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KATA PENGANTAR 
 

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

Sebagaimana diketahui, COREMAP yang telah direncanakan 
berlangsung selama 15 tahun yang terbagi dalam 3 Fase, kini telah 
memasuki Fase kedua. Pada Fase ini beberapa penelitian telah 
dilakukan, dengan penyandang dana dari ”World Bank” (WB). Salah 
satu diantaranya penelitian ekologi terumbu karang untuk 
mendapatkan data dasar (baseline) di lokasi-lokasi COREMAP. 
Khususnya di lokasi ”Daerah Perlindungan Laut” (DPL) yang 
dicanangkan oleh penduduk setempat, dilakukan pengamatan dengan 
menggunakan metode ”Point Intercept Transect” (PIT), yang lebih 
sederhana tapi menghasilkan data yang lebih cepat dan terukur.  

Metode PIT merupakan metode yang baru diterapkan di dalam 
kegiatan survei CRITC COREMAP, dan belum banyak dimengerti oleh 
pelaku survei.  Untuk keseragaman kegiatan di lapangan, maka CRITC 
COREMAP LIPI mencoba menyusun panduan kegiatan survei di terumbu 
karang dengan metode PIT. Tujuannya agar pelaku survei di daerah 
dapat melakukan kegiatan studi baseline terumbu karang dan 
monitoring di daerah DPL nya masing-masing dengan satu metode yang 
sama.  

Disadari, buku panduan ini belum sempurna dan masih banyak 
kekurangan, untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun untuk mewujudkan kesempurnaan buku ini. Semoga buku 
panduan ini bermanfaat bagi kita semua. 

Jakarta, Desember 2009  

Direktur  CRITC-COREMAP II - LIPI 

    
         

 Drs. Susetiono MSc. 
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Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) 

merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk 
menyelamatkan terumbu karang di Indonesia, yang akhir-akhir ini 
disinyalir mengalami kerusakan yang parah. Program ini sudah 
memasuki tahap kedua yaitu fase akselerasi dan akan berakhir pada 
tahun 2009. 

Coral Reef Information and Training Center (CRITC) atau Pusat 
Informasi dan Pelatihan Terumbu Karang (PIPTK) merupakan salah 
satu komponen kegiatan COREMAP. Secara umum CRITC mempunyai 
dua fungsi, yaitu fungsi teknis dan fungsi perencanaan. Dalam 
menjalankan fungsi teknis, CRITC bertindak sebagai pengumpul, 
penganalisis data serta pengelola informasi. Dalam fungsi perencanaan 
CRITC bertindak sebagai pembangun sistem informasi, pengkon-
solidasi dan pendeseminasi informasi. Kedua fungsi tersebut berperan 
untuk mendukung kegiatan pengelolaan ekosistem terumbu karang. 

CRITC sendiri mempunyai beberapa komponen. Salah satu 
komponen yang membawahi bidang penelitian ialah komponen Riset 
Monitoring. Kegiatan-kegiatan yang berada di bawah komponen Riset 
Monitoring, pada umumnya kegiatan penelitian lapangan bidang Ekologi 
(Ecological Assessment) dan Sosial (Social Assessment). Untuk 
penelitian Ekologi sendiri, dibagi dalam dua kegiatan besar yaitu 
Baseline studi dan BME (Benefit Monitoring and Evaluation System). 
Kegiatan yang dilakukan dalam BME salah satunya ialah kegiatan 
"Coral Reef Health Monitoring" (RHM). 

Untuk memperoleh data awal (data baseline) tentang kondisi 
terumbu karang di lokasi-lokasi COREMAP, baik itu di lokasi Daerah 
Perlindungan Laut atau pun daerah lain, perlu dilakukan beberapa 
kegiatan lapangan, yaitu kegiatan baseline. Hasil dari kegiatan tersebut 
berupa data awal, yang kemudian akan digunakan dan dianalisis lebih 
lanjut sesuai dengan kebutuhan pelaporan. Untuk mengetahui kondisi 
selanjutnya dilakukan kegiatan pemantauan (monitoring), paling sedikit 
setahun sesudah kegiatan baseline.  

PENDAHULUAN 
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Daerah perlindungan laut meliputi kawasan pesisir, pulau-pulau 
kecil atau perairan lepas dengan ciri khas tertentu yang dikelola untuk 
memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan 
nilainya dengan tetap mempertimbangkan potensi pemanfaatan dan 
keberlanjutannya.  

Wilayah DPL dibentuk dan ditetapkan langsung oleh masyarakat 
berdasarkan data-data dasar potensi dan bentuk pemanfaatan 
sumberdaya serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar 
wilayah DPL. Prinsip dasar pembentukan DPL didasarkan pada 
besarnya potensi sumberdaya perairan serta tingginya tingkat 
ketergantungan masyarakat sekitar, namun menunjukkan adanya 
kecenderungan ancaman degradasi terhadap sumberdaya tersebut.    

Kriteria dalam seleksi lokasi DPL secara umum adalah mewakili 
kawasan yang ada, kealamiahan, keanekaragaman biologis dan 
keefektifan sebagai kawasan konservasi di Indonesia.  Tujuan utama 
pembentukan kawasan DPL adalah untuk menyelamatkan potensi 
keanekaragaman hayati laut dan pesisir, menjamin ketersediaan 
sumberdaya pesisir dan laut serta meningkatkan kapasitas masyarakat 
lokal dan para pihak pemangku kepentingan (stakeholder) untuk 
melindungi sumberdaya alam pesisir dan laut. 

Kawasan DPL berhubungan langsung dengan ekosistem terumbu 
karang. Untuk mengetahui kondisi awal suatu terumbu karang perlu 
dilakukan  studi baseline ekologi di lokasi tersebut. Untuk itu diperlukan 
suatu panduan (manual) yang berisi petunjuk teknis untuk kegiatan di 
lapangan, yang berisi metode kerja yang harus dilakukan oleh staf, 
teknisi atau penanggung jawab kegiatan di lapangan. 

Untuk kegiatan  di lokasi  DPL di wilayah Indonesia Bagian Timur, 
sudah disepakati, pencatatan kondisi karang dilakukan dengan metode 
“Point Intercept Transect” (PIT). Metode ini cukup mudah dilakukan, 
tidak memerlukan keahlian khusus, hasilnya cepat dan dapat meliputi 
area yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Yang diperlukan ialah 
si pencatat dapat membedakan antara mana karang batu yang hidup 
dengan komponen biota bentik atau komponen substrat dasar lainnya. 

DAERAH PERLINDUNGAN LAUT (NO TAKE ZONE) 
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Sebelum mengerjakan kegiatan lapangan, yang harus 
dipersiapkan terlebih dahulu adalah peta.  Peta DPL dibuat berdasarkan 
lokasi yang sudah ditentukan oleh masyarakat setempat. Kemudian 
secara detail dirapikan oleh Staf GIS sehingga memudahkan dalam 
penggunaan dan pencarian lokasi bila dilakukan kegiatan lapangan 
nanti. 

Pemetaan DPL dilakukan dengan memanfaatkan informasi 
koordinat batas DPL yang tersedia di daerah kajian. Informasi koordinat 
tersebut bersifat sementara, sehingga informasi lebih lanjut/detil 
didapatkan melalui keterangan penduduk setempat. DPL yang dibuat 
oleh penduduk/masyarakat, merupakan DPL yang digunakan untuk 
perlindungan ekosistem terumbu karang. Penentuan batas DPL 
berbeda-beda tergantung pada karakteristik terumbu. Pada terumbu 
karang yang menempel pulau, batas DPL dapat berupa bentuk 
segiempat atau lebih pada tubir terumbu karang, atau dapat juga 
berupa wilayah yang mencakup keseluruhan rataan terumbu karang 
mulai dari daerah tubir hingga garis pantai dengan jalan menarik garis 
batas mulai dari garis pantai tegak lurus ke arah tubir terumbu karang. 
Untuk wilayah DPL yang terletak pada gosong (patch reef) batas 
wilayah berupa bentuk bidang segiempat atau lebih yang disesuaikan 
dengan bentuk gosong. Langkah-langkah pemetaannya adalah sebagai 
berikut: 

1. Penyiapan peta tentatif posisi DPL dilakukan dengan jalan 
memasukkan koordinat DPL sementara berdasarkan informasi 
awal kedalam peta dasar terumbu karang yang dikombinasikan 
dengan data citra satelit. Peta tentatif ini nantinya digunakan 
sebagai panduan untuk mendatangi lokasi yang diduga 
sebagai DPL pada saat kerja lapangan. 

2. Setelah peta dibawa ke lapangan, melalui informasi yang 
didapat di lapangan baik melalui informasi penduduk maupun 
dari dinas terkait, maka ujung-ujung batas DPL dipetakan 
dengan mencatat koordinatnya menggunakan alat GPS. 
Pembuatan sket bentuk DPL juga dilakukan agar dapat 

PEMETAAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT (DPL) 



 Panduan Metode Point Intercept Pransect (PIT) 
 

4 
 

digunakan sebagai panduan dalam penarikan garis batas pada 
saat pembuatan peta DPL. 

3. Pembuatan peta DPL dilakukan di laboratorium dengan 
memanfaatkan perangkat lunak SIG dan pengolah data tabular 
(excel). Data yang diambil dari GPS merupakan data koordinat 
ujung-ujung batas DPL yang bentuknya berupa data tabular. 
Data ini diolah didalam perangkat lunak SIG menjadi peta 
sebaran titik. Kemudian, titik-titik tersebut dihubungkan dengan 
garis sehingga membentuk sebuah wilayah DPL, sehingga 
dapat diketahui luasannya. 

Untuk personalia CRITC daerah atau masyarakat setempat yang 
ingin melakukan kegiatan di lokasi DPL setempat, bila yang 
bersangkutan tidak dapat menyediakan peta sendiri dengan plot posisi 
yang lengkap, dapat meminta peta lokasi DPL tersebut dari CRITC 
pusat.  Berikut salah satu contoh hasil peta DPL di pesisir Biak Timur, 
dengan bentuk dan luas DPL (Ha) 
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Gambar 1. Contoh peta bentuk dan luas DPL Nurwar, Anggaduber, 

Wadibu, dan Saba, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten 
Biak Numfor, 2008 (Suyarso dan Djuwariah, 2008). 
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Metode PIT, merupakan salah satu metode yang dikembangkan 
untuk memantau kondisi karang hidup dan biota pendukung lainnya di 
suatu lokasi terumbu karang dengan cara yang mudah dan dalam waktu 
yang cepat (Hill & Wilkinson, 2004). Metode ini dapat digunakan  di  
daerah (Kabupaten) yang ingin mengetahui kondisi terumbu karang di 
daerahnya untuk tujuan pengelolaan. Suatu daerah yang ingin 
mengelola terumbu karangnya tentu ingin mengetahui terumbu 
karangnya yang rusak, dan terumbu karangnya yang masih sehat untuk 
kepentingan pengelolaannya. Metode ini dapat memperkirakan kondisi 
terumbu karang di daerah berdasarkan  persen tutupan karang batu 
hidup dengan mudah dan cepat. Secara teknis, metode Point Intercept 
Transect (PIT) adalah cara menghitung persen tutupan (% cover) 
substrat dasar secara acak, dengan menggunakan  tali bertanda di 
setiap jarak 0,5 meter atau juga dengan pita berskala (roll meter). 

Di Daerah Perlindungan Laut (DPL) COREMAP II World Bank, 
data baseline ekologi terumbu karang ditentukan dengan metode Point 
Intercept Transect (PIT), untuk  mengakses kondisi terumbu karang 
berdasarkan persen tutupan karang batu hidup, yang dapat dilakukan 
oleh seorang yang bukan ahli karang dengan mudah dan cepat.  
Metode ini digunakan di DPL oleh tim CRIRC–LIPI, kemudian 
disosialisasikan ke CRITC daerah, karena untuk pemantauan kondisi 
terumbu karang di DPL selanjutnya akan dilakukan oleh tim CRITC 
daerah yang bersangkutan. 
 
Tujuan dan kegunaan 

Metode PIT digunakan untuk menentukan komunitas bentos sesil 
(biota yang hidup di dasar atau melekat di dasar perairan) di terumbu 
karang berdasarkan bentuk pertumbuhan dalam satuan persen, dengan 
jalan mencatat jumlah biota bentik yang ada pada masing-masing titik di 
sepanjang garis transek (25m). Kategori biota dan substrat yang dicatat 
dapat dilihat dalam Tabel 1. Metode PIT ditetapkan dan digunakan 
untuk memonitor kondisi terumbu karang secara detail dengan 
meletakkan transek permanen di lokasi Daerah Perlindungan Laut 

METODE POINT INTERCEPT TRANSECT (PIT) 
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(DPL). Pemilihan lokasi transek permanen berdasarkan keterwakilan 
dalam suatu luasan DPL sebagai contoh, bila luas area DPL < 200 m2, 
dapat dibuat satu transek, bila luasnya 300 m2, dibuat 2 transek. Posisi 
garis transek sejajar dengan garis pantai. Posisi geografi masing-
masing lokasi transek harus ditentukan dengan GPS. 
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Kondisi ekosistem terumbu karang ditentukan berdasarkan persen 
tutupan karang batu hidup dengan kriteria CRITC-COREMAP LIPI 
berdasarkan Gomez & Yap (1988) sebagai berikut:  

• rusak  bila persen tutupan karang hidup antara 0-24,9%. 
• sedang bila persen tutupan karang hidup antara  25-49,9% 
• baik bila persen tutupan karang hidup antara  50-74,9%, dan 
• sangat baik apabila persen tutupan karang batu hidup 75-100%  

Indikator kesehatan ekosistem terumbu karang dapat terdiri dari : 
kondisi fisik ekologi terumbu karang (dalam bentuk ”persen tutupan 
karang batu hidup”/LC) dan biota asosisasi terumbu karang yang 
mempengaruhi LC, yaitu: 

 Populasi  biota asosiasi terumbu karang (megabentos), dan 
 Populasi ikan terumbu karang  yang terdiri dari  ikan target, 

ikan Indikator dan ikan major. 
Kondisi fisik ekosistem terumbu karang (LC) juga dipengaruhi oleh  

substrat dasar terumbu karang lain seperti DCA (karang mati yang 
ditumbuhi algae halus), DC (Dead coral, karang baru mati yang 
berwarna putih), FS (Fleshy Seaweed / makro alga), SC (Soft Coral / 
karang lunak), R (Rubble yaitu patahan karang bercabang), dan kondisi  
Abiotik (Sand, Silt dan Rock)   

Biota megabentos yang berpengaruh terhadap kehidupan karang 
batu dan kesehatan terumbu karang pada umumnya terdiri dari: 
Acanthaster planci, Diadema spp. (kelompok bulu babi), kima, Drupella 
sp. dan jenis moluska lain yang dapat bernilai ekonomi tinggi yaitu lola 
(Trochus sp.), serta teripang, lobster (udang barong) yang dapat 
dimakan. 

Kelompok ikan terumbu karang sebagai indikator kesehatan 
terumbu karang terdiri dari:  Ikan Target  yaitu kelompok ikan yang 
menjadi target penangkapan nelayan, Ikan Indikator yaitu kelompok 
ikan kepe-kepe dan Ikan Major yaitu kelompok ikan lainnya di terumbu 
karang. Secara rinci kelompok ikan-ikan tersebut akan dibahas 
selanjutnya, dalam penjelasan tentang pengamatan ikan di terumbu 
karang.  

INDIKATOR KESEHATAN TERUMBU KARANG 
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Dasar penentuan stasiun transek permanen 

Kriteria pemilihan stasiun sebagai stasiun transek permanen 
dengan mempertimbangkan beberapa faktor (Manuputty dkk., 2006) 
antara lain : 

a.  Faktor keterwakilan 
Penempatan stasiun transek sebaiknya dipilih secara 
keterwakilan, misal bila suatu lokasi DPL luasnya lebih kecil 
atau sama dengan 200 m2, dapat dibuat satu transek, bila lebih 
dapat dibuat dua atau lebih transek permanen yang akan 
dipantau pada waktu selanjutnya. 

b.  Faktor keamanan tanda-tanda yang dipasang pada garis 
transek 
Lokasi diharapkan terhindar dari gangguan ombak/arus, 
sehingga tanda-tanda yang dipasang pada stasiun transek 
permanen dapat ditemukan kembali pada posisi yang sama, 
saat akan dilakukan monitoring di waktu mendatang. 

c.  Faktor keselamatan dan kenyamanan kerja saat 
pengambilan data 
 Harus diperhatikan keamanan dan keselamatan si pencatat 
data selama kegiatan berlangsung. 

 
Tujuan penentuan stasiun transek permanen (titik T0) 

Stasiun transek permanen ditentukan pada saat melakukan survei 
untuk yang pertama kalinya (T0). Posisi stasiun transek permanen 
dicatat menggunakan GPS (Global Positioning Satellite), sehingga 
lokasinya dapat ditemukan kembali dan dipantau kondisi karang, 
megabentos maupun ikan karangnya di waktu mendatang (T1, T2, dan 
seterusnya). Dengan adanya data posisi pada stasiun transek 
permanen yang sama pada waktu yang berbeda (T0, T1, T2, dan 
seterusnya), maka dapat diperbandingkan kondisinya. 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN SURVEI 
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Untuk melakukan kegiatan survei diperlukan tenaga peneliti dan 

tenaga teknisi yang bertanggung jawab dibidang kegiatan masing-
masing. Untuk karang dan ikan karang dibutuhkan peneliti dan teknisi 
yang bisa menyelam  dengan peralatan selam lengkap (SCUBA) yang 
dapat mengenal karang maupun ikan karang paling sedikit sampai ke 
tingkat marga (genus), atau dapat mengelompokkan dalam 3 
kelompok besar, yaitu ikan target, ikan major atau ikan indikator. 
Untuk pemula, kemungkinan belum dapat mengetahui nama marga, 
dianjurkan untuk menulis nama ikan dengan nama daerah masing-
masing, disertai sketsa atau gambaran tentang ciri-ciri ikan-ikan 
tersebut. Biasanya pengamat dilengkapi dengan gambar-gambar 
ikan yang sering ditemukan di perairan terumbu karang, disertai 
dengan nama ilmiahnya. Gambar tersebut dilaminasi sehingga 
memudahkan penggunaannya di bawah air. 

Dalam kaitannya dengan tujuan metode yaitu untuk mencatat 
kondisi karang hidup, untuk pemula diharapkan sudah dapat 
membedakan antara biota karang dan non karang. Untuk peneliti 
diharapkan mempunyai latar belakang biologi laut atau perikanan (S1), 
karena setelah kegiatan lapangan peneliti bertanggung jawab dalam 
penyusunan laporan. 

Sebelum ke lapangan terlebih dahulu dipersiapkan surat izin 
resmi yang ditandatangani oleh pejabat instansi asal dan dikirimkan ke 
pemerintah daerah setempat di lokasi penelitian yang akan didatangi. 
Surat ijin yang berisi pemberitahuan survei, dikirimkan ke Pemerintah 
Daerah Tk. I (Propinsi) dengan tembusan ke pemerintah daerah di 
lokasi penelitian. Demikian juga surat izin ke Komando Angkatan Laut 
(LANAL) dan kepolisian setempat. Surat izin tersebut berfungsi sebagai 
laporan ke aparat keamanan setempat dan tujuannya untuk menjaga 
jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada waktu 
melaksanakan kegiatan di lapangan. 

Kegiatan penelitian di lapangan tidak lepas dari penggunaan 
sarana dan prasarana baik dalam perjalanan maupun di lokasi yang 
akan didatangi. Sarana dan prasarana harus disiapkan dengan baik. 

PERSIAPAN SURVEI 
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Harus diperhatikan  setelah meletakkan tali transek di dasar perairan, 
diberi kesempatan yang terjun ke air terlebih dahulu ialah pengamat 
yang mencatat data ikan. Hal ini untuk mencegah agar biota ikan tidak 
terganggu oleh pencatat karang dan atau pencatat biota lainnya.  

Sebelum ke lapangan perlu dipersiapkan beberapa peralatan   
yang akan dipakai di lapangan berdasarkan substansi yang akan 
diamati, kemudian cara kerja di lapangan sebagai berikut : 

 
Pengamatan kondisi karang : 

Bahan dan Peralatan yang digunakan : 
• Peta dasar (basemap) yang sudah didigitasi, dengan lokasi DPL 

yang sudah ditentukan secara umum. 
• GPS 
• Gambar karang, ikan karang dan biota megabentos yang 

dilaminasi (untuk pemula). 
• Perahu bermotor / perahu karet / speed boat. 
• Pita berskala (roll meter), atau tali nylon diameter 1 cm, yang 

sudah diberi tanda. Panjang tali 25 m, diberi tanda tiap 50 cm, 
(total ada 50 tanda ). Sebaiknya ujung-ujung tali dilebihkan untuk 
pengikatan di dasar. 

• Peralatan “skin diving” atau peralatan selam SCUBA. 
• Patok besi diameter 12 atau 16 mm, panjang 60 cm atau 100 

cm, atau paku beton ukuran besar. 
• Tali nylon diameter 2 mm (untuk dibentangkan sepanjang garis 

transek). 
• Pelampung kecil (untuk tanda diikat diujung-ujung transek). 
• Palu (martil). 
• Alat tulis bawah air dengan kertas tahan air ukuran A4. 
 

Cara kerja di lapangan dan penghitungan data 

• Tim pengamat terdiri dari paling sedikit 5 orang, sehingga 
kerjasama dan pembagian kerja di bawah air berlangsung 
dengan lancar. 
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• Posisi DPL sebelumnya ditentukan dengan  menggunakan GPS. 
• Metode ini membutuhkan tingkat ketrampilan dalam pencatatan 

data, yaitu membedakan mana karang batu hidup dengan biota 
bentik lainnya serta komposisi substrat dasar. Bila diantara 
pencatat ada yang sudah bisa membedakan antara bentuk 
pertumbuhan karang atau sampai mengenal biota laut dan 
bentuk pertumbuhannya, bahkan sampai mengenal genera 
(marga) atau sampai tingkat spesies (jenis), malah lebih baik.  

• Kedalaman ditentukan antara 3 – 5 meter, transek ditarik sejajar 
garis pantai, dan pulau atau  bagian daratan berada di sebelah 
kiri si pengamat. Sebaiknya transek dilakukan di daerah lereng 
terumbu bagian atas, dengan asumsi bahwa di pertumbuhan 
karang cukup baik daerah ini. 

• Pita berskala (roll meter) sepanjang 25 meter atau tali bertanda 
diletakkan didasar, ditentukan atau diikatkan pada titik nol (0). 

• Tiap koloni karang, yang berada  di bawah tali transek, dicatat 
berapa kali (jumlah) kehadirannya per titik, dimulai dari titik ke 1, 
2, 3 danseterusnya. (skala ke: 50, 100, 150, ……..) dan 
seterusnya sampai ke ujung akhir yaitu skala ke 2500 atau pada 
titik ke 50 (ujung meter ke 25). Diutamakan untuk karang, 
pencatatan dilakukan pada karang batu hidup. Biota lain atau 
substrat dasar, dicatat sesuai dengan keberadaannya di bawah 
masing-masing titik. 

• Bila membingungkan dalam pencatatan, titik ke 1, 2, 3 dan 
seterusnya, sampai ke titik 50, titik  ke 1, 2, 3  dan seterusnya 
dapat diingat sebagai skala 50, 100, 150 dan seterusnya sampai 
skala 2500. 

• Kategori yang harus dicatat pada alat tulis ialah : karang batu, 
dengan kode AC dan NA, biota lain dan substrat dan seterusnya, 
dapat dilihat dalam Tabel 1. 

• Jumlah titik yang dibawahnya terdapat koloni karang batu atau 
biota lain atau substrat, masing-masing dikelompokkan dan 
dihitung sebagai persentase tutupan (%). 



 Panduan Metode Point Intercept Pransect (PIT) 
 

13 
 

• Data pengamatan selanjutnya disusun dalam bentuk tabel untuk 
analisa selanjutnya dengan rumus yang sederhana, sebagai 
berikut : 

                  Jumlah tiap Komponen 
          % Tutupan Komponen  =  -------------------------------- X 100 % 

                    50 ( Total Komponen) 
 
Tabel 1.  Kode pencatatan data pada transek permanen dalam kegiatan 

Monitoring kesehatan terumbu karang (Reef Health  
Monitoring, RHM), versi CRITC-COREMAP (Manuputty dkk.,  
2006. 

 
Kode Kategori Biota Keterangan 

AC Acropora  Karang Acropora 
NA Non-Acropora Karang Non- Acropora 
DC Death Coral  Karang mati masih berwarna putih 
DCA Death Coral Algae Karang mati yang warnanya berubah 

karena ditumbuhi alga filamen 
SC Soft Coral Jenis-jenis Karang Lunak 
FS Fleshy Seaweed  Jenis-jenis makro alga : Sargassum, 

Turbinaria, Halimeda dll. 
R Rubble Patahan karang bercabang (mati) 
RK Rock Substrat dasar yang keras (cadas) 
S Sand Pasir 
SI Silt Pasir lumpuran yang halus 

 
Yang perlu diperhatikan ialah jumlah total persentase tutupan 

komponen tidak harus sama dengan 100 %. Jumlah total titik yang 
dihitung sama dengan 50 titik. Skema cara pencatatan karang dan biota 
bentik serta substrat pada waktu transek dapat dilihat dalam Gambar 2.
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Untuk keperluan pemantauan (Reef Health Monitoring) di tahun 
berikutnya, setelah selesai transek dilakukan pemasangan patok besi, 
pelampung dan pembentangan tali nylon. Patok dan pelampung 
ditempatkan di tiap titik awal dan akhir yaitu titik 0 m, dan titik 25 m (titik 
ke 50). Pada titik di antaranya dapat juga dipasang patok dan 
pelampung. Untuk memudahkan pengamatan berikutnya (monitoring), 
tanda titik 0 m dan titik 25 m dibedakan dengan titik-titik lainnya. 
Biasanya diikat tanda seperti pelampung yang jumlahnya dibedakan 
dengan yang diikat di titik lainnya, (misalnya 2 buah pelampung pada 
titik 0 m dan titik 25 m, sedangkan pada beberapa  titik di antaranya 
masing-masing hanya satu pelampung). Hal ini untuk memudahkan 
dalam menemukan posisi titik awal yang tepat bila dilakukan 
monitoring.  

Sebagai tambahan informasi, untuk pembuatan laporan, juga 
dicatat deskripsi lokasi yaitu vegetasi pesisir, kondisi rataan terumbu, 
kemiringan terumbu, kondisi habitat (pasir, pecahan karang mati/ 
rubble), dominasi dan jumlah jenis karang. Bila ada bekas 
pengeboman, bleaching yaitu kematian karang alami karena naiknya 
suhu air laut, atau akibat dimangsa oleh Acanthaster planci juga dicatat. 

 
Pengamatan ikan di terumbu karang : 

Pengamatan ikan di terumbu karang dilakukan di lokasi transek 
permanen yang sama dengan pengamatan karang. Metode yang 
digunakan ialah sensus visual (Under water Fish Visual Census, UVC), 
pada bidang pengamatan seluas 5 x 25 meter persegi (Gambar 2). 
Peralatan lapangan yang perlu dipersiapkan sama dengan persiapan 
pada waktu pengamatan karang. 
 
Kategori Ikan Terumbu Karang 

Dalam penelitian ikan karang, ikan dikelompokkan kedalam 3 
kategori, yakni : 

• Ikan target : ialah kelompok ikan yang menjadi target nelayan, 
umumnya merupakan ikan pangan dan bemilai ekonomis. 
Kelimpahannya dihitung secara ekor per ekor (kuantitatif). Untuk 
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kegiatan di lokasi DPL, kelompok ikan target utama yang 
disensus terdiri dari suku : 

1. Suku Serranidae (kelompok ikan kerapu) 
2. Suku Lutjanidae (kelompok ikan kakap) 
3. Suku Lethrinidae (kelompok ikan lencam) dan 
4. Suku Haemulidae (kelompok ikan bibir tebal) 

Sebagai  catatan, untuk kelompok ikan target tersebut diatas   
juga harus dibatasi ukurannya, yaitu  yang ber-ukuran  > 20 cm. 

• Ikan indikator : ialah kelompok ikan karang yang dijadikan 
sebagai indikator kesehatan terumbu Dalam penelitian ini 
kelompok ikan indikator diwakili oleh suku Chaetodontidae 
(kelompok ikan kepe-kepe). Kelimpahannya dihitung secara 
kuantitatif. 

• Ikan major : ialah kelompok ikan karang yang selalu dijumpai di 
terumbu karang yang tidak termasuk dalam kedua kategori 
tersebut di atas. Pada umumnya peran utamanya belum 
diketahui secara pasti selain berperan di dalam rantai makanan. 
Kelompok ini terdiri dari ikan-ikan kecil < 20 cm yang 
dimanfaatkan sebagai ikan hias. Kelimpahannya dihitung secara 
(kuantitatif). Untuk ikan lainnya yang mempunyai sifat 
bergerombol (schooling), kelimpahan dihitung dengan cara 
taksiran (semi kuantitatif). 

Pada prakteknya yang dilakukan pada saat kegiatan di lapangan 
adalah perhitungan jumlah individu secara aktual, dan kategori 
kelimpahan untuk jenis (spesies) ikan apabila jumlahnya sangat banyak. 

Kriteria penilaian untuk kelimpahan ikan di terumbu karang 
sampai sekarang belum ditentukan, oleh karena itu CRITC COREMAP - 
LIPI mencoba merumuskan ”Kriteria Kelimpahan Ikan Terumbu Karang” 
sebagai berikut : 

1. Kelompok ikan yang kita gunakan untuk menentukan Kriteria 
Kelimpahan Ikan di terumbu karang adalah kelompok Ikan 
Target, karena kelompok ikan ini selalu dijumpai di terumbu 
karang dan menjadi target tangkapan nelayan.   

2. Kelompok Ikan Target disini adalah kelompok ikan dari Family 
Serranidae, Family Lutjanidae, Family Haemulidae, Family 
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Lethrinidae dan Family Scaridae yang  berukuran panjang 20 cm 
atau lebih. 

3. Data yang digunakan untuk menentukan kriteria kelimpahan ikan 
terumbu karang adalah hasil sensus Ikan Target yang 
dikumpulkan oleh tim CRITC-LIPI di daerah COREMAP-ADB 
dan COREMAP-WB dari tahun 2004-2008, data Ikan Target 
diperoleh dengan metode Underwater Fish Visual Census 
(English et al., 1997) dari 231 Line Intercept Transect (LIT) di 
daerah COREMAP - ADB dan COREMAP–WB, dan dari 247 
Point Intercept Transect  (PIT)  dari Daerah Perlindungan Laut 
(DPL) – COREMAP - WB. 

4. Panjang transek yang disensus dengan metode LIT - 70 m (luas 
= 350m2), dan panjang transek yang disensus dengan metode 
PIT - 25m (luas =125m2). Transek kedua metode diletakkan 
pada lereng terumbu / pantai / tubir  pada kedalaman 3-5 m, 
sehingga pengamat kalau perlu baru menggunakan alat selam 
SCUBA. 

 
Dari data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa: 

1. Sensus Ikan Target dengan metode LIT panjang 70 m, dari 153 
transek COREMAP - ADB, 25 transek diantaranya (2 transek di 
Kabupaten Lingga, 1 transek di Kabupaten Mentawai, 7 transek 
di Kabupaten Natuna dan 1 transek di Kabupaten Nias, 8 
transek di kabupaten Natuna, 6 transek di Kabupaten Nias 
Selatan, masing-masing menghasilkan jumlah individu Ikan 
Target < 70 ekor. 

2. Sensus Ikan Target dengan metode LIT panjang 70 m, dari 78 
transek COREMAP - WB, 7 transek diantaranya (3 transek dari 
Kabupaten Raja Ampat, 2 transek dari Kabupatenn Selayar dan 
2 transek di Kabupaten Sikka), masing-masing menghasilkan 
jumlah individu Ikan Target < 70 ekor. 

3. Sensus Ikan target dengan metode PIT panjang 25 m, dari 247 
transek di DPL  COREMAP-WB, 4 transek diantaranya (1 
transek di Kabupaten Pangkep dan 3 transek di Kabupaten 
Sikka), masing-masing menghasilkan jumlah individu Ikan Target 
<25 ekor. 
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Dari kedua metode (LIT) yang berukuran panjang 70 m dan PIT yang 
berukuran panjang 25 m, ditemukan adanya beberapa transek yang 
menghasilkan jumlah individu Ikan Target  < 1 ekor / 5m2. Jumlah 
individu Ikan Target < 1 ekor / 5m2 ini, kami tetapkan  sebagai kategori 
kelimpahan ikan terumbu karang ”Sedikit”, dan jumlah individu Ikan 
Target  > 1 ekor / 5m2,  kami  bagi menjadi dua yaitu kategori 
kelimpahan ikan terumbu karang  ”Banyak” dan ”Melimpah”.   
 
1. Dengan metode LIT panjang transek 70 m, 
    Kriteria kelimpahan Ikan Terumbu Karang dikategorikan : 

 ”Sedikit” apabila  jumlah individu Ikan Target sepanjang transek 
< 70 ekor, 

 ”Banyak” apabila jumlah individu Ikan Target sepanjang transek 
antara 70-140 ekor, dan 

 ”Melimpah” apabila jumlah individu Ikan Target sepanjang 
transek  > 140 ekor. 

 
2. Dengan metode PIT panjang transek 25 m,  
    Kriteria Kelimpahan Ikan Terumbu Karang dikategorikan : 

 ”Sedikit” apabila jumlah individu  Ikan Target sepanjang transek 
< 25 ekor, 

 ”Banyak” apabila jumlah individu Ikan Target sepanjang transek 
antara 25- 50 ekor, dan 

 ”Melimpah” apabila jumlah individu Ikan Target sepanjang 
transek  > 50 ekor. 

Dengan adanya kriteria kelimpahan ikan di terumbu karang ini, 
diharapkan kita dapat menyawab pertanyaan; apakah kalau terumbu 
karang ”Baik” Ikannya juga ”Banyak”, kalau terumbu karangnya ”Sangat 
Baik” Ikannya juga Berlimpah, atau sebaliknya.    
 

Kriteria Dalam Sensus 
Perlu diperhatikan beberapa kriteria dalam mengerjakan sensus 

visual ikan sebagai berikut : 
• Jenis ikan cukup dominan (dalam jumlah) 
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• Harus mudah diidentifikasi di bawah air 
• Berhubungan dengan  habitat lereng  terumbu  atau slope. 

 

 Cara kerja di lapangan 

• Setelah sampai di lokasi pengamatan yang memenuhi  kriteria 
pemilihan lokasi tersebut di atas, dibuat transek permanen pada 
satu kedalaman, umumnya pada area yang sama dengan 
pengamatan karang. 

• Panjang transek untuk pengamatan ikan karang dalam kegiatan 
ini, sepanjang 25 meter (Gambar 3). 

• Pengamatan dilakukan disepanjang garis transek dengan jarak 
pandang sejauh 2,5 m ke sebelah kiri dan 2,5 meter ke sebelah 
kanan garis transek (pengamat berada di tengah). 

• Pengamat mencatat semua jenis ikan dan mengitung jumlah 
kehadiran ikan yang ada didalam area transek. 

 
Teknik Sensus 

• Setelah tali transek terpasang, pengamat ikan karang turun ke 
titik awal (titik nol).Tunggu kurang lebih 5 menit di titik awal 
setelah garis transek terpasang. Hal ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan gambaran umum mengenai ikan karang di lokasi 
pengamatan dan agar kondisi ikan dan perairan normal lagi 
setelah dilalui oleh pemasang transek.  

• Untuk ikan target dan ikan indikator, jumlah dihitung secara 
kuantitatif, sedangkan untuk ikan lainnya (major group) yang 
berkelompok, jumlah ikan dihitung secara semi kuantitatif. 

• Jangan menghitung ikan yang masuk ke daerah sensus yang 
telah dilewati ( jangan melihat ke belakang). 

• Sama halnya dengan pengamatan karang, juga dicatat 
parameter fisik seperti cuaca, keadaan laut, gelombang, 
kedalaman, kecerahan air laut dan pasang-surut dan sebagainya 
untuk tambahan deskripsi dalam pembuatan laporan. 
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Luas bidang sensus ikan (UVC) 5 x 25 m2 

 
 
 5 m     0                                                                                  25                     
  
 
 
                                                   25 m 

 
 

 Gambar 3.  Skema meletakkan transek untuk pengamatan ikan 
karang    dengan metode UVC. 

 
 

Pengamatan biota megabentos 
Kegiatan ini dilakukan untuk menghitung jumlah biota bentik yang 

hidup berasosiasi dan berperan dalam menunjang tingkat kesuburan 
karang dan terumbu karang. 

Lokasi pengamatan sama dengan lokasi transek karang dan 
sensus visual ikan karang. Demikan pula dengan bahan dan peralatan 
yang digunakan. 
 

Cara kerja di lapangan 
Sampling dilakukan sesudah kegiatan sensus ikan karang dan 

PIT, pada garis transek yang sama sepanjang 25 m dan dengan lebar 
1 meter ke kanan dan 1 meter ke dari garis transek. Total bidang 
pengambilan / pencatatan biota megabentos : 2 X 25 m2 = 150 m2 
(Gambar 4). Biota yang dicatat jumlah individunya sepanjang garis 
transek ialah : 

 Lobster (udang karang) 
 "Banded coral shrimp" (udang karang kecil yang hidup di sela 

cabang karang Acropora spp, Pocillopora spp. atau 
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Seriatopora spp.) 
 Acanthaster planci (bintang bulu seribu) 
 Kelompok bulu babi 
 "Large Holothurian" (teripang    ukuran besar, > 20 cm ) 
 "Small Holothurian" (teripang ukuran kecil,  < 20 cm) 
 "Large Giant Clam" (kima ukuran besar,  >20 cm) 
 "Small Giant Clam" (kima ukuran kecil,  < 20 cm) 
 Trochus sp. (lola) 
 Drupella sp. (sejenis keong yang memakan polip karang) 

 
 
 
   Luas bidang transek sabuk biota 
   Megabentos (Reef Check) 2 x 25 m2 
 
 
 2 m   0                                                                               25 
 
 
 
                                   25 m 

 
 

 
Gambar 4. Skema meletakkan transek untuk pengamatan biota 

megabentos dengan metode Reef Check”. 
 

Umumnya yang sering ditemukan di lapangan hanya beberapa 
jenis biota megabentos, seperti Acanthaster planci, Diadema spp. 
(kelompok bulu babi), kima, Drupella sp. dan jenis moluska lain yang 
dapat bernilai ekonomi tinggi yaitu lola (Trochus sp.), serta teripang, 
lobster (udang barong) yang dapat dimakan. Tetapi bila dapat 
ditemukan semua biota dengan ukuran maupun kriteria seperti tersebut 
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di atas disarankan agar dapat dicatat dengan rinci. 
Contoh gambar biota biota megabentos tersebut di atas dapat 

dilihat dalam lampiran. Disamping itu juga dicatat (kalau ada) kerusakan 
karang akibat penangkapan ikan dengan bahan peledak atau bom, 
sianida, jangkar, bubu maupun jaring. 

Setelah semua kegiatan di lapangan selesai, data yang diperoleh 
dan masih dalam bentuk data mentah (raw data) harus dirapikan dan 
disimpan kedalam komputer dengan program Microsoft Excel yang 
sederhana. 
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Data yang diperoleh dari lapangan yaitu data hasil transek 
dengan metode PIT, data ikan karang dengan metode UVC dan data 
biota megabentos hasil “Reef Check”, kemudian disimpan kedalam 
komputer dengan program Ms Excel. 

Untuk karang, biota lain dan substrat hasil transek (PIT), data 
dihitung sebagai berikut : 

 

Sebagai contoh bila waktu pencatatan, dicatat ada 12 kali (12 titik) 
karang batu hidup, maka : 
 

 

Bila pada waktu pencatatan terdapat 15 titik DCA maka : 

 
 
Selanjutnya, dapat dihitung persentase tutupan kategori bentik 

lainnya termasuk substrat dasar, dengan cara yang mudah. Hasil 
perhitungan tersebut nilainya sama dengan jumlah kehadiran masing-
masing kategori dikalikan dengan 2.  
 
 
 
 

PENYIMPANAN DATA DAN ANALISA SEDERHANA 

% Tutupan DCA = (15/50 ) x 100% = 30 % 

% Tutupan Karang hidup =   12 / 50 x 100 % = 24 %   

                                             Jumlah tiap Komponen 
% Tutupan Komponen  = --------------------------------- X 100 % 
                                     50 (Total Komponen) 
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Tabel 2. Contoh hasil persen tutupan karang batu hidup atau substrat 
dasar di lokasi DPL Pulau Owi, Kecamatan Padaido Bawah, 
Kabupaten  Biak Numfor, 2008 (Suyarso dan Djuwariah, 
2008).  

 

Kode Kategori Biota 
Jumlah Titik % tutupan karang hidup 

BIAP10 BIAP11 BIAP10 BIAP11 

AC Acropora  29 24 58 48 

NA Non-Acropora 4 5 8 10 
DCA Death Coral Algae  10 11 20 22 

FS Fleshy Seaweed  3 5 6 10 

R Rubble 2 0 4 0 

S Sand 1 1 2 2 
 

Dari tabel diatas, rata-rata persentase karang hidup di DPL Pulau 
Owi = 

 {(58 + 8)  + (48 + 10)} / 2 = (66 + 58) / 2 = 62 %,  

masuk dalam kategori baik. Cara yang sama dapat dipakai untuk 
menghitung persentase tutupan komponen lain. 

Untuk ikan karang, setelah dilakukan sensus, individu ikan 
kemudian dikelompokkan berdasarkan masing-masing kelompok (ikan 
target, ikan indikator dan ikan major) dan dihitung jumlah jenis dan 
jumlah individunya. Kelompok suku yang disarankan, harus dihitung 
(ada 4 suku) jumlah jenis dan jumlah individunya. Frekuensi kehadiran 
ikan dapat disusun berdasarkan peringkat jumlah individu, seperti 
contoh (Tabel 3). 
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Tabel 3. Contoh tabel Frekuensi Relatif kehadiran ikan karang, hasil 
studi baseline dengan metode “UVC” di lokasi DPL, Perairan 
Kabupaten Biak Numfor, 2008 (Suyarso dan Djuwariah 2008). 

 
 

No. Jenis Jumlah Presentase 
Individu Kehadiran 

1 Chromis ternatensis 2.120 50,00 
2 Naso brevirostris 1.537 30,43 
3 Acanthochromis polyacanthus 1.250 54,35 
4 Chromis margaritifer 1.083 67,39 
5 Chromis weberi 855 23,91 
6 Chromis xanthura 824 41,67 
7 Hemitaurichthys polylepis 813 21,74 
8 Dascyllus reticulatus 766 54,35 
9 Pterocaesio tile 615 28,26 

10 Pomacentrus moluccensis 505 73,91 
11 Ctenochaetus striatus 399 73,91 
12 Caesio caerulaurea 410 19,57 
13 Zebrasoma scopas 326 80,43 
14 Caesio teres 335 19,57 
15 Dascyllus trimaculatus 290 56,25 
16 Chromis viridis 290 29,17 
17 Abudefduf sexfasciatus 272 16.67 
18 Abudefduf saxatilis 250 8,33 
19 Abudefduf vaigiensis 238 20,83 
20 Chaetodon kleini 211 79,17 

 
Untuk selanjutnya cukup dengan tabel jumlah individu ikan 

target utama dari keempat family / transek, tidak perlu menyebut 
species.  

Data biota megabentos disimpan dalam Ms. Excel dengan 
format yang sama dengan bentuk data lapangannya (Tabel 4).   
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Tabel 4. Contoh tabel jumlah individu biota megabentos di lokasi transek 
DPL (Auki) Kabupaten Biak Numfor dengan 2 transek, 2008 
(Suyarso dan Djuwariah, 2008). 

 
  Megabentos  AUKI 01 AUKI 02

Acanthaster 0 0 
Diadema 

t
70 30 

Drupella  sp. 0 0 
Large Giant clam 3 0 
Small Giant clam 0 0 
Large Holothurian 0 0 
Small Holothurian 0 0 
Lobster 0 0 
Pencil sea urchin 2 0 
Trochus niloticus 0 0 

 
Untuk mengetahui kelimpahan masing-masing biota megabentos 

dengan jumlah stasiun n, di suatu lokasi DPL dapat dihitung 
kelimpahannya per satuan unit dengan rumus sbb : 

 
      

  Kelimpahan suatu megabentos pada suatu area DPL  : 
       ∑ jml individu suatu megabentos pada stasiun i 
   =  -------------------------------------------------------------  indv. /transek 
                                   N                                            

 

Catatan :  i = 1,... , n ; N = jumlah transek 
           Luas 1 transek = (25 x 2) m2= 50 m2  

Contoh : Kelimpahan Diadema setosum pada data Tabel 4, dengan   
N = 2 stasiun transek : 

 Kelimpahan rata-rata =  (70 + 30) / 2 = 50 indv./ transek, atau 

  rata-rata kelimpahan Diadema setosum di DPL Auki =  50  
individu/transek. 
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Catatan :   bila  hasil    perhitungannya    menggunakan   bilangan 
decimal, penulisan hasil kelimpahannya dibulatkan ke 
bilangan bulat (tanpa pecahan decimal). 

 
Lakukan perhitungan untuk setiap megabentos yang lainnya, dan 

hasilnya dimasukkan dalam tabel yang baru. Untuk mengetahui 
kelimpahan di wilayah kabupaten, misalnya Kabupaten Biak Timur, 
hasil dari masing-masing DPL kemudian dirata-ratakan. 

 

   
 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bpk. Dr. Sukarno yang 
telah memberikan banyak masukan, dan kepada semua pihak yang 
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CONTOH  LEMBARAN  DATA  LAPANGAN  
(FIELD DATA) 
Untuk Data PIT : 
Hari/tanggal : 
Nama Lokasi : 
Nama DPL :   
Posisi transek :    
Nama Pengamat :  
 
Kode Kategori bentik / substrat 
 
AC     Karang batu Acropora S Sand  
NA   Karang batu Non-Acropora        SI Silt  
SC    Karang lunak R Rubble  
SP Spong RK Rock  
FS Algae    
DC Karang mati                            
DCA Karang mati ditumbuhi algae       

 
No. 
Titik 

Titik 
Skala (m) 

Kode Kategori  
bentik / substrat 

Keterangan 

1 0,50   
2 1,00   
3 1,50   
4 2,00   
5 2,50   
6 3,00   
7 3,50   
8 4,00   
9 4,50   
10 5,00   
11 5,50   
12 6,00   

LAMPIRAN TABEL 
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13 6,50   
14 7,00   
15 7,50   
16 8,00   
17 8,50   
18 9,00   
19 9,50   
20 10,00   
21 10,50   
22 11,00   
23 11,50   
24 12,00   
25 12,50   
26 13,00   
27 13,50   
28 14,00   
29 14,50   
30 15,00   
31 15,50   
32 16,00   
33 16,50   
34 17,00   
35 17,50   
36 18,00   
37 18,50   
38 19,00   
39 19,50   
40 20,00   
41 20,50   
42 21,00   
43 21,50   
44 22,00   
45 22,50   
46 23,00   
47 23,50   
48 24,00   
49 24,50   
50 25,00   
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Untuk Data Ikan terumbu karang 
 
Hari/tanggal : 
Nama Lokasi : 
Nama DPL :   
Posisi transek :    
Nama Pengamat :  
 
 

 
No 

 
Kelompok  

 
Nama 
lokal 

Nama 
Jenis 
(bila tahu) 

Jumlah Individu (ekor) 

UVC 
1 

UVC 
2 

UVC ... 

I Target      
1 Kerapu      
2 Kakap      
3 Lencam      
4 Bibir tebal      
5       
6       
7       
8       

II Major      
9 Betok laut       

10 Besei      
11       

III Indikator      
12 Kepekepe      
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Untuk Data Biota Megabentos 
 
Hari/tanggal : 
Nama Lokasi : 
Nama DPL :   
Posisi transek :    
Nama Pengamat :  
 
 

No. Megabentos Ukuran 
Jumlah Individu (ekor) 

RCB 1 RCB 2 RCB 3 
I Moluska     

1 Kima ( Tridacna spp.) Besar    
Kecil    

2 Lola (Trochus niloticus)     
3 Siput pemakan polip 

karang (Drupella sp.) 
    

II Ekhinodermata     
4 Teripang Besar    

  Kecil    
5 Bintang laut Bulu 

seribu (Acanthaster 
planci) 

    

6 Bulu babi hitam 
(Diadema setosum) 

    

7 Bulu babi pensil     
III Krustasea     
8 Lobster (udang barong)     
9 Udang karang kecil 

(banded coral shrimp) 
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KARANG DAN SUBSTRAT 
Karang Acropora (AC) 
 

 
 

 
 

 

LAMPIRAN GAMBAR 
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Karang Non-Acropora (NA) 
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Karang mati yang ditumbuhi alga filamen (Dead coral with algae, 
DCA) 
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Karang mati (Dead Coral,DC) 
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Kelompok makro alga (Fleshy seaweed, FS) 
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Karang Lunak (Soft Coral, SC) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 Panduan Metode Point Intercept Transect (PIT) 
 

51 
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Pasir (Sand, S) 
 

 
 
 
Pasir halus (SI, Silt) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patahan karang mati (Rubble, R) 
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Batuan (Rock, RK) 
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IKAN TERUMBU KARANG 
Ikan target 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Lutjanus gibbus Lutjanus biguttatus 

Plectorhinchus celebicus Lutjanus vitta 

Epinephelus coioides Lethrinus ornatus 
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Lutjanus kasmira Cephalopolis argus 

Plectorhynchus lessoni Lethrinus lentjan 
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Ikan Indikator 
 

 
     

 
 

  
 

Chaetodon kleini Chaetodon oxycephalus 

Chaetodon unimaculatus Chaetodon lunula 

Chaetodon trifasciatus Chaetodon rafflesi 
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Chaetodon meyeri Forcipiger flavissimus 

Chaetodon benetti Chaetodon ulietensis 
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Chromis weberi Chromis xanthura 

Abudefduf saxatilis Chromis margaritifer 

Ikan Major 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abudefduf vaigiensis Chrysiptera cyanea 
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Neopomacentrus azysron Pomacentrus branchialis 

Cirrhilabrus cyanopleura Apogon compressus 

Pseudantias squamipinnis Pseudanthias huchtii 
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Archamia zosterophora Arothron sp. 

Chromis amboinensis Pomacentrus lepidogenys 

Zanclus cornutus Pterois volitans 
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Neoglyphydodon nigroris Pomacentrus moluccensis 

Apolemichthys trimaculatus Pygoplites diacanthus 
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MEGABENTOS 
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