya makan detritus saja. Jenis lola yang dijumpai disajikan 
pada Gambar 19.

Gambar 18. Beberapa 
macam kima (giant clams) 
dan variasinya yang 
ditemukan di perairan 
Nias Utara
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Lobster
Lobster tidak ditemukan dalam monitoring yang dilakukan kali ini. Tidak 
ditemukannya lobster dimungkinkan karena adanya tekanan yang tinggi atau 
tingkat penangkapan yang tinggi pada organisme ini, mengingat organisme 
ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kemungkinan lain dari tidak 
ditemukannya lobster adalah sifat alami lobster sebagai hewan nokturnal 
atau hewan yang aktif bergerak di malam hari, sehingga pada siang hari sulit 
ditemukan.

Druppela dan Acanthaster planci
Druppela dan Acanthaster planci merupakan predator hewan karang yang 
keberadaannya jika berlebihan akan sangat merugikan ekositem terumbu 
karang.  Bintang laut berduri yang dikenal dengan nama Crown of Thorns Star sh 
merupakan predator ganas bagi biota pembentuk terumbu karang. Bintang laut 
memangsa karang dengan menyelimuti permukaan terumbu karang dengan 
perutnya dan menghasilkan enzim pencerna yang merusak jaringan lunak 
karang.

Bintang laut Acanthaster planci merupakan salah satu masalah besar yang 
potensial dihadapi di dalam pengelolaan terumbu karang. Di antara pemangsa 
karang yang ada, Acanthaster planci adalah pemangsa karang yang paling 
berbahaya ketika terjadi peledakan populasi (outbreak), sehingga hampir 
seluruh karang hidup dimangsa oleh Acanthaster planci. Hewan ini langsung 
memakan jaringa hewan karang yang mampu memakan terumbu karang hidup 
sekitar 5-13 m2. Hal ini tentu saja mampu menimbulkan kerusakan karang jika 
dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata karang yang hanya 1-2 cm per 
tahun.

Mangrove

Kawasan  pesisir merupakan wilayah pertemuan antara ekosistem laut dan 
daratan, yang batasannya adalah ke arah darat meliputi bagian daratan yang 
masih dipengaruhi oleh sifat-sifat  laut, seperti pasang surut, angin laut, dan 
intrusi air laut yang dicirikan dengan hadirnya vegetasi yang khas (mangrove).  
Sedangkan ke arah laut, dicirikan dengan proses alami yang terjadi darat, seperti 
sedimentasi, aliran air sungai, dan akti tas manusia. 

Gambar 19. 
Lola (Trochus spp.) 

yang ditemukan 
berada pada substrat 

pecahan karang / 
rubble di perairan Nias 

Utara
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dibeberapa kawasan pesisir 
di Teluk Lahewa, Kabupaten Nias Utara, yakni desa Sawo (NIASM 2), Desa 
Siheneiasi (NIASM4), Desa Lahewa (NIASM6), dan Desa Balofadorotohu 
(NIASM8),  maka secara rinci dipertelakan sebagai berikut :

Desa Sawo (NIASM2)
Kawasan pesisir Desa Sawo merupakan kawasan yang semi terbuka dan dialiri 
oleh sungai yang berperan dan mempunyai kontribusi juga terhadap keberadaan 
mangrove.  Mangrove di Desa Sawo tumbuh pada kawasan teluk yang relative 
terlindung, sehingga nampak sekali adanya pertumbuhan dan berkembangan 
yang relatife baik. Namun demikian, di beberapa tempat sudah terjadi 
penebangan mangrove, oleh karena itu kegiatan penebangan yang dilakukan 
masyarakat di sekitar Desa Sawo tersebut perlu dilakukan sosialisai tentang 
manfaat dan peran terhadap biota laut dan juga bagi masyarakat sekitarnya. 

Keberadaan mangrove di Desa Sawo yang didominasi oleh Rhizophora 
apiculata ini tumbuh sangat rapat dan tebal.  Hal ini karena adanya pengaruh 
aliran sungai yang selalu membawa materi yang dibutuhkan pertumbuhan 
dan pengembangan mangrove.  Jenis mangrove yang ditemukan dikawasan 
pesisir Desa Sawo antara lain adalah Rhizophora apiculata, Rhizphora lamarchii, 
Rhizophora mucronata, Bruguiera gymnorrhiza, Lumnitzera littoreaCeriops tagal, 
Nypa fruticans, Acrostichum aureum,  Xylocarpus granatum dan Sonneratia alba. 

Jenis tumbuhan asosiasi mangrove yang ditemukan di daerah ini antara adalah 
Ipomea prescprae, Cyperus malaccensis, Cyperus,scariosus, Canavila maritima, 
Calophyllum inophyllum, Morinda citrifolia, Pandanus tectorius, Derris trifoliate, 
Pongamia pinnata, Terminalia catappa, dan Hibiscus tiliaceus.

Desa Siheneasi (NIASM4)
Dampak bencana alam tsunami di kawasan pesisir di Desa Siheneasi, batasnya 
masih sangat jelas terlihat, yakni berupa kebun kelapa dan bangunan rumah 
penduduk. Sedangkan pada kawasan terumbu karang yag terangkat saat ini 
nampak hamparan luas yang ditumbuhi rerumputan.  Mangrove yang dijumpahi 
adalah dari jenis Sonneartia alba, Nypa fruticans, Lumnitzera littorea, Scyphiphora 
hydrophyllacea, Bruguiera gymnorrhuza dan Ceriops tagal tumbuh tersebar di 
hamparan padang rumput,  yang dibeberapa tempat tergenang air.  Acrostichum 
aureum di kawasan ini juga tumbuh sangat padat dan berasosiasi dengan Nypa 
fruticans,  Lumnitzera littorea dan Schyphyphora hydrphyllacea.  Sedangkan pada 
gundukan pasir, banyak ditemukan Ipomea prescaprae, Scaevola taccada, Cyperus 
malaccensis, Cyperus scariosus dan Canavalia maritime, banyak ditumbuhi  pada 
substrat yang berair 

Kawasan pesisir di Desa Siheneasi yang berbatasan dengan laut, memiliki pasir 
halus yang cukup luas, dan memiliki potensi untuk kawasan wisata, karena 
kondisi lingkungannya yang sangat eksotik.  Keberadaan pulau-pulau kecil yang 
ada di depan pesisir di daerah tersebut menambah pesona bagi wisatawan yang 
berkunjung di daerah ini.  Selanjutnya, lokasi tersebut aksesnya mudah, karena 
dekat dengan jalan raya, sehingga memiliki nailai tambah untuk menopang 
berkembangnya daerah wisata di daerah Siheneasi.  

Desa Lahewa (NIASM6)
Kawasan Lahewa merupakan kawasan pesisir yang  terlindung, dan seperti 
pada NIASM 7 dan 8, yakni terjadi pengangkatan terumbu karang. Kawasan 
ini merupakan teluk-teluk, sehingga  sangat terlindung dari hempasan ombak.  
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Jenis mangrove pada sisi sebelah barat teluk dan pulau-pulau kecil di depan 
teluk masih dijumpahi mangrove dari jenis Rhizophora apiculata dan Rhizophora 
mucronata yang nampak tumbuh secara sporadis. Sedangkan pada pesisir 
sebelah timur tumbuh mangrove Lumnitsera littorea, Aegiseras corniculatum, 
Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Rhizophora lamarchii, Bruguiera 
gymnorrhiza, Bruguiera cylindrica dan Xylocarpus granatum. Jenis Aegiceras 
corniculatum tumbuh sangat padan dan tampil sebagai jenis yang dominan 
(Gambar 20).

Pada kawasan teluk Lahewa sebelah timur, merupakan teluk yang luasnya lebih 
terlindung, ditumbuhi oleh jenis Rhizophora apiculata, Rhizphora lamarchii dan 
Rhizophora mucronata.   Mangrove jenis Rhizophora apiculata dan Rhizophora 
lamarchii di kawasan ini membentuk pulau-pulau mangrove kecil yang 
berpotensi dan  memungkinkan kawasan ini menjadi hutan mangrove kembali 
secara alami (Gambar 21)

Gambar 20. 
Jenis Aegiceras 

corniculatum yang 
tumbuh dan dominan 

pada pesisir Teluk 
Lahewa sebelah timur.

Gambar 21. 
Rhizophora apiculata 

dan Rhizophora 
lamarchii yang tumbuh 

dan berperan dalam 
pemulihan hutan 

mangrove secara alami
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Gambar 22. 
Jenis Rhizophora 
apiculata yang tumbuh 
sporadis di kawasan 
terumbu karang yang 
terangkat pada lokasi 
NIASM8.

Gambar 23. 
Fenomena suksesi 
vegetasi tumbuhan 
pesisir, dan Ipomea pres-
caprae dan Canavalia 
maritima berperan 
sebagai jenis pioneer
 

 Pada kawasan pesisir luar yang berhadapan dengan laut terbuka, pengangkatan 
terumbu karang juga masih sangat jelas terlihat. Jenis yang tumbuh dominan 
adalah Phempis acidula yang berasosiasi dengan Terminalia catappa, Hibiscus 
tiliaceus dan Scaevola taccada.

Desa Balofadorotohu (NIASM8)
Kawasan pesisir pada lokasi NIASM 7 dan NIASM 8, berupa hamparan terumbu 
karang yang sangat luas yang terangkat, akibat bencana alam tsunami pada 
tahun 2005.  Jarak pantai ke laut setelah terjadi bencana tsunamai adalah 
sekitar 500 – 700 meter, dan terumbu karang terangkat sekitar 4 meter masih 
sangat jelas terlihat dari batas sebelumnya, yakni berupa kebun kelapa.

Jebakan sedimen disekitar kawasan terumbu karang yang terangkat, memberi 
peluang tumbuhnya beberapa jenis tumbuhan mangrove Rhizophora apiculata, 
Rhizophora mucronata yang tumbuh secara sporadis pada hamparan terumbu 
karang yang terangkat (Gambar 22). Selain kedua jenis tersebut, di kawasan 
ini juga dijumpai  Xylocarpus granatum yang bersosiasi dengan jenis Pandanus 
tectorius, Hibiscus tiliaceus, Terminalia catappa dan Scaevola taccada.

Fenomena proses suksesi vegetasi pada kawasan terumbu karang yang 
terangkat ini sangat jelas terlihat, khususnya pada gundukan pasir yang 
memanjang dan cukup luas (Gambar 23). Jenis pionir seperti Ipomea pres-
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caprae, Canavalia maritime, Cyperus malaccensis dan Cyperus scariosus sangat 
berperan terhadap tumbuh dan berkembangnya jenis tumbuhan pesisir, seperti 
Pandanus tectorius, Terminalia catappa, Scaevolla taccada, Pongamia pinnata dan 
jenis tumbuhan lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kondisi kesehatan mangrove 
dalam kawasan baik berdasarkan nilai kerapatan dan persentase tutupan 
mangrove (Tabel 13).  Persentase tutupan mangrove pada stasiun NTNM06 
tidak dilakukan pengambilan yang disebabkan oleh ukuran pohon yang relatif 
pendek. 

Kondisi kerapatan mangrove di dalam kawasan berkisar 1.666,67± 492,61 
sampai 2.382,41 ± 1.465,97 pohon/ha.  Nilai tersebut termasuk dalam kategori 
baik atau kategori kerapatan yang padat berdasarkan standar kementerian 
Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004. Persentase tutupan mangrove yang 
diukur pada NISM02 sebesar 64.01 ± 9.85% yang termasuk dalam kategori 
sedang/cukup baik. Jenis yang mendominasi pada stasiun NISM02 Rhizophora 
apiculata dengan INP 270.76%. Kondisi substrat di lokasi NISM02 adalah pasir 
berbatu dengan komposisi substrat yang lebih berlumpur. Ini menyebabkan 
kelompok Rhizophora sangat mendominasi kawasan ini dan tidak ditemukan 
jenis yang lain tumbuh dalam plot. Jenis Aegiceras corniculatum memiliki nilai 
INP 211,74% dan mendominasi secara signi kan di NISM06.

Padang Lamun (Seagrass)

Dari hasil observasi di lapangan ditemukan padang lamun di pesisir pantai 
daratan besar Pulau Nias Utara. Kondisi lingkungan perairan pantainya dicirikan 
dekat dengan muara sungai, pantai berpasir dan perairan pantainya terlindung 
karena didepan daratan Nias terdapat Pulau Gite. Karena dekat dengan muara 
sungai perairan agak keruh dan substrat berlumpur sampai pasir halus. Di lokasi 
ini dapat dilakukan transek lamun sepanjang 40 meter. Pro l jarak pantainya 
pendek dan langsung berbatasan dengan tubir. 

Hasil identi kasi langsung dilapangan ditemukan lima (5) jenis antara lain 
Enhalus acoroides, Cymodocea serulata, Thalasodendron ciliatum, Halophila pinifolia 
dan Cymodocea rutundata. Rata-rata tutupan lamun sepanjang transek yaitu 84 
%, sehingga termasuk kondisi lamun “Baik” (KMNLH, 2004) yaitu >= 60 %. Hasil 
data lamun secara detail disajikan pada Tabel 14 dan Tabel 15, selanjutnya nilai 
persentase tutupan di masing-masing lokasi disajikan pada Gambar 24.

NO STASIUN JUMLAH 
JENIS %COVER KERAPATAN

INP

Min Max

1 NISM02 2 64.01 ± 9.85% 1.666,67± 492,61a RL: 29.24% RA: 270.76%

2 NISM06 6 - 2.382,41 ± 1.465,97a SA: 8.47% AC: 211.74%

a uji t-test, huruf yang sama menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata pada kondisi 
kerapatan antar stasiun. Keterangan: RL: Rhizophora lamarckii; RA: R. apiculata; SA: Sonneratia 
alba; AC: Aegiceras corniculatum.

Tabel 13. Jumlah jenis, persentase tutupan (%), kerapatan pohon (pohon/ha) serta jenis 
yang dominan pada komunitas mangrove di Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten 
Nias, Sumatera Utara.
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Sebaran dan pertumbuhan lamun di perairan utara Pulau Nias tidak mudah 
ditemukan karena sebagian besar kondisi lingkungan pantai uatara Pulau Nias 
merupakan pantai berbatu. Selain lamun di temukan di sekitar daerah Lahewa, 
lamun juga ditemukan di Teluk Bengkoang Kecamatan Sawo Kanira. Kondisi 
lingkungan pantainya berpasir, ada beberapa akti tas nelayan, dapat diakses 
melaluai jalan raya. Monitoring lamun hanya dapat dilakukan sepanjang0-25 
meter, jarak lebih dari 25 m kearah laut sudah ditemukan karang atau tubir. 
(Gambar 25 dan 26 )

Hasil transek tegak lurus garis pantai ditemukan lima (5) jenis lamun antara 
lain Cymodocea rotundata, Thalasodendron ciliatum, Enhalus acoroides, Halophila 
pinifolia dan Cymodocea serulata. Tutupan lamun rata-rata 49,3 % lebih rendah 
jika dibandingkan dengan lahewa sebesar 84 % , sehingga termasuk “Rusak” 
(KMNLH, 2004) yaitu 30-59,9 %.  Namun dari dua lokasi penelitian lamun, 
diketahui bahwa jenis lamun yang sering ditemukan atau dominan di perairan 
Pulau Nias Utara yaitu Cymodocea rotundata, Enhalus acoroides dan Cymodocea 
serulata, sedangkan jenis lamun Thalasodendron ciliatum, Halophila pinifolia dan 
Halodule uninervis serta Thalassia hemprichii ditemukan atau tidak ditemukan di 
kedua lokasi tersebut.

Secara keseluruhan jumlah jenis lamun yang ada di perairan pantai utara pulau  
Nias ada tuju (7) jenis antara lain Cymodocea rotundata, Enhalus acoroides, 
Cymodocea serulata, Thalasodendron ciliatum, Halophila pinifolia dan Halodule 
uninervis serta Thalassia hemprichii. Tutupan lamun di perairan Nias Utara yaitu 
67 % dan menurut KMNLH 2004 no 200 termasuk kondisi lamun “Baik”.

Tgl.sampling/Pukul: 14 Oktober 2014 12:30 WIB

Lokasi: Nias 
Utara

 Catatan: Lokasi dekat muara sungai, substrat 
berlumpur-pasir halus, reef flat pendek (40 m)

Kode Transek: 
NIAL
MN01

Surveyor: Happy

Kabu-
paten:

Metode

Nias 
Utara

Transek tegak lurus 
pantai

PARAMETER Jarak Transek 0-40 m

Pengukuran Frame 
(0)

Frame 
(5)

Frame 
(10)

Frame 
(15)

Frame 
(20)

Frame 
(25)

Frame 
(30)

Frame 
(35)

Frame 
(40)

1 Foto         

2 Total 
cover 
(%)

72 84 84 80 84 92 92 0 0

3 Ke-
dalaman 
(cm)

25 23 40 50 55 41 60 145 155

4 Substrat lumpur lumpur lumpur lumpur lumpur pasir 
halus

pasir 
halus - -

Jenis lamun:

-Enhalus acoroides (Ea)
-Cymodocea rotundata (Cr)
-Cymodocea serrulata (Cs)
-Thalasodendron ciliatum (Tc)
-Halodule pinifolia (Hp)

Tabel 14. Hasil pengukuran lamun di perairan utara pulau Nias sekitar Teluk Lahewa
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Tgl.sampling/Pukul: 15 Oktober 2014 12:04 WIB

Lokasi: Nias 
Utara

 Catatan: Lokasi pantai berpasir, sedikit akti tas nelayan, 
lokasi dekat jalan raya

Kode Transek: 
NIAL
MN02

Surveyor: 
Happy

Kabupaten: Metode

Nias Utara Transek tegak lurus 
pantai

PARAMETER Jarak Transek 0-25 m

Pengukuran Frame 
(0)

Frame 
(5)

Frame 
(10)

Frame 
(15)

Frame 
(20)

Frame 
(25)

Frame 
(30)

Frame 
(35)

Frame 
(40)

Frame 
(45)

Frame 
(50)

1 Foto      

2 Total 
cover 
(%)

64 84 68 36 20 24

3 Kedala-
man 
(cm)

45 54 67 73 105 111

4 Sub-
strat

pasir 
kasar

pasir 
kasar

pasir 
halus

pasir 
kasar

pasir 
kasar

pasir 
kasar

Jenis lamun:

-Enhalus acoroides (Ea)
-Cymodocea rotundata (Cr)
-Cymodocea serrulata (Cs)
-Thalassia hemprichii (Th)
-Halodule uninervis (Hu)

Tabel 15. Hasil pengukuran lamun di perairan utara pulau Nias sekitar Teluk Bengkoang

Gambar 24. 
Persentase tutupan 

padang lamun di 
beberapa lokasi
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Ketidakberadaan padang lamun di perairan Indonesia Kabupaten Nias Utara 
lebih disebabkan oleh bencana alam seperti pengangkatan daratan pantai yang 
dulunya merupakan perairan pantai. Hal ini dapat dikon rmasi dengan informasi 
masyarakat setempat yang tinggal di wilayah pesisir. Dikatakan bahwa dulunya 
sebelum terjadi pengangkatan pantai ada lamun banyak. Kondisi saat ini hampir 
sebagian besar lingkungan pantai utara Pulau Nias berupa pantai karang dan 
rataan karang.

Wilayah perairan pantai yang telatif terlindung, pantai berpasir dan sumbangan 
sedimen lumpur dari muara sungai memungkinkan padang lamun tumbuh 
dan berkembang. Setelah terjadinya bencana pengangkatan pesisir pantai, 
telah menyebabkan perubahan lingkungan dan juga kualiats periaran. Untuk 
itu, dalam kajian kedepan selain pengukuran pada komunitas lamun juga 
perlu dipertimbangkan parameter kualitas perairan seperti suhu, salinitas, pH, 
Oksigen terlarut serta Nutrien.

Gambar 25. 
(A: Kondisi lingkungan 
habitat lamun di Lahewa 
dan B: Jenis lamun 
Cymodocea rotundata)

Gambar 26.
(A : Kondisi lingkungan 
habitat lamun di Teluk  
Bengkoang dan B:  Jenis 
lamun Enhalus acoroides 
dan Cymodocea 
rotundata)
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4 KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan maka didapatkan beberapa 
kesimpulan, yaitu:
1) Sebaran habitat laut dangkal yang berhasil dipetakan dari data citra satelit 

Landsat 8 yaitu karang, makroalgae, serta substrat terbuka kemudian 
lamun dan juga mangrove 

2) Kondisi tutupan karang hidup di Kabupaten Nias Utara dalam kategori 
“kurang” (tutupan karang hidup 22,76%). Di beberapa lokasi seperti NIAL 
5, kondisi karang sudah mengalami pemulihan yang sangat baik pasca 
gempa, namun pada lokasi lainnya seperti di NIAL 1 dan Nial 2, masih sulit 
untuk pulih.

3) Dari sisi penilaian kehadiran ikan karang, maka kondisi ekosistem terumbu 
karang di KKPD Perairan Kabupaten Nias Utara, Kecamatan Lahewa lebih 
sehat dibandingkan yang ada di kecamatan Sawo. 

4) Hasil sensus 2014 menunjukan bahwa ada sedikitnya 40 spesies ikan 
target dari 6 suku yang ditetapkan sebagai parameter monitoring (atau 
total 80 spesies dari 16 suku) dan ada 17 spesies ikan indikator. Potensi 
ekonomis ikan target dari 6 suku ditunjukkan oleh kecukupan sediaan ikan 
kakatua, kakap, kerapu, baronang, lencam dan sedikit bibir tebal, seperti 
juga tersedianya ikan butana, kurisi pasir, brajanata, ekor kuning, biji 
nangka, dan keper dari suku-suku yang lain. Rata-rata sediaan ikan karang 
target dari 6 suku adalah 277 kg per hektar dan tergolong rentan pada 
penangkapan berlebih karena kepadatannya rendah

5) Kehadiran kelompok butana dan kakatua masih memberikan indikasi 
jaminan dari keberlangsungan proses resiliensi karang. Kehadiran jenis 
ikan kepe-kepe (Chaetodontidae) pada keseluruhan perairan adalah 
rendah dan terlebih-lebih pada perairan Kecamatan Sawo. Hal ini menjadi 
pertanda bahwa kondisi kesehatan terumbu karang di KKPD Perairan 
Kabupaten Nias masuk pada kondisi kurang baik.

6) Megabenthos pada perairan Nias Utara kurang beragam dan kebanyakan 
di dominasi oleh bulu babi sebanyak 83 individu. Bulu babi merupakan 
organisme donminan yang hampir ditemukan dalam seluruh stasiun 
pengamatan (6 dari 8 stasiun). Teripang juga merupakan salah satu 
megabenthos yang paling sering dijumpai (7 dari 8 stasiun) dengan 
jumlah 10 individu. Dari seluruh stasiun yang diamati tidak ditemukan 
adanya Acanthaster planci, dan hanya satu stasiun ditemukan 1 individu 
Druppela, kedua biota tersebut dikenal sebagai biota predator karang, tidak 
ditemukannya biota tersebut pada seluruh stasiun memberikan dampak 
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positif bagi pertumbuhan karang untuk melakukan recovery. Tidak 
ditemukananya lobster pada seluruh stasiun juga mengindikasikan 
adanya eksploitasi yang tinggi atau penangkapan secara berlebih 
terhadap biota ekonomis ini. 

7) Fenomena proses suksesi vegetasi pada kawasan terumbu karang 
yang terangkat ini sangat jelas terlihat, khususnya pada gunduka 
pasir yang memanjang dan cukup luas. Jenis pionir seperti Ipomea 
pres-caprae, Canavalia maritime, Cyperus malaccensis dan Cyperus 
scariosus sangat berperan terhadap tumbuh dan berkembangnya 
jenis tumbuhan pesisir, seperti Pandanus tectorius, Terminalia 
catappa, Scaevolla taccada, Pongamia pinnata dan jenis tumbuhan 
lainnya. 

8) Kondisi lamun di Kabupaten Nias Utara hanya ditemukan pada 
lokasi tertentu. Hali ini diakibatkan oleh gempa pada tahun 2005 
yang menyebabkan adanya pengangkatan permukaan tanah. 

Saran
• Perlu dilakukan pengamatan dan penelitian pada wilayah Nias Utara 

terutama pada lokasi baru untuk melihat pengaruh perubahan yang 
terjadi sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan 
stakeholder dalam menata lokasi KKPD di Nias Utara.

• Pembatasan penangkapan ikan dan pengaturan penggunaan alat 
tangkap, seperti  larangan penggunaan muroami, racun sianida dan 
bahan peladak untuk menangkap ikan.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Posisi pengamatan ekosistem terumbu karang

Lampiran 2. Posisi pengamatan ekosistem mangrove

Lampiran 3. Posisi pengamatan ekosistem lamun

Stasiun LON LAT Lokasi

NIAL01 97.36205 1.53740 Lokasi lama

NIAL02 97.38602 1.51720 Lokasi lama

NIAL03 97.42550 1.51135 Lokasi lama

NIAL04 97.24292 1.45737 Lokasi lama

NIAL05 97.21158 1.42407 Lokasi lama

NIAL06 97.17743 1.41063 Lokasi lama

NIAL07 97.15138 1.43232 Lokasi baru

NIAL08 97.13597 1.43820 Lokasi baru

Transek lon lat

NIALLM01 97.2291 1.41277

NIALLM02 97.42537 1.51062

Transek Lon Lat

NISM01 97.13834 1.43367

NISM02 97.39175 1.50174

NISM03 97.17731 1.40293
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No. Nama Spesies NIAL 
01

NIAL 
02

NIAL 
03

NIAL 
04

NIAL 
05

NIAL 
06

NIAL 
07

NIAL 
08

I ACROPORIDAE

1 Acropora caroloniana - - - - + - - -

2 Acropora clathrata - - - - + - + +

3 Acropora cytherea - - - - - - + -

4 Acropora digitata - - - - - - + -

5 Acropora florida - - - - + - + -

6 Acropora formosa - - - - + - - -

7 Acropora gemmifera - - - - - - + +

8 Acropora granulosa - - - - - - + -

9 Acropora humilis - - - - - - + +

10 Acropora hyacinthus - - - - - - + -

11 Acropora loripes - - - - + - + +

12 Acropora monticulosa - - - - - - + -

13 Acropora sp. + + - + + - + +

14 Acropora stoddarti - - - - - - + -

15 Acropora tenuis - - - + + - + -

16 Astreopora myriopthalma - + - - - - - -

17 Montipora danae - - - - + - - -

18 Montipora grisea - - - - + - + +

19 Montipora incrassata - - - - + - + +

20 Montipora informis + - - + + + + +

21 Montipora sp. + + + + + + + +

22 Montipora undulata - - - + - - - +

II AGARICIIDAE

23 Coeloseris mayeri - - - - + - - -

24 Leptoseris sp. - - - - + - + -

25 Leptoseris tubulifera - - - + - - - -

26 Leptoseris yabei - - - + - - - -

27 Pavona cactus - - + - - - - -

28 Pavona clavus - - - + - - - -

29 Pavona decussata + - - + - - - +

30 Pavona explanulata + - - - - - + -

31 Pavona frondifera - - - + + - + +

32 Pavona sp. + + - - - - + +

33 Pavona varians - - - - + + - -

34 Pavona venosa + - - - + - - -

III DENDROPHYLLIIDAE

35 Turbinaria frodens - - - + - - - -

36 Turbinaria reniformis - - - + - - - -

Lampiran 4. Distribusi jenis karang di perairan Kabupaten Nias Utara
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No. Nama Spesies NIAL 
01

NIAL 
02

NIAL 
03

NIAL 
04

NIAL 
05

NIAL 
06

NIAL 
07

NIAL 
08

IV FAVIIDAE

37 Barabattoia amicorum + - - - - - - -

38 Cyphastrea chalcidicum + - - - + - - -

39 Cyphastrea micropthalma + - - - - - - +

40 Cyphastrea serailia - - - - - - - +

41 Cyphastrea sp. + + - - - - - -

42 Echinopora lamellosa - - - - + - - -

43 Favia sp. + + - + + - + +

44 Favia speciosa - - - - - - - -

45 Favia stelligera - - - - + - - -

46 Favites pentagonia - - - - - - + -

47 Favites sp. + - - - - + - -

48 Goniastrea edwardsi - - - + - - - -

49 Goniastrea reticulata - + - + + - - -

50 Leptastrea sp. - + - - - - - -

51 Leptastrea tranversa + + - - + - - +

52 Montastrea curvata - - - - - + - -

V FUNGIIDAE

53 Fungia horrida - + - - - - - -

54 Fungia scutaria + - - - - - - -

55 Fungia sp. - - - + - - - +

56 Litophyllon sp. - - - - + - - -

VI MUSSIDAE

57 Lobophyllia hattai - + - - - - - -

58 Lobophyllia sp. - + - - - - - -

VII OCULINIDAE

59 Galaxea fascicularis - - - - + - - -

VIII Pectiniidae

60 Pectinia sp. - - - + - - - -

IX POCILLOPORIDAE

61 Pocillopora damicornis - - - - + - + -

62 Pocillopora danae - - - - - - - +

63 Pocillopora eydouxi - - - - - - + +

64 Pocillopora meandrina + - - - + - + +

65 Pocillopora sp. - - - - - - + -

66 Pocillopora verrucosa - + - - + - + +

67 Seriatopora hystrix - - - - - - + -
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No. Nama Spesies NIAL 
01

NIAL 
02

NIAL 
03

NIAL 
04

NIAL 
05

NIAL 
06

NIAL 
07

NIAL 
08

X PORITIDAE

68 Porites annae - + - - - - - -

69 Porites australiensis - - - - + - + +

70 Porites cylindrica - - + + + - - -

71 Porites lichen - - - - + - + -

72 Porites lobata - + - + + + + -

73 Porites lutea + - - - - + + +

74 Porites nigrescens - - + - + - - -

75 Porites rus - - - + + + + -

76 Porites solida - - - + - - + +

77 Porites sp. - - + - - - + -

XI SIDERASTREIDAE

78 Psammocora contingua - - - - - - + -

XII HELIOPORIDAE

79 Heliopora + - - - - - - -
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No. JENIS SUKU
JUMLAH

Ekor %

1 Acanthurus tristis ACANTHURIDAE 85 6,2

2 Sargocentron caudimaculatum HOLOCENTRIDAE 82 5,9

3 Pterocaesio tile CAESIONIDAE 77 5,6

4 Caesio caerulaurea CAESIONIDAE 75 5,4

5 Myripristis kuntee HOLOCENTRIDAE 60 4,4

6 Pempheris vanicolensis PEMPHERIDAE 54 3,9

7 Pterocaesio diagramma CAESIONIDAE 51 3,7

8 Ctenochaetus striatus ACANTHURIDAE 44 3,2

9 Ctenochaetus binotatus ACANTHURIDAE 39 2,8

10 Pterocaesio chrysozona CAESIONIDAE 38 2,8

11 Acanthurus leucosternon ACANTHURIDAE 36 2,6

12 Myripristis murjan HOLOCENTRIDAE 36 2,6

13 Naso hexacanthus ACANTHURIDAE 35 2,5

14 Scolopsis bilineata NEMIPTERIDAE 33 2,4

15 Naso lituratus ACANTHURIDAE 28 2,0

16 Pterocaesio trilineata CAESIONIDAE 22 1,6

17 Parupeneus barberinus MULLIDAE 22 1,6

18 Parupeneus macronema MULLIDAE 19 1,4

19 Scolopsis margaritifer NEMIPTERIDAE 18 1,3

20 Neoniphon sammara HOLOCENTRIDAE 15 1,1

21 Pterocaesio tessellatus CAESIONIDAE 15 1,1

22 Myripristis adusta HOLOCENTRIDAE 9 0,7

23 Sargocentron cornutum HOLOCENTRIDAE 8 0,6

24 Acanthurus lineatus ACANTHURIDAE 7 0,5

25 Acanthurus leucocheilus ACANTHURIDAE 7 0,5

26 Caesio lunaris CAESIONIDAE 7 0,5

27 Caesio xanthonotus CAESIONIDAE 7 0,5

28 Parupeneus cyclostomus MULLIDAE 6 0,4

29 Caesio teres CAESIONIDAE 5 0,4

30 Scolopsis trilineata NEMIPTERIDAE 4 0,3

31 Acanthurus thompsoni ACANTHURIDAE 3 0,2

32 Caranx melampygus CARANGIDAE 3 0,2

33 Plectorhyncus vittatus HAEMULIDAE 2 0,1

34 Mulloidichthys flavolineatus MULLIDAE 2 0,1

35 Priacanthus hamrur PRIACANTHIDAE 2 0,1

36 Kyphosus cinerascens KYPHOSIDAE 2 0,1

37 Naso thynnoides ACANTHURIDAE 2 0,1

38 Acanthurus auranticavus ACANTHURIDAE 1 0,1

39 Platax teira EPHIPPIDAE 1 0,1

40 Elagatis bipinnulata CARANGIDAE 1 0,1

Lampiran 5. Jumlah jenis ikan karang target dari suku-suku lain yang 
juga teridenti kasi saat penelitian 


