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1. CORAL REEF INFORMATION AND TRAINING CENTER (CRITC) 
 

1.1  Pendahuluan 
 

Pusat Informasi dan  Pelatihan Terumbu Karang (PIPTK) yang lebih dikenal dengan 

Coral Reef Information and Training Center (CRITC) adalah salah satu unit  yang sedang 

dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dibawah COREMAP dengan visi: “PIPTK 
sebagai referensi terumbu karang nasional dan internasional”, dengan misi 

memberikan pelayanan kepada publik mengenai dua aspek utama, yaitu pelayanan 

informasi dan pelayanan Pelatihan ekosistem terumbu karang dan sumberdaya laut yang 

berasosiasi dengan terumbu karang.  

 Pengelolaan sumberdaya ekosistem terumbu karang secara lestari dirasakan belum       

tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Padahal sebagian besar masyarakat pesisir 

sering berinteraksi dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang. Interaksi masyarakat 

dan sumberdaya terumbu karang dapat berdampak positif atau negatif. Namun yang pada 

kenyataannya dampak negatif yang jauh lebih besar yaitu terjadinya kerusakan ekosistem 

terumbu karang secara luas. Hal ini disebabkan masyarakat belum mengerti dan 

memahami arti penting peran dan fungsi terumbu karang.  

Bukan hanya masyarakat, tetapi banyak juga institusi di Pemerintahan pusat, Daerah 

Propinsi, Kabupaten maupun Kota belum memiliki data yang cukup dan akurat – kalau tidak 

ingin dikatakan tidak memiliki data – mengenai sebarapa besar potensi dan status kondisi 

sumberdaya terumbu karang dan sumberdaya laut lainnya. Kalaupun ada data dan 

informasi tentang sumberdaya laut biasanya masih terbatas tersebar di beberapa intansi, 

sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

 Disamping itu masih sangat sedikit sumberdaya manusia baik yang mempunyai keahlian 

dibidang pengelolaan sumberdaya laut, baik untuk mengumpulkan, mengambil data, 

menganalisa, mengolah dan menyajikan dalam bentuk informasi yang dapat dipakai oleh 

pengambil  keputusan dan masyarakat luas 

Adanya permasalahan diatas dan semakin bertambahnya kerusakan ekosistem 

terumbu karang dan adanya kebutuhan yang mendesak untuk melakukan perencanaan 

dan pengelolaan ekosistem terumbu karang. Berkaitan dengan itu, maka pembentukan 

CRITC menjadi penting untuk saat ini dan masa mendatang. Namun disadari pembentukan 

dan pengembangan CRITC tidaklah mudah, maka perlu bekerjasama dengan berbagai 
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instansi baik pemerintah swasta dan masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri,  agar 

program rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang berjalan sukses. 

Idealnya CRITC dibangun di setiap propinsi. Pada saat ini, sudah dimulai di 9 propinsi, 

yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi 

Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Dari 9 propinsi tersebut, 

baru 4 propinsi, yaitu Propinsi Riau, Sulawesi Selatan, NTT dan Irian Jaya (Papua) yang 

menjadi pilot proyek dan mendapat dukungan sarana dan prasarana, tenaga ahli, serta 

dana APBN dan pinjaman luar negeri.  

 

1.2 Tugas Pokok 

• Membangun dan mengembangkan system informasi untuk pengelolaan                     

terumbu karang 

• Mempersiapkan sumberdaya manusia yang mempunyai keahlian dalam                      

bidang riset monitoring, dan pengelolaan data dan informasi. 

• Membangun system jaringan informasi baik secara nasional maupun Internasional 

dalam pengelolaan terumbu karang dan sumberdaya laut lainnya.   

      

1.3  Fungsi  
PIPTK secara umum mempunyai 2 (dua) fungsi: 

• Fungsi teknis, bertindak untuk melakukan pengambilan, pengumpulan dan analisis 

data, serta mengolah menjadi informasi untuk pengelolaan ekosistem terumbu 

karang.  

• Fungsi perencanaan, bertindak untuk membangun mengembangkan sistem informasi, 

mengkonsolidasi, dan mendesiminasi informasi serta mengelola data dan informasi 

untuk mendukung pengelolaan terumbu karang. 

 

1.4  Tujuan    
PIPTK dibangun dengan tujuan : 

• Melakukan penelitian dasar dan terapan untuk menunjang peningkatan upaya 

pengelolaan dan mengoptimalkan manfaat ekonomi dari ekosistem terumbu karang 

dan ekosistem pesisir terkait secara lestari. 

• Membangun dan mengembangkan system informasi dan data base berbasis WEB 

untuk  menampilkan hasil-hasil COREMAP dan sumberdaya laut lainnya. 
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• Membantu perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ekosistem terumbu karang 

dan ekosistem pesisir lainnya secara efektif dan efisien. Berpartisipasi dalam 

pelaksanaan semua kegiatan sektor yang memanfaatkan ekosistem terumbu 

karang. 

• Mempromosikan dan meningkatkan kesadaran, pelibatan dan peran masyarakat,  

dalam mengelola ekosistem terumbu karang. 

• Merencanakan, mengembangkan dan berperan aktif dalam meningkatkan keahlian 

dan ketrampilan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. 

 

1.5  Luaran CRITC 
CRITC akan memberikan pelayanan kepada publik tentang ekosistem terumbu karang 

Indonesia. Informasi CRITC juga dapat menjadi referensi bagi peneliti, pemerintah, dan 

swasta. Sehingga pemanfaatan terumbu karang tidak menyimpang dari kebijakan nasional 

yaitu pemanfaatan sumberdaya terumbu karang secara lestari. 

CRITC  memberikan pelatihan tentang riset dan monitoring ekosistem terumbu karang dan 

ilmu terapan menurut metodologi ilmiah baku. CRITC memberikan pelatihan dan 

pendidikan Data Base, SIG dan WEB. 

Dengan demikian CRITC memberikan luaran dalam bentuk informasi yang berupa 

perangkat lunak, yang dapat ditayangkan melalui sistem komputer, internet, serta buku-

buku ilmiah, manual, prosiding, CD, peta, foto, dan kaset rekaman. Disamping iru tentunya 

luaran yang berupa sumberdaya manusia yang handal baik fisik maupun ilmu 

pengetahuannya.  

 

1.6  Pengembangan 

Inisiasi pembentukan dan pengembangan CRITC dilakukan oleh Pemerintah melalui 

Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang. Pada awalnya CRITC  dikelola 

oleh Pusat Penelitian Oceanografi (P2O-LIPI), bekerjasama dengan Pokja COREMAP 

Daerah, yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, 

Perguruan Tinggi setempat, Lembaga Penelitian di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat 

lokal, serta didukung oleh Asian Development Bank, World Bank, dan Konsultan. Secara 

ideal, CRITC akan dibangun dan dimanfaatkan bersama oleh semua stakeholders, 

termasuk masyarakat, swasta dan Pemerintah. CRITC akan nyata bila ditunjanjang 

sejumlah peralatan monitoring terumbu karang dan sistem informasi geografi serta sejumlah 

staf teknis dan manajemen yang terlatih.  
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1.6.1. Pendekatan Pembangunan CRITC 
CRITC dibangun dengan pendekatan berikut: 

• Merencanakan Pengembangan Sistem Informasi, Penelitian, Monitorring dan 

Pelatihan, serta kegiatan-kegiatan pemberian informasi dan penyadaran 

masyarakat. 

• Memberikan pelayanan  informasi secara terbuka (open access). 

• Program diarahkan ke lokasi khusus (spesifik) 

• Pembangunan dan pengembangan bertitik tolak dari informasi mengenai 

pengelolaan sumberdaya terumbu karang dan selanjutnya dikembangkan untuk 

sumberdaya yang lainnya. 

• Memanfaatkan semaksimal mungkin sumberdaya manusia yang ada, sambil 

merencanakan jumlah dan kondisi yang ideal untuk pengembangan CRITC yang 

professional. 

• Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber informasi yang dibutuhkan  yang 

berasal dari :   

• Semua komponen yang ada di COREMAP  misalnya PBM dan MCS, 

Komunikasi Masyarakat, 

• Agenda penelitian terumbu karang. 

• Sistem monitoring dan evaluasi manfaat. 

• Stakeholder yang lain yang mempunyai kaitan dengan pengelolaan terumbu 

karang.  

• Membangun dan mengembangkan Jaringan informasi antar Propinsi dan 

Nasional serta International.    

• Penguatan kemampuan dan ketrampilan propinsi, dengan melakukan pelatihan 

dan pendidikan serta pengembangan TOT dan Pendampingan. 

 

1.6.2. Tahapan Pembangunan CRITC 
CRITC dibangun dalam 2 (dua) tahap, yaitu: 

A. Tahap Pertama: 

• Merancang sistem informasi dan data spasial terumbu karang, dengan output:   

o Manual tentang sistem informasi dan data spasial terumbu karang 
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o Terbangunnya sistem informasi dan data spasial terumbu karang dalam 

suatu Sistem Informasi Geografi dan Website. 

• Merancang dan penerapan sistem evaluasi dan monitoring, dengan output: 

o Manual tentang Sistem Evaluasi dan Monitoring.  

o Terbangunnya sistem evaluasi dan monitoring. 

• Menyusun agenda penelitian terumbu karang di propinsi dan nasional dengan 

output: 

o Tersusunnya agenda penelitian terumbu karang 

o Terlaksananya kegiatan penelitian terumbu karang 

o Terhimpunnya data base terumbu karang 

• Mendukung Penataan Kawasan Konservasi Laut, dengan output: 

o Tersedianya database karang untuk penataan kawasan konservasi 

o Terbangunnya data spasial kawasan konservasi terumbu karang 

• Melatih staf-staf CRITC  

o Terlatihnya pejabat dan staf CRITC dalam berbagai bidang terkait 

o Meningkatnya kemampuan mengelola CRITC di pusat dan daerah 

o Meningkatnya kinerja CRITC nasional dan Daerah 

•  Merencanakan dan merealisasikan  Peralatan 

o melengkapi kebutuhan perangkat keras dan lunak. 

o Memelihara perangkat keras dan lunak. 

o Update peralatan dan kemampuan staff. 

 

B. Tahap Kedua: 

• Membuat program penerapan hasil penelitian 

• Melatih kelompok masyarakat stakeholders, misalnya PBM 

• Membuat program informasi dan penyadaran masyarakat 

• Membuat program pemulihan biaya 

• Melanjutkan monitoring dan evaluasi.  

• Menampilkan hasil yang telah didapat. 

• Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat luas. 

• Memperluas dan menyempurnakan jaringan informasi. 
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1.7. Kerjasama  
       

CRITC memerlukan kerjasama dan dukungan dari semua stakeholders untuk 

menjadi lembaga yang mampu melayani publik secara optimal. CRITC secara proaktif 

akan menggalang kerjasama baik terhadap institusi pengumpul, pengambil data 

maupun institusi pengguna data. CRITC berpartisipasi secara aktif untuk ikut dalam 

mengembangkan jaringan informasi baik di dalam negeri maupun luar negeri.  

Dalam pengembangan kegiatan CRITC bekerjasama dengan berbagai institusi dalam 

dan luar negeri  seperti: 

a. Perguruan Tinggi Lokal (Negeri atau Swasta) 

b. Lembaga Penelitian di Daerah, P2O-LIPI dan Balai Penelitian Perikanan 

c. Dinas-dinas terkait, seperti: Perikanan, Pariwisata dan Perhubungan  

d. Biro Pusat Statistik 

e. Bapedalda 

f. TNI-AL 

g. Polisi Perairan 

h. Balai Taman Nasional Laut 

i. Lembaga Swadaya Masyarakat (Lokal, Nasional dan Internasional) 

j. Konsultan COREMAP 

k. Pihak  Swasta 

l. World Resources International 

m. International Coral Reef Initiative 

n. International Coastal Land and Aquatic Resources  Management. 

o. Global Coral Reef Management Network. 

p. COBSEA 

q. CORIOCOM 

r. Reef  Check dll. 
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2. ORGANISASI CRITC 
 
 
2.3. Struktur Organisasi  CRITC Nasional : 

Struktur  Organisasi CRITC/PIPTK nasional secara umum terdiri dari 13 bidang 

kerja, yaitu : Pelayanan Produk, Dokumentasi, Public Awarrness/Desiminasi Produk, 
Kerjasama dan Networking, Pelaporan dan Evaluasi, Analisis/Editor,  Monitoring, 
Riset Agenda, Sistem Informasi Geografi (GIS), Training, Database, WEB,  Sistem 
Administrasi . Bagan struktur CRITC digambarkan sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P e l a p o r a n  & E v a  P A / D e s .  P r o  

G I S  D o k . / D i g / H C  

W e b  D a t a b a s e  

S i s  A d m i n  A n a l i s / E d i t o r  

R e s .  A g e n d a  T r a i n i n g  

M o n i t o r i n g  N e t . / O u t r e a c h  

P e l .  P r o d u k  

D a t a  &  I n f .  

K  P  I  U  

Gambar 1. Model Struktur Organisasi CRITC/PIPTK Nasional 
 
2.2. Uraian Tugas/Job Description 

2.2.1. Ketua CRITC 

• Melakukan koordinasi dalam penyediaan perlengkapan sarana dan prasarana, 

perangkat keras dan lunak untuk peralatan data dan informasi. 

• Melakukan koordinasi pelaksanaan, tata kerja dan melaporkan perkembangan         

dan kemajuan serta seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan 

penelitian, monitoring, training dan pengembangan data dan informasi kepada 

direktur COREMAP/ Ketua PIU-DAERAH. 

• Melakukan koordinasi dengan CRITC Propinsi, Kabupaten/Kota dalam 

pembakuan  prosedur kerja dan pembakuan sistem data dan informasi. 
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• Melakukan koordinasi dengan CRITC Propinsi, Kabupaten/Kota dalam 

pelaksanaan Riset dan Monitoring serta evaluasi hasil. 

• Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, masyarakat,  

swasta dan perguruan tinggi baik di tingkat Nasional dan Internasional  dalam 

kegiatan pertukaran data dan informasi. 

• Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan komponen lainnya, seperti CBM, 

PA, MCS dll, guna mendukung kelancaran tugas COREMAP 

• Melakukan koordinasi dengan CRITC Propinsi, Kabupaten/Kota dan komponen         

lain dalam kegiatan training. 

• Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana biaya rutin  untuk kegiatan 

CRITC. 

 

2.2.2. Bidang Training 

• Membantu menyusun rencana kerja, rencana biaya, pelaksanaan dan 

pembuatan laporan kegiatan. 

• Merencanakan  dan melaksanakan kegiatan training. 

• Membantu pelaksanaan kegiatan training komponen lainnya. 

 

2.2.3. Bidang Kerjasama 

• Membantu menyusun rencana kerja, rencana biaya, pelaksanaan dan 

pembuatan laporan kegiatan. 

• Memperlancar koordinasi kegiatan pusat dan daerah. 

• Mengkomunikasikan kegiatan pusat ke daerah dan sebaliknya. 

• Mengumpulkan data dari daerah dan menyebarkan ke daerah lain. 

• Menjalin hubungan kerjasama dengan komponen penyadaran 

masyarakat,PBM dan komponen lainnya,  untuk menyebarkan informasi 

secara efektif dan efisien. Mengkomunikasikan luaran CRITC dan 

COREMAP untuk spektrum yang luas kepada ‘stakeholders’ dan kelompok 

masyarakat terkait. 

 

2.2.4. Bidang Riset  Agenda 

• Membantu menyusun rencana kerja, rencana biaya, pelaksanaan dan 

pembuatan laporan kegiatan. 
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• Memfasilitasi dan  melakukakan kegiatan penelitian terapan untuk 

mendukung pengelolaan terumbu karang; dan menginventariasi serta 

melakukan pemantauan terumbu karang dan kondisi sosial-ekonomi 

masyarakat di lokasi COREMAP. 

• Membantu pengembangan dan pelaksanaan agenda penelitan terapan 

terumbu karang Nasional dan daerah.  

• Bekerjasama dengan PEMDA dan PIU-DAERAH dalam merencanakan 

kegiatan agenda Propinsi, Kabupaten/Kota.  

• Menyiapkan, mengkaji dan mengajukan proposal  untuk pemantauan dan 

penelitian kepada PMO – COREMAP; termasuk kegiatan penelitian terapan 

lainnya untuk mendukung PBM dan kawasan konservasi laut yang 

diperlukan atau diajukan. 

• Membantu ketua CRITC mengkaji dan menyaring proposal penelitian yang 

diajukan ke CRITC dan  atau PIU-DAERAH. 

• Merencanakan, memandu  pelaksanakan kegiatan survei dan penelitian 

terapan untuk mendukung program pengelolaan terumbu karang di lokasi 

COREMAP; termasuk dengan pembentukan jaringan kerjasama instansi 

terkait (pemerintah, LSM dan perguruan tinggi). 

 
2.2.5. Bidang Monitoring 

• Membantu menyusun rencana kerja, rencana biaya, pelaksanaan dan 

pembuatan laporan kegiatan. 

• Melaksanakan dan melaporkan secara teratur program penelitian, 

monitoring dan hasil evaluasi  Proyek COREMAP  

 

2.2.6. Bidang Dokumentasi 

• Membantu menyusun rencana kerja, rencana biaya, pelaksanaan dan  

pembuatan laporan kegiatan. 

• Membuat system filing dan dukumentasi untuk dapat disimpan dan diakses 

kembali  dengan mudah. 

• Mengumpulkan data dan informasi seluruh kegiatan COREMAP baik 

nasional maupun daerah serta komponen lainnya. 

• Membuat system klasifikasi data dan informasi. 
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• Mendokumentasikan seluruh hasil-hasil COREMAP. 

 

2.2.7. Bidang Data base 

•  Membantu menyusun rencana kerja, rencana biaya, pelaksanaan dan 

pembuatan   laporan kegiatan  

• Membangun dan mengembangkan sistem informasi terumbu karang 

dengan jaringan komputer yang dapat diakses oleh berbagai pengguna 

lokal dan nasional. 

• Menyusun prosedur baku pengoperasian dan pemeliharaan database 

(back-up, keamanan data, kualitas data, dll). 

• Memberikan training penggunaan database baik ditingkat nasional, 

propinsi, kabupaten/kota. 

• Memastikan bahwa semua data dan informasi terdukumentasi dengan baik 

dalam system data base. 

 

2.2.8. Bidang Sistem Informasi Geografi 

• Membantu menyusun rencana kerja, rencana biaya, pelaksanaan dan 

pembuatan laporan kegiatan 

• Mengembangkan program Sistem Informasi Spasial Terumbu Karang yang 

merupakan bagian CRITC yang ditempatkan di BAPPEDA, dan laboratorium 

lapangan di sekitar lokasi kegiatan penelitian, misalnya untuk Propinsi 

Papua, laboratorium lapangnya ditempatkan di Biak. 

• Membangun sistem yang efektif untuk menyusun, menata dan memproses 

data dalam cakupan yang luas – spasial dan non spasial - , serta informasi 

dari lembaga pemerintah, lembaga penelitian, sumber di internet, hasil 

proyek sebelumnya, dan perorangan, sehingga informasi tersebut dapat 

digunakan untuk membangun SIS-TK dalam lingkup yang luas. 

• Membuat peta dasar terumbu karang dalam Sistem Informasi Geografi 

dengan menggunakan image satelit dan teknik SIG, yang mengikuti standar 

peta yang ditetapkan untuk lokasi-lokasi coremap. 

 

2.2.9. Bidang Web 

• Membantu menyusun rencana kerja, rencana biaya, pelaksanaan dan 

pembuatan laporan kegiatan. 
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• Menampilkan informasi yang menarik dari seluruh kegiatan dan hasil-hasil 

yang telah dicapai COREMAP.    

• Melakukan update informasi dan perbaikan tampilan secara terus menerus. 

• Menyalurkan pertanyaan kepada yang berkompeten dan melakukan 

pelayanan kemasyarakat luas. 

• Membangun dan mengembangkan system informasi yang mudah diakses 

oleh masyarakat luas. 
 

2.1.10. Bidang Sistem administrasi 

• Membantu menyusun rencana kerja, rencana biaya, pelaksanaan dan 

pembuatan laporan kegiatan. 

• Membuat system pengamanan data dan informasi. 

• Mengontrol kelancaran kerja perangkat keras dan lunak. 

• Membantu dan membuat sistem kerja dari semua bidang yang ada di CRITC. 

• Membuat aturan bagi pengguna jasa informasi CRITC 

• Melakukan pemeliharaan dan upgrade peralatan yang ada di CRITC.   
2.1.11. Bidang Pelayanan Produk 

• Melayani pembelian produk-produk yang dihasilkan oleh CRITC. 
• Membuat pembukuan hasil penjualan 
• Menginformasikan kepada publik produk dan jasa yang dapat dilayani oleh 

CRITC. 
• Memberikan saran kepada Kepala CRITC produk yang diminati oleh publik. 

 
2.1.12. Bidang Public Awarness / Desiminasi Produk 
 
2.1.13. Bidang Pelaporan 

• Secara aktif menanyakan kegiatan yang dilakukan setiap komponen dalam 
CRITC. 

• Membuat laporan kegiatan komponen secara bulanan. 
• Membuat laporan kegiatan komponen secara triwulan. 
• Membuat laporan tahunan. 
• Melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi kepada Kepala PIU. 

 
2.1.14. Bidang Analisis dan Editor 

• Membuat analisis dari data dasar untuk dijadikan informasi yang kemudian 
dimasukkan dalam WEB. 

• Mensarikan tulisan, journal atau majalah untuk dimasukkan dalam WEB. 
• Sebagai editor dan evaluator bagi informasi yang akan ditampilkan di WEB. 
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• Memberikan saran tampilan WEB CRITC agar lebih aktual dan lebih baik. 
 

2.3. Struktur Organisasi CRITC Daerah  
Struktur organisasi CRITC daerah pada prinsipnya merupakan replikasi dari struktur CRITC 

nasional, namun keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan fasilitas lainnya maka 

stuktur organisasi disederhanakan menjadi sebagai berikut : 

 

SEKRETARIAT CRITC 
(KETUA & SEKERTARIS)

DATA & INFORMASI RISET & MONITORING 

KERJA SAMA/ 
PUBLIK KOMUNIKASITRAINING

 
Gambar 2. Model Struktur Sub Organisasi CRITC/PIPTK Propinsi,Kabupaten/Kota. 

 

2.4. Uraian Tugas/Job Description 
 

1. Sekretariat CRITC  terdiri dari 2 orang yang akan berfungsi sebagai Ketua dan 

Sekretaris 

2. Data dan Informasi  terdiri dari 2 – 3 orang. Bidang ini akan menangani WEB, 

Database, GIS  

3. Riset Monitoring  terdiri dari 3 – 4 orang.  Bidang ini akan menangani Monitoring dan 

Riset Agenda. 

3.a. Monitoring  
Untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam performance indicator 

COREMAP, maka CRITC Nasional bersama-sama CRITC Daerah melakukan  

BME (Benefit Monitoring Evaluation).  Ada 3 aspek yang tergabung dalam BME, 

yaitu : Reef Health Monitoring, Sosial-Ekonomi Survey dan CREEL.  

3.b. Riset Agenda 
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Riset agenda daerah bertujuan untuk menjawab permasalahan yang muncul di 

daerah.  Baik topik maupun pelaksana riset diserahkan sepenuhnya kepada 

daerah yang bersangkutan dengan mekanisme tertentu. seperti yang tertulis 

dalam bab 4.2 

 

4. Training  terdiri dari 1 – 2 orang.  Bidang ini akan menangani training-training yang 

diperlukan untuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan staf CRITC khususnya. 

 

5. Kerjasama  terdiri dari 1 -2 orang. Bidang ini akan melakukan koordinasi, komunikasi 

dan mengumpulkan data-data.  

 

2.5. Komposisi dan Kualifikasi Staff CRITC 
2.5.1 CRITC Nasional         

       Kualifikasi pengelola bidang CRITC minimal berpendidikan S1 dibidang masing-

masing, mempunyai dedikasi dan motivasi untuk mengembangkan diri sebagai 

profesional dibidangnya dan mempunyai inovasi dan kreativitas pada 

pengembangan system informasi. Dapat bekerjasama dalam tim secara terpadu. 

       Komposisi personel yang dibutuhkan untuk setiap bidang hingga saat ini belum 

dapat optimal karena keterbatasan SDM dan pembiayaan. Oleh karena itu pada 

saat ini diambil kebijakan jumlah personel disesuaikan dengan kemampuan 

pembiayaan dan diusahakan untuk mengoptimalkan SDM yang ada. 

 

2.5.2 CRITC daerah. 
Kualifikasi yang dibutuhkan untuk personel yang menempati masing-masing bidang 

disarankan sebagai berikut : 

BIDANG PENDIDIKAN PENGALAMAN 

Sekretariat 
Sarjana Geografi, Lingkungan, 

Kelautan, Administrasi atau yang  

setara lainnya 

Teknologi Informasi 

(database, WEB, GIS) 

Data dan Informasi 
Sarjana Geografi, Komputer,  

Kelautan atau yang relevan 

Teknologi Informasi 

(database, WEB, GIS)  

Riset Monitoring 
Sarjana Kelautan, Biologi atau  

yang relevan 

Penelitian lapangan 
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Training Sarjana semua bidang studi Training 

Kerjasama Sarjana semua bidang studi Komunikasi 

 
Pengembangan bidang di CRITC Daerah dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

dan ketersediaan sumberdaya manusia serta peralatan penunjang. 

 
2.6. Syarat-syarat Pembentukan CRITC Daerah 

Persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu CRITC adalah sebagai  

berikut : 

1. Lokasi/Tempat 
Dibutuhkan suatu ruang tempat operasional staf CRITC. 

2. SDM 
Sumberdaya manusia yang dipilih sebagai staf CRITC sebaiknya memenuhi kualifikasi 

di atas . Namun apabila kualifikasi tidak terpenuhi , CRITC Nasional akan membantu 

meningkatkan pengetahuan SDM dengan memberikan training yang dibutuhkan. 

3.  Peralatan 
Peralatan standard untuk operasional CRITC adalah : 

PERALATAN KANTOR 

HARDWARE SOFTWARE 

Dekstop Administrasi Operating System  Window XP Profesional 

Dekstop General Purpose Office  Office Profesional 2003 Edition Win 32 English 

Dekstop GIS Anti Virus  McAffee New Version 

UPS 
Graphic  Adobe Photoshop 8.0 dan  

                  Adobe Pagemaker 8.0 

Notebook Multimedia  Adobe Acrobat Last Version 

Printer 
GIS  Arc View Singel User’s with Image Analysis   

            xtention 

Network equipment  

PERALATAN LAPANGAN 

Global Positioning System (GPS), Camera, Roll meter, Peralatan dasar selam 
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4.  Koordinasi 
Salah satu  kegiatan CRITC adalah melakukan penelitian dan monitoring, maka 

penempatan kantor CRITC sebaiknya di daerah yang mudah untuk melakukan 

koordinasi dengan Universitas, Lembaga Penelitian,Pemerintah Daerah, LSM serta 

pihak yang berkepentingan lainnya. 

5.  Keberlanjutan 
CRITC yang telah terbentuk di daerah diharapkan dapat berlanjut bukan hanya menjadi 

pusat informasi terumbu karang, tetapi dapat diperluas menjadi pusat informasi 

sumberdaya laut di masing-masing daerah. 
 
2.7. Hubungan Antara CRITC Nasional Dan CRITC Daerah 
 

1.  CRITC Nasional akan memberikan training atau on job training untuk peningkatan 

pengetahuan staf CRITC Daerah dalam bidang Monitoring, GIS, Database, WEB, 

Hardware & Software, Filling Dokumentasi 

2. CRITC Nasional bersama-sama dengan CRITC Daerah akan melakukan kegiatan 

Lokakarya Riset Agenda Daerah di masing-masing lokasi COREMAP.  CRITC nasional 

bertindak sebagai fasilitator, sedangkan CRITC Daerah bertindak sebagai 

penyelenggara lokakarya.  Lokakarya tersebut akan mengidentifikasi issue-issue 

terumbu karang yang berkembang dan menjawab issue tersebut dalam bentuk 

penelitian.    

3. CRITC Nasional bersama-sama dengan CRITC Daerah akan melakukan monitoring.  

CRITC Daerah akan memberikan data-data yang diperoleh ke CRITC Nasional 

untuk dianalisa dan disebarluaskan, misalnya data tentang BME (Reef Health 

Monitoring, Survey Sosial Ekonomi, CREEL) dan  Riset Agenda. 
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PEMBENTUKAN CRITC PROPINSI
SK & PERSONIL

PENATAAN SEKRETARIAT

SURVEI, PENELITIAN, PEMETAAN
TERUMBU KARANG DAN

(DATA LAPANGAN)

PENYUSUNAN RENCANA
KEGIATAN CRITC

(TOR, PROPOSAL, KONTRAK)

PENGIRIMAN PERALATAN DARI
PMO KE CRITC PROPINSI

(BA SERAH TERIMA ALAT)

DIGITASI PETA, INPUT DATA
PENGOLAHAN  DATA, ZONASI

(PENGOLAHAN DATA)

DATA DAN INFORMASI TERUMBU
KARANG DAN MEMBERIKAN

PELATIHAN
(NEWSLETTER, MAJALAH, CRSIS,

CORENET, DAN TRAINING)

SOSIALISASI CRITC

PELATIHAN/TRAINING

 
 

Gambar 3.  Alur Kegiatan CRITC/PPITK Regional 
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3. DATA DAN INFORMASI 
 
 

Pengembangan CRITC secara umum terdiri dari 6 kegiatan utama, yaitu pengumpulan 

data – baik primer (lapang) maupun sekunder, memformat data - dengan memperhatikan 

standard/spesifikasi, prosedur, pengendalian kualitas data, dan pembuatan sistem 

direktori -, pengelolaan database (data dasar), pengolahan data dalam sistem informasi 

geografi, memproses data menjadi informasi, dan mempublikasikan data melalui jaringan 

internet yang dapat diakses untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh instansi 

terkait,  serta masyarakat umum. Program pengembangan CRITC dimaksud dapat dilihat 

dalam diagram alur berikut ini: 

PENGUMPULAN
DATA

FORMAT
DATA DATA BASE GIS

PROSES
DATA & INFORMASI

INTERNET
(WEBSITE)

DATA
LAPANGAN

DATA
SEKUNDER

PENGAMBIL
KEPUTUSAN

PENGGUNA
AKHIR

PENGGUNA
AKHIR

METADATA METADATA METADATA

MAINTENANCE
UPDATING

STANDAR/SPESIFIKASI
PROTOCOL/PROCEDUR
QUALITY CONTROL
DIRECTORY SISTEM

METADATA

DOKUMENTASI

KOLEKSI DATA

GIS / PETA TEMATIK

WEB

 

SECURITY ACCESS

Gambar 4.  Konsep sistem Jaringan Informasi CRITC/PPITK  

 

3.1  Database 
3.1.1. Pendahuluan 
Basis Data merupakan komponen penting dalam Teknologi Informasi, sebuah teknologi 

yang paling dramatis tingkat pengembangan dan penerapannya pada kehidupan umat 

manusia. Basis Data sendiri merupakan representasi dijital dari kenyataan fisik dan lojik 
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dari sebuah sistem. Mentransformasikan kenyataan dari sebuah sistem ke basis data 

bukan merupakan sebuah pekerjaan sederhana. Kita membutuhkan media antara. 

Orang menyebutnya sebagai model data, sebagai wujud dari perancangan basis data. 

Setiap orang yang terlibat di dalam pembangunan atau penerapan Teknologi Informasi 

harus menyadari bukan hanya pada pentingnya basis data dan model data, tapi juga 

pada  betapa pentingnya membuat model data yang baik. 

 

Hampir di semua aspek pemanfaatan perangkat komputer dalam sebuah organisasi 

senantiasa berhubungan dengan basis data. Perangkat komputer dalam suatu 

organisasi biasanya digunakan untuk menjalankan fungsi Pengelolaan Sistem Informasi, 

yang dewasa ini menjadi suatu keharusan, demi untuk meningkatkan efisiensi, daya 

saing, keakuratan, kecepatan operasional suatu organisasi. Dan basis data merupakan 

salah satu komponen utama dalam setiap sistem informasi. Tidak ada  sistem informasi 

yang bisa dibuat dan dijalankan tanpa adanya basis data. Basis data juga merupakan 

kunci utama di dalam pengelolaan suatu Web yang profesional dan Sistem informasi 

Geografis yang handal. 

 

3.1.2. Pembentukan suatu Basis Data 
a. Sistem Basis Data 

Basis data hanyalah sebuah objek yang mati/pasif. Ia ada karena ada pembuatnya. Ia 

tidak akan pernah berguna jika tidak ada pengelolanya. Yang menjadi pengelola secara 

langsung adalah program/aplikasi (software). Gabungan keduanya (basis data dan 

pengelolanya) menghasilkan sebuah sistem. Karena itu secara umum sebuah sistem 

basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file (tabel) yang saling 

berhubungan  dan sekumpulan program/DBMS (dBase III+, MS-Access, SQL, Paradox, 

Oracle, informix) yang memungkinkan beberapa pemakai dan/atau program lain untuk 

mengakses dan memanipulasi file-file (tabel-tabel) tersebut. 
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Gambar 5.  Struktur Sistem Basis Data 

 
b. Model Basis Data 

Sebelum tahap perancangan, hal yang harus diketahui dan diperhatikan adalah model 

data yaitu Basis Data Relational sebagai model basis data yang paling banyak 

diterapkan dan digunakan. Model  Basis Data Relational sering pula disebut sebagai 

Model Relational atau Basis Data Relational. Model Basis Data ini 

ditemukan/diperkenalkan pertama kali oleh E.F. Codd. Model Basis Data menunjukkan 

suatu cara/mekanisme yang digunakan untuk mengelola/ mengorganisasikan data 

secara fisik dalam memori sekunder yang akan berdampak pula pada bagaimana kita 

mengelompokkan dan membentuk data yang terkait dalam sistem yang sedang kita 

tinjau. Model basis data yang lain adalah Hirarkhi dan Jaringan (Network). 

 
Gambar 6.  Model Basis Data Relational 
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c. Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data diperlukan, agar kita bisa memiliki data yang kompak dan 

efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan, cepat dalam pengaksesan dan mudah 

dalam manipulasi (tambah, ubah, hapus) data. Dalam merancang basis data, kita dapat 

melakukannya dengan normalisasi struktur tabel atau dengan membuat model Entity-

Relationship. 

 

d. Penerapan/Implementasi Basis Data 

Tahap implementasi basis data merupakan upaya untuk membangun data fisik yang 

ditempatkan dalam memori sekunder (disk) dengan bantuan DBMS (Database 

Management Sistem) yang kita pilih. Tahap implementasi basis data diawali dengan 

melakukan transformasi dari model data yang telah selesai dibuat skema/struktur basis 

data sesuai dengan DBMS yang dipilih. Secara umum, sebuah Diagram E-R akan 

dipresentasikan menjadi sebuah basis data secara fisik. Sedang komponen-komponen 

Diagram E-R yang berupa himpunan entitas dan himpunan relasi akan 

ditransformasikan menjadi tabel-tabel (file-file data) yang merupakan komponen utama 

pembentuk basis data. Selanjutnya, atribut-atribut  yang melekat pada masing-masing 

himpunan entitas dan himpunan relasi akan dinyatakan sebagai field-field dari tabel-

tabel yang sesuai. 

 

Setelah tahap implementasi selesai dilakukan, akan segera kita rasakan bahwa  kualitas 

dan bentuk  perancangan basis data akan sangat berpengaruh terhadap cara dan 

performansi pemanfaatan basis data. Faktor-faktor eksternal seperti kualitas mesin, 

flatform implementasi yang dipilih, sistem  operasi dan DBMS yang digunakan akan 

cukup signifikan untuk juga menentukan performansi sistem secara keseluruhan.  

 

Komponen  Data  

Komponen/data yang sudah ada di dalam database terumbu karang untuk COREMAP 

adalah: 

a. Data CRITC site 

b. Data Personal CRITC 

c. Metadata CRITC 

d. Data Zonasi 

e. Data Baseline Studi  
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f. Data BME Reef Health Monitoring 

g. Data BME Sosial Ekonomi 

h. Data BME CREEL 

i. Data Filing & Dokumentasi 

 

Adapun untuk struktur data dan detail dari masing-masing data tersebut di atas dapat 

dilihat pada masing-masing manual. 

 

3.1.3. Pembuatan Sistem Informasi Database Terumbu Karang yang terintegrasi. 
(Integrated Coral Reef Information System). 
 

Selama ini pembuatan sistem informasi database terumbu karang terpecah menjadi 

bagian-bagian yang tidak terintegrasi antara yang satu dengan yang lain. Pembuatan 

suatu rancangan sistem informasi yang baik adalah yang terintegrasi antara satu 

dengan yang lain baik dipandang dari sisi pembentukan struktur data, kecepatan, relasi 

tabel, kecepatan dan kemudahan hubungan antara database dengan GIS maupun 

kebutuhan website dan juga kemudahan didalam pemeliharan data itu sendiri. 

Adapun sistem informasi yang sudah ada diantaranya adalah : Sistem Informasi LIT, 

Sistem Informasi BME (RHM, Sosek, CREEL) maupun Sistem Informasi lain seperti 

Metadata, CDS/ISIS (WIN/ISIS), Sistem Informasi Baseline Studi (RRA) dan Sistem 

Informasi Personal.  

 

 
Gambar 7.  Tampilan depan Sistem Informasi Personal 
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Gambar 8.  Tampilan depan Sistem Informasi Metadata 

 

 
 

Gambar 9.  Tampilan depan Sistem Informasi BME – Reef Health Monitoring 

 

 22 



 
 

Gambar 10.  Tampilan depan Sistem Informasi CREEL 

 

 
 

Gambar 11.  Tampilan depan Sistem Informasi Sosial Ekonomi 
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Gambar 12.  Tampilan depan Sistem Informasi Filling dan Dokumentasi 

 

Untuk itu perlu dipikirkan apakah semua itu akan digabung menjadi suatu sistem 

informasi yang baru atau memang dibiarkan terpisah dan yang lebih penting dari itu 

semua adanya link (hubungan) antara sistem-sistem informasi itu dengan kebutuhan 

untuk website dalam hal ini diperlukan suatu tampilan website yang dinamis dan juga 

untuk kepentingan pengolahan data GIS dengan membuat query-query yang diperlukan. 

 

Di dalam sistem informasi ini perlu dipikirkan pula analisa yang digunakan untuk setiap 

komponen data sehingga dapat dikeluarkan suatu informasi yang benar-benar berguna 

untuk seluruh lapisan pengguna baik masyarakat umum khususnya masyarakat 

nelayan, mahasiswa kelautan, peneliti kelautan maupun para pengambil keputusan 

bidang lingkungan hidup khususnya kelautan dan lebih khusus lagi terumbu karang. 
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3.1.4. SumberDaya Manusia 

 

Personal yang dibutuhkan untuk pengelolaan suatu basis data 

- System Analyst : menganalisa permasalahan dan mengidentifikasi kebutuhan 

akan informasi yang diperlukan. 

- Database Analyst : berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan dalam  

merancang komponen database dari suatu sistem informasi. 

- Users : merupakan sumber masukan dalam  perancangan suatu sistem 

database 

- Programmers : mendisain dan menulis program komputer di dalam pembuatan 

dan pengelolaan suatu sistem informasi database. 

- Database and Data Administrators : bertanggung jawab terhadap kelangsungan 

dan integrasi database yang ada sekarang dan yang akan datang, juga sebagai 

expert dari teknologi database dan juga penyedia konsultasi dan pelatihan bagi 

anggota kelompok yang lain. 

- Technical Experts : networking, sistem operasi, testing dan dokumentasi. 

 

Format Data 

Merupakan salinan standard dari form field (formulir isian lapangan) yang sudah 

diproses melalui quality control procedure, yang nantinya akan dimasukkan oleh data 

entry operator ke dalam database form. Hal-hal yang berkaitan dengan format data 

yaitu: metadata, dokumentasi, dan backup restore prosedure. Informasi lengkap dapat 

dilihat di Apendix. 

 

Tabel/Form/Report 

Data-data yang ada di dalam format data harus dimasukkan ke dalam tabel database 

dengan menggunakan form-form entry yang kemudian bisa dicetak melalui report untuk 

dapat di cross check kebenaran dari pemasukkan data (proses data entry). Platform 

sementara yang digunakan untuk pembuatan tabel di dalam suatu database adalah 

program Microsoft Access dan nantinya akan di migrasikan ke Platform yang lebih baik 

lagi yaitu Microsoft SQL dan Visual Basic. 
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Metadata 

Metadata merupakan data dari data, dokumentasi dari data, keterangan dari data, yang 

harus dibuat untuk mempermudah di dalam pengelolaan data supaya tidak terjadi 

duplikasi dan mempermudah di dalam pencarian data. 

 

Dokumentasi 

Dokumentasi sangat diperlukan baik dokumentasi manual berupa arsip dari lapangan 

maupun arsip entry data dan dokumentasi digital berupa file-file dari berbagai jenis 

format data yang berbeda baik word processor, spreadsheet maupun jenis database 

yang lain untuk keperluan standarisasi data. Dokumentasi ini juga sangat penting untuk 

keperluan perpustakaan, website maupun SIG. Untuk Sistem Informasi Dokumentasi 

sementara ini dibuat dengan menggunakan program CDS/ISIS atau WIN/ISIS dan 

nantinya akan dibuatkan sistem menggunakan HTML program. 

 

Sistem Keamanan Data 

Suatu sistem komputer yang terhubung melalui suatu jaringan baik intranet maupun 

internet sangat rentan terhadap gangguan dari virus maupun hacker. Pemilihan suatu 

sistem operasi sangat menentukan terhadap keamanan data maupun komputer 

terhadap virus dan hacker. Sistem operasi yang umum dipakai saat ini adalah berbasis 

Windows (windows 9x, 2000). 

 

Link dengan SIG 

Perlu dibuatkan standar dari basis data khusunya untuk keperluan Sistem Informasi 

Geografis berupa data-data yang mempunyai atribut spatial (latitude dan longitude). 

Data-data yang diperlukan untuk keperluan GIS dibuatkan queri-queri yang selanjutkan 

dapat diotomatisasikan dana dibuatkan standar penggunaan. 

 

Link dengan Web 

Untuk kebutuhan Website CRITC data-data dan informasi yang sudah ada di database 

dapat langsung dipergunakan dan di publish ke dalam internet dengan ketentuan-

ketentuan dan kesepakatan yang sudah ada seperti status dari data dan informasi, jenis 

dari data dan informasi yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan web sehingga informasi 

yang dikeluarkan menjadi dinamis. 
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3.2  Manual Sistem Informasi Geografis (SIG) Dan Penginderaan Jauh (Indraja) 
 

3.2.1 Pendahuluan 

 
Coral Reef Information and Training Center (CRITC) diidamkan menjadi pusat 

informasi dan pelatihan terumbu karang di Indonesia. Sebagai pusat informasi tentang 

terumbu karang, CRITC juga dituntut untuk menyediakan informasi yang 

menggambarkan sebaran spasial terumbu karang beserta informasi-informasi di 

dalamnya maupun turunannya. Seluruh data spasial tersebut dikelola dan dikerjakan 

dalam SIG dengan masukan utama data Inderaja yaitu citra satelit yang telah diuji-kaji 

dengan data survei lapangan. 

Agar memudahkan dalam pengelolaan data spasial baik di CRITC Nasional dan 

Daerah, juga agar seragam dalam penanganannya, perlu kiranya disusun suatu 

kerangka acuan atau manual SIG CRITC yang memberikan standarisasi dari format 

data, penamaan direktori dan file, penomoran dan lay out peta, serta tema-tema peta. 

Manual ini diharapkan menjadi pedoman bagi setiap anggota tim SIG CRITC dalam 

menangani dan mengelola data spasial terumbu karang dan data pendukungnya. Juga, 

dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemetaan wilayah 

pesisir di Indonesia khususnya kawasan terumbu karang.  

Manual ini masih merupakan manual awal, hanya mengatur hal-hal yang bersifat 

umum dan masih jauh dari lengkap sehingga memerlukan perbaikan dan 

penyempurnaan secara kontinyu. Penyempurnaan ini akan dilakukan seiring dengan 

berjalannya waktu sambil mencoba mengimplementasikan manual ini. Manual yang 

lebih khusus dan teknis sifatnya akan disusun dalam buku tersendiri.  

 

3.2.2. Data Dasar, Perangkat Lunak, Struktur Direktori 
 

Data spasial dasar yang dikelola oleh CRITC dapat berupa :  

• Citra satelit (Landsat TM dan ETM+, SPOT, NOAA) 

• Peta-peta dasar (peta Rupabumi dan Lingkungan Pantai Indonesia produksi 

Bakosurtanal, peta Navigasi produksi Dishisdros, maupun peta Lingkungan 

Terumbu Karang Indonesia (LTKI) yang akan dan sedang diproduksi CRITC, 

serta peta-peta tematik yang merupakan turunan dari peta-peta dasar tersebut. 

Data pada poin ini dapat berupa data analog maupun digital. 
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Perangkat lunak yang digunakan untuk pemprosesan data citra satelit adalah ER 
Mapper (hanya ada di CRITC Nasional) dan/atau  ArcView extension Image Analysis 
(tersedia juga di CRITC Daerah). ArcView juga digunakan untuk menangani data / peta 

analog agar dapat diproses secara digital dalam SIG. Disamping itu digunakan pula 

Arc/Info untuk pendigitasian peta. Untuk keperluan operasi spasial dalam SIG, kedua 

perangkat lunak ini juga yang digunakan. Sedangkan untuk keperluan produksi maupun 

kompilasi peta dasar CRITC (peta LTKI) maupun peta-peta tematik yang berkaitan 

dengan CRITC hanya menggunakan perangkat lunak ArcView. Jikalau di daerah ada 
kendala tentang perangkat lunak, pemrosesan data spasial dapat dilakukan dengan 
perangkat lunak lain (seperti MapInfo atau lainnya) sepanjang dapat dikonversikan 
ke format ArcView. 

 

Untuk memudahkan dalam pengorganisasian data, pembuatan nama direktori 

dibakukan menurut susunan struktur seperti di bawah ini : 

• Main directory adalah nama dari propinsi dimana lokasi CRITC berada yaitu : 

CRITCIRJA, CRITCNTT, CRITCSULSEL, CRITCRIAU. 

• Sub directory dibagi dalam 2 level. Level pertama merupakan sub direktory 

nama kabupaten dimana lokasi CRITC berada yaitu: Biak, Sikka, Selayar, 
Kepri. Untuk level kedua merupakan sub direktory yang berisi data menurut 

jenisnya atau tema. Urutan nama sub direktory di bawah ini disesuaikan 

dengan urutan tingkat kepentingan atau tingkat keharusberadaannya dalam 

konteks kebutuhan CRITC saat ini (dapat berubah sesuai perkembangan). 

 Images (untuk data citra satelit dan data hasil scanning) 

 Basemaps (untuk peta-peta dasar terumbu karang) 

 Habitats (untuk data atau peta yang berkaitan dengan habitat terumbu 

karang) 

 Ocean (untuk data dan peta yang berkaitan dengan oseanografi) 

 Admin (untuk data atau peta yang berkaitan dengan administrasi) 

 Topo (untuk data dan peta yang berkaitan dengan topografi dan 

batimetri) 

 Land_use (untuk data atau peta yang berkaitan dengan penggunaan 

lahan dan sejenisnya) 

 Infra (untuk data atau peta yang berkaitan dengan infrastruktur) 
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 Sos_ec (untuk data dan peta yang berkaitan dengan sosial ekonomi) 

 Geology (untuk data atau peta yang berhubungan dengan geologi) 

 Meteor (untuk data dan peta yang berkaitan dengan meteorology) 

 Impact (untuk data atau peta yang berkaitan dengan dampak dan juga 

peta-peta turunan) 

 

• Untuk level 3 langsung berupa nama-nama file. Penamaan direktori 

menggunakan nama dasar dari bahasa Inggris karena masih adanya nama-

nama yang sulit dicari padanannnya dalam bahasa Indonesia. Susunan 

directory dan  sub directory beserta keterangannya tertera pada tabel di 

bawah ini : 
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Tabel 1. Susunan struktur direktori dan keterangannya. 

Main Directory Sub-directory Level 
1 

Sub-directory Level 2 Keterangan   

 berisi data citra Landsat yang belum diproses 
 data yang sudah diproses dimasukkan kedalam sub-directory lain 

yang sesuai temanya 

 Images 

 berisi data citra lainnya (NOAA, SPOT dll) yang belum diproses 
 data yang sudah diproses dimasukkan kedalam sub-directory 

yang sesuai temanya 
 Basemaps  berisi peta dasar terumbu karang pada skala 50.000, 100.000, 

250.000 
 berisi peta sebaran terumbu karang beserta data transek yang 

ada di dalamnya (LIT, manta tow, RRA dst) berupa : benthic, ikan 
dan biota lain di dalamnya dll 

 berisi peta sebaran mangrove beserta data transek yang ada di 
dalamnya (jenis, tegakan, biota di dalamnya dll), dan peta zonasi 
tingkat kerapatan mangrove 

 dapat pula dimasukkan data hasil analysis NDVI dari citra 

 Habitats 

 berisi peta sebaran seagrass beserta data transek yang ada di 
dalamnya (jenis, % coverage, ikan dan biota lain di dalamnya dll) 

 berisi peta sebaran klorofil-a permukaan, dan 
 peta sebaran klorofil-a pada berbagai kedalaman 
 peta sebaran klorofil-a hasil analisis citra satelit 
 berisi peta sebaran arus permukaan, dan 
 peta sebaran arus berbagai kedalaman 
 berisi peta sebaran nitrat permukaan, dan 
 peta sebaran nitrat berbagai kedalaman 
 peta sebaran nitrit permukaan, dan berbagai kedalaman 
 peta sebaran fosfat permukaan, dan berbagai kedalaman 
 peta sebaran silikat permukaan, dan berbagai kedalaman 
 peta sebaran sulfat permukaan, dan berbagai kedalaman 

 CRITCIrja  Biak 

 Ocean 

 berisi peta sebaran fitoplankton permukaan, dan berbagai 
kedalaman 

 peta sebaran zooplankton permukaan, dan berbagai kedalaman 
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 berisi peta sebaran salinitas permukaan, dan  
 peta sebaran salinitas pada berbagai kedalaman 
 berisi peta sebaran seston permukaan, dan 
 peta sebaran seston pada berbagai kedalaman 
 peta sebaran seston hasil analisis citra satelit 
 berisi peta sebaran suhu permukaan, dan 
 peta sebaran suhu pada berbagai kedalaman 
 peta SST yang diturunkan dari analisis citra satelit 
 berisi peta sebaran tranparansi, dan 
 peta sebaran transparansi hasil analisis citra satelit 
 berisi peta sebaran turbiditas, dan 
 peta sebaran turbiditas hasil analisis citra satelit 
 berisi peta sebaran oksigen permukaan, dan berbagai kedalaman 
 peta sebaran oksigen terlarut permukaan, dan berbagai 

kedalaman 
 peta sebaran berbagai llogam berat dalam kolom air (seperti : Al, 

Mg, Zc, Fe, Cu, Cr, Cd, Se) 
 berisi peta batas administrasi beserta data non-spasialnya 
 peta sebaran nama-nama geografis (desa, kecamatan, 

kabupaten, propinsi, dan kota penting lainnya) 

 Admin 

 berisi peta-peta yang berkaitan dengan sebaran penduduk baik 
menurut :  jenis kelamin, jenis pekerjaan, dll beserta data 
dasarnya 

 berisi peta batas DAS dan sungai 
 berisi  peta kontur kedalaman, dan 
 peta sebaran titik-titik kedalaman 

 Topo 

 berisi peta kontur ketinggian, dan 
 peta sebaran titik-titik tinggi dan titik-titik triangulasi serta titik 

ketinggian / gunung (jikalau ada) 
 berisi peta tutupan lahan, dan 
 peta indeks vegetasi (hasil analisis citra satelit) 

 Land_use 

 berisi peta penggunaan lahan, dan 
 peta kemampuan lahan 
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 berisi peta taman laut nasional, dan 
 peta konsesi hutan 
 peta suaka margasatwa 
 peta taman nasional lainnya 
 peta sebaran lokasi-lokasi pariwisata 
 berisi peta rencana umum tata ruang daerah (propinsi maupun 

kabupaten) 
 berisi peta jalan (dan lokasi-lokasi jembatan) 
 berisi peta sebaran sarana prasarana seperti : sarana pendidikan, 

olah raga, ibadah, kesehatan, perdagangan, dls 

 Infra 

 berisi peta alur pelayaran transportasi, dan 
 peta alur pelayaran nelayan (?) 
 peta alur pelayaran tanker minyak dan gas 

 Sos_Ec  berisi peta-peta social ekonomi yang merupakan turunan dari 
peta-peta lainnya, seperti : peta jumlah tangkapan, peta daerah 
tangkapan ikan potensial (?) dls 

 berisi peta sebaran batuan beserta data non-spasialnya 
 berisi peta morfologi pantai dan data non-spasialnya 
 berisi peta sel pantai beserta data non-spasialnya 

 Geology 

 berisi peta sebaran sedimen dasar beserta data non-spasialnya 
 dapat dimasukkan peta-peta sebaran logam berat dalam sedimen 

(seperti : Al, Cd, Cu, Mg, Cr, Fe, Zc, Se dll) beserta data non-
spasialnya 

 berisi peta sebaran suhu udara, dan 
 peta sebaran tekanan udara 
 peta sebaran kelambaban udara 
 berisi peta tutupan awan (?) 
 berisi peta sebaran curah hujan (tahunan, bulanan dls) 
 berisi peta jumlah energi penyinaran matahari, dan 
 peta jumlah jam penyinaran matahari 

 Meteor 

 berisi peta angin 
 Impact  berisi peta tingkat kerentanan terhadap tumpahan minyak, dan 

 peta tingkat kerusakan terumbu karang 
 peta proyeksi tingkat kerusakan terumbu karang 
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    berisi peta kesesuaian lahan budidaya perairan dangkal, dan 
 peta kemampuan lahan pesisir 
 peta zonasi pemanfaatan terumbu karang yang aman dampak 
 peta kesesuaian wilayah untuk suaka flora / fauna laut dan pesisir 

 
Catatan : 

• Peta-peta lain yang belum tercantum dan suatu saat ada, dapat dimasukkan kedalam sub-directory yang sesuai. 

• Main directory yang lain : CRITCNTT, CRITCSulsel, CRITCRiau mempunyai struktur yang sama CRITCIrja.
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3.2.3. Peta 
 

 Tim SIG CRITC, Nasional dan Daerah (Propinsi / Kabupaten) menyepakati  

memproduksi peta dasar lingkungan terumbu karang Indonesia (Peta LTKI) dan peta-

peta tematik turunan maupun yang berkaitan dengan terumbu karang dalam skala                 

1 : 250.000, 1 : 100.000, serta peta-peta berskala lebih besar seperti 1 : 50.000. Ketiga jenis 

skala peta dasar LTKI ini pembuatannya menjadi tanggung jawab CRITC Nasioal. CRITC 
daerah (yang dibantu oleh CRITC Nasional) mempunyai tanggung jawab dalam 

memferifikasi dan merevisi peta-peta tersebut apabila ditemukan adanya perubahan di 

lapangan.  
 Untuk peta dasar LTKI, skala 1 : 250.000 dan 1 : 100.000 dibuat berdasarkan data citra 

satelit Landsat TM yang mempunyai resolusi spasial 30 x 30 meter. Jikalau datanya 

tersedia dapat juga dibuat berdasarkan citra Landsat ETM+. Untuk sementara peta dasar 

skala 1 : 50.000-pun juga dibuat berdasarkan sumber data sama dengan metode berbeda. 

Sedangkan untuk peta dasar berskala lebih besar dari 1 : 50.000 akan dibuat berdasarkan 

citra satelit SPOT yang mempunyai resolusi spasial lebih bagus dari Landsat TM. Manual 

yang lebih teknis untuk pemetaan berdasarkan data citra ini akan disusun dalam buku 

tersendiri. 

 

a).  Ragam tema dan rincian isi dari peta-peta yang akan disusun oleh CRITC tersaji 

dalam Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Rincian isi peta per tema dalam berbagai skala. 

 

No. Tema/Sub-
tema 

Nama Peta Skala 
 1:50.000 

Skala 
 1:100.000 

Skala 
 1:250.000 

Keterangan/komentar 

1.    ♦ 

♦ 

Reef Basemap ♦ Peta Sebaran Reef ♦ Isi: Pulau, Reef, Laut idem idem Digunakan sebagai BASEMAP dari 
seluruh peta yg akan diproduksi 
CRITC 
Sumber : analisis citra dan cek 
lapangan 

2.   Habitat ♦ Peta Habitat Pantai ♦ Isi : koral, mangrove, 
seagrass, pasir, lumpur, 
pulau 

idem idem ♦ Data yg berkait dg koral (LIT, 
manta-tow, permanent transect, 
coral-fish abundance and 
distribution, benthic, coral percent 
coverage,  etc) diplot dalam peta 
dg peta dasar poligon sebaran 
koral 

♦ Sebaran seagrass dan mangrove 
juga dipergunakan untuk peta 
dasar data derivatnya (ikan, jenis & 
tipe-nya,  benthic lain yg hidup di 
dalamnya, etc) 

♦ Sumber : analisis citra, cek lapang, 
(data derivat dari : survei atau data 
sekunder) 

3.  Oseanografi
a) Suhu 

♦ Peta Sebaran Suhu 
Permukaan  

♦ Peta Sebaran Suhu 
berbagai 
kedalaman  

♦ Isi : grs pantai/pulau, 
grs iso-temperature 
(suhu sama), lokasi 
sampel  

idem  idem 
 

♦ dibuat sesuai kebutuhan & data 
yang ada 

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentahnya 

♦ satuan dalam derajad Celcius 
♦ sumber : survei atau data 

sekunder 
b) Salinitas ♦ Peta Sebaran 

Salinitas 
Permukaan 

♦ Peta Sebaran 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
salinity, lokasi sampel 

idem idem ♦ dibuat sesuai kebutuhan dan data 
yang ada  

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentah-nya 
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Salinitas berbagai 
kedalaman 

♦ satuan dalam ppm 
♦ sumber : survei atau data 

sekunder 
c) Transpara

nsi 
♦ Peta Sebaran 

Transparansi 
♦ Isi : grs pantai, grs iso-

transparency, lokasi 
sampel 

idem idem ♦ sebaran berdasar kejelukan tidak 
dibuat (hanya permukaan laut 
saja) 

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentahnya 

♦ satuan dalam meter (sechi disk) 
♦ sumber : survei atau data 

sekunder 
d) Nutrien ♦ Peta Sebaran NO3 

Permukaan 
♦ Peta Sebaran NO3 

berbagai 
kedalaman 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
NO3, lokasi sampel 

 ♦ dibuat sesuai kebutuhan dan data 
yang ada 

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentahnya 

♦ satuan Nitrat dalam mikro gram 
atom per liter 

♦ sumber : survei atau data 
sekunder 

♦ Peta Sebaran NO2 
Permukaan 

♦ Peta Sebaran NO2 
berbagai 
kedalaman 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
NO2, lokasi sampel 

 ♦ dibuat sesuai kebutuhan dan data 
yang ada 

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentahnya 

♦ satuan Nitrit dalam mikro gram 
atom per liter 

♦ sumber : survei atau data 
sekunder 

♦ Peta Sebaran PO4 
Permukaan 

♦ Peta Sebaran PO4 
berbagai 
kedalaman 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
PO4, lokasi sampel 

 ♦ dibuat sesuai kebutuhan dan data 
yang ada 

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentahnya 

♦ satuan dalam mikro gram atom per 
liter 

♦ sumber : survei atau data 
sekunder 
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   ♦ Peta Sebaran SiO3 
Permukaan 

♦ Peta Sebaran SiO3 
berbagai kedalam 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
SiO3, lokasi sampel 

 ♦ dibuat sesuai kebutuhan dan data 
yang ada 

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentahnya 

♦ satuan dalam mikro gram atom per 
liter 

♦ sumber : survei atau data 
sekunder 

♦ Peta Sebaran SO4 
Permukaan 

♦ Peta Sebaran SO4 
berbagai 
kedalaman 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
SO4, lokasi sampel 

 ♦ dibuat sesuai kebutuhan dan data 
yang ada 

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentahnya 

♦ satuan dalam mikro gram atom per 
liter 

♦ sumber : survei atau data 
sekunder 

e) Kualitas
air 

♦ Peta Sebaran O2 
Permukaan 

♦ Peta Sebaran O2 
berbagai 
kedalaman 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
O2, lokasi sampel 

 ♦ dibuat sesuai kebutuhan dan data 
yang ada 

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentahnya 

♦ satuan dalam mikro gram atom per 
liter 

♦ sumber : survei atau data 
sekunder 

♦ Peta Sebaran BOD 
Permukaan 

♦ Peta Sebaran BOD 
berbagai 
kedalaman 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
BOD, lokasi sampel 

 ♦ dibuat sesuai kebutuhan dan data 
yang ada 

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentahnya 

♦ satuan dalam ppm 
♦ sumber : survei atau data 

sekunder 
♦ Peta Sebaran COD 

Permukaan 
♦ Peta Sebaran COD 

berbagai 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
COD, lokasi sampel 

  ♦ dibuat sesuai kebutuhan dan data 
yang ada 

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentahnya 
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kedalaman ♦ satuan dalam ppm 
♦ sumber : survei atau data 

sekunder 
f) Klorofil ♦ Peta Sebaran 

Chlorophyl-a 
Permukaan 

♦ Peta Sebaran 
Chlorophyl-a 
berbagai 
kedalaman 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
Chlorophyl, lokasi 
sampel 

 ♦ dibuat sesuai kebutuhan dan data 
yang ada 

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentahnya 

♦ satuan dalam mg/m3 
♦ sumber : survei atau data 

sekunder 
g) Seston ♦ Peta Sebaran 

Seston Permukaan 
♦ Peta Sebaran 

Seston berbagai 
kedalaman 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
Seston, lokasi sampel 

 ♦ dibuat sesuai kebutuhan dan data 
yang ada 

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentahnya 

♦ satuan dalam mg/l 
♦ sumber : survei atau data 

sekunder 
h) Plankton ♦ Peta Sebaran 

Zooplankton 
♦ Peta Sebaran 

Phytoplankton 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
Zoo, lokasi sampel 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
Phyto, lokasi sampel 

 ♦ dibuat sesuai kebutuhan dan data 
yang ada 

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentahnya 

♦ kalau memungkinkan dibikin 
sampai ke jumlah individu per jenis 
(dg diagram batang) pada setiap 
titik sample  

♦ satuan dalam individu/m3 (Zoo) 
dan sel/m3 (Phyto) 

♦ sumber : survei atau data 
sekunder 

i) Arus ♦ Peta Sebaran Arus 
Permukaan 

♦ Peta Sebaran Arus 
berbagai 
kedalaman 

♦ Isi : grs pantai, vektor 
arah dan kecepatan 
arus, lokasi pengukuran 

 ♦ dibuat sesuai kebutuhan dan data 
yang ada 

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentahnya 

♦ arah dalam derajad (thd utara), 
kecepatan dalam m/dt 
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♦ sumber : survei atau data 
sekunder 

j) Turbiditas ♦ Peta Sebaran 
Turbiditas 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
Turbidity, lokasi sampel 

 ♦ dibuat sesuai kebutuhan dan data 
yang ada (tanpa kejelukan) 

♦ pada lokasi sample diplot data 
mentahnya 

♦ satuan dalam mg/m3 
♦ sumber : survei atau data 

sekunder 
4.   Geologi

a) Sedimen 
♦ Peta Sebaran 

Sedimen Dasar 
♦ Isi : grs pantai, poligon 

tipe/jenis sedimen 
dasar, lokasi sampel 

 ♦ penentuan jenis substrate 
berdasarkan pada skala Wenworth 
dengan segitiga Sheppard 

♦ sumber : survei atau data 
sekunder 

b) Morfologi ♦ Peta Morfologi 
Pantai 

♦ Peta Sel Pantai 

♦ Isi : grs pantai, unit 
morfologi 

♦ Isi : grs pantai, unit sel-
pantai 

 ♦ klasifikasi morfologi mengacu pada 
ITC - Belanda 

♦ sumber : data sekunder 

c) Litologi ♦ Peta Sebaran 
Batuan  

♦ Isi : grs pantai, unit 
litologi 

 ♦ klasifikasi litologi mengacu pada 
ITC - Belanda 

♦ sumber : data sekunder 
5.   Meteorologi

a) Curah 
hujan 

♦ Peta Sebaran 
Curah Hujan 
Tahunan 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
CH (tahunan, bulanan, 
harian?), titik-titik lokasi 
pengukuran 

 ♦ peta dilengkapi dengan jumlah hari 
hujan 

♦ dalam mm 
♦ sumber : data sekunder 

b) Angin ♦ Peta Angin  ♦ Isi : grs pantai, vektor 
arah & kecepatan 
angin, titik-titik lokasi 
pengukuran 

 ♦ berisi : arah (derajad thd utara) 
dan kecepatan (m/dt) angin dan 
ROSE DIAGRAM 

♦ sumber : data sekunder 
c) Udara ♦ Peta Sebaran Suhu 

Udara 
♦ Peta Sebaran 

Tekanan Udara 
♦ Peta Kelembaban 

Udara 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
SU, lokasi pengukuran 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
bar, lokasi pengukuran 

♦ Isi : grs pantai, grs iso-
KU, lokasi pengukuran 

 ♦ Suhu dalam derajad Celcius, 
tekanan dalam Atm, dan 
kelembaban dalam persen 

♦ sumber : data sekunder 
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   d) Awan ♦ Peta Tutupan 
Awan 

♦ Isi : grs pantai, unit klas 
tutupan awan 

 ♦ dilengkapi dengan SUNSHINE 
HOURS 

♦ sumber : data sekunder 
e) Insolasi

Matahari 
 

♦ Peta Insolasi 
Matahari 

♦ Isi : grs pantai, lokasi 
dan besaran hasil 
pengukuran 

- - ♦ berisi total energy penyinaran dan 
jumlah jam penyinaran 
sumber : data sekunder 

6.  Infrastruktur
a) Services 

♦ Peta Inftrastruktur ♦ Isi : grs pantai, 
pemerintah, pddkan, 
kesehatan, ibadat, 
umum, pelabuhan, 
lanud, terminal, stasiun,  

idem idem sumber : survei atau data sekunder 

b) Jalan ♦ Peta Jalan ♦ Isi : grs pantai, negara, 
propinsi, kabupaten, 
kecamatan, desa 

♦ Isi : grs pantai, jalan 
negara, propinsi, 
kabupaten 

♦ Isi : grs 
pantai, jln 
negara, jln 
propinsi 

sumber : survei atau data sekunder 

c) Jalur
kapal 

♦ Peta Alur 
Pelayaran 

♦ Isi : grs pantai, jalur 
tanker, jalur tranport 
umum, jalur nelayan 

idem idem sumber : data sekunder 

7.     Land use
a) Land 

cover 

♦ Peta tutupan lahan 
♦ Peta index vegetasi 

dari analysis citra 

♦ Isi : grs pantai, 
vegetasi, rawa, danau, 
laut, lahan terbuka, 
lahan terbangun 

♦ Isi : perairan, vegetasi 
lebat, vegetasi sedang, 
bare-land, hot-spot 

idem idem

b) Land use ♦ Peta Tataguna 
Lahan 

♦ Isi : grs pantai, 
kampung, perumahan, 
taman / lap. OR,  
kuburan, industri tani, 
industri non-tani, sawah 
irigasi, sawah TH, 
sawah pasut, 
tegal/ladang, kebun 
campuran, kebun 
homogen, perkebunan 
besar, PIR, pdg rumput, 

♦ Isi : grs pantai, 
perkampungan, 
perkotaan, industri, 
pertanian, 
perkebunan, hutan, 
perairan darat, 
pelayanan umum, 
lainnya 

idem sumber : survei atau data sekunder 

   

♦ 
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semak-blk, htn lebat, 
htn sejenis, kolam air 
tawar, tambak, tbk 
garam, waduk, 
danau/telaga, rawa, 
bendungan, lahan 
terbuka, pasar, perdag. 
umum, akom./rekreasi, 
bengkel, gudang, 
instalasi umum,   

c) RUTR ♦ Peta RUTR ♦ Isi : grs pantai, RUTR 
kabupaten 

♦ Isi : grs pantai, RUTR 
propinsi 

- ♦ berisi : peta rencana peruntukan 
lahan di daerah 

♦ sumber : data sekunder 
d) Spesifik

Area 
♦ Peta MPA 
♦ Peta Taman 

Nasional 
♦ Peta Konsesi 

Hutan 
♦ Peta TWA 

♦ Isi : grs pantai, MPA, 
Tmn Nas., Konsesi,  

idem - ♦ perlu ditambahkan keterangan 
mengenai status suatu kawasan 
(sudah ber-SK atau belum) 

♦ sumber : data sekunder 

8.  Topografi ♦ Peta DAS 
♦ Peta Ketinggian 
♦ Peta Kedalaman 

♦ Isi : grs pantai, kontur, 
bts DAS, alur sungai 

♦ Isi : grs pantai, grs 
kontur ketinggian, titik-
titik tinggi 

♦ Isi : grs pantai, grs 
kedalaman, titik-titik 
kedalaman 

idem idem sumber : survei atau data sekunder 

9.  Admin
a) Batas 

Wilayah 

♦ Peta Batas 
Administrasi 

 
 

♦ Isi : grs pantai, bts 
propinsi, kabupaten, 
kecamatan, desa 

tanpa bts kecamatan dan 
desa 

idem ♦ diplot pula lokasi dan nama dari 
ibukota wilayah 

♦ sumber : data sekunder 

b) Kependud
ukan 

♦ Peta Sebaran 
Jumlah Penduduk 
per Wilayah 
Administrasi 

♦ per desa atau 
kecamatan 

per kecamatan atau 
kabupaten 

per kabupaten bila perlu, dapat dibuat berbagai 
macam berdasarkan pada : umur, 
pekerjaan, pendidikan, dll 
sumber : data sekunder 

  

   

 ♦ 

♦ 
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10.  ♦ 

♦ 

♦ 

   Dampak /
Turunan 
a) Dampak 

Peta Tingkat 
Kerentanan 
Terhadap 
Tumpahan Minyak 
Peta Tingkat 
Kerusakan TK 
Peta Proyeksi 
Tingkat Kerusakan 
TK 

• dibuat dengan spatial modelling 
• hasil analisis perubahan % cover 

dari koral hidup 
• disimulasikan berdasar RUTRD 

b) Kesesuaia
n Lahan 

Peta Kesesuaian 
Lahan Budidaya  
Perairan Dangkal 
Peta Kesesuaian 
Lahan Pesisir 
Peta Zonasi 
Pemanfaatan TK 
yang Aman 
Dampak  

c) Wilayah
Konsesi / 
Proteksi 

Peta Usulan 
Wilayah Suaka 
Flora dan Fauna 
Laut / Pesisir 

 
11.  ♦ 

♦ 

   Sosek Peta jumlah 
tangkapan ikan 
Peta daerah 
tangkapan ikan 

• data sekunder dari TPI atau 
berdasar BME fish-landing 

• berupa lokasi (point), batas zona 

 ♦ 

♦ 

♦ 

    

  ♦     
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Catatan :  

1. Jikalau ada peta-peta lain yang belum tercakup dalam tabel klasifikasi di atas dapat 

dimasukkan kedalam tema yang sesuai! 

2. Basemap yang dibuat menggunakan citra Landsat TM digital harus direktifikasi dengan 

GCP's dari lapangan maupun dengan peta rupabumi terbitan Bakosurtanal (untuk citra 

Landsat ETM+ tidak perlu rektifikasi lagi). GCP's dikumpulkan dengan GPS receiver Garmin 

Series (12 XL, 48 XL dll) atau receiver lain yang dapat dilakukan pengamatan untuk koreksi 

secara differensial. Petunjuk penggunaan GPS secara umum untuk pengumpulan 
GCP's di lapangan maupun untuk survei akan disusun pada buku tersendiri. 

3. Data yang memungkinkan diturunkan dari citra, diperoleh dari interpretasi manual (dan 

sebagian interpretasi digital dengan standard pemrosesan DIP) secara "on the screen 

digitizing" yi. al. : peta basemap, peta habitat, peta land-cover, peta SST, peta indeks 

vegetasi, peta seston, peta chlorophyl, peta turbiditas dan peta transparency (yang di-cross 

check-kan dengan data lapangan). 

4. Peta-peta selain tersebut di No. 4, diturunkan dari data yang diperoleh dari pengukuran 

langsung di lapangan ataupun data sekunder dari instansi terkait dengan cara plotting data 

dengan penggambaran menggunakan diagram batang (peta insolasi matahari) ataupun 

dengan cara interpolasi menggunakan metode Krigging. Petunjuk teknis yang lengkap 
akan disusun di kemudian hari. 

5. Seluruh peta menggunakan sistem koordinat geografi (dalam "decimal degrees") dengan 

proyeksi UTM memakai datum WGS'84 (agar peta-peta yang bersebelahan menjadi 

"seamless"). 

6. Pencetakan peta dapat dilakukan setidaknya pada tiga macam skala yaitu : 50.000, 

100.000, 250.000 tergantung pada kebutuhan dan kepentingannya. Untuk keperluan 

pencetakan ini, sistimnya mengacu pada sistim "blaad" dari peta rupabumi terbitan 

Bakosurtanal, baik pembagian "blaad" maupun penomorannya. 

7. Seluruh format data tabuler yang menjadi pelengkap data spasial dan tersimpan dalam SIG 

mengikuti format yang dibakukan oleh tim Database.  
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b).  Penomoran lembar peta 

 

Penomoran lembar peta produksi CRITC ini hanyalah untuk keperluan pencetakan saja karena 

produk peta CRITC yang tersimpan dalam database SIG adalah “seamless” atau bersifat 

sambung menyambung tiada putus untuk seluruh wilayah Indonesia. Agar penomoran lembar 

peta produk CRITC seragam maka sistem penomorannya mengacu kepada sistem yang 

dipakai oleh Bakosurtanal maupun Dishidros. Penomoran ini mulai diberlakukan pada peta 

skala 1 : 250.000. Peta-peta lain yang akan dicetak pada skala yang lebih kecil tidak 

menggunakan nomor lembar. Sedangkan penomoran peta-peta yang dicetak pada skala yang 

lebih besar (CRITC merencanakan akan mencetak peta pada skala 1 : 250.000 dan 1 : 

100.000) mengacu pada penomoran peta skala 1 : 250.000 sebagai induknya. 

 

Penomoran kearah mendatar (horizontal) berdasarkan pada jarak 1o30’ dari UTM Zone 46 pada 

90o Bujur Timur diawali dengan nomor 01 kearah timur sampai Zone 54 pada 142o30’ Bujur 

Timur dengan nomor akhir 35. Dalam penyebutannya nomor mendatar ini (2 angka) disebutkan 

di depan. 

 

Penomoran kearah vertikal berdasarkan pada jarak 1o yang diawali dari 16o Lintang Selatan 

dengan nomor 01 kearah utara sampai 8o Lintang Utara dengan nomor akhir 23. Dalam 

penyebutannya nomor vertikal ini (2 angka) disebutkan setelah nomor horizontal.  

 

Secara hirarki sistem penomoran lembar peta adalah sebagai berikut :  

1. Lembar peta skala 1 : 250.000 berukuran 1o30’ x 1o, terbagi atas 6 lembar peta skala 1 : 

100.000 dengan ukuran 30’ x 30’. 
2. Jikalau diperlukan untuk mencetak peta berskala lebih besar yaitu 1 : 50.000, maka 

lembar peta skala 1 : 100.000 terdiri-dari 4 lembar peta skala 1 : 50.000 dengan ukuran 

15’ x 15’. 
 

Untuk lebih jelasnya, hirarki tersebut digambarkan dalam skema di bawah ini : 

 

Contoh berikut adalah lembar peta daerah Kepulauan Seribu (Nomor Lembar 1210) skala         

1 : 250.000 yang terdiri dari 6 lembar peta skala 1 : 100.000. Dengan demikian lembar peta 

skala 1 : 250.000 nomor 1210 akan terdiri dari lembar peta skala 1 : 100.000 nomor 1210-1, 
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1210-2, 1210-3, 1210-4, 1210-5 dan 1210-6. Setiap lembar (sebagai contoh lembar kedua yaitu 

nomor 1210-2) kemudian dipecah lagi menjadi 4 lembar peta skala 1 : 50.000 seperti 

ditunjukkan pada gambar berikutnya. Sehingga peta skala 1 : 100.000 nomor 12102 akan terdiri 

dari lembar peta nomor 12102-1, 12102-2, 12102-3 dan 12102-4. 

 

106o30’        107o00’            107o30’          108o00’BT 
 
 

4 

 
 

5 
 

1210 

           
 

6 

05o00’LS 
Skala 1 : 250.000

NO. 1210            
Lebar : 1o30’ x 1o         

(±45 x 67 cm)
 
05o30’ 

                      
 

1 

 
 

2 

 
 

3 
Skala 1 : 100.000

NO. 1210-2         Lebar 
: 30’ x 30’ 

(±56 x 56 cm)

06o00’ 
 
 
107o00’            107o15’             107o30’ BT 

 
 

3 

 
 

4 
 

2 
                         

 
1 

 
 

2 

 05o30’ LS        
 

Skala 1 : 100.000
NO. 12102            Lebar : 30’ x 
30’          

(±56 x 56 cm)

05o45’ LS 
Skala 1 : 50.000

NO. 12102-2         Lebar : 15’ x 15’ 
(±56 x 56 cm)

06o00’ LS 
 
Peta yang menggambarkan nomor indeks peta untuk seluruh Indonesia pada skala 

1:250.000 terlampir di akhir manual ini. Beberapa nomor lembar penting di keempat lokasi 

CRITC yaitu : 

• Propinsi Riau  Senayang – Lingga (1015), Batam dan Bintan (1016). 

• Propinsi Sulsel  Selayar – Takabonerate (2109) 

• Propinsi Irja  Biak – Padaido (3114) 

• Propinsi NTT  Maumere (2207) 
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c).  Lay out peta 
 
Pada prinsipnya setiap print out peta harus memenuhi kaidah kartografi yang setidaknya harus 

berisi hal-hal sebagai berikut, yaitu isi peta (petanya itu sendiri), judul peta, skala peta 
(batang dan angka), keterangan / legenda dari isi peta, riwayat peta (sumber data dan 
cara pembuatan), petunjuk arah mata angin, informasi tentang datum (juga proyeksi 
kalau mungkin) yang digunakan, grid dan angka koordinat, logo dan informasi dari 
instansi pembuat peta, indeks yang menunjukkan nomor lembar atau lokasi , serta 
tanggal pembuatan.  
Berikut ini adalah contoh format layout peta yang akan diproduksi oleh CRITC pada skala 1 : 

250.000 dan 1 : 100.000 untuk wilayah lingkungan terumbu karang. Gambar atas untuk skala 1 

: 250.000, sedangkan gambar bawah untuk skala 1 : 100.000. 

 
1 
 
2 

3 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

    
4 

    

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

__________________________ 
5 

________________ 6 
_______ 7 

 
* 8 

9 
 

 
 

10 
 

11 
 

12 13 14
15

 
16 17
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3 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

    
4 

  

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

__________________________ 
5 

____________  6 
_______ 7 

 
* 8 

9 
 

 
 

10 
 

11 
 

 12 13 14
 
 

15
 

16 17
 

  
Keterangan : 
1. Ukuran kertas peta 58 x 100 cm (atas) dan 68 x 88 cm (bawah). 

2. Garis tepi luar peta  51 x 93 cm (atas) dan 62 x 82 cm (bawah). 

3. Cakupan peta 45 x 67 cm (atas) dan 56 x 56 cm (bawah).  

4. Isi peta dengan lebar grid 10’ (atas) dan dengan lebar grid 5’ (bawah). 

5. Judul peta (contoh : PETA LINGKUNGAN TERUMBU KARANG lembar Takabonerate 

2109 dan 2110). 

6. Skala peta (skala angka di atas dan skala batang di bawahnya). 

7. Informasi DATUM (misal : WGS’84) dan proyeksi peta (diseragamkan UTM). 

8. Petunjuk arah utara. 

9. Indeks lokasi peta (tercantum nomor lembar peta). 

10. Keterangan / legenda isi peta. 

11. Keterangan tentang riwayat peta. 

12. adalah simbol / logo dari LIPI. 

13. logo COREMAP. 

14. logo instansi lain yang terlibat atau mendapat kontrak pengerjaan peta (misal LAPAN, 

UNHAS dan lain-lainnya). 

15. adalah nama instansi dan alamat kantornya sesuai dengan logo pada nomor 12 (yaitu : 

Puslitbang Oseanografi – LIPI, Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta 14080, Telepon (021) 

683 850, Fax (021) 681 948). 
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16. adalah nama instansi dan alamat kantornya sesuai dengan logo pada nomor 13 (yaitu : 

COREMAP Project, Jl. Raden Saleh 43, Jakarta 10330, Telepon (021) 314 3080, Fax (021) 

314 3082). 

17. adalah nama instansi dan alamat kantornya sesuai dengan logo pada nomor 14 (yaitu : 

LAPAN, Jl.Lapan  No.70 Pekayon, Pasar Rebo Jakarta Timur 13710). 

 
 

d).  Simbol, warna dan keterangan 
 

Pembahasan tentang simbol, warna, serta keterangan peta (legenda) hanya difokuskan 

pada peta dasar atau peta LTKI dan belum mendetil. Untuk simbol dan warna yang 

digunakan pada peta-peta tematik belum dapat disusun. Unsur-unsur yang digambarkan 

kedalam peta LTKI adalah seperti tertuang dalam tabel berikut. 

 

 

Tabel 3. Unsur-unsur peta LTKI 

Kategori Unsur Simbol / warna 

Kota Propinsi, 

Kabupaten, 

Kecamatan, Desa 

Mengikuti simbol dan warna dari peta LPI Bakosurtanal 

Titik kedalaman Idem 

Pelabuhan Idem 

Mercu suar Idem 

Titik 

TPI Idem 

Garis pantai Coklat (hue : 31, saturasi : 187, value : 35) 

Sungai Biru tua  (hue : 170, saturasi : 255, value : 255) 

Kontur kedalaman Biru keabuan 

Batas administrasi 

(Negara, Propinsi, 

Kabupaten, 

Kecaamatan, 

Desa) 

Mengikuti standar simbol dan warna peta LPI 

Bakosurtanal 

Jalan Garis double mera (hue :0, saturasi : 255, value :165)  

Garis 

Jalan lain Garis tunggal cyan (hue : 0, saturasi : 0, value : 85) 
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Koral (fringing reef) Merah muda (hue : 0, saturasi : 45, value : 251) 

Koral (patch reef) Merah muda (hue : 0, saturasi : 25, value : 254) 

Mangrove Hujau tua (hue : 59, saturasi : 205, value : 80) 

Seagrass Hijau muda (hue : 48, saturasi : 116, value : 175) 

Pasir Cyan (hue : 63, saturasi : 19, value : 219) 

Lumpur Cyan (hue : 15, saturasi : 15, value : 233) 

Shoal Merah muda (hue : 9, saturasi : 79, value : 254) 

Goba Biru mudah (hue : 128, saturasi : 255, value : 255) 

Poligon 

Laut Biru muda (hue : 130, saturasi : 60, value : 255) 

 Pemukiman Merah muda (hue : 254, saturasi : 113, value : 183) 

 

Tentang penamaan unsur-unsur geografis dalam peta, seluruhnya mengikuti tatacara 

penamaan lokal (mengikuti standar peta LPI Bakosurtanal seperti : Noel untuk sungai di NTT, 

Taka untuk gosong karang di Sulsel, Bungin untuk gosong pasir di Sulsel). Namun demikian 

dalam legenda atau keterangan peta tetap menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia yang 

sudah lazim digunakan yaitu : sungai, gosong karang, gosong pasir untuk istilah yang 

disebutkan dalam contoh di atas. 

 

e). Penamaan file 

 

Untuk memudahkan dalam pengelolaan data spasial nama-nama file datanyapun perlu 

distandarisasikan. Nama file data spasial mengikuti aturan sebagai berikut: 

• Nama file paling panjang adalah 8 digit dengan format : ttxxxxyz  dimana dua 

digit pertama (tt) adalah nama yang mewakili tema peta, empat digit setelahnya 

(xxxx) merupakan nomor lembar peta (skala 1 : 250.000), digit ketujuh (y) dan 

kedelapan (z) mewakili kode nomor lembar peta skala 1 : 100.000 (xxxxy) dan 

skala 1 : 50.000 (xxxxyz). Contoh : lb2109 adalah peta LTKI (peta dasar) lembar 

2109 (kawasan Takabonerate bagian bawah / selatan) skala 1 : 250.000. 

Lb2109-2 dan Lb2109-2-2 adalah blow up dari lokasi yang sama untuk skala 1 : 

100.000 dan skala 1 : 50.000. 

• Tabel 4 di bawah mendeskripsikan kode nama file untuk dua digit pertama 

beserta keterangan tentang tema yang dikandung. Penamaan ini masih terbatas 

pada data yang utama terlebih dulu. Untuk data lainnya akan disusun kemudian. 
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Tabel 4. Singkatan kode nama file (dua digit pertama) beserta maksudnya. 

Kode Keterangan Kode Keterangan 
Ad Berkait dengan Administrasi Jl Peta-peta Jalan 
Pd Berkait dengan Kependudukan Pr Peta-peta Sarana – prasarana 
Av Berkait dengan data Audio Visual At Alur pelayaran Transportasi 
Lb Peta dasar LTKI An Alur pelayaran Nelayan 
Mo Peta-peta Geomorfologi Am Alur pelayaran Minyak dan Gas 
Sd Peta-peta Sedimen Tl Berkait dengan Tutupan Lahan 
Kr Berkait dengan Koral Iv Peta-peta Indeks Vegetasi 
Mg Berkait dengan Mangrove Pl Peta-peta Penggunaan Lahan 
Lm Berkait dengan Padang Lamun Kl Peta-peta kemampuan Lahan pesisir 
Km Peta Kerentanan terhadap Minyak Tn Peta-peta Taman Laut Nasional 
Rk Tingkat kerusakan TK Lw Peta-peta sebaran Lokasi Wisata 
Tk Proyeksi tingkat kerusakan TK Rt Peta-peta RUTRD 
Su Sebaran Suhu Udara Sg Peta-peta Batas DAS dan Sungai 
Tu Sebaran Tekanan Udara Dp Peta-peta Kedalaman 
Ku Sebaran Kelembaban Udara Tg Peta -peta Ketinggian 
Ch Sebaran Curah Hujan Cp Sebaran Klorofil-a 
Pa Peta-peta Angin Cc Sebaran Klorofil-a hasil analisis citra 
Ka Sebaran Arus Ni Sebaran Nitrit 
Sl Sebaran salinitas Na Sebaran Nitrat 
Se Sebaran Seston Fo Sebaran Fosfat 
Sc Sebaran Seston hasil analisis citra Si Sebaran Silikat 
Te Sebaran Suhu Su Sebaran Sulfat 
St Sebaran Suhu hasil analisis citra Fi Sebaran Fitoplankton 
Tr Peta-peta Transparansi Zo Sebaran Zooplankton 
Tc Transparansi hasil analisis citra Tb Sebaran Turbiditas 
Ok Sebaran Oksigen Ts Sebaran Turbiditas hasil analisis citra 
Ot Sebaran Oksigen Terlarut   
Jt Jumlah tangkapan   
Dt Daerah tangkapan   

 

 

 
 

 50 



3.3.   DOKUMENTASI 
 

3.3.1 Pendahuluan 
Salah satu fungsi teknis CRITC adalah sebagai pengumpul data dan 

mendokumentasikannya baik dalam bentuk book materials (contoh : buku) dan non-book 

materials (contoh : file komputer (CD atau disket)) serta menjamin kemudahan untuk 

temu kembali dokumen. Untuk itu dikembangkan suatu system yang friendly, mudah dan 

memuaskan bagi pemakai jasa serta mendukung pengelolaan ekosistem terumbu 

karang. 

 

a. Pengumpulan Dokumen 
Sebagai pusat informasi terumbu karang, CRITC berupaya untuk mengumpulkan 

seluruh data dan informasi tentang terumbu karang di Indonesia.  Pengumpulan 

informasi dilakukan secara proaktif melalui pencarian data dan informasi yang telah 

dikumpulkan oleh semua komponen yang ada di CRITC dan pengumpulan data 

sekunder dari berbagai sumber baik instansi pemerintah maupun swasta, di tingkat 

nasional maupun daerah. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan 

mendatangi instansi terkait yang kemungkinan besar  mempunyai data dan informasi 

yang berhubungan sumber daya laut pada umumnya dan pengelolaan sumber daya 

terumbu karang. Pengumpulan data dan informasi dapat juga dilakukan dengan 

pertukaran informasi dengan berbagai instansi baik dalam maupun luar negeri. 

 
b. Pengolahan Dokumen 

 

Dokumentasi ialah penyusunan, penyimpanan dan temu balik terhadap segala bentuk 

informasi yang terekam (dokumen-dokumen) dalam suatu subjek-subjek tertentu. 

Menurut Anglo American Cataloguing Rules (AACR-2)  bentuk dokumen-dokumen 

yang diolah adalah : 

 Buku, pamflet dan lembar cetak. 

 Bahan-bahan kartografi. 

 Manuscript. 

 Musik. 

 Rekaman suara. 

 Gambar bergerak  dan rekaman video. 
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 Bahan-bahan grafik. 

 File-file komputer. 

 Artefacts dan realia berdimensi tiga 

 Microforms. 

 Serials. 

 

Untuk pengolahan dokumen tersebut diatas dapat dilakukan secara : 

• Manual: berupa pendiskripsian dokumen dalam suatu bentuk kartu katalog. 

• Otomasi: pembuatan pangkalan data (database) bibliografi dengan 

mempergunakan perangkat lunak WINISIS. 

 

3.3.2. MANUAL 
 

Pusat informasi CRITC dalam proses pengolahan dokumen  berpedoman pada: 

a. Anglo American Cataloguing Rules (AACR-2) 

b. Dewey Decimal Classification (DDC-21) dan untuk Kode Wilayah Geografi 

Indonesia (terlampir). 

 

Bentuk format katalog yang lazim digunakan adalah : 

Title proper [general material designation] = parallel title : other title information / 

First statement for responsibility ; each subsequent.-- Edition statement / first statement 

of responsibility.-- Material (or type of publication), etc.-- Extent of etc : first publisher, 

etc.date of publication, etc.-- Extent of item : other physical details; dimensions. - - (Title 

proper of series / statement of responsibility relating to series, ISSN of series ; 

numbering within series.  Title of subseries. ISSn of subseries ; numbering within 

subseries). – Note(s). – Standard number. 

 

Penjelasan pada format katalog meliputi daerah, elemen-elemen serta tanda-tanda baca 

pendeskripsian : 

a) Judul       Judul biasa 

=  judul parallel 

:   keterangan judul / anak judul 

/   pernyataan tanggung jawab 

b) Edisi  .-- keterangan edisi 
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c) Penerbitan dan distribusi 

.-- tempat terbit 

:  nama penerbit     

tahun terbit 

d) Deskripsi fisik 

Paginasi dan / atau jumlah jilid 

:  keterangan ilustrasi 

;  ukuran 

+  bahan yang diikut sertakan 

e) Seri – Keterangan seri 

:  keterangan sub seri 

; No seri ISSN 

f) Catatan hal-hal yang dianggap penting 

g) No. Standard 

 

Contoh dalam bentuk kartu katalog : 

Entri Utama di bawah Pengarang/Penanggung Jawab 

 
Jejakan di bawah Judul  
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Jejakan di bawah subjek  

 
Selain dari pembuatan kartu katalog juga dibuat : 

1. Pembuatan label (berisi nomor panggil dokumen) yang ditempel atau dilekatkan 

pada punggung buku. Elemen nomor panggil itu adalah : 

 
307.973 ---------  Nomor Klasifikasi dari DDC-21 

Nur ---------  3 huruf pertama nama penanggung jawab yang sudah dibalik 

m --------- 1 huruf pertama judul depan 

 

Contoh label : 

 
 

2. Pembuatan kartu buku dan kantong buku, yang dilekatkan pada halaman akhir dokumen 

(terlampir). 

 

3.3.3.  OTOMASI 
 

Program otomasi yang dipergunakan dalam pengelolaan dokumen-dokumen  di CRITC 

menggunakan  perangkat lunak WINISIS yang dibuat oleh UNESCO untuk mengelola 

pangkalan data bibliografis.  WINISIS adalah nama popular untuk  CDS/ISIS (Computerized 

Documentation System/Integrated Set of Information System) yang dapat dijalankan dengan 

windows versi 1.3 atau versi yang lebih baru, termasuk windows NT. 
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Pangkalan data Winisis terdiri dari empat bagian utama, yaitu:  

 

1. Tabel ruas (Field Definition Table-FDT) 

Tabel ruas merupakan tempat ruas-ruas dari suatu pangkalan data.  Untuk satu 

pangkalan data hanya perlu dibuat satu tabel ruas. 

2. Lembar kerja ketik (Worksheet) 

Merupakan tempat cantuman harus diketik.  Lembar kerja juga menjadi tempat 

cantuman disunting, yaitu diubah, dikurangi, ditambah atau dihapus. 

3. Format tampilan (format) 

Dengan Format tampilan memungkinkan Winisis menampilkan cantuman di layar 

komputer dalam bentuk tertentu.  Format tampilan merupakan “syntax” yang harus 

ditulis dalam bahasa Winisis. 

4. Tabel indeks (Field Selection Tables) 

 
 

FDT (Field Definition Table) 
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FST (Field Selection Table) 
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Format Tampilan Entry Data (Worksheet) 

 
 
Penelusuran atau Temu Balik Informasi 

 
 

Salah satu fasilitas yang terdapat di program WINISIS selain penyimpanan informasi 

adalah fasilitas  temu balik informasi (Information Retrieval). Temu balik informasi ini dapat 

dilakukan dengan sederhana ataupun Boolean. Secara sederhana dapat dilakukan dengan 

langsung mengklik kotan dialagi SEARCH, lalu ketik kata kunci (Key Word) yang akan dicari, 

kemudian klik EXECUTE lalu klik DISPLAY. Sedangkan untuk penelusuran Boolean 
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mengharuskan penggunaan karakter-karakter tertentu disebut operator Boolean-untuk 

memisahkan kata-kata dalam kalimat telusur. Operator Boolean terdiri dari AND, OR dan NOT. 

 

a) Operator “AND” 
Operator “AND” digunakan untuk menemukan topik yang dinyatakan dengan semua kata 

dalam kalimat telusur. Operator ini dibuat dengan mengklik tombol AND dalam kotak dialog 

atau menekan *. Pada penelusuran dengan operator ini jumlah kata yang digunakan dapat 

lebih dari dua dan urutan kata dapat diabaikan. Misalnya, untuk menemukan buku 

mengenai “karang lunak” kalimat telusur harus disusun sebagai berikut ; 

 

Karang [AND] Lunak atau Lunak [AND] Karang 

 

b) Operator ‘OR” 
Operator “OR” digunakan untuk menemukan salah satu topik yang terdapat dalam kalimat 

telusur. Operator ini dibuat dengan mengklik tombol OR atau menekan +. Operator ini 

biasanya digunakan untuk menemukan sebuah topik yang dinyatakan dengan beberapa 

istilah yang berbeda. Pada penelusuran dengan operator ini jumlah kata yang digunakan 

dapat lebih dari dua dan urutan kata dapat diabaikan. Misalnya, untuk menemukan buku 

mengenai “karang” kalimat telusur dapat disusun sebagai berikut : 

 

Karang [OR] Terumbu Karang 

 

Operator ini juga dapat digunakan untuk menemukan topik-topik yang sama sekali tidak 

berhubungan, misalnya karang, mangrove dan nelayan, kalimat telusur : karang [OR] 

mangrove [OR] nelayan 

 

c) Operator “NOT” 
Operator “NOT” digunakan untuk menemukan suatu topik dengan kekecualian. Operator ini 

dibuat dengan mengklik tombol NOT atau menekan ^. Pada penelusuran dengan operator 

ini urutan kata sangat penting. Untuk menemukan buku mengenai “karang” tetapi bukan 

“karang keras”, kalimat telusur harus disusun sebagai berikut : 

 

Karang [NOT] Keras            
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3.4 Sistem Administrator 
 

3.4.1 Pendahuluan 
Sistem Administrator bertugas untuk memelihara dan memperbaiki seluruh sistem 

komputerisasi dan sekaligus memberikan solusi permasalahan  Semuanya itu 

tergantung kepada besarnya suatu organisasi dan kompleksitas dari teknologi komputer. 

 

Tugas system administrator meliputi : 

 memberikan training kepada seluruh staf dan supporting system 

 membantu didalam instalasi software dan upgrading komputer baik hardware 

maupun software 

 mengikuti perkembangan teknologi IT (information technology) dan 

troubleshooting 

 sebagai pengelola jaringan dan maintenance jaringan komputer 

 membuat dokumentasi dari jaringan komputer 

 sebagai database supervisi 

 

Sistem administrator selain sebagai pemelihara jaringan juga harus mempunyai keahlian 

sebagai berikut : 

 pengetahuan dan keahlian tentang teknologi jaringan  

 pengetahuan dan keahlian tentang aplikasi perkantoran (office) 

 pengetahuan dan keahlian tentang instalasi software jaringan 

 pengetahuan dan keahlian tentang hardware dan upgrading 

 kemampuan untuk memberikan training network, hardware, dan software  

 pengetahuan dan keahlian tentang internet dan intranet  

 pengetahuan dan keahlian dibidang pemeliharaan server dan jaringan  

 

Pekerjaan sehari-hari dari system administrator meliputi : 

 Back Up system komputer yang meliputi 

Data, informasi, hardware dan software 

 Bertugas mengelola sistem jaringan 

 Memastikan bahwa antivirus selalu up-to-date dan juga membersihkan komputer 

yang terkena virus 
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 Memberikan training dan membantu staf didalam penggunaan komputer baik 

hardware / software 

 Membantu user didalalm memecahkan permasalahan yang menyangkut 

komputer (contoh: printer,file-sharing,OS, jaringan, dll) 

 

3.4.2. Sumber Daya Manusia 
Dalam pelaksanaannya system administrator membutuhkan beberapa personil untuk hal 

: pengelolaan jaringan, supporting sistem (help desk) 

 

SYSTEM ADMINISTRATOR

TEKNISIADMINISTRASI
 

 

Idealnya pelaksanaan pengaturan system jaringan komputer di coremap, dibutuhkan suatu 

team yang solid untuk sama-sama membangun dan merancang pekerjaan seperti diatas 

.Adapun personil tersebut sbb:  

 

1) System Administrator  
 Tujuan Pekerjaan : 

Melakukan administrasi dan pengawasan tugas-tugas dalam koordinasi dengan 

seluruh team sistem informasi. 

 

 Kemampuan yang dibutuhkan : 

Pengalaman dalam bidang pengawasan dan pengembangan teknologi informasi. 

 

 Fungsi / Uraian Pekerjaan  

a) Mengembangkan dan mengawasi staff-nya dalam menentukan prioritas dan 

tujuan; Memberikan arahan (guidance) dan alur pekerjaan (work direction); 

mempromosikan dan pengembangan kemampuan yang lebih profesional; 

dan memberikan pelatihan-pelatihan untuk staff-nya. 

b) Membantu pengembangan kebijakan dan perencanaan teknologi den 

menyusun rencana kerja. 
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c) Menyetujui dan merekomendasikan peralatan teknologi informasi dan 

software untuk mendukung system. 

d) Meningkatkan layanan user dan mendistribusikan informasi  sebagai 

penghubung antara System Administrator dan komponen COREMAP lainya 

pada isu-isu yang berhubungan dengan teknologi informasi.  

e) Menyiapkan laporan-laporan internal dan eksternal sesuai dengan 

kebutuhan. 

f) Mengelola dan memelihara hak-hak access pengguna (user). 

g) Mengkoordinir proyek-proyek pemasangan (instalasi) software baru dan 

upgrade. Merawat sistem jaringan (network) dengan menyelesai kan 

masalah-masalah yang ada (troubleshooting).  

h) Memberikan pelatihan didalam penggunaan mengenai infrastruktur jaringan 

(network)  

i) Menghubungkan koneksi antar jaringan dan menelusuri (trace) rute-nya 

(route) untuk memastikan koneksi dapat berjalan dengan baik.  

j) Menangani permasalahan didalam jaringan (network backups) 

k) Membuat, menghapus account-account jaringan (network accounts), 

merubah hak-hak pada jaringan (network rights) dan manajement group, dan 

pemasangan (install) printer-printer jaringan dan manajemen antrian (queue 

management).  

l) Melakukan pengawasan harian untuk memantau penggunaan jaringan, 

ketersediaan space pada harddisk, dan server error logs. 

m) Bekerja dengan anggota tim lainnya didalam pemasangan (installation), 

perawatan (maintenance), dan uji coba (testing). 

n) Melakukan pelaporan bulanan mengenai jaringan. 

o) Memantau situs web vendor jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk keperluan: 

patches, release, viruses, dan identifikasi masalah potensial. 

p) Dukungan utama bagi team jaringan (network) untuk permasalahan jaringan 

yang meluas pada pengguna akhir (end-user). 

 

2) Administrasi  

 Tujuan Pekerjaan  

Melakukan administrasi perkantoran dan membantu operasional sehari-hari  
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 Kemampuan yang dibutuhkan  

Pengalaman dalam bidang administrasi perkantoran 

 

 Fungsi / Uraian Pekerjaan  

a) TujuanMenjaga arsip/database dan file-file. 

b) Melakukan pekerjaan administrasi. 

c) Membantu dalam menjaga/merawat peralatan kantor.  

d) Membuat jadwal kegiatan dan mengkoordinir pemakaian fasilitas. 

e) Bertanggung jawab atas: kelancaran operasional sehari-hari agar dapat 

berlangsung secara efektif dan efisien, menjaga asset, dan prosedur-

prosedur yang harus diikuti dan membuat laporan sesuai dengan yang 

dibutuhkan. 

f) Mengkoordinir peminjaman CD program, Buku Manual, Buku Referensi 

dan peralatan yang ada. 

 

3) Teknisi  
 Tujuan Pekerjaan  

Memecahkan masalah (troubleshooting) dan melakukan perawatan komputer 

pada laboratorium komputer dan komputer kerja (workstation) dan peralatan 

pendukungnya. 

 

 Kemampuan yang dibutuhkan 

Pengalaman dalam perawatan dan troubleshooting komputer kerja (workstation) 

dan peralatan pendukungnya. 

 

 Fungsi / Uraian Pekerjaan  

a) Merawat, dan memecahkan masalah hardware dan software yang timbul 

pada komputer kerja (workstation) dan komputer di laboratorium komputer 

dan peralatan pendukungnya. 

b) Membantu staff lainnya dalam masalah-masalah hardware dan software 

yang timbul pada komputer kerjanya dan peralatan pendukungnya.  

c) Melakukan: perbaikan dan installasi hardware, software dan peralatan 

pendukungnya, dan juga menjaga asset yang ada di laboratorium komputer.  

d) Membuat uraian laporan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manajemen. 
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3.4.3 Sistem prosedur Operasional  
a) Maintenance  

Pengisian formulir untuk pengelolaan/perbaikan (maintenance) komputer baik 

hardware/software maupun sistem operasi. 

 

Yang termasuk kedalam prosedur Maintenance : 

o Hardware/Software 

 Troubleshooting 

 Perbaikan 

 Prosedur Maintenance S/W : 

• Update sesuai perkembangan S/W 

o Ruangan Komputer (Server) 

Ruangan server harus dalam keadaan suhu rendah (+ 20oC) dan kelembaban 

tinggi. Beroperasi 24 jam dalam satu hari. 

o Log book 

Diharuskan untuk mengisi log book setiap kali user menggunakan peralatan 

komputer dan pheriperalnya (peralatan pendukung lainnya seperti : printer, 

scanner, plotter, cdwriter, dlsb.) 

 

b) Backup 

 Tujuan Back Up Data  

o Menjaga kelancaran pengoperasian komputer beserta jaringannya; 
Banyak sekali masalah timbul dari kesalahan pengoperasian atau 

kurangnya pelatihan, pengetahuan dan pengenalan terhadap komputer 

yang akan menghambat kelancaran dari kerja komputer. Dalam hal ini, 

perlu perawatan, pelatihan, konsultasi, dan penyelesaian masalah 

berhubungan dengan kerusakan baik hardware maupun software 

ataupun kesalahan dalam pengoperasian.   

o Menjaga supaya data-data penting tidak hilang; Mem-backup data 

penting  secara rutin dalam kurun waktu tertentu.  

o Menghemat anggaran belanja untuk Komputerisasi; Mengikuti 

prosedur paket perawatan jaringan komputer secara professional, 
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memungkinkan komputer pelanggan bekerja lebih optimal walau 

dengan sumber daya hardware yang terbatas.  
o Menambah effisiensi kerja; Menerapkan komputerisasi untuk proses 

kerja, sehingga effisiensi kerja akan meningkat.  
 

 Macam-macam Perawatan Komputer dan Jaringan:  
o System Back-up (membuat salinan/copy untuk data-data penting yang 

ada pada komputer, dan back-up copy disimpan ditempat yang aman)  

o System Optimization (defragmentasi data, membuang sampah-

sampah yang ada pada komputer, memperbaiki kesalahan setting)  

o System Rebuild (membangun dan menata ulang kembali sistem yang 

rusak oleh faktor yang tidak disengaja, supaya sistem dapat bekerja 

kembali seperti semula)  

o System Upgrade (menambah fungsi, memperbaharui sistem yang ada 

sesuai dengan permintaan pelanggan, testing stabilitas untuk hardware 

dan software sebelum pemasangan)  

o Training (pelatihan, pengarahan dan konsultasi untuk pemakai supaya 

dapat mengoperasikan komputer dengan baik dan benar)  

o Pembersihan Virus (melacak dan membersihkan virus dari komputer 

dan jaringan)  

o System Security (pemasangan dan perubahan password, untuk 

pengamanan sistem dan data penting perusahaan dari orang luar yang 

tidak berkepentingan)  

o Konsultasi (konsultasi, analisa dan saran secara professional untuk 

segala hal yang berhubungan dengan komputer) 

o Perawatan Hardware Komputer (merawat hardware komputer, 

membersihkan komputer, mengurangi kerusakan pada hardware)  

o Mengganti barang-barang komsumtif (mengganti tinta printer, 

mouse, floppy disk yang rusak, dll)  
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 Mekanisme Back Up 

o Harian : dikerjakan selama 5 (lima) hari kerja dari senin s/d Jum’at. 

 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at

Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at

 

 

 

 

 

 

 

o Mingguan : dikerjakan setiap akhir minggu yaitu hari Sabtu 

 

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5

 

 

 

 

 

 

 

 

o Bulanan : dikerjakan setiap tanggal akhir setiap bulan 

 
Januari Februari Maret April Mei Juni

Juli Agustus September DesemberOktober November

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: Backup dilakukan dengan dua copy yang masing-masing di diletakan di 

tempat terpisah 
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o Media/Peralatan BackUp 

Data merupakan hal yang sangat penting bagi para pemakai komputer, tidak ada 

seorang pun yang ingin kehilangan data, karena kehilangan data bisa berarti 

kehilangan segala-galanya, ada berbagai penyebab kehilangan data misalnya 

terkena virus. Ada orang yang setelah kehilangan data baru menyadari betapa 

pentingnya data komputer, dan baru mencari teknisi komputer yang bisa 

mengembalikan datanya, tapi tidak semua data yang hilang bisa di kembalikan, 

sehingga backup data merupakan cara yang paling baik untuk mengamankan 

data. 

Ada banyak cara untuk mem-back-up data misalnya menggunakan CDROM atau 

Tape, CDROM adalah media backup yang paling sering digunakan karena selain 

murah juga dapat di baca langsung di komputer.  

 

Perbandingan Media Penyimpanan 

. Floppy Disk Tape Recorder Zip Disk Compact Disk 

 

 
Tahan lama ?    Tidak Tidak Tidak Ya 
Berjamur Ya Ya Ya Tidak 
Kapasitas yang dapat 
disimpan  1.44mb Na 100mb 600mb 

Diperlukan  untuk 
menyimpan  
Data sebesar 1.2 GB 
saja  

834 disk “ 12 disk 2 cd 

Masa  proses simpan 
data untuk simpan  data 
sebanyak 1.2 GB 

Terlalu lambat Terlalu lambat Terlalu lambat Cepat 

Perbelanjaan jangka 
panjang    Termahal Mahal Mahal Murah 

Pengedalian data Sulit Sulit Cukup Bagus 

Penjagaan  disk    O.K O.K. O.K Paling OK 
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c) Security 

Suatu sistem komputer yang terhubung melalui jaringan lokal (Local Area Network) 

maupun dengan internet sangat rentan terhadap gangguan dari virus dan hacker. 

 

Yang perlu diperhatikan dalam security antara lain : 

 jaringan lokal/LAN (Local Area Network) 

 sistem operasi yang dipakai dan service pack nya. 

 Memasang antivirus dan firewall di server  

 Membagi hierarki pengguna 

 

d) Akses Ruangan & Akses Komputer (server) 
Tidak semua orang bisa masuk keruangan server. Idealnya ruangan server harus 

mempunyai kunci yang khusus, sehingga tidak semua orang dapat masuk ke ruang 

ini. 

Untuk ruang workstation, setiap personil memiliki komputer sebagai workstation 

yang terhubung kepada server. Ruangan dapat secara khusus untuk bekerja atau 

ruangan lain yang memiliki kabel jaringan. Dan setiap personil , memiliki user ID dan 

password. 

 

3.5.  Web Site  

3.5.1 Latar Belakang 
Perkembangan dunia informasi dan komunikasi semakin pesat, terutama penggunaan internet 

sebagai sarana media tukar menukar informasi dan penyebarannya, karena internet merupakan 

jaringan sudah terkoneksi secara internasional. 

COREMAP telah banyak mengumpulkan data dan informasi mengenai terumbu karang, dengan 

semakin banyaknya data tersebut dan penyebaran informasi dirasakan sangat perlu dilakukan 

ke seluruh Indonesia bahkan internasional, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan 

efesiensi di dalam perencanaan pengelolaan terumbu karang yang lestari. 

 
3.5.2   Pengertian  

3.5.2.1 Internet 
Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia tanpa 

mengenal batas teritorial, hukum dan budaya. Secara fisik dianalogikan sebagai jaring 
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laba-laba (The Web) yang menyelimuti bola dunia dan terdiri dari titik-titik (node) yang 

saling berhubungan. 

Node bisa berupa komputer, jaringan lokal atau peralatan komunikasi, sedangkan garis 

penghubung antar simpul disebut sebagai tulang punggung (backbone) yaitu media 

komunikasi terestrial (kabel, serat optik, microwave, radio link) maupun satelit . Node 

terdiri dari pusat informasi dan database, peralatan komputer dan perangkat 

interkoneksi jaringan serta peralatan yang dipakai pengguna untuk mencari, 

menempatkan dan atau bertukar informasi di Internet. 

Menurut Lani Sidharta (1996) : walaupun secara fisik Internet adalah interkoneksi antar 

jaringan komputer namun secara umum Internet harus dipandang sebagai sumber daya 

informasi. Isi Internet adalah informasi, dapat dibayangkan sebagai suatu database atau 

perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap. Bahkan Internet dipandang 

sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan di 

dunia nyata ada di Internet seperti bisnis, hiburan, olah raga, politik dan lain sebagainya. 

 

3.5.2.2 Protokol TCP / IP 
Salah satu isu terpenting di Internet adalah penerapan Standar Komputasi Terbuka 

(Open Computing Standard). Karena Internetworking dan Internet mengintegrasikan 

semua sistem, jenis dan tipe komputer yang ada di dunia, maka harus ada standar yang 

menjamin komputer dapat saling berbicara satu sama lain dalam bahasa yang sama. 

Menurut Drew Heywood (1996) : standar bahasa komputer universal telah 

dikembangkan sejak 1969, terdiri dari serangkaian protokol komunikasi disebut Transfer 

Control Protocol yang bertugas mengendalikan transmisi paket data, koreksi kesalahan 

dan kompresi data dan Internet Protocol yang bertugas sebagai pengenal (identifier) dan 

pengantar paket data ke alamat yang dituju. 

Protokol TCP / IP menyatukan bahasa dan kode berbagai komputer di dunia sehingga 

menjadi standar utama jaringan komputer. TCP / IP berkembang cepat dan kaya 

fasilitas karena bersifat terbuka, bebas digunakan, ditambahkan kemampuan baru oleh 

siapapun dan gratis karena tidak dimiliki oleh siapapun. Menurut Khoe Yao Tung (1996), 

Drew Heywood (1996) dan Andrew S. Tanenbaum (1996) fungsi utama protokol TCP/IP 

adalah :  

• File Transfer Protocol (FTP) yaitu fasilitas transfer file antar komputer  

• Surat elektronik (E-mail) atau fasilitas surat menyurat antar komputer yang terdiri 

atas Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) sebagai dasar komunikasi e-mail, Multi 
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Purpose Internet Mail Extensions (MIME) yaitu standar format biner grafik, dan suara 

agar dapat ditransmisikan melalui e-mail, Post Office Protocol (POP) yaitu sistem 

penerima e-mail, Network News Transfer Protocol (NNTP) sarana pertukaran berita, 

artikel dan diskusi melalui e-mail  

• Emulasi terminal jarak jauh (Telnet, Remote Login) yang memungkinkan suatu 

komputer (client) untuk masuk dan mengendalikan host yang terletak jauh darinya, 

misalnya pada network yang lain atau di Internet  

• Sedang Andrew S. Tanenbaum (1996) memberi pengertian fungsi secara singkat : 

aplikasi TCP / IP menghasilkan 4 fasilitas penting E-mail, News, Remote Login dan 

Transfer File. Semula tampilan Internet masih berupa teks murni, revolusi terjadi 

ketika WEB atau World Wide Web (WWW - tampilan grafis dan multimedia di 

Internet) diperkenalkan.  

 

3.5.2.3 WEB dan HTML 
 
Menurut Sampurna (1996) : WEB adalah sekelompok kode berbasis teks yang 

sederhana dan universal, disebut Hypertext Markup Language (HTML). Karena berbasis 

teks, HTML dikenali dan diterjemahkan segala jenis komputer dalam bentuk tampilan 

informasi yang sama. HTML adalah kreasi Tim Berners Lee, ilmuwan European 

Laboratory for Particle Physics (CERN - organisasi penelitian 18 negara Eropa) di 

Geneva Swiss. Maret 1989 Tim memperkenalkan WEB dan HTML sebagai standar 

antar muka distribusi informasi di Internet yang mampu menggabungkan teks, grafik dan 

multimedia dengan metode navigasi menu pada mesin UNIX. 

HTML adalah bahasa kode pemrograman yang menjadi dasar bagi terwujudnya WEB. 

Dengan HTML seluruh sistem komputer yang saling berbeda dapat mengenali format2 

yang ditampilkan dalam situs2 Internet tanpa perbedaan yang berarti, termasuk 

didalamnya penampilan multimedia (grafik, suara dan citra video). HTML berbasis teks 

yang sangat sederhana dan praktis sehingga dapat dipahami oleh berbagai jenis 

komputer dalam platform sistem yang berbeda. 

Dokumen HTML mengandung perintah2 teks yang disebut tag untuk menampilkan 

tulisan, gambar, warna, suara, video, animasi dsb. serta link yang menghubungkan 

berbagai topik. Dengan bentuk hypertext maka halaman Internet (Web Site - Kios 

Internet) akan dapat dibangun dengan cepat serta ditampilkan dengan cantik. Dalam 

konsep hypertext ini pembacaan suatu dokumen tidak harus urut namun bisa meloncat 
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antar topik bahkan di print maupun dicopy ke media penyimpan lokal (harddisk 

misalnya). Format hypertext juga memungkinkan pemakai mesin yang hanya bisa 

mengenali teks untuk mengakses dokumen dalam bentuk teks saja. Perbedaannya 

hanya terletak pada tidak ditampilkannya gambar, grafik, animasi, video, suara dan 

warna. 

 

3.5.2.4 Intranet 

Intranet adalah konsep LAN yang mengadopsi teknologi Internet, diperkenalkan pada 

akhir tahun 1995. Khoe Yao Tung (1997) mengatakan : Intranet adalah LAN yang 

menggunakan standar komunikasi dan segala fasilitas Internet, diibaratkan berInternet 

dalam lingkungan lokal. Intranet umumnya juga terkoneksi ke Internet sehingga 

memungkinkan pertukaran informasi dan data dengan jaringan Intranet lainnya 

(Internetworking) melalui backbone Internet. 

Kompatibilitas Intranet (sebagaimana Internet) sangat tinggi terhadap sistem lainnya 

sehingga mudah diterapkan, dipelajari, dikembangkan dan dikonfigurasi ulang. 

Dukungan aplikasi, program dan sistem operasi yang luas akibat dari popularitas 

Internet menjadikan Intranet sebagai masa depan LAN. Keistimewaan fasilitas Intranet 

yang tidak terdapat pada jaringan lokal (LAN) konvensional adalah :  

o Tampilan WEB (grafis, multimedia) pada sistem operasi, navigasi, aplikasi maupun 

databasenya  

o Fasilitas standar Internet : surat elektronik (E-mail), transfer file (FTP), emulasi 

terminal jarak jauh (Telnet, Rlogin), pengendalian peralatan network jarak jauh 

(SMNP)  

o Aplikasi Internet yang kaya seperti search engine, mailing list, newsgroup, archie, 

gopher, wais dan sebagainya  

o Script programming universal Common Gateway Interface (CGI), Perl, Visual Basic, 

C dan Java yang mendukung operasi database  

o Dukungan integrasi database dan kompatibilitas dengan perangkat lunak yang telah 

ada seperti dengan Foxpro, SQL maupun Oracle  

o Teknologi LAN seperti manajemen database, sistem terdistribusi, client server, 

sharing resource and peripheral tetap dipertahankan.  
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Salah satu hal terpenting dalam Internet / Intranet adalah keamanan jaringan (network 

security). Isu ini sensitif mengingat jaringan telekomunikasi komersial yang dipakai 

bersifat umum (public service communication network) sehingga rentan penyusupan dan 

penyadapan jaringan serta pembajakan data. Sejumlah teknologi keamanan canggih 

terus dikembangkan seperti firewall, enkripsi, encapsulated data packet, id recognition 

dan sebagainya, sehingga menjadi kelebihan tersendiri ketika diterapkan dalam Intranet. 

Berbeda dengan LAN yang menggunakan jaringan komunikasi terproteksi (VPN - virtual 

private network) sehingga keamanannya relatif lebih terjaga sehingga cukup memakai 

teknologi enkripsi saja. 

Terminologi yang lebih berkembang dari Intranet adalah teknologi Extranet yang 

memiliki pengertian suatu jaringan Intranet yang dapat diakses dari luar baik melalui 

VPN maupun media komunikasi umum. 

 3.4.2.5. Internet Service Provider (ISP)  

Koneksi langsung ke Internet akan memakan biaya yang sangat tinggi yang tidak 

mungkin ditanggung oleh pengguna perorangan. Solusinya didirikanlah perusahaan 

penyedia jasa yang membangun infrastruktur koneksi ke Internet (diluar sistem telepon) 

dan kemudian membagi kapasitas yang dimilikinya kepada pelanggan. Dengan 

demikian biaya koneksi akan menjadi ringan karena ditanggung bersama oleh sejumlah 

pelanggan melalui registrasi dan iuran (biasanya berlangganan per bulan) kecuali biaya 

pulsa ditanggung sendiri oleh masing2 pengguna. 

ISP juga harus terdaftar dalam lembaga Internet internasional serta memiliki alokasi IP 

address (alamat Internet) yang diatur oleh Internet Address Network Authority (IANA) 

dan memiliki domain yang terdaftar dan diakui komunitas Internet. Di Indonesia ISP 

mempunyai wadah yang disebut dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII). 

 

3.5.3 Pengembangan Web 
Dalam hal menyebarkan informasi yang terus berkembang setiap waktu maka perlu dibuat 

tahapan pengembangan website tersebut. 

Adapun tahapannya yang ideal adalah sebagai berikut : 
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1. Teknologi 
Dalam pemilihan teknologi hardware dan software yang digunakan harus 

memperhatikan hal-hal sbb : 

• Platform Server 

• Network Operating System 

• Network Management 

• Database Management 

• Information System 

• Web Development 

• Internet Service Provider 

 

Teknologi Yang sebaiknya digunakan : 

Tahap Awal/Initial/startup   
(5 tahun) 

harus diperhatikan : 
• PC based (server)  LAN + Web + Dbase 
• NT based (NOS) + IIS 
• SQL based (Dbase) 
• Dynamic HTML + ASP (web pages) 
• Development Platform 
 
standard konfigurasi server sbb : 

• Server (rackmount) 
• Intel Pentium III Xeon 700 MHz 
• 256 Mbyte RAM 
• Disk Mirroring (RAID) è40 Gbyte SCSI 
• Redundant PSU 
• UPS 

Tahapan Selanjutnya  
(5 tahun berikutnya)  
     

Perlu dipersiapkan sbb : 
• Work station based (server) 
• Unix based (NOS) 
• RDBMS + Spatial dBase 

Pemilihan konfigurasi nya tergantung pada 
vendor yaitu Web  Development Tools dan 
Web serving 
   
kemampuan server pun harus ditambah yaitu 
sbb : 

• Konfigurasi server (Rack Mount) 
• RISC based processor 
• 4 Gbyte RAM 
• Disk Mirror (RAID) : 500 Gbyte (SCSI) 
• Removable/Hotswappable Disk : 

Optical Disk 
• Redundant PSUUPS  
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 Catatan : Konfigurasi Teknologi harus diseusaikan dengan kebutuhan akan  data dan 

informasi yang semakin banyak.  

 

2  Sumber daya Manusia 
Dalam pengembangan website ini dibutukan beberapa personil untuk hal : pengelolaan 

Informasi, mengatur alur informasi, penyajian informasi, pengelompokan informasi, update 

informasi, Fungsi pengolahan informasi (pencarian, manipulasi, dll.) 

 

Idealnya website ini suatu team yang solid untuk sama-sama membangun , merancangkan 

pekerjaan seperti hal diatas . 

Adapun personil tersebut sbb:  

• Web Designer 

• Web Programmer 

• Web Administrator 

• Web Master 

• Web Developer 

• Help Desk  & Technical Support 

WEB DESIGNER

WEB PROGRAMMER

HELP DESK /
TECHNICAL
SUPPORT

WEB ADMIN WEB MASTER

WEB DEVELOPER
 

 

Web Designer 

Tugasnya adalah pendisainan tampilan situs (web) mulai dari pengolahan gambar, tata 

letak, warna, dsb. Didalam pendandanan suatu situs seorang Web Designer harus 

menguasai : 

• HTML, DHTML 

• Pengolah Gambar 

• Animasi, Movie (Film) 
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Web Programmer 

Jika situs yang akan dibuat mempunyai fasilitas interaksi antara pengunjung dan situs 

misalnya menyangkut dengan transaksi, input output data dan database maka seorang Web 

Programmer yang akan mengerjakannya dengan membuat aplikasi-aplikasi yang berkerja 

diatas situs (web). Penguasaan yang biasanya harus dikuasai pada umumnya oleh Web 

Programmer : 

• CGI Perl, PHP, MySQL (Unix base) 

• ASP (NT base) 

• Java Script dan Applet 

 

Web Administrator 

Tugasnya adalah untuk memaintenance suatu server, mengerti akan Sistem Operasi 

Server, baik itu mulai dari instalasi sampai kepada masalah (troubleshooting), biasanya 

seorang Web Administrator harus menguasai : 

• OS Unix (LInux, FreeBSD, dll) 

• OS NT 

• Jaringan (LAN, WAN, Intranet) 

• Keamanan Server 

 

Web Master 
Seorang Web Master adalah seorang yang mengerti akan kesemua hal mulai dari disain, 

program dan keamanan server namun tidak terlalu turut mencampuri ke masing-masing 

divisi, cukup dengan mempertanggung jawabkan atas jalannya suatu situs (web). 

Penguasaan yang harus dimiliki : 

• HTML, DHTML 

• CGI Perl, PHP, MySQL, ASP, Java 

• Penguasaan bermacam OS (Operating System) 

• Keamanan Server 

• Jaringan (LAN, WAN, Intranet) 

 

Web Developer 

Kegiatan diatas secara keseluruhan dinamakan suatu team yang dinamakan Web 

Developer. 
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Help Desk  & Technical Support  
Seorang HelpDesk minimal memiliki keahlian untuk menggunakan perangkat lunak internet 

berbasis Windows seperti Internet Explorer, telnet, ftp, dan IRC. Dan Technical Support, 

harus memiliki kemampuan menghubungkan perangkat keras, melakukan instalasi 

Microsoft Windows, melakukan instalasi Linux, mencari sumber kesalahan di jaringan dan 

memperbaikinya, menggunakan perangkat lunak internet berbasis Windows seperti Internet 

Explorer, telnet, ftp, IRC, dan terakhir memasang dan mengkonfigurasi mail server, ftp 

server, dan web server.  

 

Dari kesemua penjelasan ini hanya bersifat pada umumnya, jika ada kerangkapan tugas 

maupun penambahan penguasaan dan pengetahuan, semua tergantung dari kebutuhan 

pihak masing-masing. 

 Catatan :  
Standar Minimal SumberDaya Manusia untuk membangun suatu
website adalah : Web Designer, Web Programmer, dan Web
Editor 

 

 

 

 

3. Perangkat Lunak (Software) 
a. Sistem Operasi :  

• MS Windows : Win 3.x (+ Win32s), Win 95, WinMe, Win 2000 WinXP, WinNT, 

• IBM OS2,  

• LINUX / UNIX  

 

b. Browser : software navigasi yang berfungsi sebagai penunjuk dan penuntun 

sekaligus menampilkan apa yang dijumpai di Internet bagi pengguna 

• Internet Explorer  

• Netscape Navigator (Communicator) 

• Opera 

 

c. Desain : Untuk membuat desain suatu homepage biasanya para web designer 

dimulai dengan software ini sebagai tampilan sementara atau dalam membuat layout 

homepage. 

• Adobe Photoshop : Desain berbasis titik ( bitmap )  

• Adobe Image Ready : Memotong gambar-gambar ke dalam format html  
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• Adobe Illustrator : Desain berbasis vector  

• CorelDraw : Desain berbasis vector  

• Macromedia Freehand : Desain berbasis vector  

 

o Efek Desain : Hal ini dilakukan untuk menghidupkan desain yang telah kita 

rancang. Seperti menambah efek cahaya, textur dan manipulasi teks. 

 Macromedia Firework : Efek teks  

 Painter : Memberikan efek lukisan  

 Ulead Photo Impact : Efek frame dan merancangan icon yang cantik.  

 Plugins Photoshop : Seperti Andromeda, Alien Skin, Eye Candy, Kai's 

Power Tool dan Xenofex juga sangat mendukung untuk memberi efek 

desain sewaktu anda mendesain layout homepage di Photoshop.  

 

o Animasi : Penambahan animasi perlu untuk membuat homepage agar kelihatan 

menarik dan hidup. 

 3D Studio Max : Untuk membuat objek dan animasi 3D.  

 Gif Construction Set : Membuat animasi file gif  

 Macromedia Flash : Menampilkan animasi berbasis vector yang 

berukuran kecil.  

 Microsoft Gif Animator : Membuat animasi file gif  

 Swift 3D : Merancang animasi 3D dengan format file FLASH.  

 Swish : Membuat berbagai macam efek text dengan format file FLASH.  

 Ulead Cool 3D : Membuat animasi efek text 3D.  

 

o Web Editor : Menyatukan keseluruhan gambar dan tata letak desain, animasi, 

mengisi halaman web dengan teks dan sedikit bahasa script. 

 Alaire Homesite :  

 Cold Fusion :  
 Microsoft Frontpage :  

 Macromedia Dreamweaver  
 Net Object Fusion : 

 

d. Programming : Hal ini dilakukan setelah sebagian besar desain homepage telah 

rampung. Programming bertugas sebagai akses database, form isian dan membuat web 
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lebih interaktif. Contoh : Membuat guestbook, Form isian, Forum, Chatting, Portal, 

Lelang dan Iklanbaris. 

 ASP ( Active Server Page ) :  
 Borland Delphy :  

 CGI ( Common Gateway Interface ) :  
 PHP :  
 Perl :  

 

e. Upload : File html kita perlu di letakkan ( upload ) di suatu tempat ( hosting ) agar 

orang di seluruh dunia dapat melihat homepage kita. 

• Bullet FTP :  

• Cute FTP :  

• WS-FTP :  

• Macromedia Dreamweaver : dengan fasilitas Site FTP  

• Microsoft Frontpage : dengan fasilitas Publish 

  

f. Sound Editor : Homepage kita belum hidup tanpa musik. Untuk mengedit file midi 

atau wav, perlu alat khusus untuk itu. 

• Sound Forge : Mengedit dan menambah efek file yang berformat mp3 dan wav.  

• Cakewalk : Mengedit dan menambah efek untuk file yang berformat midi  

 

g. Anti Virus yang bisa bekerja menangkal serangan dari Internet. 

h. Utility lain : Telnet, Finger, IRC, Mail + News Reader dan sebagainya  

 

 
3.5.4 Manajerial pembuatan web 

 

Yang perlu dipersiapkan dalam membuat website adalah sebagai berikut:  

1. pastikan sudah memikirkan tujuan/tema dari website tersebut, Tujuan website coremap 

adalah mengumpulkan data dan informasi mengenai terumbu karang dan menyebaran 

informasi dirasakan sangat perlu dilakukan ke seluruh Indonesia bahkan internasional, 

selain itu tujuannya mengajak orang untuk menciptakn insiatif pengelolaan sumber daya 

laut, memberitahukan tentang isu-isu kelautan,dll.  
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2. setelah mendapatkan tujuan/tema yang inginkan, mulailah dengan menyusun atau 

menjabarkan struktur dari website yang ingin kita buat tersebut kedalam bentuk diagram 

flow (flowchart), ini akan sangat membantu dalam pengerjaan penyusunan informasi 

yang akan di buat dalam website nantinya.  

3. menyiapkan semua bahan yang diperlukan untuk pembuatan website tersebut, seperti 

gambar-gambar yang ingin ditampilkan, foto-foto, tulisan-tulisan dan lain sebagainya.  

4. penggunaan bahasa, bahasa yang di gunakan adalah : Bilingual ( Bahasa Indonesia 

dan Inggris 

5. Setelah menyiapkan semua yang tersebut diatas, mulailah untuk membuat tampilan 

awal yang merupakan halaman utama dari website yang miliki. Langkah-langkah yang 

perlu dikerjakan antara lain:   

6. Membuat Sketsa Desain : Desainer bisa saja menuangkan ide dalam membuat interface 

suatu homepage dalam bentuk sketsa di kertas dahulu, contoh : tampilan seperti apa 

yang ingin di buat (gunanya untuk mempermudah dalam menentukan dimana kita ingin 

menempatkan letak dari gambar, ikon maupun teks yang ingin ditampilkan pada 

halaman depan). Untuk kebanyakan orang, biasanya langkah ini dilewatkan dan 

langsung pada langkah membuat layout desain dengan menggunakan software. 

7. Membuat Layout Desain : Setelah sketsa sudah jadi, kita menggunakan software seperti 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Fireworks dan Macromedia Freehand 

untuk memperhalus sketsa desain.  

a. untuk membuat gambar, foto atau ikon yang ingin ditampilkan, kita dapat 

menggunakan Adobe PhotoShop atau fasilitas pengedit gambar lainnya untuk 

mengedit atau memodifikasi tampilan gambar sesuai dengan yang diinginkan.  

8. Membagi gambar menjadi potongan kecil-kecil : Setelah layout desain homepage sudah 

jadi. File gambar tersebut dipecah menjadi potongan kecil-kecil untuk mengoptimize 

waktu download. Untuk melakukan hal tersebut dapat menggunakan software Adobe 

Image Ready. Software ini dapat langsung memotong gambar yang besar tadi dan 

otomatis juga menjadikannya ke dalam format html. Langkah ini bisa saja dilewatkan 

bila ukuran gambar kita tidak terlalu besar.  

9. Format Gambar/Ikon 

a. gambar, foto atau ikon yang telah kita edit atau modifikasi sebaiknya disimpan 

dalam bentuk (format) “jpg” untuk foto dan “gif” untuk gambar atau ikon. Pastikan 

bahwa ukuran dari gambar tersebut tidak terlalu besar. Karena ini akan 

mempengaruhi waktu download pada saat membuka homepage ini. Untuk ikon 
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sebaiknya ukurannya tidak lebih dari 3 Kb (idealnya 1 - 2 Kb), untuk gambar atau 

foto sebaiknya tidak lebih dari 30 Kb (idealnya 10 – 20 Kb).  

b. seperti yang sudah di bahas diatas, tempatkanlah file untuk gambar, foto atau 

ikon tersebut dalam suatu folder tersendiri, misalnya folder “images”. 

c. untuk menampilkan teksnya, kita tinggal mengetik teks tersebut pada format 

halaman yang telah kita siapkan atau kita dapat mengetik teks tersebut dengan 

menggunakan MS Word atau Note Pad, kemudian kita tinggal mencopy teks 

tersebut.    

10. Membuat Animasi : Animasi diperlukan untuk menghidupkan homepage kita agar 

menarik pengunjung. Macromedia Flash dan Gif Construction Set dapat dipakai untuk 

melakukan hal tersebut.  

11. Membuat HTML : Setelah itu kita merapikan layout desain kita seperti menempatkan 

beberapa tombol dan gambar, menambah text, mengedit script HTML, membuat layout 

form ke dalam format HTML. Untuk itu kita perlu software HTML Editor seperti 

Macromedia Dreamweaver, Microsoft Frontpage dan Allaire Homesite.  

12. Programming dan Script : Untuk website e-commerce, iklan baris, lelang, database, 

membuat guestbook, counter dan forum diskusi. File HTML kita perlu programming 

untuk melakukan aktivitas semacam itu. Programming dan script ini bisa dibuat dengan 

menggunakan ASP, Borland Delphy, CGI, PHP, Visual Basic. Dan perlu diperhatikan 

bahwa programming dan script ini biasanya dilakukan setelah desain homepage kita 

telah jadi.  

13. Upload HTML : Setelah file kita telah menjadi html beserta gambar dan scriptnya. Kita 

perlu meng-upload file kita ke suatu tempat ( hosting ), agar semua orang di dunia dapat 

mengakses halaman html kita. Biasanya Macromedia Dreamweaver dengan fasilitas site 

FTP dan Microsoft Frontpage dengan Publishnya telah menyediakan fasilitas upload ini. 

Atau dapat menggunakan software seperti WS-FTP, Cute FTP, Bullet FTP.  

website COREMAP harus didaftarkan [ada international browser service (seperti ; Exite, 

Google atau altavista) supaya mudah dicari lewat internat melalui search engine 

 

14. Jika telah menyelesaikan halaman depan tersebut kita dapat melanjutkan untuk 

membuat halaman isinya. Cara-cara yang dilakukan sama dengan pembuatan halaman 

depan. Hanya saja pada halaman isi yang lebih diutamakan adalah menampilkan 

informasi yang dibutuhkan. Biasanya tampilan grafisnya tidak sebanyak halaman depan 
 

 80 



15. Kriteria Sebuah Web Site yang Baik 
Apa saja yang membuat sebuah web site baik , dan sebaliknya ada beberapa kriteria 

pertimbangan , yaitu: 

 

#1 Usability 

sebagai web designer harus mempedulikan masalah Usability, kaidah2 Usability sangat 

membantu dalam perancangan lay-out halaman HTML. 

Kenapa perlu Usability ? Kalau sebuah halaman HTML ( atau sekumpulan halaman HTML 

yang dikenal dengan Web Site ) dibuat dengan Usability in mind , niscaya halaman itu akan 

: 

• Mudah dipelajari cara pengunaannya oleh pengunjung  

• Mudah diingat sistem navigasinya oleh pengunjung,  

• Dapat digunakan dengan effisien ( doing the right things )  

• Tingkat kesalahan user dalam mengoperasikan site tersebut minimal, dan yang paling 

penting  

• Pengguna akan merasa puas dalam menggunakan site tersebut , dan kemungkinan 

besar akan kembali.  

 

#2 Sistem Navigasi 

Kemudahan bernavigasi dalam site tersebut , melibatkan sistem navigasi site secara 

keseluruhan , dan desain Interface site tersebut. 

 

#3 Graphic Design 
Kepuasan visual user ( lewat mata ) secara subyektif. melibatkan bagaimana desainer 

visual site tersebut membawa mata user menikmati dan menjelajahi site tersebut ... melalui 

pemilihan Layout, Warna, Bentuk dan Typografi . 

 

#4 Contents / Isi 
Simply speaking, sebagus apapun halaman kita secara design grafis , tanpa contents yang 

berguna dan bermanfaat akan bernilai nol . "Content is king , but without good design , 

Content is a naked king". 

 

#5 Masalah Kompatibilitas 
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Seberapa Luas sebuah website mendukung kompatibilitas dengan perangkat-perangkat 

tampilannya ( BROWSER ) , atau seberapa luas sebuah site memberikan alternatif untuk 

browser yang tidak dapat melihat sitenya. Jangan kita kira browser cuman sedikit : IE versi 

berapa ? Netscape versi berapa ? Opera ? Lynx ? Text Only ? Web TV ? Handheld PC ? 

Flash Plugin or not ? 

 

#6 Waktu Panggil ( Loading Time ) 
Simply Speaking , BANDWITH!, BANDWITH!, BANDWITH! Seberapa Cepat sebuah site 

muncul atau menampilkan sesuatu di layar Browser pengunjungnya. 

 

Yang penting diingat : "Kita hanya memiliki 3 detik untuk meyakinkan user untuk tidak 

menutup window atau pergi ke site lain. Jadi letakkan 'sesuatu' di layar dalam waktu 3 detik 

dan buatlah 'sesuatu' itu menarik. " 

 

Aturan ini diperlunak oleh webreview dalam 8 detik. jadi kalau sampai site kita mempunyai 

sebuah image bukan fotografi atau artwork ( dalam artian sebenarnya ) yang besarnya 40 

kb . 

 
Hint yang mungkin membantu , sebaiknya ukuran halaman sebuah HTML + image2 di 

dalamnya ( tanpa Flash ) sekitar 50-60 kb. 

 

#7 Functionality 
Seberapa baik sebuah site bekerja dari aspek teknologikal-nya . Ini melibatkan programmer 

dengan SCRIPT-nya , misal HTML ( DHTML), 404 Error pages , PHP3, ASP, ColdFusion , 

CGI , SSI dll. 

Selain ketujuh aspek di atas ada lagi aspek2 lain yang perlu diperhatikan seperti 

Accesibility, yaitu Memaksimalkan penggunaan content ketika satu atau lebih indera 

dimatikan atau dikurangi kerjanya.  

 

3.5.5 Tehnik Publikasi Web  
Sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai Up-load dan Download. Up-load 

adalah proses mentransfer data atau dokumen dari komputer tempat mendesign atau 

membuat website tersebut kedalam web server, agar orang diseluruh dunia dapat melihat 

data atau dokumen yang telah kita buat pada umumnya berupa 'html'. Sedangkan 
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Download adalah kebalikan dari Up-load, yaitu proses pengambilan data dari web server 

internet untuk disimpan dalam bentuk file kedalam komputer. 

Media yang digunakan untuk Up-load adalah :  

1. Cute FTP. (lihat lampiran) 

2. Bullet FTP  

3. WS-FTP  

4. Macromedia Dreamweaver : dengan fasilitas site FTP  

5. Microsoft Frontpage : dengan fasilitas Publish (lihat lampiran) 

 Catatan : 
Web Server Coremap saat ini terletak di CRITC Jakarta, maka tehnik
pentransferan data selain dapat dilakukan dengan cara online seperti
diatas. Jika pihak CRITC daerah mempunyai kesulitan dalam hal transfer
data, pihak daerah dapat mengirimkan file data atau dokumen kedalam
bentuk Disket/CD dalam format web 

 

 

 

 

3.4.6 Standarisasi  
a. Struktur Untuk Halaman Web Coremap 

 83 



HOME

PUBLIC / COMMUNITY

BUKU TAMU

FORUM
DISKUSI

KIRIM
TULISAN

KALENDER
AKTIVITAS

DOWNLOAD

POLLING

STATISTIK

SITE LINK /
OPEN

DIREKTORY

ABOUT US

COREMAP

LATAR
BELAKANG

VISI & MISI

PELAKSANAAN

STRUKTUR
ORGANISASI

SDM

TUJUAN +
STRATEGI

LOKASI

PROGRAM

CRITC

PUBLIC
COMMUNICATION

MCS

CBM

ONLINE LEARN

PENDAHULUAN

EKOLOGI

DEFINISI

KOMPONEN

POPULASI

KOMUNITAS

EVALUASI

PROJECT
MANAGEMENT

STAFFING

REPORTING

POLICY STRATEGY

STAFFING

REPORTING

COREMAP NEW S DATA & INFORMASI

REEF GIS
BASEMAP

PERPUSTAKAAN

PENDAHULUAN

POSTER

BUKU

ARTIKEL

AUDIO / VIDEO

KONTAK

SEKRETARIAT

CRITC

CBM

PUBLIK
COMMUNITY

NATIONAL

NEW S RELEASE

NEW S LETTER

PRESS RELEASE

AGENDA NATIONAL
+ REGIONAL

KALENDER
KEGIATAN

SEMINAR /
W ORKSHOP

DISKUSI

SPECIAL
EVENT

LAIN-LAIN

INFORMASI

DATABASE OF
INDONESIA

REEF
BENTHOS

HARD CORAL
SPECIES

DATABASE OF
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W ATER
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INFORMASI
TAMBAHAN

INDEX TO
DATASETS

(METADATA)

ENVIRONMENTAL
IMPACTS AND
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DEVELOPMENT

MAPS AND
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IMAGERY

SOCIO
ECONOMIC
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INFORMASI
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GUIDE BOOK
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PUBLISHER
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OTHER
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PROGRAM

INFORMASI UTAMA
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LITERATUR

MANUAL

POSTERMEMBER LOGIN

RANCANGAN STRUKTUR WEB SITE COREMAP
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FOTO GALERY
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SEBARAN
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KONSERVASI
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REPORTING
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SITE
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B. Desain : 

 

Type Arial / TimesNewRoman/ Verdana 

Size 
• Menu Kolom : 8pt 
• Menu : 12pt / Gambar : -disesuaikan- 
• Isi : 10pt 

Font 

Color Hitam, Biru, Merah 

Header 

 

Utama 

 

Support 

Logo ‘Sekarang’ 

 

Logo Kampanye 

  

Propinsi 

 

Logo 

Instansi yang terkait 
 

 Pendukung 
COREMAP 

 

Background  Putih / Warna yang Soft 
Foreground Hitam, Biru Warna 
Sifat optional 

Animas i 

Syarat 

• Tidak mengganggu isi halaman web 
• Tidak boleh mangakibatkan akses 

terlalu lama 
• Tidak menggangu performance 
• Jumlahnya tidak boleh lebih dari 1 

animasi/hal 
Image 

Syarat  
• Mencerminkan terumbu karang 
• Mencerminkan kegiatan COREMAP 
• Berhubungan dengan Menu 
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3.5.7 Lain-lain 
Medium Web berkembang cepat, ide, proses dan perangkat aplikasi pengembangan 

Web baru bermunculan dengan cepat. Untuk mengawasi dan mengikuti satu-persatu 

akan sangat melelahkan, tapi tidak dengan mengikuti suatu garis besar pedomannya 

dalam mendesain sebuah situs web yang baik. 

Kriteria Website yang baik juga ikut berkembang pesat, Ada enam kriteria yang harus 

diperhatikan :  

• Content  

• Struktur dan Navigasi  

• Desain Visual  

• Fungsionalitas  

• Interaktivitas  

• Overall Experience  

 

CONTENT/ISI 
Content yang baik akan menarik, relevan, dan pantas untuk target audiens situs Web 

tersebut. 

Content yang baik juga harus dibikin khusus untuk Web bukan hanya diambil dari media 

lain. Gaya penulisannya pun harus disesuaikan dengan Web dan target audiencenya. 

Tipsnya:  

a. Kenali Audience kita. 

• Sasaran utama yang akan dituju adalah : 

• Golongan akademis Indonesia dan international 

• Golongan aktivis / LSM kelautan Indonesia dan Internasional 

• Mahasiswa 

• Organisasi Lingkungan Hidup international 

• Masyarakat umum 

• Dll. 

b. Jagalah Content Segar dan Up-to-Date. 
Ini akan meningkatkan 'Daya Lekat' situs. Daya Lekat akan membuat user sering 

kembali. Jika kita kekurangan resources. Link ke luar dan bangun kemitraan 

yang kita nilai akan melayani audience kita.  

 86 



c. Nyatakan kebijaksanaan dengan Jelas. 
Beritahukan audience.siapa COREMAP sebenarnya, Apa yang ingin diraih 

dengan situs Web. dan Apa yang akan dilakukan dengan informasi yang 

diberikan mereka pada kita (Privacy Policy).  

Dahulukan Kualitas di atas Kuantitas 
  

STRUKTUR DAN NAVIGASI 
 

Dua Elemen ini adalah penting untuk menciptakan kepercayaan pengunjung situs 

kepada situs Web, membimbing dan memberikan mereka kendali setiap saat. 

Tips untuk membangun Struktur dan Navigasi situs yang baik:  

a) Rencanakan benar-benar dan jauh-jauh hari sebelumnya. Navigasi dan 

Struktur paling sulit dirubah nantinya, jadi mulailah dengan membuat flowchart 

sehingga kita tahu apa yang harus bisa diakses dari setiap halaman . Apa yang 

COREMAP ingin tunjukkan pada audiens? Tentukan Prioritasnya.  

b) Kelompokkan Link Navigasi dan Aturlah sepantasnya. Bikin halaman dengan 

mockup navigasi elemen, jenis content yang akan ada di setiap halaman dan 

prioritasnya.  

c) Tetaplah Konsisten. 
Tujuan Pengorganisasian dari sebuah situs adalah untuk menciptakan struktur 

yang masuk akal bagi penggunanya.  

Dengan menggunakan konvensi yang sudah umum dikenal seperti kotak 

navigasi di kanan atau Link di halaman bawah adalah awal mula yang baik. Jika 

kita ingin kreatif, pastikan itu mudah dipelajari (Usability -Easy to Learn and Use) 

d) kualitas navigasi yang baik adalah sbb : 

• Mudah Dipelajari  

• Tetap Konsisten 

• Memungkinkan Feedback 

• Muncul dalam Konteks 

• Menawarkan Alternatif lain 

• Memerlukan Perhitungan Waktu dan Tindakan 

• Menyediakan Pesan Visual yang Jelas 

• Menggunakan Label yang Jelas dan Mudah dipahami 

• Mendukung Tujuan dan Perilaku User 
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DESAIN VISUAL 
 

Visual Design yang baik menarik, berkualitas tinggi (berukuran file yang masuk akal) 

dan mendukung content, struktur dan navigasi, sambil menambahkan elemen-elemen 

penarik. 

Tidak selalu harus trendy dan funky, cukup relevan saja. Desain Visual punya nada, 

seperti kata-kata dan musik. Jadi seperti Content yang Baik, Untuk Visual Desain yang 

baik, kenali audience dan pastikan bahwa nada desain visual situs pas seperti apa yang 

diharapkan dan suara situs tersebut. 

Tipsnya.  

a) Gunakan Desain Visual untuk menciptakan kejelasan kegunaan. Desainer 

visual harus mengerti benar tujuan dari situs tersebut dan desainnya harus 

mengkomunikasikan, mendukung dan menyempurnakan tujuan situs tersebut 

secara visual.  

b) Buatlah Situs yang berkesan Profesional dan Orisinil. Pilihlah image dengan 

hati-hati, dan Pastikan semua tampak sepertinya khusus dibikin untuk situs kita 

bukan hanya mengambil atau mencontoh situs lain.  

c) Keep it clean and simple. Jagalah Situs kita tetap bersih dan sederhana, Ada 

jutaan cara untuk mengalihkan perhatian dari sesuatu di Web. Jangan sampai 

user kita 'cuek' dengan situs kita.  

 
INTERAKTIFITAS 

 

Keindahan Web adalah bahwa di Web dimungkinkan pengunjung situs kita berinteraksi 

dengan situs, pengunjung situs web yang laIn (inilah dasar komunitas sebuah situs 

Web), dan dengan komputernya. 

Interaktivitas adalah apa yang melibatkan pengguna situs web, dalam user experience 

(U.X) yang kita rancang dengan situs Web kita. 

Dasar dari Interaktivitas:  

a) Hyperlinks  

b) Mekanisme FeedBack  

Mekanisme Feedback, lebih sederhana lagi, lihat link Critiques, Comments, 

Question di bawah halaman ini. itu adalah bentuk paling sederhana dari mekanisme 
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feedback, dimana user bisa meng-klik untuk mengirimkan email dan membuka 

KOMUNIKASI dengan kita. 

Apa keuntungannya? user bisa memberitahukan kepada kita semisal ada missing 

link, dead link, atau kesalahan lainnya, dan juga user bisa memberikan kritik, yang 

tentunya diharapkan dapat membuat situs kita lebih baik. 

Akan lebih bagus lagi kalau kita memberikan fasilitas Pooling atau Survey di situs 

Web kita.  

c) Search/ Pencarian Intra Situs  

d) Tools - perangkat yang dapat digunakan pengunjung kita untuk melaksanakan 

tujuan kenapa mereka datang ke situs kita  

e) Chat dan Forum Diskusi  
f) E-commerce  

 

9. Referensi  
1. http://www.Master.web.id 

2. http://www.must-c.com 

3. http://www.webreference.com/ 

4. http://www.webstandards.org/ 

5. http://drpc.technology.tripod.com/ 
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IV. RISET DAN MONITORING 
 

 

Coral Reef Information and Training Center (CRITC) atau Pusat Informasi dan Pelatihan 

Terumbu Karang (PIPTK)  merupakan salah satu komponen kegiatan dari Coremap.  

Secara umum CRITC mempunyai dua fungsi, yaitu  fungsi teknis dan fungsi 

perencanaan.   Dalam menjalankan fungsi teknis, CRITC bertindak sebagai pengumpul, 

penganalisis data serta pengolah informasi.  Dalam fungsi perencanaan CRITC 

bertindak sebagai pembangun system informasi, pengkonsolidasi dan pendeseminasi 

informasi.  Kedua fungsi tersebut berperan untuk mendukung pengelolaan ekosistem 

terumbu karang. 

  
4.1. Baseline Studi 
Sebagai Pusat Pelatihan dan Informasi Terumbu Karang, CRITC berupaya untuk 

mengumpulkan seluruh informasi tentang terumbu karang di seluruh Indonesia.  

Pengumpulan informasi tersebut dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung, 

misalnya baseline studi dan melalui pencarian data sekunder dari berbagai sumber.  

Agar data yang dikumpulkan lebih mudah diolah maka aspek yang diamati/diteliti baik di 

bidang ekologi maupun sosial-ekonomi sebaiknya diseragamkan. 

 

4.1.1. Baseline Studi Ekologi 
Baseline studi ekologi dilakukan di lokasi-lokasi COREMAP untuk memperoleh data-

data dasar mengenai kondisi ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait. Sebelum 

survai lapangan dilakukan langkah awal adalah mempersiapkan basemap. 

 

a. Pembuatan Basemap 

• Data dasar untuk pembuatan peta sebaran ekosistem perairan dangkal adalah data 

Citra Penginderaan Jauh (Inderaja). 

• Data citra inderaja yang digunakan adalah citra digital Landsat 7 Enhanced Mapper 

Plu*s (Landsat ETM +) 

• Pengolahan citra untuk penyusunan peta menggunakan Image Analysis Pada 

Extention ArcView 3.1 version 

• Prosedur pengolahan citra sampai mendapatkan peta tentative mengikuti langkah-

langkah: 
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o Citra dibebaskan atau dikurangi dari pengaruh noise dengan teknik 

smoothing menggunakan filter low-pass. 

o Membuang daerah tutupan awan 

o Memisahkan mintakat darat dan mintakat laut 

o Mintakat laut didigitasi untuk mendapatkan mintakat terumbu. 

o Mintakat terumbu diklasifikasikan menjadi 8 klas tentative. 

o Dilakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. 

 

Setelah basemap diperoleh maka kegiatan survai lapangan dapat dilaksanakan 

Adapun parameter-parameter yang minimal diamati adalah sebagai berikut : 

 

b. Karang  
Informasi yang dikumpulkan pada pengamatan karang adalah kemiringan terumbu, 

kondisi habitat (pasir, pecahan karang mati/rubble), persen cover, jumlah jenis, Bekas 

pengeboman, bleaching atau kematian karang akibat Acanthaster planci juga dicatat. 

 

Pengamatan terumbu karang dilakukan secara kualitatif  maupun kuantitatif di daerah 

lereng terumbu (reef edge) dan rataan terumbu (reef slope).  Secara kualitatif, 

pengamatan dilakukan visual, sedangkan secara kualitatif dapat menggunakan 

metode Manta Tow, RRA (Rapid Reef Resources Assessment) dan LIT (Line Intercept 

Transect).  Detail metode tersebut dapat dilihat dalam Bab 5. Metodologi. 

 

c. Ikan Karang 
 

Jumlah individu, jumlah jenis, jumlah marga dan jumlah famili  spesies indikator, 

spesies major dan spesies  target merupakan informasi yang dikumpulkan pada 

pengamatan ikan karang.  Selain itu ikan-ikan ekonomis penting lainnya seperti ikan 

Napoleon juga dicatat.  

 

Pengamatan ikan karang dilakukan di daerah rataan terumbu (reef top) dan lereng 

terumbu (reef edge) dengan metode Visual Sensus dengan line transek atau RRA 

(bab 5. Metodologi). 
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d. Lamun  
Metode RRA digunakan untuk memetakan distribusi lamun.  Untuk pengamatan 

kelimpahan, komposisi jenis dan biomassa digunakan transek kuadrat (Bab 5. 

Metodologi) 

 

e. Mangrove   
Informasi yang dikumpulkan pada pengamatan mangrove adalah : jumlah jenis, 

struktur hutan mangrove, kerapatan, frekuensi, dominansi, nilai penting, diameter dan 

tinggi pohon dan belta.  Pengamatan terhadap struktur dan komposisi jenis-jenis 

tumbuhan dilakukan dengan metode Line Plot Transect (Bab 5. Metodologi). 

 

f. Kualitas Air  
Parameter yang diamati untuk kualitas air terdiri dari parameter kimia dan fisika.  

Parameter kimia adalah : Nitrat, nitrit, fosfat, DO dan pH. Parameter fisika adalah : 

suhu, salinitas, arus setempat, kecerahan dan batimetri. Metode pengambilan sampel 

dan analisanya dapat dilihat dalam Bab 5. Metodologi. 

 
 

BASEMAP SURVEI LAPANGAN

GROUND THRUTING

- KARANG
- IKAN KARANG
- LAMUN
- MANGROVE
- KUALITAS AIR

ANALISA DATA

LAPORAN PETA TEMATIK
 

 
Gambar. 13  Alur Proses Pelaksanaan Base Line Studi Ekologi 
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4.1.2.  Baseline Studi Sosial-Ekonomi.   
 

Baseline studi sosial-ekonomi dilakukan di lokasi-lokasi COREMAP untuk 

memperoleh data-data dasar mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat 

setempat.  Adapun parameter-parameter yang minimal diamati adalah sebagai 

berikut :  

• Profil lokasi 

• Kesejahteraan masyarakat (tingkat pendapatan dan pengeluaran)  

• Intensitas masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya terumbu karang.  

• Pengelolaan pasca panen 

• pemasaran   

• Faktor-faktor eksternal. 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu : 

1. Pendekatan Kuantitatif  dengan metode observasi dan survei dengan teknik 

wawancara (kuesioner) terstruktur dan semi terstruktur. 

2. Pendekatan Kualitatif dengan metode wawancara mendalam dalam bentuk 

diskusi group (group discussion) untuk memberikan tanggapan terhadap 

pertanyaan-pertanyaan mengenai pandangan dan persepsi. 

3. Rapid Rural Appraisal (RRA) digunakan untuk mengumpulkan informasi profil 

pulau. 

 

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Bab 7. Metodologi. 

 

4.2.  Riset Agenda 
 
Salah satu tujuan CRITC adalah melakukan riset untuk menunjang peningkatan upaya 

pengelolaan dan mengoptimalkan manfaat ekonomi dari ekosistem terumbu karang 

dan ekosistem pesisir lainnya secara lestari.  Dalam upaya mencapai tujuan tersebut 

CRITC mengemasnya dalam kegiatan riset agenda.  Agar penelitian lebih terarah, 

diperlukan pedoman pengajuan proposal penelitian  yang standar. Adapun maksud 

maksud pembuatan manual ini adalah 1) mengarahkan penelitian-penelitian 

COREMAP, khususnya CRITC. 2) menyeragamkan format  proposal penelitian. 3) 
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mempermudah mengevaluasi proposal penelitian dengan mekanisme yang 

ditentukan.    

 

4.2.1. Riset Agenda Nasional 
 

Riset Agenda Nasional dikemas untuk menjawab permasalahan-permasalahan 

terumbu karang yang umum terjadi  di Indonesia.  Hasil yang diperoleh dapat 

digunakan secara nasional. 

 

 

A. Topik Riset 

• Bidang riset mengacu pada MOU yang disepakati antara COREMAP dengan 

ADB dan World Bank.   

• Topik riset harus berkorelasi langsung dengan tujuan COREMAP dan 

mempunyai manfaat untuk pengembangan COREMAP. Topik riset meliputi 

aspek : ekologi, social-budaya, ekonomi, lingkungan dan terkait pada 5 

komponen COREMAP. 

• Riset yang diajukan bersifat nasional, tidak  bersifat site spesifik. Hasilnya 

dapat dimanfaatkan secara nasional. 

 

B. Pengajuan Proposal 

• Pengaju proposal dapat berasal dari Lembaga Penelitian dan Universitas atau 

Institusi lainnya yang terkait dengan pengelolaan terumbu karang. 

• Proposal diajukan melalui CRITC Nasional. 

• Proposal akan dievaluasi oleh tim Evaluator 

• Proposal yang lolos seleksi dipresentasikan di kantor PIU-LIPI sekaligus 

dengan  riset desain penelitian nya.  

• Proposal yang telah dipresentasikan dapat diterima langsung atau 

dikembalikan lagi untuk diperbaiki dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris. 

• Format proposal dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

C. Kontrak 

• Pemenang wajib menandatangani kontrak. 
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• Kontrak hanya bisa dilakukan dengan institusi yang mempunyai badan hukum 

• Jangka waktu pembayaran (term of payment) kegiatan penelitian dilaksanakan 

mengikuti prosedur baku per termin, sesuai dengan peraturan penyandang 

dana 

 

D. Pelaporan 

• Laporan dibagi menjadi 3, yaitu Laporan Awal (progress report), Laporan 

Sementara (Draft Report) dan Laporan Akhir ( Final Report). 

• Laporan Penelitian berisi  : Ringkasan Eksekutif, Pendahuluan, Tinjauan 

Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Bahasan, Kesimpulan dan Saran, Daftar 

Pustaka, Tim Peneliti, Gambar/Foto, Lampiran 

• Masing-masing Laporan dikirimkan ke CRITC Nasional per termin dan akan 

dievaluasi oleh Tim Evaluator. 

• Apabila secara substansial Laporan tidak memenuhi persyaratan maka laporan 

harus diperbaiki untuk dapat melanjutkan ke termin berikutnya. 

• Laporan Akhir dipresentasikan di kantor PIU-LIPI untuk memperoleh masukan 

sebelum laporan akhir diperbanyak. 

• Laporan Akhir ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

 

E. Monitoring Penelitian 

• CRITC Nasional berkewajiban melakukan monitoring terhadap penelitian yang 

telah dikontrakkan baik dari segi substansi maupun administrasi. 

• Biaya monitoring dititipkan dalam anggaran penelitian. 
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PENGAJUAN PROPOSAL OLEH :
- LEMBAGA PENELITIAN
- UNIVERSITAS & INSTITUSI LAINNYA

PROPOSAL YANG LULUS SELEKSI
- PERSENTASI PROPOSAL DAN
RISET DESAIN

EVALUASI PORPOSAL

MONITORING OLEH
CRITC NASIONAL

PROPOSAL DIPERBAIKI

DIAJUKAN KE
PENYANDANG DANA

PENELITIAN

DRAF LAPORAN

WORKSHOP

LAPORAN AKHIR

PENANDATANGANAN
KONTRAK

 
 

Gambar. 14  Bagan Alir Proses Pengajuan Riset Agenda Nasional 

 

4.2.2. Riset Agenda Daerah 
 

Riset Agenda Daerah dikemas untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang 

muncul di daerah.  Baik topic maupun pelaksana riset diserahkan sepenuhnya kepada 

daerah yang bersangkutan melalui mekanisme tertentu. 
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A. Topik Riset 

• Topik riset harus berkorelasi langsung dengan tujuan COREMAP.  Aspek riset 

meliputi : ekologi, sosial-budaya, ekonomi, lingkungan, dsb 

• Topik riset  yang diajukan (diperoleh dari hasil workshop) merupakan 

kebutuhan daerah yang hasilnya dapat bermanfaat bagi daerah.. 

• Riset yang bersifat aplikatif, dapat mendukung kepentingan masyarakat 

diprioritaskan. 

B. Pengajuan Proposal 

• PIU-DAERAH mengadakan workshop di daerah yang difasilitasi oleh CRITC 

Nasional untuk mendapatkan : 

a) List judul riset 

b) Membuat TOR untuk masing-masing judul riset 

• List Judul diumumkan melalui media cetak atau elektronik. 

• Peminat mengambil TOR sesuai dengan judul yang diminati.  

• Peminat membuat proposal penelitian yang disertai dengan profil 

perusahaan/lembaga. 

• Syarat-syarat pengaju proposal : 

a) Instansi Pemerintah 

b) LSM yang berbadan hukum minimal 2 tahun dan aktif melakukan 

kegiatan atau mempunyai daerah/desa binaan. 

c) Perusahaan Konsultan 

• Satu judul minimum harus ada 3 calon. 

• Proposal diajukan ke CRITC Nasional setelah disyahkan oleh CRITC 

Daerah, 

• Proposal akan dievaluasi oleh Tim evaluator yang  berasal dari CRITC 

Nasional dan CRITC Daerah.  

• Tim evaluator Daerah (2 orang) harus menguasai TOR dan proposal yang 

diajukan dan meneliti kelengkapan administrasi pengaju proposal. 

• Proposal yang lulus seleksi diurutkan berdasarkan skala prioritas. 

• Proposal yang lolos seleksi dipresentasikan di kantor KPP COREMAP 

sekaligus dengan  riset desain penelitian nya.  
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• Proposal yang telah dipresentasikan dapat diterima langsung atau 

dikembalikan lagi untuk diperbaiki dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris. 

• Format proposal dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

C. Kontrak 

• Kontrak dilakukan setelah proposal disetujui oleh penyandang dana 

• CRITC Nasional berperan sebagai ‘Klien’ sedangkan pemenang proposal 

bertindak sebagai ‘Kontraktor’. 

• Jangka waktu pembayaran (term of payment) kegiatan penelitian 

dilaksanakan mengikuti prosedur baku per termin, sesuai dengan peraturan 

penyandang dana 

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

• Setelah proses kontrak, kontraktor dapat melakukan persiapan, studi 

pendahuluan dan survai lapangan ke lokasi penelitian.  

 

E. Pelaporan 

• Laporan dibagi menjadi 3, yaitu Laporan Awal (Progress Report), Laporan 

Sementara (Draft Report) dan Laporan Akhir ( Final Report). 

• Laporan Penelitian berisi  : Ringkasan Eksekutif, Pendahuluan, Tinjauan 

Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Bahasan, Kesimpulan dan Saran, Daftar 

Pustaka, Tim Peneliti, Gambar/Foto, Lampiran 

• Masing-masing Laporan dikirimkan ke CRITC Nasional melalui CRITC Daerah. 

• Laporan  akan dievaluasi oleh Tim Evaluator. 

• Apabila secara substansial Laporan tidak memenuhi persyaratan maka laporan 

harus diperbaiki untuk dapat dilanjutkan ke termin berikutnya. 

• ‘Kontraktor’ berkewajiban melakukan workshop untuk mensosialisasi hasil 

penelitian sekaligus mencari masukan untuk laporan akhir. 

• Laporan Akhir ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

 

F. Monitoring Penelitian 
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• CRITC Nasional dan CRITC Daerah berkewajiban melakukan monitoring 

terhadap penelitian yang dilakukan oleh kontraktor. 

• Biaya monitoring dititipkan dalam anggaran penelitian. 

 

WORKSHOP POKJA
- LIST JUDUL
- TOR

PENGAJUAN PROPOSAL
( 3 CALON UNTUK 1 JUDUL )

· MEDIA CETAK
· MEDIA ELEKTRONIK
· PENGUMUMAN

MONITORING OLEH
CRITC NASIONAL

SELEKSI ADMINISTRASI OLEH
CRITC DAERAH DAN

PENGESAHAN

DI KIRIM UNTUK DI EVALUASI
OLEH CRITC NASIONAL

PENANDATANGAN
KONTRAK

PENELITIAN

LAPORAN

PROPOSAL YANG LULUS SELEKSI
· PRESENTASI PROPOSAL DAN
RISET DESAIN

PROPOSAL DIPERBAIKI,
DIAJUKAN KE PENYANDANG DANA
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Gambar. 15 Bagan Alir Proses Pengajuan Riset Agenda Daerah 
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Lampiran 1. Format Proposal 
 Proposal yang akan diajukan dalam kegiatan riset agenda mengikuti format 
sebagai berikut :  
 

A. LEMBAR PENGESAHAN 
Lembar pengesahan merupakan lembar tersendiri yang diletakkan setelah halaman judul proposal.  Halaman ini 
memuat informasi mengenai hal-hal seperti dalam Tabel di bawah ini.  Pada lembar ini CRITC daerah 
membubuhkan tanda pengesahan. 

Judul :  
Nama Pengusul :  
Instansi/Organisasi : - Nama 

- Alamat 
- Nomor telpon, Faksimili, Email 

Alamat Rumah : - Alamat 
- Nomor tepon, Faksimili, Email 

Jangka Waktu Penelitian :  
Biaya yang Diusulkan :  
Diketahui : Oleh Critc-Daerah 

 
B. JUDUL 

Judul singkat, padat, jelas, informative dan menarik.  Judul harus dapat menggambarkan apa yang 
akan dilakukan atau dihasilkan/dicapai oleh pengaju proposal. 
 

C. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 
2. Permasalahan 
3. Tujuan  
4. Luaran 

 
a. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian  dilengkapi dengan peta lokasi penelitian 
2. Waktu Penelitian 
3. Alat dan Bahan 
4. Cara Kerja : Pengumpulan data primer dan sekunder 
5. Analisa Data 
6. Jadual Penelitian 

 
E. PERFORMANCE INDIKATOR 

 
F. DAFTAR PUSTAKA 

 
G. PELAKSANA PENELITIAN 

Keahlian masing-masing baik peneliti maupun teknisi dijelaskan. 
 

H. BIAYA 
1. Gaji dan Upah 
2. Bahan/Alat  bahan habis pakai (kertas, tinta); sewa peralatan (alat selam) 
3. Survey Lapangan  transportasi, akomodasi, uang kerja, sewa perahu) 
4. Pelaporan 
5. Monitoring 
6. Workshop 

I. PROFIL LEMBAGA PENGAJU PROPOSAL 
 Bagian ini menerangkan secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan lembaga seperti : tahun berdiri, terdaftar 
di sospol, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan penelitian, curriculum vitae anggota serta NPWP. 
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4.3. Monitoring 
Kondisi terumbu karang  dan ekosistem pesisir lainnya sangat berkaitan dengan 

faktor alami dan aktivitas manusia.  Perubahan yang disebabkan secara alami 

maupun akibat kegiatan manusia perlu dibedakan. Keterkaitan antara kegiatan 

manusia dan ekosistem terumbu karang merupakan hal yang penting. Hal tersebut 

karena kondisi terumbu karang tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan manusia tetapi 

juga oleh mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di 

sekitarnya.  Untuk melihat perubahan yang terjadi dalam skala waktu perlu dilakukan 

monitoring baik dari aspek ekologis maupun sosial-ekonomis, sehingga dapat 

diketahui kecenderungan apakah terjadi perbaikan atau sebaliknya. 

 

Indikator keberhasilan Program COREMAP dilihat dari aspek ekologis dan sosial-

ekonomi.  Beberapa criteria indikator ekologis adalah :1) kenaikan persen tutupan 

karang hidup sebesar 2% per tahun; 2) jumlah ikan kepe-kepe untuk species yang 

ada bertambah rata-rata 20% selama 10 tahun.  Sedangkan indikator  sosial-

ekonomi adalah dengan melihat pertambahan income per kapita masyarakat 

sebesar 2% per tahun.     

 

4.3.1. Monitoring Aspek Ekologis 
 

Pemantauan terumbu karang (Reef Health Monitoring) menggunakan metode 

Permanen Line Intercept Transect (LIT dengan blok beton), Underwater Visual 

Census (UVC), Reef Check Benthos (RCB).  Keterangan lengkap tentang ketiga 

metode tersebut di atas dapat dilihat pada Pedoman Pemantauan Kondisi  Terumbu 

Karang. Laporan 3 BME COREMAP.   

 

Pelaksana  CRITC Daerah dan tenaga ahli yang diperlukan. 

Waktu Pelaksanaan Setiap 2 tahun untuk melihat trend terumbu karang 

Aspek yang Diamati 

1. Koral 

2. Ikan Karang 

3. Bentos 

4. Kerusakan Karang (bom, jangkar, fish trap) 
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3.3.2. Monitoring Aspek Sosial-Ekonomi.      
 

Pemantauan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan metode 

Survai Sosial Ekonomi. 

 

Pelaksana  CRITC Daerah dan tenaga ahli yang diperlukan. 

Waktu Pelaksanaan Satu kali setiap tahun. 

Keterangan lengkap mengenai metode tersebut dapat dilihat pada Pedoman 

Pemantauan Kondisi Terumbu Karang, Laporan 3 BME COREMAP dan Pedoman 

Lapangan Pemantauan Perikanan Berbasis Masyarakat, Laporan 5 BME  

COREMAP.     
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5. METODOLOGI 
 

 

5.1. Penilaian Sumberdaya Laut (Marine Resource Assessment) 
Survei sumber daya laut dan pesisir mengenai sebaran dan kelimpahan-kelimpahan 

populasi hewan dan tumbuhan diperlukan. Informasi yang diperoleh dapat dipakai 

untuk menentukan status ekosistem tersebut dan untuk perbandingan dalam skala 

regional/propinsi maupun skala global. Selanjutnya untuk melihat kondisi ekologi dan 

social ekonomi yang terjadi diperlukan metodologi yang sama.  Hal ini untuk 

menyeragamkan data yang akan dikumpulkan baik dalam skala nasional maupun 

regional. 

  

Manual ini dibuat berdasarkan kesepakatan CRITC COREMAP Nasional dan 

Daerah pada Lokakarya yang diadakan di Jakarta 20-23 November 2000.  Manual 

ini mengadopsi buku ‘Survey Manual for Tropical Marine Resources, 2 nd edition 

yang disunting oleh English, et.al (1999).  Manual ini memuat metodologi survey 

sumber daya laut dangkal tropis terutama terumbu karang dan ikan karang, 

mangrove dan padang lamun.  Buku ini diharapkan dapat dipakai oleh CRITC 

Daerah untuk melaksanakan riset dan monitoring terumbu karang dan ekosistem 

terkait di daerah masing-masing.   

 

5.1.1. Manta Tow Survei  
5.1.1.1. Tujuan dan kegunaan 
 

Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan umum ekosistem terumbu 

karang dalam waktu yang relatif singkat. Umumnya metoda ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh gangguan berskala luas, misalnya: badai, “coral bleaching” 

dan “outbreaks”, ledakan populasi Acanthaster.  Teknik ini juga berguna untuk 

mengetahui kondisi umum, heterogenitas dan homogenitas suatu komunitas karang 

sehingga dapat dipakai untuk menentukan lokasi-lokasi yang mewakili area terumbu 

karang yang luas.   

Saat ini teknik ‘Manta Tow’ lebih difokuskan untuk mengestimasi penutupan 

karang dan kelimpahan Acanthaster. Selain dapat  mencakup area yang luas 
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dengan cepat, pelatihan untuk menggunakan metode ini relatif mudah dan biayanya 

pun rendah dan dapat diperanggung jawabkan secara ilmiah. 

 

5.1.1.2. Logistik  dan Seleksi lokasi 
 

o Dilakukan oleh tim yang terdiri dari  3 orang yaitu: pengemudi, pencatat 

waktu dan menjaga keselamatan pendata, dan personel terlatih sebagai 

pendata.  Pendata menggunakan peralatan dasar selam (masker, 

fin,snorkel, wetsuit).  Pengemudi dan pencatat waktu sebaiknya memakai 

topi penahan panas.  Pencatat waktu juga mencatat posisi ‘site’ dengan 

menggunakan GPS. 

o Setiap seri manta tow dikoordinir oleh seorang pemimpin yang 

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan standarisasi teknik, menentukan 

ketepatan waktu pelaksanaan dan keamanan 

o Motor boat dihubungkan dengan pendata (observer) melalui tali khusus untuk 

towing (17 m). Tali tow tersebut dibuat simpulnya (diameter 10 mm) dan 

pada jarak 6 m dan 12 m dari boat diikatkan alat penampung untuk 

membantu pendata mengestimasi kecerahan perairan  

 

 
Gambar. 16 Tehnik Manta tow 

 

o Papan manta, terbuat dari kayu berukuran 40x60x2 cm dan dicat putih 

digunakan selain sebagai pencatat data, juga sebagai alat pegangan dan 

kemudi pendata. 
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Gambar. 17 Papan Manta tow dan peralatan lainya 

 

o Data sheet, terbuat dari kertas tahan air atau alas tulis formika, ukuran A4 

ditempatkan di tengah papan manta dan dilengkapi pensil merk Bensia atau 

yang setara.  Data sheet standar yang dipakai seperti pada gambar sbb:  
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Gambar. 18 Data Sheet Manta tow 
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o Diagram kategori persentase penutupan bentik 

 

 
Gambar. 19 Kategori persentase penutupan bentik 

 

o Lokasi dipilih melalui tahapan sebagai berikut: 

- Melihat peta aerial photograph untuk menentukan titik awal. Pilih 

daerah tubir karang  

- Titik awal tow dipilih berdasarkan tempat yang mudah dikenali 

- Bila tidak memungkinkan towing diselesaikan dalam satu pulau satu 

hari, maka pendata harus menandai lokasi akhir penarikan agar 

memudahkan melanjutkan towing kembali  
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Gambar. 20 Lokasi Pilihan untuk Manta 
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5.1.1.3. Metode 

• Pencatatan dilakukan setiap 2 (dua) menit penarikan. Pada setiap akhir 

penarikan, pendata menulis hasil observasinya pada data sheet. Bila 

tahap ini selesai dilakukan, maka pendata memberi tanda pada 

pengemudi untuk melanjutkan 2 menit berikutnya dan seterusnya hingga 

seluruh tepian terumbu karang teramati. Pada saat yang sama, pencatat 

waktu di atas boat mencatat nomer tow dan posisi kapal pada aerial 

photograph (peta rupa bumi Bakosurtanal).    

• Pendata ditarik sejajar garis pantai sedemikian rupa sehingga sebagian 

besar tubir karang dapat terobservasi, misalnya lintasan tow harus dekat 

dengan tubir.  Kecepatan kapal penarik harus konstan, pada cuaca yang 

baik kecepatan ini sekitar 3-5 km per jam (faktor seperti arus dan kondisi 

laut dapat mempengaruhi kecepatan).  Pendata harus mampu membuat 

penyesuaian luas daerah survei pada saat lintasan tow tidak berada pada 

posisi idealnya. Lebar daerah pengamatan direkomendasikan sekitar 10-

12 m.  Lintasan dan lebar daerah tow bervariasi menurut kecerahan, 

kemiringan terumbu, jarak dari dasar, dan distribusi dan densitas 

organisme yang dihitung. 

• Arah terumbu yang akan disurvei ditentukan oleh berbagai faktor, seperti 

angin, arus dan sudut datang cahaya.  Bila cuaca memungkinkan, 

dianjurkan untuk menstandarisasi arah lintasan tow (misalnya mengikuti 

arah jarum jam pada terumbu yang bulat; utara-selatan, atau barat ke 

timur, atau sepanjang terumbu tepi) sehingga perbandingan dengan 

survei yang dilakukan sebelumnya sudah tidak perlu banyak koreksi. 

• Observasi sebaiknya dihentikan bila kecerahan di bawah 6 m (kategori 

1).  Jarak pandang ini ditentukan dengan menggunakan pelampung yang 

dipasang tali tow.  Jika belakang kapal dapat dilihat, visibili dapat 

dikatakan lebih dari 18 m. 

• Signal tangan standar harus diberlakukan bagi pendata dan pengemudi 

agar komunikasi berjalan efektif 

• Maksimum lintasan tow yang dapat dilakukan oleh seorang pendata 

adalah 15 kali, setelah itu pendata harus digantikan dengan pendata 

baru.  Saat pergantian ini, sebaiknya pendata lama menginformasikan 
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keadaan umum, kondisi karang, jumlah Acanthaster, dan hal lain yang 

teramati saat dia mentowing. 

• Pengamatan dengan manta tow dilakukan di permukaan air.  Manta tow 

dilakukan di bawah permukaan bila substrat dasar tidak terlihat atau 

karena dibutuhkan pengamatan yang lebih dekat.  Penyelaman yang 

terlalu lama sebaiknya dihindari.    

• Sebelum pengamatan dilakukan, parameter lingkungan sebaiknya dicatat 

terlebih dahulu dan ditulis di atas kertas data sheet 

• Titik awal setiap lintasan towing dan arah lintasan harus dicatat dan 

ditandai pada aerial photography (peta rupa bumi).  Titik awal dipilih pada 

site yang mudah dikenali  
 

5.1.1.4. Referensi 
1. English,et.al., 1997. 

 

5.1.2.  RRA (Rapid Reef Resources Assessment) 
 

5.1.2.1. Tujuan dan Kegunaan 
Teknik RRA digunakan untuk megetahui luasan jenis dan kondisi habitat 

(karang, pasir, pecahan karang, padang lamun). Teknik ini dinilai cukup baik 

untuk dapat mengestimasi persentase masing-masing jenis habitat dalam waktu 

yang relative singkat. 

  

5.1.2.2.  Metode lapangan  

• Tim peneliti terdiri dari 3-4 orang, setiap orang dengan spesialisasi masing-

masing, yaitu : karang, ikan karang, lamun dan benthos. 

• Pengamatan disetiap titik dilakukan selama 5-10 menit dengan mengamati 

persentase (%) area terumbu karang seluas 10 x 10 m. Data yang diperoleh 

dicatat dalam format data yang baku (Lihat lampiran). 

• Setelah pengamatan pertama selesai peneliti naik ke kapal untuk segera 

menuju ke titik berikutnya. Penentuan titik berikutnya dapat dilakukan dengan 

cara random (pada basemap) atau berdasarkan jarak tempuh kapal dengan 

kecepatan penuh selama 2-5 menit.  
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• Jumlah stasiun/titik sampling dilakukan random dari basemap atau dapat 

juga disesuaikan dengan besar pulau yang akan diamati yang dianggap 

dapat mewakili untuk menggambarkan kondisi habitat daerah tersebut. 

• Observasi dengan RRA dilakukan pada rataan terumbu/reef top dan lereng 

terumbu/reef edge. 

 
5.1.2.3.  Referensi 
(Lihat RIAU; Reef Resource Assessment Workshop) 

 
5.1.3.  LIT (Line Intercept Transect)- Transek Garis   
5.1.3.1. Tujuan dan kegunaan 

Digunakan untuk menentukan komunitas bentik sesil di terumbu karang 

berdasarkan bentuk pertumbuhan.   Komunitas dicirikan dengan menggunakan 

kategori “Lifeform” yang memberikan gambaran deskriptif morfologi komunitas 

karang. LIT digunakan juga untuk memonitor kondisi terumbu karang secara 

detail dengan meletakkan permanen transek. Pemilihan lokasi permanen transek 

berdasarkan hasil dari Manta Tow atau RRA. 

 

5.1.3.2. Metode 

• Metode ini mempunyai dua tingkatan ketrampilan pencatat data.  Pada 

tingkat dasar, kemampuan pencatat data sampai mengenal biota laut dan 

bentuk pertumbuhannya. Untuk tingkat lanjut, pencatat data harus mampu 

mengenal genera atau sampai tingkat spesies. 

• Roll meter digunakan untuk membuat garis transek dengan ukuran 2 x 50 

meter yang diletakkan pada kedalaman 3 dan 10 meter dan sejajar garis 

pantai. Semua bentuk pertumbuhan dan jenis karang (species) serta biota 

lainnya yang berada dibawah garis transek dicatat dalam form data (Lihat 

lampiran)  dengan ketelitian mendekati centimeter. 

 

5.1.3.3. Analisis data 
 Untuk mengetahui nilai indeks keanekaragaman serta persentase tutupan 

karang digunakan formula sebagai berikut : 
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Analisis keanekaragaman genera digunakan formula Shannon-wiener 

   H’  = - ∑ (ni/N) log(ni/N) 

Dimana :  H   = indek keragaman jenis 

N   = total jumlah individu/koloni (presentase tutupan jenis karang) 

Ni  = jumlah individu dalam spesies ke-I (presentase tutupan karang) 

 
Analisis persentase total tutupan karang dipakai formula Cox (1967) 
 

Total panjang intersep per spesies 
Persentase tutupan (%) = 

Total panjang transek 
X 100 

 

Catatan : 

Khusus untuk karang , nilai N ada 2 yaitu : 

- N berdasarkan jumlah koloni 

- N berdasarkan jumlah persentase untuk tiap jenis, 

Sehingga  ada Hc dan H’n, dimana : 

- Hc  = persentase tutupan karang untuk setiap jenis 

- H’n = jumlah koloni untuk setiap jenis 

  

5.1.3.4. LIT untuk Monitoring: 
 

• Membuat  tanda blok beton sebagai titik pengamatan.  Untuk kejelasan 

pembuatan permanent transek ini dapat dilihat dalam Pedoman Pemantauan 

Kondisi Terumbu Karang, Laporan 3 BME COREMAP.  

• Diulangi setiap 2 tahun 

 

5.1.3.5. Referensi 
 Untuk  dapat melakukan pekerjaan LIT dan monitoring dengan baik dapat 

mengacu pada : 

1. English, 1997  

2. Buku Panduan Entri data,LIPI 1999 

3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelititan, Monitoring dan Evaluasi 

Terumbu Karang dala COREMAP, LIPI,1997 
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5.1.4. Sensus Visual Ikan Karang 
 
5.1.4.1. Tujuan dan kegunaan 
Populasi ikan karang dikaji dengan sensus visual sepanjang 50 m garis transek, 

dilakukan pada siang hari dengan memakai SCUBA dan harus dilakukan 

bersamaan dengan transek garis (LIT) 

Metode ini digunakan untuk mengkaji dan memonitor komunitas ikan dengan 

kombinasi 2 (dua) teknik.  Teknik pertama untuk menditeksi perbedaan 

pengelompokkan ikan karang dari lokasi-lokasi terumbu yang berbeda dengan 

menggunakan kategori kelimpahan (abundance categories) dibagi kedalam tiga 

kelompok ikan: spesies target, spesies indikator dan spesies major.  Teknik 

kedua dengan menghitung kelimpahan individu spesies ikan dan mengestimasi 

panjang total ikan untuk menentukan “standing stock” dan struktur ukuran 

populasi jenis ikan yang spesifik (merupakan minat tangkapan nelayan).  Tetapi 

teknik kedua yang menyangkut perkiraan panjang ikan sulit dilakukan, karena 

membutuhkan pelatihan khusus bagi pelaksananya.  Pada prakteknya, yang 

dilakukan perhitungan jumlah individu secara aktual dan kategori kelimpahan 

untuk spesies ikan apabila jumlahnya sangat banyak.  

Kegunaan data hasil dari teknik ini: 

1. Pendugaan potensi ikan (target nelayan) di suatu perairan (‘stock 

assessment”) 

2. Mempelajari dampak kerusakan karang terhadap komunitas ikan 

3. Membandingkan komunitas ikan dari terumbu karang di lokasi-lokasi 

yang berbeda 

4. Pemantauan jangka panjang guna mengetahui kecenderungan 

perubahan kondisi terumbu karang, dilihat dari komunitas ikannya. 

5. Pembuatan zonasi dalam merancang kawasan konservasi laut 

6. Mempelajari dampak dari tekanan penangkapan terhadap populasi ikan 

tertentu 
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5.1.4.2.  Metode Lapangan 
 

a. Personalia 

• Tim survey terdiri dari 2 atau 3 orang dan seorang diatas kapal. 

Pengamat  harus mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi ikan 

sampai tingkat species di daerah survey 

• Pengamat sebaiknya satu orang saja untuk setiap garis transek guna 

menghindari bias. 

• Di perairan yang kelimpahan ikannya sangat tinggi, pengamatan dapat 

dilakukan oleh 2 orang. Satu pengamat melakukan sensus dengan 

menggunakan kategori kelimpahan (abundance category), sedangkan 

pengamat yang lain melakukan pehitungan (actual count) dan pendugaan 

panjang (apabila mampu). 

 

b. Peralatan 

• Perahu kerja, peralatan selam SCUBA dan alat-alat keselamatan. 

• Pensil dan plates (papan pencatat) yang dilengkapi dengan data sheet 

A4 underwater paper.  Data sheet yang disiapkan berisi daftar species 

ikan dari perairan yang akan disurvey (Lihat Lampiran Fish Underwater 

Visual Census). 

• Pita pengukur dari fiberglass (fiberglass measuring tapes) dengan 

panjang 50 meter. 

 

c. Seleksi Lokasi 

• Lokasi survey ditetapkan setelah dilakukan survey orientasi (general 

survey) di lereng terumbu sehingga dapat mewakili seluruh terumbu 

karang. Semua lokasi harus seragam dilihat dari karakter fisik, lereng 

terumbu dan tutupan karang. Teknik Manta Tow bermanfaat untuk 

melakukan seleksi lokasi. 

• Sedapat mungkin sensus visual ikan dilakukan pada lokasi transek garis 

(LIT).  Hal ini akan memberikan gambaran kepada Tim survey mengenai 

kondisi rinci terumbu karang yang disurvey. 

• Pilih 2 lokasi ulangan di lereng terumbu yang terpapar angin (windward 

slope) untuk menduga keragaman komunitas di dalam habitat.  Kedua 
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lokasi di dalam habitat (Windward slope) harus mirip dengan lokasi yang 

lain (other windward sites). 

• Apabila ada perbedaan yang jelas antara habitat lokasi yang terpapar 

angin (wind ward) dengan lokasi yang terlindung (leeward), maka pilih 

paling tidak 1 dan dianjurkan (preferably) 2 lokasi pada masing-masing 

habitat. Dikawasan yang mempunyai perubahan angin musim, pilih 

lokasi-lokasi dari daerah yang terpapar oleh perubahan angin musim 

tersebut.  Lokasi-lokasi di dalam satu habitat hendaknya terpisah dengan 

jarak yang cukup memadai (100-200 meter) 

• Catat seluruh lokasi sensus dengan mempergunakan alat GPS 

 

5.1.4.3.  Prosedur Umum 
 

a. Pemilihan Species 

• Survey reconnaissance dilakukan pada setiap lokasi untuk membuat 

daftar species ikan yang dominan untuk dimasukkan kedalam data 

sheet yang akan disiapkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

meghemat waktu bagi pengamat agar dapat melakukan pencacahan 

secara berkelanjutan. 

• Pemilihan species untuk disensus menggunakan kriteria sebagai 

berikut : 

o Melihat secara visual jumlahnya cukup memadai serta tidak 

punya sifat bersembunyi diantara karang (cryptic behaviour). 

o Mudah diidentifikasi 

o Berasosiasi dengan terumbu karang. 

• Kelompok ikan yang cocok untuk pengkajian kondisi terumbu karang 

yang meliputi aspek-aspek berikut : 

o Pendugaan kelimpahan kuantitatif dan struktur ukuran adalah 

species yang menjadi target tangkapan nelayan, selanjutnya 

disebut species target, meliputi antara lain : kerapu 

(serianidae), beronang (siganidae), Acanthuridae, kakap 

tanda-tanda (Lutjanidae), lencam (Lethrinidae) dan bibir tebal 

(Haemulidae) 
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o Pendugaan kelimpahan kuantitatif adalah species ‘indikator’ 

yaitu ikan kepe-kepe. 

o Pendugaan semikuantitatif kelimpahan relatif yang meliputi 

species-species dari kelompok ‘major trophic categories’ 

(planktonies, pemakan algae, pemakan karang) yaitu ikan 

betok (Pomacentridae) ekor kuning (casionidae), kakaktua 

(Scaridae), cina-cina (Labridae), biji nangka (Mullidae) dan 

species-species lain yang secara visual jelas terlihat (visually 

obvious) 

 

Catatan : 

Melalui pengalaman, pengamat (observer) mungkin mampu mencacah 

setiap species ikan sepanjang tali transek.  Apabila hal ini mungkin, 

pencacahan jumlah secara actual seyogyanya dilakukan karena akan 

diperoleh data yang memadai untuk analisis statistik. 

 

• Contoh lembar data (data sheet) untuk pencacahan actual dalam 

Tabel terlampir. Species yang tercantum dalam contoh lembar data 

tersebut adalah dari Riau. Untuk daerah yang berbeda harus setiap 

kali dibuat lembar data baru dari species ikan. 

 

b. Meletakkan Garis Transek 

• Pada setiap lokasi dibuat paling sedikit 3 garis transek sepanjang 50 

meter pada 2 kedalaman yaitu 3-5 meter dan 8-10 meter, sesuai 

dengan transek garis LIT. 

• Garis transek ini harus berimpit dengan transek garis (LIT) dimana 

kedua transek untuk ikan dan bentik lifeform dilakukan di terumbu 

yang sama. 

• Garis transek untuk sensus visual harus mengikuti kontur kedalaman. 

• Tiga ulangan transek harus diletakkan tidak tumpang tindih, tetapi 

berjarak antara 10-20 meterantar garis transek. 

• Unit dasar dari koleksi data untuk sensus visual ikan karang adalah 5 

x 50 meter. Karena ada 3 kali ulangan maka total daerah sensus  

adalah 750 meter2 pada setiap kedalaman. Tetapi berdasarkan 
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pengalaman lebar daerah dirasakan kurang karena ikan-ikan target 

yang besar-besar cenderung menghindar. Menurut Adrim (komunikasi 

pribadi) untuk perairan yang jernih dan dihuni banyak ikan target 

berukuran besar disarankan lebar daerah sensus adalah 10 meter 

atau mencakup masing-masing 5 meter dikiri dan kanan garis 

transek. 

 

c. Teknik Sensus 
 

• Setelah garis meteran diletakkan, tunggu 5-15 menit sebelum 

penghitungan dimulai agar ikan-ikan kembali pada perilaku normal. 

• Setiap transek sepanjang 50 x 5 meter harus dilakukan kontinyu. Transek 

jangan dipotong-potong menjadi transek-transek kecil karena akan 

mengurangi perhitungan kelimpahan species yang mobilitasnya tinggi. 

• Pengamat berenang pelan-pelan dengan memakai Scuba di atas garis 

transek, mencatat semua species dan mencacahnya.  Selalu mencek 

apakah jarak kiri kanan (2,5 m atau 5 m) sudah benar sebelum sensus 

dilakukan. 

• Apabila kecerahan air jelek (keruh), lebar cakupan daerah sensus dapat 

dipersempit sesuai dengan kondisi lapangan.  Apabila hal ini dilakukan 

harus dicatat di dalam lembar data. 

• Cacah jumlah actual spesies target dan kalau mungkin (melalui pelatihan) 

duga panjang ikannya. 

• Catat kelimpahan ikan-ikan (major species) dalam skala kelimpahan 

kumulatif log 4 seperti tablel di bawah; 

Log 4 Kategori 
Kelimpahan 

Jumlah ikan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2-4 

5-16 
17-64 

65-256 
257-1024 

1025-4096 
4097-6389 
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Catatan : 

Hal ini tidak pernah dilakukan oleh P3O LIPI dan penulis tidak punya 

pengalaman bagaimana mengaplikasikan dalam analisis data.  Menurut 

pengalaman Adrim (komunikasi pribadi) jika kelimpahan satu spesies ikan 

sangat tinggi, maka yang dihitung adalah sebagian dari gerombolan ikan 

tersebut, misalnya seperempatnya.  Setelah terhitung banyaknya, maka 

dugaan jumlah dikalikan dengan 4. 

• Satu penyelam melakukan sensus di garis transek sedangkan 

penyelam  lain bertindak sebagai ‘buddy’ di belakang pengamat dan 

mencatat kondisi umum terumbu karang dan konsidi gerombolan 

ikan. 

• Di perairan yang kelimpahan ikannya tinggi, disarankan tugas 

pengamat dibagi-bagi. Satu pengamat konsentrasi pada ikan-ikan 

target, sedangkan pengamat kedua mencacah spesies yang lain. 

 

5.1.4.4. Data Masukan 
 

• Cacah jumlah ikan pada garis pada garis transek yang sama dengan 

transek ‘bentic lifeform’. 

• Catat data pada lembar data yang telah disiapkan catat juga hal-hal yang 

relevan, misalnya keadaan lereng terumbu – terjal/landai, kecerahan, dll). 

Apabila karena kecerahan yang rendah sehingga lebar jalur transek 

harus dipersempit, agar dicatat didalam lembar data. 

• Sebelum pekerjaan sensus dimulai pengamat harus sudah mengenal 

sebagian besar spesies ikan yang ada di perairan tersebut. 

• Cacah jumlah actual, paling tidak untuk ikan target dan ikan indikator 

pada transek dan jumlahkan setelah pencatatan selesai. 

• Masukkan data pada struktur basis data yang akan dikembangkan oleh 

kelompok database. 

 

5.1.4.5. Analisa Data 
 

Analisis dan penyajian data hasil sensus visual dapat dilakukan dengan 

bermacam-macam teknik, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang rumit. 
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Teknik multivariate atau statistik parametrik dan non parametrik dapat  

digunakan untuk membandingkan data kelimpahan berbagai spesiesTeknik 

regresi linier sederhana atau teknik ordinasi multivariate dapat digunakan untuk 

menghubungkan kelimpahan, kekayaan jenis dan keragaman ikan dengan data 

komunitas bentosnya (misal: persentase tutupan karang) 

Penyajian dalam bentuk grafik dari kekayaan jenis dan kelimpahan dapat 

memberikan gambaran yang bermanfaat untuk analis. 

 
5.1.5. SEAGRASS 

             
Jumlah jenis lamun di dunia adalah 58 jenis yang terdiri dari empat suku (familia), 

yaitu : 

• Suku Cymodoceaceae (5 marga dengan 17 jenis),  

• Suku Posidoniaceae (1 marga dengan 9 jenis)  

• Suku Hydrocharitaceae (3 marga dengan 15 jenis) 

• Suku Zosteraceae (3 marga dengan 17 jenis) (Kuo & McComb, 1989). 

 

Di Indonesia dijumpai 12 jenis lamun yang termasuk 2 suku yaitu Cymodoceaceae 

(4 marga dengan 6 jenis) dan suku Hydrocharitaceae (3 marga dengan 6 jenis) 

((Kiswara, 1996). Jenis-jenis lamun tersebut adalah Cymodocea rotundata Ehrenb. 

& Hempr. ex Aschers., C. serrulata (R. Br.) Aschers. & Magnus, Enhalus acoroides 

(L.f.) Royle, Halodule pinifolia (Miki) den Hartog, H. uninervis (Forsk.) Aschers. in 

Boissier, Halophila decipiens Ostenfeld , H. minor (Zoll.) den Hartog, H. ovalis (R. 

Br.) Hook. f., H. spinulosa (R. Br.) Aschers. in Neumayer, Syringodium isoetifolium 

(Aschers.) Dandy, Thalassia hemprichii (Ehrenb.) Aschers.  dan Thalassodendron 

ciliatum (Forsk.) den Hartog. 

     

          

5.1.5.1. Tujuan dan kegunaan 

 

Penelitian ekosistem padang lamun bertujuan mengumpulkan berbagai informasi 

untuk melandasi berbagai tindakan guna melindungi dan melestarikan potensi 

sumber daya serta fungsi ekosistem padang lamun di perairan pesisir. Sehingga 

keberadaannya dapat tetap terjamin dan bermanfaat bagi pembangunan 
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lingkungan hidup yang memiliki manfaat ekonomis, sosial dan ekologis.  Aspek 

penelitian yang perlu dilakukan guna mencapai tujuan tersebut a.l.  

Pemetaan sebaran, kerapatan, luas tutupan tajuk lamun. 

 

Struktur komunitas padang lamun seperti komposis jenis, zonasi, tipe vegetasi, 

kerapatan dan biomas lamun termasuk faktor lingkungannya (tipe substrat, 

kedalaman, suhu, salintas dan kandungan hara baik air antara maupun air 

permukaan). 

 

Dinamika komunitas padang lamun yaitu kecepatan pertumbuhan, produksi dan 

dekomposisi lamun termasuk kecepatan aliran energi biologis melalui ekosistem. 

 

Asosiasi biota di padang lamun mulai biota penempel pada daun lamun, 

organisme yang hidup diatas dan di dalam sedimen tempat tumbuh lamun, biota 

bernilai ekologis karena peranannya dalam rantai makanan dan biota bernilai 

ekonomis seperti jenis-jenis udang, kepiting, moluska dan ikan dan herbivora 

pemakan lamun yang dilindungi undang-undang dari kepunahannya, yaitu duyung 

(Dugong dugon Muller). 

 

Tekanan terhadap padang lamun akibat kegiatan aktivitas manusia maupun gejala 

alam yang dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya areal padang lamun 

serta penurunan potensi sumbe daya di padang lamun. 

Transplantasi lamun dan restorasi padang lamun termasuk pemulihan kerapatan 

jenis di tempat pengambilan bibit serta rekolonisasi biotanya. 

 

Data yang sangat berguna untuk melakukan penelitian di padang lamun adalah 

tabel pasang surut. Dari tabel tersebut dapat dibuat rencana kerja seperti kapan 

(tanggal berapa) dan jam berapa air surut di lokasi penelitian akan terjadi, berapa 

lama waktu yang paling aman untuk bekerja, jam berapa harus selesai bekerja, 

untuk bekerja apakah diperlukan perahu atau tidak, dsb.  
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5.1.5.2.  Metode Lapangan 
 
a. Pemetaan padang lamun 
 

Pemetaan keberadaan padang lamun yang meliputi sebaran, kerapatan dan luas 

tutupan tajuk (“coverage”) merupakan informasi yang paling awal untuk dilakukan, 

dalam hubungannya untuk mengetahui peranan ekosistem padang lamun di 

perairan pesisir dan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi akibat kegiatan 

manusia maupun gejala alami. Berdasarkan peta sebaran lamun yang dibuat 

dapat dilakukan pemonitoran terhadap perubahan komposisi jenis, kerapatan dan 

luas tutupan tajuk. Pembuatan peta sebaran lamun dapat dilakukan dengan cara 

yang sederhana (de Iongh et al.,, 1995) untuk areal yang sempit (kurang dari 10 

ha) dan memakai bantuan citra foto udara atau satelit dan pengamatan nyata 

daratan (“ground truth”) dan pengukuran dengan GPS untuk areal yang sangat 

luas.  

 

Pemetaan cara sederhana (de Iongh et al., 1995). 

1. Lokasi pengamatan dibagi menjadi petak-petak kuadrat ukuran 20 x 20 m yang 

ditandai dengan patok-patok bambu atau kayu setinggi 1 m dari atas 

permukaan substrat. 

2. Pembuatan petak-petak dibuat mengikuti garis searah mata angin dengan 

bantuan kompas. 

3. Setiap petak diberi kode dengan angka dan huruf (arah utara-selatan dengan 

angka, arah timur-barat dengan huruf). 

4. Dalam setiap petak diamati komposisi jenis, luas tutupan tajuk, kedalaman dan 

tipe substrat. Luas tutupan tajuk ditentukan dalam persen mulai 0%, ‘jarang”, 

5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dan >60%. Kedalaman air diukur dari patok 

yang diletakkan di areal padang lamun yang masih tergenang air ketika surut 

terendah. Ketinggian air saat surut terendah dipakai untuk mengukur garis 

genangan air dan areal padang lamun yang terbuka saat surut. Tipe substrat 

ditentukan dengan melesaknya kaki ke dalam substrat. Katagori substrat 

lumpur ditentukan berdasarkan kedalaman melesak kaki 5 cm diatas mata kaki 

sampai lutut. Katagori substrat pasir ditentukan dengan kedalaman melesak 

kaki < 5 cm (sampai dengan mata kaki). Katagori substrat pasir berkerikil 
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ditentukan dengan kedalaman < 5 cm. Untuk membedakan antara pasir 

dengan pasir berkerikil ditentukan berdasarkan pengamatan langsung di 

lapangan.  

5. Data yang didapat dalam setiap petak kuadrat saat pengukuran di lapangan 

dipindahkan kedalam lembar kerja sesuai nomor dan kode yang sama. 

6. Garis ketinggian air dari setiap petak saling dihubungkan sehingga didapat 

garis genangan air dari padang lamun yang diteliti. 

7. Peta yang dibuat dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian lebih rinci 

mengenai struktur dan dinamika komunitas serta asosiasi biotanya 

 

Contoh penentuan petak-petak rencana kerja pemetaan padang lamun :                                                 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  

 

Lembar pengamatan di lapangan : 

Petak Jenis Tutupan Substrat Kedalaman Keterangan 
1-A     a.l.garis 

genangan 
1-B      
Dst.      
2-A      
2-B      
Dst.      
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Cara pembuatan peta berdasar citra foto udara dan satelit. 

1. Dengan bantuan peta dasar foto udara dan citra satelit dapat dibuat pemetaan 

padang lamun yang sangat luas, sampai ratusan hektar. 

2. Untuk mengerjakan pemetaan padang lamun dengan teknik ini diperlukan 

tenaga terdidik dan terlatih, baik ketika melakukan pengukuran di lapangan 

dengan bantuan GPS maupun dalam pengolahan data di komputer. 

         Pemetaan padang lamun dapat dimulai dari tingkat regional 

(kabupaten/propinsi), luaran dari program ini berupa peta padang lamun dari 

setiap kabupaten atau propinsi. Peta padang lamun dapat dipakai untuk tujuan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya padang lamun. Pemetaan dapat 

dilakukan berdasar cara yang sederhana untuk luas areal yang kurang dari 10 ha 

atau memakai peta dasar dari hasil penginderaan jauh atau foto udara dan nyata 

daratan (“ground truth”) dengan pengukuran yang menggunakan GPS. 

 

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, kegiatan penelitian lapangan 

hendaknya dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Pada tingkat propinsi, dipilih beberapa lokasi penelitian lapangan. 

a. Pada masing-masing lokasi dibuat transek dari pantai ke arah laut untuk 

menentukan zonasi sebaran lamun, yaitu komposisi jenis, luas tutupan, 

tipe substrat, kedalaman minimum dan maksimum keberedaannya. 

b. Pengerjaan pengamatan zonasi dilakukan baik dengan berjalan kaki 

ketika air sedang surut maupun dari atas perahu ketika sedang pasang 

atau di tempat-tempat yang dalam. Hasil yang terbaik adalah yang 

dilakukan dengan berjalan kaki, karena lantang pandang yang dilihat jauh 

lebih luas daripada dari atas perahu. 

c. Pengambilan contoh lamun yang diambil dengan kuadrat untuk 

memperoleh data tentang morfologi, komposisi jenis, kerapatan dan 

biomasa lamun. 

 

1. Mengadakan wawancara dengan nelayan dan penduduk setempat atau staf 

dinas  perikanan daerah mengenai: 

a. Sejarah perubahan padang lamun setempat (misalnya apakah pernah 

terjadi adanya kematian masal atau pengurangan yang tiba-tiba pada 
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kurun waktu tertentu, atau fluktuasi jangka panjang, catat juga 

penyebabnya). 

b. Arti penting padang lamun di dalam perikanan setempat. Seperti 

musim penangkapan, perubahan hasil tangkapan pada kurun waktu 

tertentu (komposisi jenis ikan, kelimpahan dan ukuran). Kumpulkan 

informasi untuk mengetahui apakah perubahan tersebut berkaitan 

dengan perubahan yang terjadi di padang lamun. Apakah kegiatan 

perikanan tradisional dapat menyebabkan kerusakan terhadap 

padang lamun. 

c. Kumpulkan informasi mengenai keberadaan biota pemakan lamun 

yang dilindungi (duyung dan penyu) dengan melakukan wawancara 

kepada penduduk dan nelayan setempat seperti: Apakah pernah 

melihat/tertangkap duyung/penyu? Bila ya, di lokasi mana pernah 

terlihat/tertangkap duyung/penyu? Kapan terlihat/tertangkapnya 

duyung/penyu tersebut? Berapa ukurannya? Jenis kelamin  apakah 

dari duyung yang tertangkap? Apakah yang dilakukan apabila tanpa 

sengaja tertangkap duyung/penyu dalam alat tangkap mereka?  

d. Dampak kegiatan manusia terhadap padang lamun. 

• Hilangnya padang lamun karena reklamasi, pembangunan 

tambak udang, dsb. 

• Pengaruh kekeruhan dan sedimentasi yang dibawa oleh air 

larian (“run off”) yang mengandung tanah daratan berkaitan 

dengan pematangan lahan. 

• Pencemaran perairan oleh limbah rumah tangga atau limbah 

industri. 

Data dan informasi dasar tersebut sangat bermanfaat bagi pengelolaan 

wilayah pesisir dan pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah. 

 
b. Struktur komunitas padang lamun  
Metode pengamatan struktur komunitas padang lamun merupakan modifikasi 

dari English et al., (1994). Untuk pengamatan zonasi sebaran lamun adalah sbb: 

1. Zonasi sebaran lamun dibuat pada satu garis transek tegak lurus pantai. 

Arah transek dari pantai ke laut dicatat dengan kompas. Sepanjang garis 

transek diletakkan meteran, dan lamun yang terletak di bawah meteran 
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dicatat jenisnya, diamati luas tutupan tajuknya, dicatat karakteristik tipe 

substratnya dan diukur kedalaman airnya.  

 

Di setiap lokasi penelitian sebaiknya minimal dibuat 3 buah transek yang 

masing-masing sejajar dengan jarak antara 50 s/d 100 m. Titik penentuan 

transek di pantai ditentukan posisinya dengan GPS. Bila tidak mempunyai 

GPS diamati dan catat karakteristik stasiun penelitian yang ada di lapangan. 

 

Data yang didapat mengenai zonasi sebaran lamun dari setiap transek 

dipakai untuk mengamati kerapatan dan biomasa lamun. 

 
 
      Lembar data zonasi di lapangan adalah sbb: 

 
Tanggal  : ………… Lokasi : ………… Stasiun  : ……… 
Transek : ………… Arah    :         ………… Posisi    : ……… 

 
No. Jarak Jam Jenis Tutupan Substrat Kedalaman 
       
       
       

 

2. Sepanjang garis transek diambil sampel lamun untuk dihitung kerapatan dan 

biomasnya. Jarak pengambilan sampel sepanjang garis transek ditentukan 

oleh kompsisi jenisnya. Sebaran jenis yang homogen titik pengambilan 

sampel dilakukan pada jarak setiap 15 s/d 20 m. Sebaran jenis yang 

heterogen titik pengambilan sampel dapat berjarak setiap 5 meter atau 

kurang. 

 

Pengambilan/pengukuran sampel kerapatan dan biomas lamun di setiap titik 

dilakukan sebanyak 4 kali. Pengukuran kerapatan dan biomas untuk jenis 

lamun berdaun besar (Enhalus acoroides) dan lamun berdaun kecil 

dikerjakan dengan cara yang berbeda. 
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Pengukuran lamun  
 

Kerapatan dan biomas lamun dilakukan dengan bingkai logam ukuran 20 x 

20 cm (lamun berdaun kecil) dan 50 x 50 cm (Enhalus). Luas penutupan 

lamun dicatat. Lamun di dalam bingkai logam diambil semua, dimasukkan ke 

dalam kantung plastik berlabel yang berisi tanggal, lokasi, nomor transek, 

jarak transek dan nomor titik pengambilan.  

Di "base camp" lamun dicuci untuk menghilangkan lumpur dan biota 

penempelnya. Lamun dipisahkan menurut jenis, lalu dihitung jumlah 

tunasnya (tegakan). Setelah itu dipisahkan lagi menurut bagian-bagian 

tanamannya (akar, rimpang, seludang daun, helaian daun, bunga dan buah) 

kemudian ditimbang untuk mengetahui berat basahnya, setelah itu 

dimasukkan kedalam kantung-kantung kertas berlabel yang berisi tanggal, 

lokasi, nomor transek, jarak transek dan nomor titik pengambilan, kode nama 

jenis dan bagian tanaman lamun. Bagian tanaman lamun  tersebut setelah 

tiba di laboratorium dikeringkan dengan oven pada suhu 80oC selama 24 jam 

kemudian ditimbang beratnya.  
 

Contoh lembar data kerapatan dan biomas lamun adalah sbb: 

 

Tanggal  : ………… Lokasi : ………… Stasiun  : ……… 
Transek : ………… Arah    :         ………… Posisi    : ……… 

 
Berat basah Berat kering No. 

Kuadrat 
 

Jenis 
 

Kerapatan Akar Rh Pl D Akar Rh Pl D
           
           
           

 
5.1.6.  Mangrove 
5.1.6.1. Tujuan dan Kegunaan 

• Memberikan data dan informasi mengenai beberapa aspek penting 

dan struktur karakteristik dari hutan mangrove seperti : Kerapatan, 

Penyebaran, Dominansi dan Keragaman Jenis. 
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• Untuk mengetahui tingkat kerusakan Hutan Mangrove yang dapat 

dipergunakan sebagai data pendukung dalam membuat dan atau 

mereview Rencana dan Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir. 

 

5.1.6.2.  Metode Lapangan 
Metode yang digunakan untuk riset dan monitoring mangrove adalah “ Transect 

Line Plot ” dengan pertimbangan bahwa : 

 

1. TLP merupakan metode dengan peralatan sederhana tetapi dapat 

memberikan data yang akurat dan representatif mengenai beberapa 

aspek dan struktur karakteristik dari hutan mangrove 

2. TLP memilki  Plot Permanent yang bisa dipakai untuk mengukur 

perubahan-perubahan yang terjadi dengan dimensi waktu dan ruang. 

 

Pengumpulan dan Pengawetan Sampel : 

1. Sebelum mengadakan pengumpulan data, dilakukan pengamatan 

lapangan yang meliputi keseluruhan kawasan hutan dengan tujuan untuk 

melihat secara umum keadaan fisiognami dan komposisi tegakan hutan 

serta keadaan pasut daerah setempat dan lain-lain. Berdasarkan 

pengamatan tersebut, dipilih beberapa ( misalnya 10-15 lokasi) penelitian 

yang berbeda sebara acak. 

2. Pada setiap lokasi dibuat transek yang memanjang dari tepi laut atau 

sungai ke arah darat. Panjang transek berkisar antara 100-150 meter dari 

pinggir sungai atau pantai sampai ke area yang tidak ada pohon 

mangrovenya. 

3. Pengambilan  sampel dilakukan pada jarak antara 0-10 meter ; 20-20 

meter dari garis pantai dan seterusnya. Dari setiap transek, data vegetasi 

diambil dengan menggunakan metode kuadrat berukuran (10 x 10 m2) 

untuk pohon berdiameter > 10 cm yang terletak disebelah kiri dan /atau 

kanan transek. Pada setiap petak tersebut, dibuat petak yang lebih kecil 

dengan ukuran (5 x 5 m2). Didalam petak ini dikumpulkan data tentang 

belta/anak pohon berdiameter 2-10 cm. Sedangkan untuk tingkat semai, 

data dikumpulkan dari setiap petak yang berukuran (1 x 1 m2) yang 

ditempatkan dalam petak ukuran (5 x 5 m2). 
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4. Pada setiap kuadran tersebut, semua tegakan diidentifikasi jenisnya, 

serta dihitung jumlah masing-masing jenis. Koleksi bebas juga dilakukan 

untuk melengkapi jenis-jenis yang tidak termasuk dalam transek kuadrat. 

Sampel bagian-bagian mangrove yang penting untuk diidentifikasi pada 

umumnya dijadikan herbarium kering. 

 

5.1.6.3. Analisa Data : 
1. Data yang diperoleh dianalisis menurut cara yang diadopsi dari “ Survay 

Manual for Tropical Marine Resources “ meliputi : 

 
Jumlah Individu masing-masing jenis Kerapatan relativ 

= Jumlah Keseluruhan Individu x 100 

 
Frekuensi Kehadiran masing-masing jenis Frekuensi relativ = Frekuensi dari semua Jenis x 100 

 
Total BA masing-masing jenis Kerapatan relativ 

= Total BA semua jenis x 100 

                 
Keragaman Jenis dihitung dengan menggunakan Indeks Shannon (H) sebagai 
berikut : 
 

      s 

H = Σ    (Ni /N) Log (Ni/N)  
      i=1 

Dimana = 
Ni = angka peting jenis i 
N =  Jumlah Nilai Penting untuk semua jenis 

  
        s 

N =  Σ  Ni  
          i=1 

Dimana S = Jumlah Jenis didalam total 
sampel 

 

Sedangkan untuk mengetahui potensi hutan dilakukan dengan cara kuantitatif 

maupun kualitatif. Cara kualitatif dilakukan dengan melihat besar kecilnya indeks 

nilai penting, sedangkan cara kuantitatif dapat diketahui dengan mencari volume 

pohon berdasarkan rumus : 

 

V       = Ba x t x 0.75 
V       = Volume ( m3/ha) 
T       = Tinggi pohon (m) 
Ba     = Luas Bidang datar ( m2/ha) 
0,75  = Konstanta  
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6.1.6.4. Data Masukan : 
 

Lokasi : ________________________________ 
Tanggal : ________ / ________ / ____________ (dd/mm/yy) 
Posisi : Latitude : _________________ (LU/LS) 
   Longitude : _________________ (BT) 
Cuaca : ______________________________ 
Keterangan : ______________________________ 
   
 
Stasiun 

Luas Area 
(ha) 

Kerapatan 
(individu/m2) 

Penyebaran 
 

Dominasi Keragaman Jenis 

       
       
       
       
       
       
       
       
Ketua Tim Peneliti 
 
 
( _______________ ) 

Tanggal Entry 
 
 
( ___ / ____ / _____ ) 

Petugas Entry 
 
 
( ____________ ) 

 

 

5.1.7. Kualitas Perairan 
5.1.7.1. Tujuan dan Kegunaan 
 

Pemantauan kualitas perairan diperlukan sebagai data pendukung yang 

dapat memberikan informasi  tentang keadaan suatu perairan.  Misalnya 

peningkatan kadar senyawa nitrat atau fosfat disuatu perairan memberikan 

informasi bahwa telah terjadi pengayaan nutrisi (eutrofikasi) yang bersumber dari 

limbah domestik atau pertanian. Demikian pula halnya dengan peningkatan 

kandungan fitoplankton atau chlorofil-a, yang memberikan gambaran adanya 

pengayaan nutrisi. 

 

Data kualitas lingkungan dapat dijadikan sebagai : 

1. Data pendukung yang dapat merefleksikan keadaan suatu terumbu 

karang 

2. Memberikan informasi tentang adanya jenis atau sumber pollutan. 
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5.1.7.2.  Metode Lapangan : 
 

• Pengambilan sample air untuk pengukuran senyawa Nitrit, Nitrat dan 

Fosfat menggunakan wadah yang terbuat dari bahan poliethilen, 

sedangkan untuk Oksigen digunakan wadah gelas. Alat yang digunakan 

untuk pengambilan sampel parameter/senyawa tertentu dirangkum dalam 

Tabel di bawah ini.  Detail pelaksanaan di  lapangan dan analisis 

laboratorium dapat dilihat dalam  Hutagalung dkk. (1997); Srickland and 

Parson (1968). 

• Pengambilan sample plankton dilakukan secara vertical dan horizontal 

mengikuti Whickstead 1965. Pengukuran parameter fisika seperti suhu, 

salinitas, kecerahan dilakukan  in situ. 

 

Tabel  Parameter Lingkungan Perairan, Peralatan dan Metode Analisis 

Parameter Alat Ukur dan Alat yang 
digunakan untuk pengambilan 
sample 

Analisa 
Laboratorium 

Nitrit, Nitrat, Fosfat Wadah Polietilen Spektrofotometer 
Oksigen, BOD Wadah gelas Winkler 
Phytoplankton Plankton Net 30-50 um  
Zooplankton Plankton Net 150-170 um  
Suhu Termometer  
Salinitas Refraktometer  
Kecerahan Secci disc  
Kedalaman Depthmeter  
Kecepatan arus Current meter  

 

5.1.7.3. Referensi   
1. Standar Nasional Indonesia (SNI) 

2. Standard Method Vol 18 (1992) 

3. Metode Analisis Air Laut, Sedimen dan Biota P3O-LIPI (1997) 

4. Srickland and Parson (1968) 
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5.1.8. Perikanan Berbasis Masyarakat (CREEL) 
  

5.1.8.1. Tujuan  
CREEL (perikanan berbasis masyarakat)  digunakan untuk : 

• Memperkirakan jumlah dan jenis ikan yang didaratkan oleh masyarakat di 

lokasi-lokasi COREMAP. 

• Memperkirakan pendapatan masyarakat yang dihasilkan dari 

penangkapan ikan. 

• Memantau perubahan-perubahan dalam jumlah penangkapan ikan, lokasi 

penangkapan dan alat yang digunakan untuk jenis ikan yang ditargetkan 

oleh masyarakat. 

• Memantau perubahan-perubahan Catch Per Unit Effort (CPUE). 

• Memperkirakan dampak dari beberapa pemahaman masyarakat 

mengenai perubahan dalam penangkapan, harga dan aktivitas-aktivitas 

nelayan yang berasal dari luar daerah penelitian. 

 
5.1.8.2. Metode 

• Sebelum penelitian dilakukan, diadakan studi awal lokasi pendaratan 

ikan yang bertujuan untuk menentukan : perkiraan jumlah rumah tangga, 

jumlah rumah tangga nelayan, jumlah nelayan, jumlah tauke/juragan, 

peta daerah pemukiman, lokasi pendaratan ikan dan persentase 

pendaratan ikan hasil tangkapan berdasarkan musim penangkapan. 

• Melakukan penelitian tentang lokasi pendaratan ikan 

• Kapasitas masyarakat nelayan 

• Inventarisasi perahu/kapal nelayan 

Untuk penjelasan secara rinci dapat dilihat dalam Pedoman lapangan 

Pemantauan Perikanan Berbasis Masyarakat, Laporan 5 BME COREMAP, 2001. 

 

5.1.9. Benefit Monitoring Analisis (BME) 
 
BME adalah suatu system yang dirancang untuk memonitoring program 

COREMAP secara keseluruhan. Sistem ini bertujuan untuk menyangga system 

pelaporan dan analisis pemantauan dan evaluasi dampak COREMAP. Database 

system BME terdiri atas 3 komponen, yaitu :  
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1. Kondisi Terumbu Karang 

2. Pemantauan Perikanan Berbasis Masyarakat (CREEL) 

3. Survai Sosial Ekonomi. 

 

Penjelasan secara rinci tentang BME dapat dilihat dalam Rancangan Sistem 

Pemantauan dan Evaluasi Dampak COREMAP, Laporan 1 BME COREMAP 

2001. 

 

 

5.2.  ANALISA SOSIAL (SOCIAL ASSESSMENT) 
 

5.2.1. Tujuan dan Kegunaan 
 

Keterkaitan antara kegiatan manusia dan ekosistem terumbu karang sangat penting. 

Hal tersebut dikarenakan kondisi karang dipengaruhi tidak hanya oleh kegiatan 

manusia, tetapi juga juga mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat yang 

tinggal di wilayah pantai bergantung pada sumber daya laut termasuk didalamnya 

terumbu karang. Bagaimana manusia memanfaatkan dan menggunakan terumbu 

karang dan ekosistemnya berkaitan dengan latar belakang sosial-ekonominya. 

Mengetahui latar belakang sosial-ekonomi dari stakeholders penting untuk membuat 

prediksi dan membuat perencanaan pengelolaannya. Dengan demikian dalam 

program COREMAP, khususnya yang berkaitan dengan komponen perencanaaan 

pengelolaan terumbu karang, studi analisa sosial diperlukann utamanya untuk 

memberikan sosial agenda dan perspektif sosial dalam perencanaan, 

implementasi dan pemantauan program agar supaya COREMAP dapat berjalan 

dengan baik.  

 

Analisa social dalam COREMAP bertujuan untuk: 

 

• mengumpulkan data dasar yang relevan untuk menjadi masukan bagi 

evaluasi program COREMAP,  

• mengidentifikasi stakeholders dan menganalisa kegiatan-kegiatan 

stakeholders yang mengancam kelestarian terumbu karang maupun yang 

berpotensi untuk mengelola,  
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• mengidentifikasi dan memahami apa yang menjadi kebutuhan penduduk  

setempat (need assessment) yang meliputi  apa yang dibutuhkan, apa yang 

menjadi kepedulian serta perubahan-perubahan yang dirasa penting oleh 

penduduk, mengantisipasi konflik-konflik yang mungkin timbul sebagai akibat 

adanya usaha konservasi dan pengelolaan terumbu karang, 

• menetapkan faktor-faktor sosial yang relevan, serta menganalisanya 

kemudian memperhitungkannya dalam perencanaaan pengelolaan terumbu 

karang dan program COREMAP.  

 

Buku pedoman ini penting untuk membantu pengelola terumbu karang mengetahui 

dan memahami langkah-langkah dalam melakukan social assessment (analisa 

sosial) dan memberikan panduan bagaimana melakukan studi analisa sosial.   

 

5.2. 2. Metode Pengumpulan Data  
 

Selain data dari lapangan, social assessment memerlukan pula pengumpulan data 

sekunder yang meliputi data statistik yang ada, laporan penelitian yang sudah 

dipublikasikan, berbagai macam dokumentasi, berbagai macam peta, data-data dan 

dokumentasi sejarah dan data web yang sudah ada. Semua data sekunder tersebut 

diperlukan antara lain untuk mendukung data lapangan yang akan dikumpulkan. Di 

samping itu dengan terlebih dahulu mengumpulkan data sekunder yang sudah ada, 

tidak mengulangi   hal sama yang pernah dilakukan oleh orang lain. Berbagai 

macam data sekunder tersebut dikompilasi, direview dan dievaluasi.  

 

Sementara itu, data lapangan dapat dikumpulkan melalui berbagai tehnik 

pengumpulan data, antara lain dengan observasi, wawancara mendalam, focus 

group discussion (FGD) dan survei. Selain itu pengumpulan data dapat pula 

dilakukan dengan berbagai metode pengumpulan data kualitatif seperti maps, 

historical transect, dan diagram Venn.  

 

Observasi, merupakan diskripsi secara kualitatif apa yang peneliti lihat dan amati di 

daerah penelitian. Observasi penting karena dengan melakukan observasi peneliti 

bisa dengan cepat mengetahui apa saja aktivitas masyarakat berkaitan dengan 

pemanfaatan sumber daya laut. Wawancara mendalam dilakukan dengan 
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menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

Dengan melakukan wawancara mendalam keuntungan yang dapat diperoleh adalah 

peneliti bisa menggali lebih dalam jawaban-jawaban responden sekaligus melakukan 

chek dan re-chek jawaban yang di dapat. Sementara itu FGD adalah salah satu 

tehnik pengumpulan data kualitatif dengan mewawancarai sekitar empat sampai 10 

orang yang sebaiknya mempunyai latar belakang yang sama. Seperti juga 

wawancara mendalam, FGD dilakukan  berdasarkan pedoman wawancara yang 

sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Keuntungan dari tehnik ini adalah selain dapat 

menggali lebih dalam semua informasi juga memungkinkan adanya tukar informasi 

melalui interaksi  diantara keduanya.  Survei dilakukan dengan kuestioner 

berstruktur yang telah dipersiapkan  Biasanya kuestioner ini didesain dengan 

jawaban-jawaban yang sudah tersedia (memilih) atau mengisinya dengan jawaban 

yang singkat.  

 
5.2.3. Pengolahan  dan  Analisa Data 

 

Ada beberapa langkah untuk melakukan pengolahan sekaligus analisa data, yaitu: 

• Pemilahan data/informasi  (Compile the data and information) 

 

Informasi dan data yang diperoleh dari berbagai stakeholders di kumpulkan,  

direview dan disintesakan. Dalam hal ini termasuk berbagai catatan lapangan (fields 

note) dari semua tim peneliti dikumpulkan kemudian dipilah-pilah sesuai dengan 

topik-topik yang relevan.  

• Penyiapan dan pengolahan data kuantitative  

 

Dari data kuantitative yang diperoleh melalui survei dilakukan pengolahan data 

dengan menggunakan SPSS. Dari hasil SPSS dapat dikembangkan lagi dalam 

bentuk table-tabel yang sudah ditabulasikan antar variabel sesuai dengan rencana 

analisa yang akan dilakukan. 

 

• Melakukan workshop untuk analisa data 

Semua tim peneliti melakukan workshop untuk merencanakan mekanisme analisis 

dan finalisasi dari temuan-temuan lapangan. Dalam workshop ini semua peneliti bisa 

saling tukar data dan informasi temuan-temuan lapangan. Selain itu, dilakukan pula 
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diskusi menyangkut temuan lapangan dikaitkan dengan rencana penulisan laporan 

yang sudah didesain. 

 

• Penulisan draft laporan 

 

5.2.4. Outline Panduan Analisa Sosial 
 
Secara garis besar panduan/instrumen studi analisa social ini terdiri dari 5 aspek, 

yaitu: 

1. Setting daerah: untuk mengetahui keadan daerah secara umum seperti 

keadaan geografi, potensi sumber daya alam, potensi ekonomi, potensi 

pariwisata, kelembagaan ekonomi dan social, sarana dan prasarana 

serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah ada di daerah 

penelitian. 

2. Desain Studfi KAP (Knowledge, Attitude dan Praktek) COREMAP, 

utamanya bertujuan untuk mengentahui pengetahuan dan sikap atau 

pandangan masyarakat (termasuk takeholders)  terhadap pengelolaaan 

terumbu karang beserta ekosistemnya, khsusunya manfaat terumbu 

karang, tehnologi yang merusak dan peraturan-peraturan/sanksi yang 

berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang.  

3. Desain studi aspek social-demografi yang terdiri dari tiga data set. 

Pertama, pengumpulan data kuantitatif dengan sumber data dari data 

sekunder dan primer. Kedua, Pengumpulan data primer mengunalan 

daftar pertanyaan (kuestioner berstruktur) dan ketiga, pengumpulan data 

kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara 

mendalam, focus group discussion.  

4. Desain studi aspek sosial-ekonomi. Pengumpulan data terutama 

menggunakan metode kualitatif, wawancara mendalam untuk 

mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan terperinci mengenai 

pemanfaatan sumber daya laut (SDL), khususnya terumbu karang dari 

masing-masing jenis usaha secara spesifik, mulai dari modal usaha, 

produksi, baiaya, pengelolaan pasca panen, pemasaran dan 

penadapatan. Di samping itu, pemanfatan SDL, pengumpulan data juga 

dimaksudkan untuk mengetahui potensi-potensi ekoanomi lainnya, 
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seperti alternatif kegiatan yang secara ekonomi dan ekologi 

memungkinkan. 

5. Desain studi sosial-budaya. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 

kualitati. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk memetakan system 

pengetahuan local ekosistem terumbu karang dan SDL, mengidentifikasi 

perilaku budaya stakeholders yang berkaitan dengan pemanfatan SDL, 

termasuk terumbu karang.  

 

5.2.5 Referensi: Buncan L. et al., 2000 
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6. TRAINING 
 

 

Salah satu tugas dari Bidang Training CRITC adalah merencanakan training yang 

dibutuhkan. Adapun alur proses pelaksanaan training adalah sebagai berikut : 

1. Masing-masing lokasi (CRITC Nasional dan Daerah) mengidentifikasikan judul-

judul training yang dibutuhkan. 

2. Judul training yang diusulkan dibahas dalam suatu workshop yang dilakukan 

secara periodic. Hal-hal yang dilakukan  pada saat  workshop : 

- persentasi judul training oleh masing-masing lokasi 

- menggabungkan jenis training yang sama 

- membuat skala prioritas dari judul-judul yang telah terkumpul.  Jenis training 

yang melibatkan peserta dari seluruh lokasi diutamakan. 

- Memilih pelaksana training. Mereka yang terpilih bertanggung jawab penuh 

atas pembuatan proposal, TOR, pelaksanaan training dan pelaporan.   

- Pembuatan proposal, TOR dan sebagainya mengacu pada  buku “Petunjuk 

Pelatihan (Unit Koordinasi Pelatihan) Training Manual (Training Coordination 

Unit) 2002, COREMAP 

3. Hasil workshop disampaikan kepada Training Coordination Unit (TCU) untuk 

memperoleh pendanaan. 

CRITC NASIONAL

JUDUL TRAINING

WORKSHOP

DIAJUKAN KE PENYANDANG DANA

CRITC DAERAH

1. PRESENTASI 2. PRIORITAS JUDUL 3. PELAKSANA TRAINING

 
Gambar. 21 Bagan Alir Pelaksanaan Training 
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