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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 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 kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang terlibat dalam kegiatan penelitian lapangan dan analisa datanya, sehingga 
laporan tentang monitoring kesehatan karang 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



II



III

Pengamatan terhadap kondisi kesehatan ekosistem terumbu karang dan 
ekosistem terkait lainnya merupakan suatu indikator yang dapat mengevaluasi 
capaian program COREMAP – CTI. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan 
melakukan studi dasar selanjutnya akan dimonitor setiap tahunnya. Pengamatan 
dilakukan pada September – Oktober 2014 di Kawasan Konservasi Perairan 
Daerah Kepulauan Mentawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan 
data dasar mengenai kondisi terumbu karang, mangrove dan lamun. Hasil 
pengamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menggambarkan kondisi 
habitat perairan dangkal yang terdiri dari ekosistem terumbu karang, mangrove 
dan lamun.  Nilai tutupan karang pada kawasan ini berkisar dari 1,67 % hingga  
70,37 % dengan nilai rata-rata sebesar 25,67 %. Kondisi ini dapat dikategorikan 
“sedang”. Kondisi terumbu karang diikuti dengan keanekaragaman jenis, 
kelimpahan dan biomassa ikan yang rendah. Ikan target yang paling dominan 
adalah famili Serranidae yaitu sebanyak 15 jenis. Rata-rata kelimpahan ikan 
target diseluruh lokasi adalah sebesar 1489 ind/Ha dengan biomassa sebesar 
382 kg/ha. Ikan indikator yang diamati didominasi oleh Chaetodon sebanyak 
16 jenis. Megabenthos yang bernilai ekonomis penting dari kelompok kima 
masih sering dijumpai, namun yang terlihat dominan adalah yang memiliki 
fungsi ekologis seperti bulu babi dan Drupella. Ekosistem terkait lainnya adalah 
ekosistem mangrove yang masih dalam tergolong sedang hingga padat. 
Demikian halnya dengan dengan padang lamun yang juga dalam kategori 
cukup padat. 

ABSTRAK
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PENDAHULUAN
Kabupaten Mentawai merupakan sebuah wilayah kepulauan bagian dari 
Propinsi Sumatera Barat yang terletak di Samudera Hindia. Kawasan ini terdiri 
dari empat pulau utama, yaitu Pulau Siberut, P. Sipora, P. Pagai Utara dan P. Pagai 
Selatan. Pulau-pulau tersebut berjarak sekitar 120 mil di sebelah barat Pantai 
Padang. Pemerintah daerah telah menetapkan sebuah kawasan konservasi 
perairan daerah untuk melindungi kawasan pesisir dari peningkatan aktivitas 
pemanfaatan oleh masyarakat. Kawasan konservasi tersebut ditetapkan 
berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 188.45/42 Tahun 2012 yang memiliki 
luas wilayah 172.191 hektar dan dikelola khusus melalui sebuah UPTD (Unit 
Pelaksana Teknis Daerah). 

Kekayaan sumberdaya kawasan pesisir di Kabupaten Kepulauan Mentawai 
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.

METODE PEMANTAUAN YANG DIGUNAKAN

Peta Habitat Laut Dangkal dan Mangrove
Metode survei pada kegiatan penelitian ini menggunakan kombinasi antara 
metode Penginderaan Jauh dan metode survei lapangan untuk identifi 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 klasifi kasi objek maupun karakteristik spektral pada citra 
yang diperoleh dari hasil interpretasi awal. Metode survei ini dapat digunakan 

RINGKASAN EKSEKUTIF
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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 Classifi cation, 
piksel pada citra Landsat yang mewakili masing-masing habitat perairan laut 
dangkal di kelompokan dan digunakan sebagai acuan (training sample) pada 
proses klasifi kasi. Data lapangan sangat dibutuhkan sebagai data acuan 
(kalibrasi) dan juga akan digunakan dalam proses penghitungan akurasi 
(validasi). Algoritma pada proses klasifi 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 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 penelitian ikan karang ini mengikuti English 
et al. (1997) dengan beberapa modifi 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. Reidentifi 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 didapat dari pengamatan meliputi keanekaragaman jenis, 
densitas, hubungan panjang berat dan biomassa.
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Megabenthos
Pengamatan megabenthos target dilakukan dengan metode belt transek (Loya, 
1978) yang dikombinasikan dengan metode Reef Check Benthos pada sepuluh 
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 : Bintang bulu seribu, Bulu babi, Teripang, Kima, 
Keong pemakan karang, Lola dan Lobster.

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 diidentifi 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 fi sheye (180o) (Jenning et al., 1999). Foto 
diambil dalam empat kuadran di dalam setiap plot. Persentase tutupan dihitung 
dengan menggunakan perangkat lunak imageJ.

Lamun
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 per jenis sulit dilakukan, presensi 
jenis dapat dicatat dengan urutan dominansi tutupannya. Setelah itu, foto 
kuadrat diambil dan nomor foto dicatat. Sebagai data tambahan, karakteristik 
substrat juga diamati secara kualitatif. 

HASIL
Dari hasil penghitungan estimasi luas masing-masing kategori, dapat diketahui  
kategori paling dominan adalah substrat terbuka  sebesar  3.517 Ha. Substrat 
terbuka tersebut terdiri dari pasir, pecahan karang dan karang mati yang 
ditumbuhi alga. Kemudian diikuti dengan ekosistem mangrove dengan estimasi 
luas 3.064 (Ha). Selengkapnya disajikan pada Tabel  
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Hampir di semua stasiun penelitian dijumpai tutupan karang mati (DCA) 
dan pecahan karang mati (R) yang cukup tinggi. Di stasiun MTWL 03 terlihat 
tutupan DCA yang tinggi, sedangkan di stasiun MTWL 04R terlihat tutupan pasir 
(S) yang cukup tinggi. Hal ini bisa menggambarkan rendahnya tutupan karang 
di lokasi ini. Persentase tutupan karang hidup mulai dari 1,67 % hingga 70,37%. 
Jika dirata-ratakan adalah sebesar 25,67 %. Kondisi ini menggambarkan bahwa 
karang berada dalam kondisi sedang. 

Stasiun MTWL 08 dan MTWL 09 merupakan tutupan karang hidup yang 
paling rendah. Hal ini diikuti dengan tingginya nilai pecahan karang dan pasir. 
Jika dilihat dari kondisi substrat yang demikian, maka karang akan sulit untuk 
tumbuh dengan baik. Sebaliknya pada kondisi yang stabil substratnya akan 
mendukung untuk pertumbuhan karang seperti yang ditunjukkan oleh stasiun 
MTWL 05, MTWL 06 dan MTWL 07. 

Selama pengamatan di sembilan lokasi kajian berhasil diidentifi kasi sebanyak 
20 spesies ikan indikator (Famili Chaetodontidae) yang tergolong dalam Genus 
Chaetodon sebanyak 16 jenis, Genus Heniochus sebanyak 3 jenis dan Genus 
Forcipiger 1 jenis. Kelimpahan ikan indikator pada semua lokasi tercatat sebesar 
1035 ind/ha. Berdasarkan kelimpahan individu, stasiun MTWL 05 merupakan 
stasiun dengan kelimpahan ikan indikator tertinggi yaitu 67 individu/350 m2. 
Pada posisi kedua dan ketiga adalah stasiun MTWL07 dan MTWL06 dengan 
kelimpahan berturut-turut 57 individu /350 m2 dan 41 individu /350 m2, 
sedangkan kelimpahan terendah tetap dijumpai di stasiun MTWL08 dengan 
kelimpahan hanya 3 individu/350 m2.

Pengamatan terhadap enam famili ikan target yang dilakukan di Perairan 
Kepulauan Mentawai dijumpai sebanyak 37 spesies. Keanekaragaman jenis 
ikan target tertinggi dijumpai di stasiun MTWL 10R yaitu sebanyak 18 spesies. 
Hal ini diduga karena ekosistem di stasiun MTWL 10R tergolong lengkap 
yaitu selain ekosistem terumbu karang, di area lokasi yang berdekatan hadir 
pula ekosistem mangrove dan ekosistem lamun. Kekompleksitasan habitat ini 
tentunya berpengaruh pada tingginya kehadiran biota asosiasi di ekosistem 
tersebut. Sedangkan stasiun dengan keanekaragaman terendah dijumpai 
di stasiun MTWL07. Berdasarkan famili, Serranidae adalah kelompok ikan 
target yang dijumpai dengan jumlah spesies yang paling banyak yaitu 15 
jenis. Sedangkan kelompok lain seperti Scaridae dijumpai 7 jenis, Lutjanidae 
4 jenis, Lethrinidae 3 jenis, Siganidae 5 jenis dan Haemulidae 2 jenis. Rata-rata 
kelimpahan ikan target di seluruh lokasi adalah sebesar 1489 ind / Ha dengan 
biomassa sebesar 382 kg/ha.

Dari sembilan stasiun yang diamati, tujuh spesies atau kelompok spesies 
megabenthos target berhasil ditemukan di wilayah perairan Kepulauan 
Mentawai ini. Pada pengamatan di seluruh stasiun didapatkan sebanyak 173 
individu megabenthos target. Jika dilihat dari jumlah individu tiap spesies atau 
kelompok spesies megabenthos yang didapatkan di seluruh stasiun penelitian, 

Habitat Kawasan KKLD  
Sipora (Ha)

Kawasan KKLD  
Siberut (Ha)

Total

Karang 343 1001 1.344

Padang lamun 442 204 646

Substrat terbuka 1095 2422 3.517

Mangrove 792 2276 3.068
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terlihat bahwa terdapat dua spesies atau kelompok spesies megabenthos yang 
ditemukan dalam jumlah yang mendominasi. Kedua spesies atau kelompok 
spesies megabenthos tersebut yaitu bulu babi / echinoids dan kima. Dari 
seluruh megabenthos target yang ditemukan, bulu babi ditemukan sebanyak 
57,80% (100 individu), dan kima ditemukan sebanyak 29,48% (51 individu).

Mangrove di kawasan KKPD Kabupaten Mentawai berada di wilayah Samudera 
Hindia, dengan perairan yang sangat dinamis dan gelombang yang cukup 
tinggi. Secara keseluruhan kondisi hutan mangrove tergolong cukup baik 
dengan kerapatan 1,516.67 ± 675.84 pohon/ha dan persentase tutupan 69.14 ± 
6.00%. Berdasarkan standar pemerintah, Kepmen LH No. 201 tahun 2004, nilai 
kerapatan mangrove>1.500 pohon/ha termasuk dalam kategori sangat baik 
sedangkan persentase tutupan antara 50 – 75% tergolong kategori sedang. 
Jika dilihat simpangan datanya (standar deviasinya) pada nilai kerapatan, 
kondisi mangrove di kawasan ini masih cukup labil dengan kemungkinan nilai 
kerapatan berada dibawah 1.000 pohon/ha atau jarang. Kelompok Rhizophora 
sangat mendominasi pada seluruh kawasan yang memiliki substrat pasir 
berlumpur dengan kondisi perairan yang sangat dinamis.

Enam jenis lamun tercatat pada transek permanen di enam stasiun. Jenis 
Cymodocea rotundata tercatat memiliki kehadiran 100%, berada di seluruh 
stasiun, sedangkan Thalassia hemprichii tidak terdapat di stasiun MTWLLM04. 
Jenis lainnya hanya memiliki kehadiran 20 – 30% dari total stasiun. Berdasarkan 
pengamatan kualitatif jenis substrat, ekosistem lamun memiliki substrat 
dominan rubble (pecahan karang), karang, dan sedikit pasir. Substrat yang 
paling sesuai untuk pertumbuhan lamun adalah pasir, lumpur. Namun jenis T. 
hemprichii memiliki toleransi substrat yang cukup luas, pasir berlumpur, pasir, 
rubble, hingga batu karang yang berpasir. Sedangkan, C.rotundata, sering terlihat 
pada substrat berpasir dan rubble. Menurut Thangarodjou dan Kannan (2007), 
komposisi sedimen dapat mempengaruhi komposisi jenis dan biomassa lamun.

KESIMPULAN
Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan maka didapatkan beberapa 
kesimpulan, yaitu:
1. Habitat perairan dangkal yang dapat dipetakan adalah Fringging Reef 

sebesar 8.041 hektar, Patch reef (442 hektar) dan mangrove (3.068)
2. Terumbu karang di perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki nilai 

rerata tutupan karang hidup sebesar 25,67% sehingga kondisi terumbu 
karangnya dikategorikan “sedang”. 

3. Kekayaan jenis karang relatif cukup tinggi dan sangat memungkinkan 
adanya penambahan jika disesuaikan dengan potensi jumlah jenis karang 
wilayah perairan  Barat Sumatera.  

4. Dari penilaian ikan indikator dan ikan target yang meliputi keanekaragaman 
jenis, kelimpahan dan biomassanya yang cenderung rendah maka secara 
umum hal ini mencerminkan kondisi ekosistem terumbu karang di Perairan 
Mentawai dalam kondisi yang rentan dan kurang sehat. 

5. Megabenthos di perairan Kepulauan Mentawai dalam kondisi cukup 
beragam. Megabenthos yang bernilai ekonomis masih dapat ditemukan, 
terutama kima yang ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak. 

6. Megabenthos yang bernilai ekologis, terutama bulu babi dan Drupella spp. 
ditemukan dalam jumlah yang cukup besar sehingga patut diwaspadai. 
Peran status konservasi baik terhadap ekosistem maupun terhadap spesies 
diharapkan akan membawa perubahan hasil yang positif bagi keberadaan 
megabenthos di masa yang akan datang. 

7. Kondisi kesehatan mangrove di Kawasan Konservasi Perairan Daerah 
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Kabupaten Mentawai tergolong dalam kategori baik (sedang) maupun 
sangat baik (padat). Jenis Rhizophora apiculata sangat mendominasi 
didalam kawasan yang memiliki substrat pasir berlumpur.

8. Persentase penutupan lamun memiliki kategori tutupan yang cukup padat, 
yaitu berada pada kisaran 25-49,9%

9. Terdapat Enam jenis lamun diseluruh lokasi yaitu Enhalus acoroides, 
Thalassia hemprichii, Cymodocea serulata,  Cymodocea rotundata,  Halophila 
uninervis dan  Halophila pinifolia.
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1 PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kabupaten Mentawai merupakan sebuah wilayah kepulauan bagian dari 
Propinsi Sumatera Barat yang terletak di Samudera Hindia. Kawasan ini terdiri 
dari empat pulau utama, yaitu Pulau Siberut, P. Sipora, P. Pagai Utara dan P. Pagai 
Selatan. Pulau-pulau tersebut berjarak sekitar 120 mil di sebelah barat Pantai 
padang. Sebagai salah satu kawasan binaan COREMAP, kawasan ini memiliki 
struktur pengelolaan kawasan pesisir yang cukup baik. Selain itu, pemerintah 
daerah telah menetapkan sebuah kawasan konservasi perairan daerah untuk 
melindungi kawasan pesisir dari peningkatan aktivitas pemanfaatan oleh 
masyarakat. Kawasan konservasi tersebut ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan Bupati No. 188.45/42 Tahun 2012 yang memiliki luas wilayah 
172.191 hektar dan dikelola khusus melalui sebuah UPTD (Unit Pelaksana 
Teknis Daerah). 

Secara umum daerah kajian merupakan daerah dataran rendah dengan 
beberapa puncak bukit. Tutupan lahannya sebagian besar adalah berupa hutan 
primer.  Untuk Pulau Siberut, sebagian besar hutan dikonservasi dalam bentuk 
sebagai kawasan Taman Nasional. Dari segi pemanfaatan lahan, P. Sipora lebih 
berkembang dibandingkan dengan P. Siberut. Pemanfaatan yang lazim adalah 
perkebunan rakyat yang umumnya berupa tanaman kelapa di mintakat dekat 
pantai serta tanaman cengkeh untuk mintakat yang agak kedalam. 

Kekayaan sumberdaya kawasan pesisir di Kabupaten Kepulauan Mentawai 
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 
dan sebagai objek wisata bahari (KKJI, 2007). 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).
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RUMUSAN PERMASALAHAN

Program COREMAP – CTI merupakan 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.

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 geografi 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 

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, 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



Ba
b 

2

4

PELAKSANAAN DAN LOKASI PENELITIAN

Pengamatan dilakukan pada 22 September – 5 Oktober 2014. Lokasi penelitian 
terfokus pada wilayah KKPD (Kawasan Konservasi Perairan Daerah) Kabupaten 
Kepulauan Mentawai. Lokasi pengamatan disajikan pada Gambar 1 dan 
Gambar 2. Koordinat lokasi penelitian disajikan pada Lampiran1, Lampiran 2 
dan Lampiran 3.

2
METODOLOGI

Gambar 1. 
Peta lokasi stasiun 

pengamatan di Siberut
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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 identifi 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 klasifi 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 Classifi cation, 
piksel pada citra Landsat yang mewakili masing-masing habitat perairan laut 
dangkal di kelompokan dan digunakan sebagai acuan (training sample) pada 
proses klasifi kasi. Data lapangan sangat dibutuhkan sebagai data acuan 
(kalibrasi) dan juga akan digunakan dalam proses penghitungan akurasi 
(validasi). Algoritma pada proses klasifi 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.

Gambar 2. Peta lokasi 
stasiun pengamatan di 
Sipora
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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 
setiap frame pemotretan sekitar 2500 cm2. Ilustrasi pengambilan foto 
ditampilkan pada Gambar 3.

 

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:

Gambar 3. 
Ilustrasi pengambilan 

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

Ikan Karang
Metode yang digunakan dalam penelitian ikan karang ini mengikuti English 
et al. (1997) dengan beberapa modifi 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. Reidentifi 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).

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.

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

 

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

Mega Benthos
Pengamatan megabenthos target dilakukan dengan metode belt transek (Loya, 
1978) yang dikombinasikan dengan metode Reef Check Benthos pada sepuluh 
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 ekonimis 
tinggi dan memiliki peran penting terhadap kesehatan karang yang terdiri dari 
tujuh kelompok biota seperti yang disajikan pada Tabel 3. Identifi kasi merujuk 
pada Abbott & Dance (1990), Matsuura et al. (2000), Clark & Rowe (1971), Neira 
& Cantera (2005) dan Colin & Arneson (1995).
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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

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 diidentifi 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 fi sheye (180o) (Jenning et al., 1999). Foto 
diambil dalam empat kuadran di dalam setiap plot. Persentase tutupan dihitung 
dengan manggunakan perangkat lunak imageJ.

Data kerapatan dan persentase tutupan dianalisis dengan menggunakan 
analisis sidik ragam (ANOVA) yang dilanjutkan dengan uji beda nyata Duncan. Uji 
ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kondisi komunitas mangrove antara 
satu stasiun dengan stasiun lainnya. Kondisi kesehatan sebuah komunitas 
mangrove diintepretasikan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
No. 201 tahun 2004.

Padang 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 seabagai 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. 
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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
Wilayah Kabupaten Mentawai merupakan sebuah kepulauan bagian dari 
Propinsi Sumatera Barat yang terletak di Samudera Hindia. Kawasan ini terdiri 
dari empat pulau utama, yaitu Pulau Siberut, P. Sipora, P. Pagai Utara dan P. 
Pagai Selatan. Pulau-pulau tersebut berjarak sekitar 120 mil di sebelah barat 
Pantai padang. 

Dari umur geologi dapat diindikasikan sebagai wilayah yang berumur resen 
dan masih muda. Oleh karena wilayah ini termasuk jalur katulistiwa, maka 
mempunyai curah hujan, kelembaban dan suhu udara yang tinggi. Curah hujan 
tahunan diatas 3000 mm, kelembaban diatas 75% dengan suhu udara antara 
22 – 33o C. Dengan batuan dasar lempungan dan kondisi iklim yang demikian, 
maka perkembangan tanah di wilayah itu sangat baik. Solum tanah cukup tebal 
walaupun sifatnya jelek karena tidak dapat meloloskan air dan batuannyapun 
tidak dapat menyimpan air. Sebagai akibatnya, air tanah di daerah itu kurang 
mencukupi. Jikalau ada air tanahpun hanya di mintakat dekat pantai yang 
mutunya kurang baik.

Pemetaan Habitat Perairan Dangkal 
Dari hasil penghitungan estimasi luas masing-masing kategori, dapat diketahui  
kategori paling dominan adalah substrat terbuka  sebesar  3.517 Ha. Substrat 
terbuka tersebut terdiri dari pasir, pecahan karang dan karang mati yang 
ditumbuhi alga. Kemudian diikuti dengan ekosistem mangrove dengan estimasi 
luas 3.064 (Ha). Selengkapnya disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 4.dan 
Gambar 5

3 HASIL & PEMBAHASAN

Habitat Kawasan KKLD  
Sipora (Ha)

Kawasan KKLD  
Siberut (Ha)

Total

Karang 343 1001 1.344

Padang lamun 442 204 646

Substrat terbuka 1095 2422 3.517

Mangrove 792 2276 3.064

Tabel 6. Luasan habitat perairan laut dangkal
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Akurasi dalam hasil klasifi kasi mangrove adalah 100 %.   Untuk perairan dangkal 
pengklasifi kasian dibagi dalam dua kawasan.  Hal ini untuk menghindari error 
yang makin besar.   Dari pengambilan sampel secara acak yang dilakukan di 
lapangan, untuk kawasan Siberut  diperoleh 106 titik yang mana setelah diplot 
ke dalam hasil klasifi kasi diperoleh 65 titik yang benar dan 41 titik yang meleset.  
Dengan demikian akurasi yang diperoleh adalah 63 %.    Hasil Klasifi kasi seperti 
terlihat dalam peta berikut 

 

 

Sementara untu kawasan KKLD Sipora pengambilan sampel groundtruth 
dilakukan juga secara acak sebanyak 84 titik dengan akurasi 65 %.   Proses 
segmentasi pada skala 50 dengan level penggabungan (marge level) yang 
memungkinkan computer menghitung objek dengan pertimbangan spasial, 
spectral dan tekstur.

Gambar 4. 
Peta Habitat Perairan 
Dangkal di P. Siberut

Gambar 5. 
Peta Habitat Perairan 
Dangkal di P. Sipora
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Dari hasil yang ada dapat disimpulkan bahwa Nilai akurasi yang masih ada 
dibawah 75 % disebabkan oleh banyaknya kawasan pantai di daerah ini yang 
merupakan daerah pecahan ombak sehingga substrat di daerah ini selalu 
teraduk.  Pengamatan langsung dilapangan pun sulit utuk mengetahui objek 
yang ada pada kedalaman 1 m.   Sementara Objek yang diamati pada kedalaman 
3 – 5 m dalam hasil klasifi kasi  dikelaskan sebagai laut dalam (tidak terdeteksi).  
Untuk mendapatkan  hasil yang lebih maksimal diperlukan citra dengan rosulusi 
yang tinggi semisal Ikonos (1 meter ) maupun Quickbird  (60 cm )

Karang 

Stasiun MTWL 06
Lokasi St. 1 (MTWL06) terletak di sebelah timur P. Babui. Sebagian besar 
pesisir pantai Pulau Babui didominasi oleh pohon kelapa dan beberapa jenis 
tumbuhan pantai lainnya. Pulau Babui memiliki pantai berpasir putih dengan 
jarak garis pantai hingga ke tubir (reef flat)± 700 m. Pengamatan dilakukan 
pada kedalaman 4-5 m yang berada pada dasar perairan yang berupa rataan 
terumbu. Substrat dasar lokasi ini berupa karang mati, patahan karang dan 
pasir dengan bentuk dasar perairan mempunyai zona rataan terumbu (reef flat) 
yang tidak terlalu lebar. Kondisi perairan relatif terbuka sehingga gelombang 
pada saat pengamatan cukup terasa. Kondisi perairan tidak terlalu baik dengan 
jarak pandang 5-7 m.

Komunitas karang yang dijumpai didomnasi oleh kelompok Acroporoid dengan 
jenis yang bervariasi. Kelompok karang poritiid juga sering dijumpai seperti 
Porites lobata dengan bentuk pertumbuhan massif. Pada bongkahan karang 
mati terlihat karang anakan yang mulai tumbuh.  Kategori bentik lainnya 
didominasi oleh DCA (Dead Coral with Algae) dan patahan karang (Rubble). 
Secara umum kondisi terumbu karang pada lokasi ini termasuk kondisi sedang. 
Gambaran umum mengenai lokasi ini disajikan pada Gambar 6. 
     

Stasiun  MTWL 07
Lokasi pengamatan terletak di Pulau Bensanak,  bagian selatan pulau Siberut. 
Lokasi ini cukup terlindung karena berada di didalam Teluk Katurai yang berada di 
Pulau Siberut. Pesisir lokasi ini merupakan pantai berpasir putih yang didominasi 
oleh tanaman kelapa. Panjang rataan terumbu hingga ke tubir ± 200m. Garis 
transek permanen diletakkan pada kedalaman 5-6 m pada dasar perairan yang 
agak miring (slope). Substrat dasar lokasi ini berupa patahan karang dan karang 
mati yang telah ditumbuhi algae. Kondisi perairan cukup terlindung karena 

Gambar 6. 
Kondisi karang di lokasi 

MTWL 06
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berada dalam teluk sehingga gelombang pada saat pengamatan tidak terlalu 
terasa. Kondisi perairan cukup keruh dengan jarak pandang berkisar ± 5m.

Kondisi terumbu karang cukup baik umumnya bentuk bercabang dan lembaran 
diantaranya Montipora digitata, Anacropora forbesi, Seriatopora hystrix, Montipora 
foliosa, Hydnopora rigida, Heliofungia actiniformis, Pavona sp. Keberadaan karang 
batu di lokasi ini secara umum dipengaruhi oleh substrat dasar yang berupa 
patahan karang (Rubble) dan karang mati beralgae (DCA) yang menyebar di 
seluruh lokasi. Substrat yang keras dan bersih dari lumpur diperlukan untuk 
pelekatan larva planula karang batu yang akan membentuk koloni baru. 
Gambaran umum mengenai lokasi ini disajikan pada Gambar 7.

    

Stasiun MTWL 08
Lokasi MTWL 08 terletak di sebelah timur P. Nyangnyang. Daerah pesisir 
merupakan  pantai berpasir yang didominasi tanaman pantai dan mangrove. 
Lokasi ini cukup terbuka dengan gelombang yang cukup terasa saat pengambilan 
data. Kondisi perairan cukup baik dengan jarak pandang hingga 10m. Kondisi 
dasar perairan berupa “patch reef’ dengan substrat dasar berupa patahan 
karang dan karang mati yang telah ditumbuhi algae. Garis transek diletakkan 
pada kedalaman 4-5 m pada rataan terumbu yang didominasi karang mati yang 
telah ditutup oleh algae.

Berdasarkan hasil pengamatan terumbu karang, kondisi terumbu karang 
tergolong cukup jelek. Bongkahan karang mati yang telah ditumbuhi algae 
memiliki persentase yang cukup tinggi dibandingkan dengan karang hidup 
maupun komponen abiotik yang lain. Jenis-jenis karang yang ditemukan 
sepanjang garis transek tidak banyak diantaranya Porites cylindrica dan Porites 
lobata. Substrat dasar perairan didominasi oleh hamparan pasir. Karang batu 
cukup jarang ditemukan pada daerah tersebut.  Hal ini dimungkinkan karena 
substrat berpasir tidak cukup stabil untuk pertumbuhan awal karang batu. 
Karang yang baru tumbuh dan menempel pada substrat mudah goyah oleh 
arus akan memiliki sintasan rendah (Richmond, 1997). Birkeland, 1997 juga 
berpendapat karang batu sulit untuk tumbuh pada substrat dengan kestabilan 
yang rendah. Gambaran umum mengenai lokasi ini disajikan pada Gambar 8.

   

Gambar 7. 
Kondisi karang di 
lokasi MTWL 07

Gambar 8. 
Kondisi karang di 
lokasi MTWL 08
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Stasiun MTWL 09
Lokasi  MTWL09 terletak di sebelah utara Pulau Boitek. Pulau ini merupakan 
pulau kecil yang memiliki hamparan pasir putih yang cukup luas dengan 
vegetasi yang didominasi oleh pohon kelapa. Pada saat pengamatan kondisi 
perairan cukup bergelombang  dengan jarak pandang yang cukup baik yaitu 
mencapai 10m. Garis transek permanen diletakkan pada kedalaman 5m pada 
rataan terumbu dengan substrat yang didominasi oleh pasir dan patahan 
karang (Rubble). 

Kondisi terumbu karang  terlihat cukup jelek karena persentase patahan 
karang cukup tinggi dibandingkan dengan karang hidup. Jenis-jenis karang 
yang ditemukan pada garis transek diantaranya Porites sp dan Pocillopora sp. 
Sedangkan jenis-jenis karang yang ditemukan di luar garis transek yaitu Acropora 
sp, Stylopora sp, Montipora sp dan beberapa spesies dari family fungiidae. 
Buruknya kondisi terumbu karang di daerah ini bisa dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya pergerakan gelombang yang cukup besar.Tidak semua jenis 
karang batu dapat hidup pada kondisi bergelombang, hanya jenis-jenis karang 
batu tertentu saja yang bisa bertahan hidup (Veron 1986). Gambaran umum 
mengenai lokasi ini disajikan pada Gambar 9.

Stasiun MTWL 05
Stasiun MTWL05 terletak di sebelah tenggara Pulau Pitoyat, Pulau Sipora 
(Tuapeijat) bagian barat. Stasiun ini cukup terlindung karena terletak diantara 
pulau Pitoyat dan pulau Sipora. Pesisir lokasi ini merupakan pantai dengan 
hamparan pasir putih yang cukup luas dengan vegetasi yang didominasi kelapa 
dan tanaman pantai. Memiliki rataan terumbu yang cukup luas dengan jarak 
garis pantai hingga ke tubir berkisar 75m. Transek permanen diletakkan pada 
kedalaman 4-5 m dengan kondisi perairan yang cukup bergelombang dan jarak 
pandang yang cukup baik yaitu mencapai 10m. Substrat dasar lokasi ini berupa 
patahan karang dan karang mati yang telah ditumbuhi algae. Pertumbuhan 
karang masih bisa ditemui hingga kedalaman 10 m.

Jenis-jenis karang yang ditemui sepanjang transek didominasi oleh kelompok 
Porites dan Pocillopora. Kondisi terumbu karang pada transek ini cukup 
baik dengan persentase karang hidup yang paling tinggi dari semua lokasi 
pengamatan. Jenis-jenis karang yang ditemukan diantaranya Porites cylindrica, 
Pocillopora sp, Acropora sp, Stylopora sp, Pavona sp, Hydnopora rigida, Fungia 
fungites , Favia sp. Gambaran umum mengenai lokasi ini disajikan pada Gambar 
10.
   

Gambar 9. 
Kondisi karang di lokasi 

MTWL 09
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Stasiun  MTWL 04 R
Stasiun  MTWL04R terletak di sebelah barat Pulau Sipora, berhadapan dengan 
stasiun  MTWL05. Lokasi ini merupakan stasiun baru pengganti stasiun 
MTWL04 yang di hilangkan karena kondisi perairan di stasiun MTWL04 cukup 
keruh dengan jarak pandang hanya 20 cm. Rendahnya jarak pandang cukup 
mengganggu dalam proses pengamatan terumbu karang. Sama halnya dengan 
Stasiun (MTWL05, stasiun ini (MTWL04R) terletak di wilayah yang cukup 
terlindung. Kondisi perairan sedikit bergelombang dan cukup keruh dengan 
jarak pandang hanya 5m. Substrat dasar perairan di dominasi oleh pasir dan 
karang mati yang telah ditumbuhi algae. Transek permanen diletakkan di rataan 
terumbu pada kedalaman 5 m. 

Hasil pengamatan kondisi terumbu karang menggambarkan kondisi terumbu 
karang pada lokasi tersebut cukup jelek. Hal ini terlihat dari dominasi pasir 
dan karang mati yang ditumbuhi algae dibandingkan dengan karang hidup 
pada garis transek tersebut. Jenis-jenis karang yang ditemukan diantaranya 
Hydnopora rigida, Porites lobata, Acropora sp dan Favia sp. Beberapa jenis sponge 
juga ditemukan sepanjang garis transek. Gambaran umum mengenai lokasi ini 
disajikan pada Gambar 11.

Stasiun  MTWL 02
Lokasi Stasiun  MTWL02 terletak di sebelah tenggara pulau Pototogat, bagian 
utara pulau Sipora. Daerah pesisir didominasi oleh vegetasi kelapa dan 
tanaman pantai dengan mangrove di beberapa area. Lokasi ini memiliki pantai 
berpasir putih dengan gelombang yang relatif tenang karena terletak di area 
yang terlindung diantara pulau Pototogat dan Pulau Sipora. Transek permanen 
diletakkan pada rataan terumbu yang sempit di kedalaman 6-7 m. Pengamatan 
dilakukan pada pagi hari sehingga kondisi arus masih cukup tenang. Kondisi 
perairan cukup jernih dengan jarak pandang mencapai 10m.

Karang batu yang ditemui sepanjang garis transek hanya beberapa jenis 
diantaranya Acropora sp., Porites lutea, Pocillopora sp, Seriatophora hystrix. 

Gambar 10. 
Kondisi karang di lokasi 
MTWL 05

Gambar 11. 
Kondisi karang di lokasi 
MTWL 04R
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Sponge dan soft coral juga ditemukan di beberapa spot sepanjang garis 
transek. Bongkahan karang mati yang ditumbuhi alga (DCA) dan pasir (Sand) 
memiliki persentase yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan karang hidup. 
Gambaran umum mengenai lokasi ini disajikan pada Gambar 12.

   

Stasiun MTWL 10R
Stasiun MTWL10R terletak di sebelah utara Pulau Pototogat. Pesisir lokasi ini 
merupakan pantai dengan hamparan pasir dengan vegetasi yang didominasi 
kelapa dan tanaman pantai. Tanaman mangrove juga ditemui sepanjang daerah 
pesisir Pulau Pototogat. Jarak pengamatan dari pantai sekitar 70 m. Transek 
permanen diletakkan pada rataan terumbu di kedalaman 7m. Kondisi perairan 
saat pengamatan cukup jernih dengan jarak pandang 10-12 m dan kondisi arus 
relatif cukup tenang. Substrat dasar lokasi ini berupa pasir, patahan karang dan 
karang mati yang telah ditumbuhi algae.

Karang batu yang ditemukan sepanjang transek didominasi oleh Porites 
cylindrica. Sponge juga ditemukan cukup melimpah di beberapa spot sepanjang 
garis transek. Secara umum kondisi terumbu karang pada lokasi ini tergolong 
kurang baik karena persentase karang hidup masih lebih rendah atau cukup 
kecil dibandingkan komponen-komponen biotik dan abiotik lainnya. Gambaran 
umum mengenai lokasi ini disajikan pada Gambar 13.

Stasiun MTWL03
Stasiun MTWL03 terletak di sebelah timur Pulau Siburu. Daerah pesisir 
merupakan pantai berkarang yang dilanjutkan dengan hamparan pasir putih 
dengan vegetasi yang didominasi oleh tanaman pantai. Jarak pengamatan 
sangat dekat dari pantai yaitu sekitar 30 m. Lokasi ini sangat terbuka dengan 
arus dan gelombang yang cukup kuat saat dilakukan pengambilan data. Kondisi 
perairan cukup jernih dengan jarak pandang mencapai 10-15m. Transek 

Gambar 12. 
Kondisi karang di lokasi 

MTWL 02

Gambar 13. 
Kondisi karang di lokasi 

MTWL 10R
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permanen diletakkan pada rataan terumbu di kedalaman 6-7 m. Pertumbuhan 
karang masih ditemukan hingga kedalaman 20m. 

Hasil pengamatan kondisi terumbu karang menggambarkan kondisi terumbu 
yang bervariasi, namun demikian, pada sebagian lokasi kondisi cukup jelek. 
Hal ini terlihat dari dominasi patahan karang (rubble) dan karang mati yang 
ditumbuhi algae (DCA) dibandingkan dengan karang hidup sepanjang garis 
transek tersebut. Beberapa jenis karang yang ditemukan sepanjang garis 
transek tersebut diantaranya Pocillopora damicornis, Montastrea sp, Seriatophora 
hystrix dan Porites lutea. Kondisi lereng yang hamper terjal sekitar 500, dan 
karang yang masih dijumpai hingga kedalaman 20 m, menjadikan lokasi ini 
cocok untuk spot dive (titik penyelaman). Gambaran umum mengenai lokasi ini 
disajikan pada Gambar 14.

   

Kondisi terumbu karang
Persentase tutupan biota dan substrat di masing-masing stasiun pengamatan 
ditampilkan pada Gambar 15, sedangkan persentase tutupan Karang hidup 
pada masing-masing lokasi ditampilkan pada Gambar 16 dan Gambar 17
 

 

Gambar 14. 
Kondisi karang di lokasi 
MTWL 03

Gambar 15. 
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 MTWL 03 terlihat 
tutupan DCA yang tinggi, sedangkan di stasiun MTWL 04R terlihat tutupan pasir 
(S) yang cukup tinggi. Hal ini bisa menggambarkan rendahnya tutupan karang 
di lokasi ini. Persentase tutupan karang hidup mulai dari 1,67 % hingga 70,37%. 
Jika dirata ratakan adalah sebesar 25,67 %. Kondisi ini menggambarkan bahwa 
karang berada dalam kondisi sedang. 

Stasiun MTWL 08 dan MTWL 09 merupakan tutupan karang hidup yang 
paling rendah. Hal ini diikuti dengan tingginya nilai pecahan karang dan pasir. 
Jika dilihat dari kondisi substrat yang demikian, maka karang akan sulit untuk 

Gambar 16. 
Persentase tutupan 

karang hidup di 
masing-masing stasiun 

pengamatan di P. 
Siberut

Gambar 17. 
Persentase tutupan 

karang hidup di 
masing-masing stasiun 

pengamatan di P. Sipora
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tumbuh dengan baik. Sebaliknya pada kondisi yang stabil substratnya akan 
mendukung untuk pertumbuhan karang seperti yang ditunjukkan oleh stasiun 
MTWL 05, MTWL 06 dan MTWL 07. 

Kekayaan jenis karang
Monitoring COREMAP-CTI dilakukan pada daerah konservasi perairan baik 
daerah maupun nasional dengan tujuan  perlindungan jenis tertentu serta upaya 
mempertahan kekayaan jenis  (biodiversitas) dalam kawasan.   Inventarisasi 
jenis-jenis karang dalam kegiatan baseline dan monitoring akan memberikan 
data dan  informasi kekayaan jenis sebagai potensi biodiversitas serta 
diperlukan untuk melihat perubahannyadari waktu-waktu dalam kisaran spasial 
tertentu sebagai dampak intervensi pengelolalaan wilayah konservasi perairan.  

Jenis-jenis karang yang dicatat dan diinventarisasi adalah karang keras dan 
karang lunak  pembentuk terumbu.  Jumlah jenis karang yang ditemukan 
mencapai165 jenis  meliputi 47 genus karang keras dan3 genus karang lunak 
dalam 14 Famili (Lampiran 4).  Jenis-jenis karang dari Famili Acroporidae 
dan Pocilloporidae sangat umum, dimana  genus Acropora,  Montipora dan 
Pocillopora ditemukan di setiap stasiun.  Kepuauan Mentawai termasuk dalam 
ecoregion sebaran jenis karang wilayah Barat Sumatera (West Sumatera) 
dimana jumlah jenis mencapai 386 jenis dengan kisaran  351-400 jenis, namun 
tidak termasuk dalam pusat segitiga keanekaragaman karang dunia (coral 
triangle), (Veron et al, 2009).  Wilayah perairan Samudera Hindia dikenal sebagai 
sebaran maksimal untuk jenis-jenis karang dalam Famili Pocilloporidae dan 
beberapa spesies seperti  Acropora rudis tersebar terbatas diwilayah ini (Veron 
et al, 1977 ; Veron, 2000 ; Veron et al, 2009).  Disamping itu wilayah Samudera 
Hindia merupakan wilayah merah kejadian pemutihan karang karena perubahan 
suhu air laut Tahun 1997/19978, 2007 dan 2010  dan memiliki kecenderungan 
berulang dalam periode waktu berikutnya.

Jumlah jenis karang cukup bervariasi pada setiap stasiun monitoring dan 
cenderung lebih banyak  pada terumbu di sisi terluar pulau utama (Pulau Siberut 
dan Sipora).  Sebaran jumlah jenis berkisar antara 27 - 85 jenis  dengan jumlah 
jenis  rata-rata 46,6 (SD± 17,65).  Stasiun MTWL-05, Pulau Pitojat berada pada 
sisi terluar bagian utara-barat Pulau Sipora, memiliki jumlah jenis paling tinggi 
yaitu 84 jenis, sedangkan Stasiun MTWL-10, Pulau Simakakak pada bagian 
terlindung utara Pulau Sipora dengan jumlah jenis paling sedikit yaitu 26 jenis.  
Perairan bagian barat-utara Sipora berhadapan langsung laut terbuka dengan 
gelombang dan arus cukup kuat memberikan pertumbuhan dan perkembangan 
maksimal bagi biota karang, sedangkan bagian utara lebih terlindung dan 
beberapa pulau kecil memberikan lingkungan perairan yang lebih tenang, 
sehingga membatasi perkembangan karang dan didominasi oleh ekosistem 
mangrove dan padang lamun.

Ikan Karang

Ikan indikator : keanekaragaman dan kelimpahan
Selama pengamatan di sembilan lokasi kajian berhasil diidentifi kasi sebanyak 
20 spesies ikan indikator (Famili Chaetodontidae) yang tergolong dalam Genus 
Chaetodon sebanyak 16 jenis, Genus Heniochus sebanyak 3 jenis dan Genus 
Forcipiger 1 jenis. Diversitas dan kelimpahan ikan indikator bervariasi di setiap 
stasiun penelitian (Gambar 18). Keanekaragaman jenis tertinggi dijumpai 
di stasiun MTWL03 yakni sebanyak 12 spesies, kemudian disusul di stasiun 
MTWL07 sebanyak 9 spesies dan MTWL09 sebanyak 8 spesies. Adapun 
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keanekaragaman jenis paling rendah dijumpai di stasiun MTWL08. Perbedaan 
diversitas antara stasiun satu dengan yang lain disebabkan karena perbedaan 
kondisi habitat. Meskipun di stasiun MTWL03 tutupan karang hidupnya 
tidak terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan stasiun yang lain, namun 
keanekaragaman jenis karang lebih tinggi sehingga kehadiran ikan indikatorpun 
juga lebih tinggi. Sedangkan kondisi terumbu karang di stasiun MTWL08 tidak 
begitu baik, ditambah pula keanekaragaman jenisnya yang rendah, sehingga 
hal ini menyebabkan keanekaragaman ikan indikator juga rendah. 

Berdasarkan kelimpahan individu, stasiun MTWL 05 merupakan stasiun dengan 
kelimpahan ikan indikator tertinggi yaitu 67 individu/350 m2. Pada posisi kedua 
dan ketiga adalah stasiun MTWL07 dan MTWL06 dengan kelimpahan berturut-
turut 57 individu /350 m2 dan 41 individu /350 m2, sedangkan kelimpahan 
terendah tetap dijumpai di stasiun MTWL08 dengan kelimpahan hanya 3 
individu/350 m2.

Prosentase kelimpahan dan kehadiran masing-masing spesies ikan indikator 
disajikan padan Tabel 7. Di perairan Kepulauan Mentawai, Chaetodon trifasciatus  
tercatat sebagai spesies yang paling dominan yaitu 36,81% dan juga paling 
umum ditemukan karena dijumpai di semua lokasi pengamatan. C. trifasciatus 
dijumpai melimpah di semua lokasi pengamatan. Berdasarkan Allen, 2003 dan 
Froese & Paully, 2014 di Indonesia spesies ini mempunyai daerah distribusi di 
Indonesia bagian barat. Spesies dengan kelimpahan kedua adalah Heniochus 
Pleurotaenia  dengan kelimpahan 23,31%. H. Pleurotaenia  dijumpai dominan di 
stasiun MTWL05. Di stasiun ini ditandai dengan prosentase tutupan karang 
hidup yang tinggi namun jenis karangnya cenderung homogen. Di perairan 
Mentawai C. vagabundus tercatat kelimpahannya rendah, namun demikian 
spesies ini mempunyai daerah persebaran yang luas yaitu hingga 77,8%.

Secara keseluruhan keanekaragaman jenis ikan indikator di Perairan Mentawai 
dalam katagori sedang dan secara umum ikan indikator yang bersifat obligate 
coral juga lebih tinggi, namun demikian kelimpahan masing-masing jenis 
tergolong rendah. 

Gambar 18. 
Keanekaragaman jenis 

dan kelimpahan ikan 
indikator di masing-

masing stasiun 
monitoring Perairan 

Kepulauan Mentawai 
2014.
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Ikan target: Keanekaragaman jenis, kelimpahan dan biomassa
Keanekaragaman jenis ikan target berdasarkan stasiun pengamatan dan 
berdasarkan famili disajikan pada Gambar 19. Pengamatan terhadap enam 
famili ikan target yang dilakukan di Perairan Mentawi dijumpai sebanyak 37 
spesies. Keanekaragaman jenis ikan target tertinggi dijumpai di stasiun MTWL 
10R yaitu sebanyak 18 spesies. Hal ini diduga karena ekosistem di stasiun 
MTWL 10R tergolong lengkap yaitu selain ekosistem terumbu karang, di 
area lokasi yang berdekatan hadir pula ekosistem mangrove dan ekosistem 
lamun. Kekompleksitasan habitat ini tentunya berpengaruh pada tingginya 
kehadiran biota asosiasi di ekosistem tersebut. Sedangkan stasiun dengan 
keanekargaman terendah dijumpai di stasiun MTWL07. Berdasarkan famili, 
Serranidae adalah keompok ikan target yang dijumpai dengan jumlah spesies 
yang paling banyak yaitu 15 jenis. Sedangkan kelompok lain seperti Scaridae 
dijumpai 7 jenis, Lutjanidae 4 jenis, Lethrinidae 3 jenis, Siganidae 5 jenis dan 
Haemulidae 2 jenis.

Tabel 7. Daftar spesies, kelimpahan dan kehadiran ikan indikator di Perairan 
Mentawai.

Keterangan:    
+  : Kelimpahan rendah
++  : Kelimpahan sedang
+++  : Kelimpahan tinggi
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Kelimpahan ikan target bervariasi di masing-masing lokasi (Tabel 8). 
Sebenarnya kelimpahan ikan target ini memiliki pola yang hampir sama 
dengan keanekaragaman jenis di masing-masing stasiun. Hanya saja stasiun 
yang paling padat dijumpai ikan target adalah stasiun MTWL 03 yaitu dengan 
kelimpahan 132 individu/350m2. Hal ini dikarenakan dijumpainya Gnathodentex 
aurolineatus (Lethrinidae) dalam bentuk schooling yang cukup besar. Dengan 
status keanekaragaman jenis yang paling tinggi, stasiun MTWL 10R meempati 
stasiun dengan kepadatan nomor dua yaitu 86 individu/350 m2. Seperti halnya 
stasiun dengan keanekaragaman jenis yang paling rendah, MTWL 07 memiliki 
kepadatan ikan target yang paling rendah juga. Dari estimasi kelimpahan hanya 
dijumpai 4 individu ikan target/350 m2 ekosistem terumbu karang. Apabila 
kelimpahan semua stasiun dijumlahkan kemudian dirata-rata didapat nilai rata-
rata kelimpahan masing-masing stasiun sebanyak 52 individu/350 m2. Nilai 
iyu apabila di konversi kedalam satuan hektar, maka kelimpahan ikan target di 
Perairan Mentawai dari enam famili ini memiliki estimasi nilai sebanyak 1489 
individu ikan target per 1 hektar luas ekosistem terumbu karang. Kelimpahan 
ikan target didominasi oleh kelompok Scaridae yaitu apabila dikonversikan 
ke hektar kelompok ikan ini mempunyai kepadatan 692 individu per hektar. 
Sedangkan Serranidae dan Lutjanidae masing-masing mempunyai kelimpahan 
175 individu per hektar dan 137 individu per hektar.

Estimasi biomassa ikan target di pearairan Kepulauan Mentawai disajikan pada 
Tabel 9. Mengikuti pola kelimpahan, estimasi biomassa tertinggi dari ikan target 
juga dijumpai di stasiun MTWL 03 yaitu 38 kg per stuan luas 350 m2. Adapun 
stasiun MTWL 10R menempati posisi kedua dengan nilai estimasi biomassa 
24 kg/350 m2. Sedangkan stasiun MTWL 07 dipsosisi terakhir dengan nilai 
estimasi biomassa ikan target hanya 1 kg/350 m2. Apabila direrata, nilai 
estimasi bioamassa ikan target di masing-masing stasiun bernilai 13 kg/3502. 
Apabila nilai ini dikonversi ke satuan hektar maka secara umum setiap hektar 
luasan terumbu karang di perairan Mentawai memiliki biomassa ikan target 

Gambar 19. 
Keanekaragaman 

jenis ikan target di 
Perairan Mentawai 

berdasarkan stasiun 
pengamatan (A) dan 

berdasarkan famili (B) 

Tabel 8. Estimasi kelimpahan ikan target di masing-masing stasiun pengamatan dan di 
perairan Mentawai secara umum.
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sebesar 382 kg. Seperti kelimpahan individu di atas, Scaridae adalah kelompok 
famili dengan biomassa tertinggi yaitu 208 kg/ha, kemudian disusul Lethrinidae 
(92 kg/ha), Serranidae (33 kg/ha) dan Lutjanidae (28 kg/ha). 

Mega benthos

Deskripsi lokasi penelitian
Pulau Siberut dan Pulau Sipora terletak di jalur tumbukan antara lempeng Indo-
Australia dan lempeng Eurasia. Kedua pulau tersebut berbentuk memanjang 
arah barat laut – tenggara, sejajar dengan arah jalur tumbukan antar lempeng. 
Bentuk seperti ini menunjukkan bahwa pulau-pulau yang berada pada jalur ini 
dibentuk oleh aktifi tas tektonik yang diakibatkan oleh tumbukan antar lempeng 
tersebut. Pulau Siberut memiliki relief datar hingga berombak dengan ketinggian 
pada puncak bukitnya dapat mencapai ± 300 meter di atas permukaan laut 
dan kemiringan lereng berkisar antara 25o hingga 45o. Wilayah datar cukup 
luas terdapat di sebelah tenggara dan selatan pulau dengan kemiringan lereng 
< 5o dan ketinggian < 10 meter di atas permukaan laut, sehingga membentuk 
permukaan yang landai. Kondisi yang tidak jauh berbeda, terdapat juga di Pulau 
Sipora, hanya saja pulau ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada Pulau 
Siberut. Lokasi tertinggi mencapai ketinggian > 250 meter di atas permukaan 
laut dengan kemiringan lereng pada puncak bukit berkisar antara 25o hingga 
45o. Kedalaman perairan baik kearah barat maupun timur berangsur-angsur 
semakin dalam, hanya saja lereng dasar perairan lebih curam kearah barat 
daripada ke arah timur. Hal ini disebabkan karena pada bagian barat merupakan 
zona penunjaman lempeng, sehingga memungkinkan terbentuknya dasar 
perairan yang lebih curam dan lebih dalam.

Pertumbuhan karang pada umumnya berupa ”patches” yaitu bongkahan-
bongkahan kecil. Dari sembilan stasiun pengamatan, persentase tutupan 
karang hidup rata-rata sekitar 20%. Selama pengamatan persentae tutupan 
karang hidup yang cukup mencolok adalah pada kelompok Acropora, Non-
Aropora. Kontribusi kedua komponen tersebut sangat berpengaruh terhadap 
tinggi rendahnya nilai persentase tutupan karang hidup disetiap stasiun. 
Sedangkan komponen lain yang memiliki tutupan yang cukup tinggi adalah 
karang mati yang telah ditumbuhi oleh algae atau dead doral algae (DCA), atau 
patahan karang rubble dan pasir. Tingginya nilai tutupan dead doral algae dan 
rubble kemungkinan disebabkan oleh gelombang yang cukup besar, kematian 
karang secara masal maupun akibat aktivitas pengeboman di masa lalu.

Komposisi jenis dan kepadatan megabenthos
Dari sembilan stasiun yang diamati, tujuh spesies atau kelompok spesies 
megabenthos target berhasil ditemukan di wilayah perairan Kepulauan 
Mentawai ini. Pada pengamatan di seluruh stasiun didapatkan sebanyak 173 
individu megabenthos target dengan pola kehadiran spesies atau kelompok 
spesies megabenthos seperti yang disajikan pada Tabel 10. 

Tabel 9. Estimasi biomassa ikan target di masing-masing stasiun pengamatan dan di 
perairan Mentawai secara umum.
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Jika dilihat dari jumlah individu tiap spesies atau kelompok spesies megabenthos 
yang didapatkan di seluruh stasiun penelitian, terlihat bahwa terdapat dua 
spesies atau kelompok spesies megabenthos yang ditemukan dalam jumlah 
yang mendominasi. Kedua spesies atau kelompok spesies megabenthos 
tersebut yaitu bulu babi / echinoids dan kima. Dari seluruh megabenthos target 
yang ditemukan, bulu babi ditemukan sebanyak 57,803% (100 individu), dan kima 
ditemukan sebanyak 29,480% (51 individu). Sedangkan spesies atau kelompok 
spesies megabenthos yang ditemukan dalam jumlah sedang antara lain 
teripang / holothurians, siput pemakan polip karang / Drupella spp. dan lobster. 
Dari total megabenthos target yang ditemukan, teripang ditemukan sebanyak 
10,405% (18 individu), kima ditemukan sebanyak 13,873% (24 individu) dan 
lobster ditemukan sebanyak 4,046% (7 individu). Spesies megabenthos lainnya 
yang ditemukan dalam jumlah sedikit, yaitu Acanthaster planci yang ditemukan 
sebanyak 0,578% (1 indovodu) dan lola / Trochus spp. yang ditemukan sebanyak 
1,734% (3 individu). Gambaran mengenai prosentase megabenthos target yang 
ditemukan selama penelitian disajikan pada Gambar 20.

No. Megabenthos
STASIUN MTWL

02 03 04R 05 06 07 08 09 10R

1 Acanthaster planci +

2 Bulu babi + + + + + + +

3 Teripang + + + + + +

4 Kima + + + + + +

5 Drupella spp. + + + + +

6 Lola + + +

7 Lobster  + +  +  +   

Tabel 10. Pola kehadiran spesies megabentos di perairan Kepulauan Mentawai

Gambar 20. 
Diagram perbandingan 

jumlah individu dari 
masing-masing 

spesies megabenthos 
target di perairan 

Kepulauan Mentawai
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Dilihat dari prosentase kehadiran masing-masing spesies fauna megabenthos 
pada tiap stasiun, terlihat Stasiun MTWL 07 memiliki fauna megabenthos 
yang paling miskin, yaitu hanya terdapat dua spesies atau kelompok spesies 
megabenthos. Sedangkan Stasiun MTWL 03 merupakan stasiun yang memiliki 
megabenthos yang paling beranekaragam, yaitu terdiri dari enam spesies atau 
kelompok spesies megabenthos. Keberadaan setiap spesies atau kelompok 
spesies megabenthos tidak lepas dari kondisi kesehatan terumbu karang 
sebagai habitat dari berbagai jenis fauna megabenthos pada masing-masing 
stasiun tersebut. Gambaran mengenai prosentase kehadiran masing-masing 
spesies atau kelompok spesies megabenthos target pada masing-masing 
stasiun di perairan Kepulauan Mentawai yang ditemukan selama penelitian di 
sembilan lokasi disajikan pada Gambar 21.

 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tiga kelompok megabenthos target 
yang memiliki nilai ekologis penting bagi terumbu karang (bulu babi, siput 
pemakan polip karang dan bintang laut bermahkota duri) dapat ditemukan di 
lokasi penelitian. Bulu babi merupakan megabenthos dominan dan hampir dapat 
ditemukan di seluruh stasiun, kecuali di Staiun MTWL 05 dan Stasiun MTWL 06. 
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 (Vimono, 2007). Diadema setosum memangsa algae 
yang tumbuh pada karang mati, sesuai dengan sifatnya sebagai algae feeder. 
Kehadiran bulu babi hitam ini sebenarnya memiliki peran yang menguntungkan 
bagi ekosistem terumbu karang karena turut membersihkan algae, sehingga 
memungkinkan karang untuk tumbuh dengan baik setelah substrat dibersihkan 
oleh Diadema setosum dari keberadaan algae.

Jenis megabenthos kedua yang memiliki nilai ekologis penting bagi terumbu 
karang adalah siput pemakan polip karang atau Drupella spp. Drupella spp. 
ditemukan di lima stasiun yaitu Stasiun MTWL 02, Stasiun MTWL 03, Stasiun 
MTWL 05, Stasiun MTWL 06 dan Stasiun MTWL 10R. Drupella spp. merupakan 
keong yang memiliki kebiasaan memakan polip karang, terutama pada karang 
bercabang maupun karang masif (Arbi, 2009). Dalam jumlah sedikit keong 
jenis ini memang tidak membawa dampak yang signifi kan terhadap kondisi 
karang, namun jika pada kondisi terjadi ledakan populasi (outbreaks) siput ini 
besa berakibat fatal bagi kerusakan karang. Pada dasarnya, secara ekologis 

Gambar 21. 
Diagram prosentase 
kehadiran masing-
masing spesies 
megabenthos pada 
masing-masing stasiun 
di perairan Kepulauan 
Mentawai
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keong pemakang polip karang ini memiliki peran sebagai pengendali alami 
bagi keseimbangan ekosistem terumbu karang. Akan tetapi pengaruh yang 
ditimbulkan akan cukup signifi kan dalam mematikan karang apabila hadir dalam 
agregasi yang relatif besar. Ledakan populasi Drupella spp. pernah menyebabkan 
kematian massal karang di Great Barier Reef, Australia (Turner,1994). Hal itu 
diperparah oleh adanya pengaruh pemanasan global dan ketiadaan predator 
alami. Ikan napoleon merupakan predator alami bagi kelompok siput pada yang 
berasosiasi dengan terumbu karang, termasuk siput parasit Drupella spp. 

Biota pemakan polip karang lainnya adalah Acanthaster planci atau bintang laut 
bermahkota duri. Acanthaster planci merupakan biota pemakan polip karang 
yang populer karena dampat kematian karang yang ditimbulkan cukup serius. 
Di Kepulauan Mentawai, spesies ini memang hanya ditemukan satu individu di 
satu stasiun saja (Stasiun MTWL 05), namun hal ini patut diwaspadai mengingat 
begitu cepatnya pertumbuhan populasi dari spesies ini. Dalam kondisi yang 
tertekan, Acanthaster planci akan mempercepat proses pematangan gonad dan 
segera melakukan pemijahan dengan mengeluarkan telur dalam jumlah besar 
(Setyastuti, 2010). Spesies ini juga diketahui memiliki umur larva planktonik 
yang relatif lama yang memungkinkan untuk menyebar luas ke seluruh dunia 
mengikuti pola arus. Dengan kata lain, walaupun pada suatu lokasi tidak 
ditemukan bintang laut bermahkota duri ini, bukan berarti bebas dari ancaman 
pemangsaan. Bisa jadi, pada lain waktu arus membawa larva Acanthaster planci 
ke tempat tersebut karena perairan laut di seluruh dunia terkoneksi satu sama 
lain. Dan akhirnya pemakan polip karang ini akan tumbuh dan berkembang 
biak setelah menemukan habitat yang cocok. Disisi lain, tidak adanya predator 
alaminya juga menjadi faktor yang layak dikhawatirkan. Siput Charonia tritonis 
atau triton dan Casis cornuta atau siput kepala kambing merupakan predator 
alami dari Acanthaster planci.

Kelompok megabenthos lain yang dapat ditemukan adalah kelompok yang 
memiliki nilai ekonomis penting yang berasosiasi dengan terumbu karang, yaitu 
kima, teripang, lola dan lobster. Kehadirannya pada ekosistem terumbu karang 
seringkali menjadi indikator bahwa karang di lokasi tersebut masih sehat, atau 
kalaupun karang telah mengalami kerusakan, kondisi fi sika-kimia perairan 
cukup mendukung kehidupan kelompok spesies megabenthos tersebut. 
Namun demikian, ketidakhadiran kelompok spesies megabenthos tidak selalu 
disebabkan oleh kondisi kesehatan karang atau kondisi fi sika-kimia karena ada 
faktor lain yang juga berperan, misalnya perburuan oleh nelayan. Statusnya 
sebagai biota ekonomis penting yang menjadi target buruan bagi nelayan 
menjadikannya terancam. Harganya yang terbilang mahal dan permintaan 
pasar yang tinggi menjadikannya over eksploitasi di beberapa daerah. 

Kima ditemukan sebanyak 51 individu di enam stasiun yaitu Stasiun MTWL 02, 
MTWL 03, MTWL 05, MTWL 06, MTWL 09 dan MTWL 10R. Kima ditemukan 
pada masing-masing stasiun tersebut dalam jumlah antara satu sampai empat 
individu, kecuali pada Stasiun 02, yaitu 38 individu. Kima yang ditemukan 
kebanyakan masih berukuran kecil, dengan ukuran panjang cangkang sekitar 
10 cm, hanya beberapa individu saja yang memiliki ukuran panjang cangkang 
lebih dari 10 cm. Kima dalam klasifi kasinya termasuk dalam Subfamili Tridacnina, 
Famili Cardiidae, Kelas Pelecypoda (Bivalvia). Subfamili Tridacninae terdiri 
dari delapan spesies dalam dua genus, yaitu Tridacna dan Hippopus dimana 
tujuh diantaranya dapat ditemukan di Indonesia (Arbi, 2009). Kima memiliki 
nilai ekonomis tinggi, karena daging dan cangkangnya dimanfaatkan untuk 
berbagai kepentingan. Dagingnya sangat laku dalam perdagangan perikanan 
non ikan karena kelezatannya, sedangkan cangkangnya seringkali dijadikan 
sebagai bahan baku kerajinan untuk souvenir. Masyarakat Amerika dan 
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Eropa menggemari berbagai jenis kima sebagai salah satu biota hias karena 
mantelnya yang berwama-wami.

Teripang ditemukan dalam jumlah cukup banyak pada enam stasiun, kecuali 
Stasiun MTWL 05, Stasiun MTWL 06 dan Stasiun MTWL 10R. Teripang 
(holothurians) hidup pada substrat pasir, lumpur maupun dalam lingkungan 
terumbu. Teripang merupakan komponen penting dalam rantai makanan (food 
chain) di daerah terumbu karang dengan asosiasi ekosistemnya pada berbagai 
tingkat trofi k (trophic levels), berperan penting sebagai pemakan deposit (deposit 
feeder) dan pemakan suspensi (suspensifeeder) (Darsono, 2002). Teripang 
mencerna sejumlah besar sedimen, terjadilah pengadukan lapisan atas 
sedimen di goba, terumbu maupun habitat lain yang memungkinkan terjadi 
oksigenisasi lapisan sedimen. Proses ini mencegah terjadinya penumpukan 
busukan benda organik dan sangat mungkin membantu mengontrol populasi 
hama dan organisma patogen. Teripang adalah komoditi perikanan yang 
diperdagangkan secara internasional, dan eksploitasinya telah berlangsung 
sejak ratusan tahun. Teripang diketahui sebagai bahan makanan tradisional 
yang diminati di beberapa negara di Asia karena kandungan zat-zat obat 
(medicinal properties), berkhasiat dalam proses penyembuhan (curative), dan 
diyakini mengandung zat untuk meningkatkan vitalitas (aphrodisiac). Ancaman 
utama keberadaan teripang di alam justru berasal dari tangkapan yang berlebih 
(over exploitation). Berdasarkan informasi, di wilayah Kepulauan Mentawai 
pernah terjadi penangkapan teripang dalam jumlah besar oleh nelayan.

Lobster ditemukan pada empat stasiun yaitu di Stasiun MTWL 03, Stasiun 
MTWL 04R, Stasiun MTWL 06 dan Stasiun MTWL 08. Jumlah individu yang 
ditemukan hanya satu individu tiap stasiun, kecuali pada Stasiun MTWL 04R 
sebanyak empat individu. Sedikitnya jumlah individu lobster yang ditemukan 
kemungkinan karena pengamatan dilakukan pada siang hari, sedangkan lobster 
bersifat nokturnal. Berdasarkan informasi, penyebab lainnya adalah adanya 
kemungkinan penangkapan berlebih oleh nelayan di masa lalu. Lobster atau 
udang karang merupakan komoditas perikanan yang potensial dan bernilai 
ekonomis penting untuk ekspor. Permintaan lobster, baik untuk pasar domestik 
maupun ekspor, terus meningkat sehingga nelayan terus berupaya menangkap 
lobster dari alam (Setyono, 2006). Penangkapan di alam yang melampaui batas 
tentu saja berpotensi membahayakan populasi di habitat alaminya sehingga 
perlu upaya budidaya dan pembenihan.

Lola ditemukan hanya pada tiga stasiun (Stasiun MTWL 03, Stasiun MTWL 
06 dan Stasiun MTWL 09) dimana pada masing-masing stasiun hanya 
terdapat satu individu. Lola relatif sulit ditemukan karena biasanya hidup 
menyembunyikan diri di balik karang pada siang hari. Hal ini sesuai dengan 
sifat hidupnya yang lebih aktif pada malam hari atau nokturnal. Jenis keong 
ini biasanya hidup di antara patahan karang, karang mati dan celah karang 
pada terurribu karang daerah intertidal sampai subtidal dangkal (Arbi, 2009). 
Faktor lain yang menyebabkan sulitnya menemukan biota ini adalah faktor 
penangkapan. Berdasarkan informasi, nelayan setempat menjadikan biota ini 
sebagai salah satu target tangkapan sampingan nelayan karena memiliki harga 
yang cukup mahal. Lola telah dikenal sejak dahulu oleh masyarakat nelayan 
Indonesia karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, karena di samping 
dagingnya dapat dimakan, cangkangnya selain sebagai bahan baku pembuatan 
kancing baju dan perhiasan, juga sebagai media perangsang pembentukan 
mutiara pada budidaya kerang mutiara. 

Tingginya nilai ekonomi beberapa spesies atau kelompok spesies megabenthos 
menyebabkan tekanan terhadap keberadaannya terus eningkat. Beberapa 
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spesies bahkan hampir mengalami kepunahan karena pengambilan di alam 
secara besar-besaran (over exploitation), maupun akibat kerusakan habitat. 
Berdasarkan kenyataan ini, pemerintah Indonesia segera tanggap dengan 
mengeluarkan beberapa perundang-undangan sebagai upaya pelestarian 
sumber daya hayati, diantaranya menetapkan beberapa jenis biota sebagai 
hewan yang dilindungi. Ketentuan internasional juga telah menetapkan 
beberapa jenis biota laut tersebut dalam kategori endangered dan tercantum 
dalam Red Data Book. Pengawasan bagi perdagangannya dicantumkan dalam 
Apendiks II CITES yang artinya dapat dimanfaatkan dengan kuota atau dibatasi. 
Kima dan lola merupakan biota yang termasuk dalam pengawasan perundang-
undangan tersebut. Sedangkan beberapa jenis teripang dan lobster juga masuk 
dalam wacana untuk mendapatkan status serupa karena keberadaannya di 
alam yang semakin menipis.

Keberadaan megabenthos yang memiliki nilai ekonomis tinggi di kawasan 
perairan Kepulauan Mentawai kemungkinan akan dapat mengalami pemulihan 
jumlah di masa yang akan datang. Hal itu dapat diwujudkan dengan adanya 
status kawasan konservasi, terutama yang berada di zona inti. Hasil yang 
didapatkan pada penelitian kali ini akan menjadi tahap awal pemulihan kondisi 
biota-biota ekonomis penting tersebut. Lebih jauh lagi, potensi yang ada dan 
didukung oleh kondisi habitat yang sesuai dapat menjadi modal awal untuk 
upaya budi daya agar tidak menggantungkan dari tangkapan dari alam. Di 
sisi lain, keberadaan megabenthos yang memiliki nilai ekologis tinggi juga 
patut diperhatikan agar pengelolaan kawasan dapat berlangsung seperti yang 
diharapkan. Keanekaragaman megabenthos target di Kepulauan Mentawai 
disajikan pada Gambar 22 sampai Gambar 28.

Gambar 22. 
Bintang laut bermahkota 
duri (Acanthaster planci) 

yang ditemukan di perairan 
Kepulauan Mentawai

Gambar 23. 
Beberapa macam bulu 

babi (echinoids) yang 
ditemukan di perairan 
Kepulauan Mentawai
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Gambar 24. 
Beberapa macam 
teripang (holothurians) 
yang ditemukan di 
perairan Kepulauan 
Mentawai

Gambar 25. 
Beberapa macam 
kima (giant clams) 
dan variasinya yang 
ditemukan di perairan 
Kepulauan Mentawai

Gambar 26.
Siput pemakan polip 
karang (Drupella spp.) 
yang ditemukan berada 
pada koloni karang 
bercabang di perairan 
Kepulauan Mentawai
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Gambar 27. 
Lola (Trochus spp.) yang 
ditemukan berada pada 

koloni karang bercabang 
di perairan Kepulauan 

Mentawai

Gambar 28.
 Udang karang (lobsters) 
yang ditemukan berada 

pada koloni karang 
bercabang di perairan 
Kepulauan Mentawai
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Mangrove

Mangrove di kawasan KKPD Kabupaten mentawaiberada di wilayah Samudera 
Hindia, dengan perairan yang sangat dinamis dan gelombang yang cukup 
tinggi. Kondisi hutan mangrove di kawasan tersebut pada seluruh stasiun 
penelitian ditunjukkan pada Tabel 11. Secara keseluruhan kondisi hutan 
mangrove tergolong cukup baik dengan kerapatan 1,516.67 ± 675.84 pohon/
ha dan persentase tutupan 69.14 ± 6.00%. Persentase tutupan pada masing-
masing lokasi disajikan pada Gambar 29 dan Gambar 30. Berdasarkan standar 
pemerintah, Kepmen LH No. 201 tahun 2004, nilai kerapatan mangrove>1.500 
pohon/ha termasuk dalam kategori sangat baik sedangkan persentase tutupan 
antara 50 – 75% tergolong kategori sedang. Jika dilihat simpangan datanya 
(standar deviasinya) pada nilai kerapatan, kondisi mangrove di kawasan ini 
masih cukup labil dengan kemungkinan nilai kerapatan berada dibawah 1.000 
pohon/ha atau jarang. Kelompok Rhizophora sangat mendominasi pada seluruh 
kawasan yang memiliki substrat pasir berlumpur dengan kondisi perairan yang 
sangat dinamis.

Dua stasiun penelitian di Pulau Sipora dan Pulau Pototoga yang berada 
di kawasan selatan, ditemukan tiga spesies yang sama, yaitu Rhizophora 
mucronata, R. apiculata dan Bruguierra gymnorrhiza. Walaupun demikian, kondisi 
kerapatan mangrove pada dua stasiun tersebut berbeda secara statistik (ANOVA, 
P-value<0.05). Pada stasiun MTWM02, kondisi hutan mangrove tergolong 
sangat baik dengan kerapatan 2,000.00 ± 754.98 pohon/ha yang berbeda nyata 
dengan di stasiun MTWM04 sebesar 700.00 ± 264.58 pohon/ha. Kerapatan 
pohon di stasiun MTWM04 adalah yang paling rendah dibandingkan semua 
stasiun penelitian dan tergolong kedalam kategori jarang. Berbeda dengan 
nilai kerapatan, kondisi penutupan tajuk mangrove tergolong tidak berbeda 
nyata antara dua stasiun di Pulau Sipora tersebut dan termasuk dalam kategori 
sedang. Jenis R.mucronata mendominasi cukup baik di stasiun MTWM02 
sedangkan stasiun MTWM04 didominasi oleh R. apiculata dengan sangat baik.

NO ISLAND SITE ∑SP. %COVER DENSITY (tree/ha)
IVI

MIN MAX

1 Pototoga MTWM02 3 70.78 ± 5.29ab 2,000.00 ± 754.98cd BG: 57.74% RM: 139.65%

2 Sipora MTWM04 3 67.70 ± 3.72ab 700.00 ± 264.58a RM: 31.18% RA: 172.88%

3 Siberut MTWM06 2 67.69 ± 2.46ab 2,266.67 ± 115.47d RM: 103.77% RA: 196.23%

4 Siberut MTWM07 3 72.05 ± 5.17b 1,300.00 ± 200.00abc BG: 48.81% RM: 142.72%

5 Nyangnyang MTWM08 3 66.00 ± 8.78a 1,800.00 ± 360.56bcd CT: 51.79% RA: 143.60%

6 Silabok MTWM09 4 70.59 ± 7.15ab 1033.33 ± 568.62ab RM: 47.38% RA: 142.67%

TOTAL 4 69.14 ± 6.00 1,516.67 ± 675.84

Tabel 11. Kondisi kerapatan, %cover dan jenis dominan dari setiap stasiun penelitian di KKPD. 
Kabupaten Mentawai

ab…duncan test, different letters of each site show different mean value of each column eitherpercent coverage 
or density value.
*IVI, Important value index conveys domination of species in each site, which are BG=Bruguierra gymnorrhiza; 
RM=Rhizophora mucronata; RA= R. apiculata; CT=Ceriops tagal.
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Satu stasiun lainnya di wilayah selatan kawasan konservasi yaitu di Pulau 
Silabok atau Pulau Simangkang (MTWM09), memiliki keanekaragaman yang 
sedikit lebih tinggi. Pada stasiun ini ditemukan empat jenis mangrove sejati, 
yaitu Rhizophora mucronata, R. apiculata, Bruguierra gymnorrhiza, Ceriops tagal. 
Pada kawasan ini didominasi oleh jenis R. apiculata dengan nilai INP sebesar 
142.67%. Jumlah jenis yang lebih banyak tidak membuat nilai kerapatan dan 
persentase tutupan mangrove juga tinggi. Pada kawasan ini kondisi kesehatan 
mangrove tergolong sedang baik dari nilai kerapatan maupun persentase 
tutupan. Kerapatan pohon di dalam kawasan 1033.33 ± 568.62 pohon/ha dan 
tidak berbeda nyata dengan stasiun MTWM04 yang merupakan kawasan dalam 
kategori jarang. Persentase tutupan mangrove di kawasan ini berkisar 70.59 ± 
7.15% yang menunjukkan kawasan ini termasuk dalam kategori sedang. 

Gambar 29. 
Persentase tutupan 

mangrove di P. Siberut

Gambar 30. 
Persentase tutupan 

mangrove di P. Sipora
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Kawasan mangrove di bagian utara Kabupaten Mentawai khususnya pada dua 
stasiun penelitian di wilayah Pulau Siberut, memiliki kondisi kerapatan mangrove 
yang cukup berbeda (ANOVA, P-value<0.05) walaupun dengan persentase 
tutupan mangrove yang tidak berbeda nyata (ANOVA, P-value>0.05). Stasiun 
MTMW06 memiliki nilai kerapatan yang paling tinggi dibandingkan dengan 
stasiun lainnya yaitu 2,266.67 ± 115.47 pohon/ha dan termasuk dalam kategori 
padat. Namun secara persentase tutupan, stasiun MTWM06 walaupun lebih 
rendah namun tidak berbeda nyata dengan stasiun lainnya. Stasiun MTWM07 
memiliki kerapatan pohon sebesar 1,300.00 ± 200.00 per hektar yang termasuk 
dalam kategori sedang. Persentase tutupan tajuknya tergolong yang paling 
tinggi dibandingkan lokasi lainnya di seluruh stasiun penelitian, yaitu 72.05 
± 5.17%. Berdasarkan kondisi kerapatan dan persentase tutupannya, stasiun 
MTWM07 termasuk dalam kondisi sedang. Keragaman jenis yang ditemukan di 
stasiun MTWM07 yang didominasi oleh R. mucronata (INP: 142.72%) juga lebih 
banyak dibandingkan stasiun MTWM06 yang didominasi oleh R. apiculata (INP: 
196.23%). Jenis B. gymnorrhiza merupakan jenis yang ditemukan di stasiun 
MTWM07 namunt idak ditemukan di stasiun MTWM06. 

Stasiun MTWM08 yang berlokasi di Pulau Nyangnyang merupakan satu stasiun 
lainnya di bagian utara KKPD. Mentawai. Wilayah ini memiliki nilai kerapatan 
yang cukup tinggi, yaitu sekitar 1,800.00 ± 360.56 pohon/ha dimana tidak 
berbeda nyata dengan stasiun MTMW06 di Pulau Siberut yang memiliki nilai 
kerapatan yang paling tinggi. Pada kawasan ini ditemukan 3 jenis mangrove, 
yaitu R. apiculata, R. mucronata dan C. tagal dimana jenis pertama mendominasi 
dengan INP sebesar 142.67%. Persentase tutupan tajuk tergolong paling rendah 
diantara seluruh stasiun penelitian yaitu sebesar 66.00 ± 8.78% yang hanya 
berbeda nyata dengan stasiun MTWM07 yang memiliki persentase tutupan 
tertinggi. 

Padang Lamun (Seagrass)
Monitoring lamun di Kepulauan Mentawai dilakukan di enam stasiun 
(MTWLM01- MTWLM06) pada Lima pulau, yaitu Pulau Sabui, Pulau Libut, Pulau 
Nyang-Nyang, Pulau Awera, Pulau Sipora. Lokasi monitoring memiliki substrat, 
sedimen permukaan dasar perairan dangkal tempat lamun tumbuh, yaitu pasir, 
pecahan karang (rubble), dan karang.  

Enam jenis lamun tercatat di seluruh transek monitoring lamun di Kepulauan 
Mentawai, yaitu Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea serrulata, 
Cymodocea rotundata, Halodule uninervis, dan Halodule pinifolia (Tabel 12).. Jenis 
C. rotundata memiliki kehadiran 100%, artinya jenis ini ditemukan diseluruh 
transek monitoring lamun, sedangkan T. hemprichii tercatat di lima stasiun 
dengan nilai kehadiran 84%. Jenis lainnya memiliki nilai kehadiran yang rendah, 
17 – 34% .

Persentase penutupan lamun pada transek permanen monitoring lamun 
berkisar 29,2 – 49,55%.  Lamun di P. Nyang-nyang, stasiun MTWLM03, memiliki 
nilai tutupan lamun tertinggi 49,55%  dan P. Awera (MTWLM04) dengan 
tutupan 47,5%. Lamun di P. Sipora memiliki nilai tutupan yang relatif lebih kecil 
dibandingkan stasiun lainnya, yaitu 32% (MTWLM05) dan 29,2% (MTWLM06). 
Nilai tutupan di P. Sabui dan P. Libut memiliki kisaran yang hampir sama, 
yaitu 34-36 %. Tutupan lamun dikategorikan berdasarkan Ho et al. (2011) dan 
diilustrasikan pada gambar 32. Lamun di seluruh transek permanen monitoring 
lamun di enam stasiun tergolong cukup padat. Disisi lain, kondisi kesehatan 
lamun yang ditentukan oleh KepMEnLH No 200 Tahun 2004. Berdasarkan 
peraturan tersebut, lamun di Kepulaun Mentawai termasuk kondisi kurang 
sehat karena tutupan lamun berada pada kisaran 30 – 59,9%. Monitoring lamun 
diamati pada perunahan tutupan lamun di setiap stasiun (6 stasiun) setiap 
tahunnya.
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Gambar 31. 
Penutupaan Lamun Total 

(%) di P. Siberut

No Lokasi Stasiun
Penutupan per Jenis (%)

Substrat
Ea Th Cs Cr Hu Hp

1 P. Sabui MTWLM01  +  +  -  +  -  - Pasir

2 P. Libut MTWLM02  -  +  +  +  -  - Karang pasir

3 P. Nyang-Nyang MTWLM03  +  +  +  +  +  - Pasir lumpur-
pasir-karang

4 P. Awera MTWLM04  -  -  -  +  -  - Pasir Rubble

5 P. Sipora MTWLM05  -  +  -  +  +  + Rubble

6 P. Sipora MTWLM06  -  +  -  +  -  - Pasir

Keterangan: + (hadir);  – (absen)
Ea (Enhalus acoroides), Th (Thalassia hemprichii), Cs (Cymodocea serulata), Cr (Cymodocea rotundata), 
Hu (Halophila uninervis), Hp (Halophila pinifolia).
Rubble: pecahan karang.

Tabel 12. Kehadiran Lamun pada Setiap Lokasi dan Stasiuniran
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Gambar 32. 
Penutupaan Lamun Total 
(%) di P. Sipora
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4 KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

• Habitat perairan dangkal yang dapat dipetakan adalah Fringging Reef 
sebesar 8.041 hektar, Patch reef (442 hektar) dan mangrove (3.068)

• Terumbu karang di perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki nilai 
rerata tutupan karang hidup sebesar 25,67% sehingga kondisi terumbu 
karangnya dikategorikan “sedang”. 

 Kekayaan jenis karang relatif cukup tinggi dan sangat memungkinkan 
adanya penambahan jika disesuaikan dengan potensi jumlah jenis karang 
wilayah perairan  Barat Sumatera.  

 Dari penilaian ikan indikator dan ikan target yang meliputi keanekaragaman 
jenis, kelimpahan dan biomassanya yang cenderung rendah maka secara 
umum hal ini mencerminkan kondisi ekosistem terumbu karang di Perairan 
Mentawai dalam kondisi yang rentan dan kurang sehat. 

 Megabenthos di perairan Kepulauan Mentawai dalam kondisi cukup 
beragam. Megabenthos yang bernilai ekonomis masih dapat ditemukan, 
terutama kima yang ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak. 

 Megabenthos yang bernilai ekologis, terutama bulu babi dan Drupella spp. 
ditemukan dalam jumlah yang cukup besar sehingga patut diwaspadai. 
Peran status konservasi baik terhadap ekosistem maupun terhadap spesies 
diharapkan akan membawa perubahan hasil yang positif bagi keberadaan 
megabenthos di masa yang akan datang. 

 Kondisi kesehatan mangrove di Kawasan Konservasi Perairan 
Daerah Kabupaten Mentawai tergolong dalam kategori baik (sedang) 
maupun sangat baik (padat). Jenis Rhizophora apiculata sangat 
mendominasi didalam kawasan yang memiliki substrat pasir berlumpur.

• Persentase penutupan lamun memiliki kategori tutupan yang cukup padat, 
yaitu berada pada kisaran 25-49,9%

 Terdapat Enam jenis lamun diseluruh lokasi yaitu Enhalus acoroides, 
Thalassia hemprichii, Cymodocea serulata,  Cymodocea rotundata,  Halophila 
uninervis dan  Halophila pinifolia.
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Saran 

Pengamatan kembali dilokasi yang sama sangat perlu dilakukan untuk 
mengetahui tren perubahan apakah naik, turun atau tetap kondisi 
ekosistem terumbu karang maupun ekosistem terkait.

Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk melihat pola 
konektifi tas antara ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang.
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Stasiun LON LAT Lokasi

MTWL02 99,57780 -2,02500 Sipora Utara

MTWL03 99,59967 -1,98093 Sipora Utara

MTWL04R 99,54128 -2,14322 Sipora Utara

MTWL05 99,53700 -2,13300 Sipora Utara

MTWL06 99,30110 -1,69577 Siberut Selatan

MTWL07 99,27022 -1,75085 Siberut Selatan

MTWL08 99,29150 -1,81112 Siberut Selatan

MTWL09 99,28552 -1,87213 Siberut Selatan

MTWL10R 99,57481 -2,00214 Sipora Utara

Transek lon lat Lokasi

MTWM02 99,57218 -2,01532 Pototoga

MTWM04 99,56343 -2,12043 Sipora

MTWM06 99,29698 -1,71418 Siberut

MTWM07 99,27635 -1,74628 Siberut

MTWM08 99,28787 -1,81134 Nyangnyang

MTWM09 99,57489 -2,00023 Silabok

Transek Lon Lat Lokasi

MTWLM01 99,299770 -1,715950 P. Sabui

MTWLM02 99,277500 -1,751650 P. Libut

MTWLM03 99,288190 -1,812190 P. Nyangnyang

MTWLM04 99,577470 -2,003070 P. Awera

MTWLM05 99,560460 -2,120290 P. Sipora

MTWLM06 99,561800 -2,120930 P. Sipora

LAMPIRAN

Lampiran 1. Posisi pengamatan ekosistem terumbu karang

Lampiran 2. Posisi pengamatan ekosistem mangrove

Lampiran 3. Posisi pengamatan ekosistem lamun
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 NO   TAXA MTWL 
06

MTWL 
07

MTWL 
08

MTWL 
09

MTWL 
04

MTWL 
05

MTWL 
02

MTWL 
03

MTWL 
10

I POCILLOPORIDAE          

1 Pocillopora damicornis +  + + + + +  +

2 P. danae  + +  +  +   

3 P. eydouxi +  + +  +    

4 P. kelleheri        +  

5 P. meandrina     + +  +  

6 P. verrucosa +      + + +

7 P. woodjonesi    +      

8 Seriatopora caliendrum   + + +  +   

9 S. hystrix +     +  +  

10 S. stellata  +        

11 Stylopora pistilata    +  +    

12 S. Subseriata      +    

II ACROPORIDAE          

13 Montipora aequituberculata + + +   +    

14 M. angulata +         

15 M. calciculata   +       

16 M. corbettensis    +      

17 M. digitata  +  + +     

18 M. danae    +      

19 M. foliosa  +   +     

20 M. faveolata    +      

21 M. grisea +  +   +    

22 M. informis   +  +  + +  

23 M. monasteriata  + +       

24 M. venosa +  + +   + +  

25 M. orientalis        +  

26 M. peltiformis +         

27 M. eflorescen + +        

28 M. incrassata + + + +  + +  +

29 M. samarensis  +   +     

30 M. stellata  +        

31 M. turtlensis   +       

32 M. tuberculosa    +  + + + +

33 M. undata + +  +      

34 M. vietnamensis  +        

35 M. effusa  +        

36 Acropora abrolhosensis +   +  +    

37 A. abrotanoides        +  

38 A. cerealis       +  +

39 A. digitifera   + +      

40 A. divaricata       +   

Lampiran 4. Distribusi jenis karang di perairan Kabupaten Kep. Mentawai
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 NO   TAXA MTWL 
06

MTWL 
07

MTWL 
08

MTWL 
09

MTWL 
04

MTWL 
05

MTWL 
02

MTWL 
03

MTWL 
10

41 A. elseyi      +    

42 A. florida + + + +   +   

43 A. formosa   + + + + + + +

44 A. gemmifera +   +  +    

45 A. gomezi      +  +  

46 A. globiceps      +    

47 A. grandis        +  

48 A. humilis +  +    + +  

49 A. hyacinthus +  + + + + + +  

50 A. Iregularis   +       

51 A. loripes +  + + + + + + +

52 A. microphthalma +  +   +    

53 A. millepora +  + +   + +  

54 A. palifera      +    

55 A. valencienesi        +  

56 A. yongei +     +    

57 A. rosaria   +       

58 A. spicifera +     +    

59 A. aspera +         

60 A. selago +  + + + + + +  

61 A. samoensis  + + + +  + +  

62 A. solitaryensis   +   +    

63 A. subulata       + +  

64 A. tenuis      +    

65 A. valida      +    

66 A. verweyi   + + +  +  +

67 Astreopora myriophthalma        +  

68 Anacropora forbesi  +        

III PORITIDAE          

69 Porites. attenuata  +        

70 P.  deformis        + +

71 P. lobata + +     + + +

72 P. lutea   + + + +  + +

73 P. nigrescen +   +  +    

74 P. cylindrica +  +    +  +

75 P. lichen      +   +

76  P. rus        + +

77 Goniopora colummna +     +    

IV SIDERASTREIDAE

78 Pseudosiderastrea tayami  +        

79 Siderastrea savignyana  +        

80 Psammocora contigua    +      
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 NO   TAXA MTWL 
06

MTWL 
07

MTWL 
08

MTWL 
09

MTWL 
04

MTWL 
05

MTWL 
02

MTWL 
03

MTWL 
10

81 P. digitata        +  

82 P. superfi cialis        +  

83 Coscinaraea columna          

84 C. crassa        +  

V AGARICIIDAE

85 P. explanulata +   + + +  +  

86 P. varians +    + +  +  

87 P. venosa + + + +  +  + +

88 Coeloseris mayeri  +        

89 Leptoseris tubulifera     + +   +

90 L.  incrustan  + + + + +  +  

91 L. Scabra     + + + +  

92 Pachyseris foliosa      +    

93 P. rugosa     + +    

94 P. speciosa +     +    

95 Gardineroseris planulata      + +   

VI FUNGIIDAE

96 Fungia fungites + + + + + +  + +

97 F. Danai    +      

98 F. horrida  +    +    

99 F. repanda +         

100 F. granulosa + +        

101 F. scabra +    + +  + +

102 F. corona + +  + + +    

103 F. Paumotensis + +   + +   +

104 F. Scutaria    +      

105 Ctenactis echinata + +  +  +   +

106 C. crassa  +   +     

107 Lithophyllon lobata      +    

108 L. mokai        +  

109 Herpolitha limax     + +    

VII OCULINIDAE

110 G. fascicularis + + + + + +  +  

VIII PECTINIIDAE          

111 Echinophyllia aspera     + +    

112 E. echinoporoides     + +    

113 E. Echinata      +    

114 Oxypora lacera      +    

115 Mycedium mancaoi      +    

116 Pectinia paeonia +    + +    

117    P. Alcicornis     + +    
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 NO   TAXA MTWL 
06

MTWL 
07

MTWL 
08

MTWL 
09

MTWL 
04

MTWL 
05

MTWL 
02

MTWL 
03

MTWL 
10

IX EUPHYLLIDAE

118 Euphyllia glabrescens + + +       

119 Physogyra lichtensteini   +      +

X MERULINIDAE

120 H. microconos    +    +  

121 H. grandis      +   +

122 H. rigida  +   +    +

123 Merulina ampliata      +    

124 M. scabricula      +    

XI FAVIIDAE          

125 Favia favus   +  + +    

126 F. pallida + + + + + +  +  

127 F. stelligera    +  +    

128 F. matthaii +   + + +  +  

129 F. speciosa  + + + + +  +  

130 Favites abdita   +       

131 F. stylifera  +  +  +    

132 F. halicora  +    +  +  

133 F. micropentagona    + +     

134 F. pentagona    +  + + +  

135 Platygyra carnosus      +    

136 P. daedalea    +  +    

137 P. pini +  + + + +  +  

138 Leptastrea transversa   + + +   +  

139 L. purpurea        +  

140 Cyphastrea chalcidicum  + +  + +  +  

141 C. serailia  +        

142 C. micropthalma +   +  + + +  

143 Echinopora horrida     + + +   

144 E. lamellosa +     +   +

145 E. gemmacea +     +    

146 Montastrea valenciennesi +  +   +    

147 Goniastrea edwardsi + + +    +  +

148 G. minuta   +   +    

149 G. pectinata        +  

150 Barabatoia amicorum  + +       

151 Leptoria phrygia      +    

152 Oulophyllia crispa      +    

153 Diploastrea heliopora       +   
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 NO   TAXA MTWL 
06

MTWL 
07

MTWL 
08

MTWL 
09

MTWL 
04

MTWL 
05

MTWL 
02

MTWL 
03

MTWL 
10

XII MUSSIDAE          

154 Lobophyllia hemprichii      +    

155 L. flabeliformis      +    

156 Symphyllia valenciennesi +         

157 S. agaricia    + + +  +  

158 S. recta        +  

159 Achantastrea faviaformis        +  

XIII MILLEPORIDAE          

160 Millepora platyphylla +     +    

161 M. dichotoma +    +  +   

162 M. Complanata          

XIV HELIOPORIDAE          

163 Heliopora coerulea          

164 Tubifora musica          

165 Tubastrea micranta          

   Jumlah Jenis  54  40  43  48  43  84 30  51  26




