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Manual Kesehatan Karang (Reef Health Monitoring) 

Kata Pengantar 
 
Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) 
merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk 
menyelamatkan terumbu karang di Indonesia, yang akhir-akhir ini 
mengalami kerusakan yang parah. Program ini sudah memasuki 
tahap kedua yaitu fase akselerasi dan akan berakhir pada tahun 2009. 
Pada fase kedua ini COREMAP didanai oleh 2 sumber, yaitu Asean 
Development Bank (ADB) dan World Bank (WB). ADB mendanai 
lokasi di Indonesia bagian Barat, yaitu Kabupaten Mentawai, Nias, 
Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Senayang, Lingga, Natuna dan Kota 
Batam. Selanjutnya World Bank mendanai lokasi di Indonesia 
Bagian Timur, yaitu Kabupaten Pangkep, Selayar, Sikka, Buton, 
Wakatobi, Biak dan Rajaampat. 

Dalam rangka melihat pencapaian program telah ditentukan 
Indikator keberhasilan, yang antara lain dilihat dari aspek ekologi 
dan sosial-ekonomi. Beberapa kriteria indikator ekologis adalah 1) 
persentase tutupan karang hidup meningkat setiap tahun; 2) jumlah 
ikan kepe-kepe untuk spesies yang ada bertambah banyak selama 10 
tahun. Adapun indikator sosial ekonomi pendapatan per kapita 
masyarakat meningkat setiap tahun. 

Untuk mengukur pencapaian indikator keberhasilan COREMAP 
tersebut, maka telah dirancang suatu cara monitoring yang dikenal 
sebagai Benefit Monitoring Evaluation (BME). BME terdiri dari 3 
kegiatan utama, yaitu : 1) Reef Health Monitoring, digunakan untuk 
mengukur kenaikan persentase tutupan karang hidup; 2) Pemantauan 
Berbasis Masyarakat, untuk mengukur Kenaikan Per Satuan Usaha 
(Catch Per Unit Effort); 3) Survey Sosial Ekonomi, untuk mengukur 
kenaikan pendapatan masyarakat. 

CRITC Nasional maupun CRITC Daerah memegang peranan utama 
dalam kegiatan BME. Kegiatan Reef Health Monitoring dan Survey 
Social Ekonomi sepenuhnya menjadi tanggung jawab CRITC, 
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sementara kegiatan Pemantauan Perikanan Berbasis Masyarakat 
adalah tanggung jawab bersama antara CBM dan CRITC. Untuk 
memperlancar kegiatan BME, maka CRITC Nasional telah merevisi 
manual BME yang sudah dibuat pada saat COREMAP I. Manual ini 
diharapkan dapat digunakan sebagai acuan standart baku CRITC 
Nasional maupun CRITC Daerah dalam melaksanakan kegiatan 
BME. 

Sangat disadari bahwa manual ini masih belum sempurna, oleh 
karena itu terbuka untuk saran dan kritik demi menyempurnakannya. 
Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan 
penerbitan buku ini, kami mengucapkan terima kasih. 
 
 
    Jakarta,     Juli 2006  
       Ketua PIU – LIPI 
 
 
 
 
    Prof. Dr. Kurnaen Sumadhiharga 
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III...    PPPEEENNNDDDAAAHHHUUULLLUUUAAANNN   
    
Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) 
merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk 
menyelamatkan terumbu karang di Indonesia, yang akhir-akhir ini 
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, pengkonsolidasi dan pendeseminasi informasi. Kedua 
fungsi tersebut berperan untuk mendukung kegiatan pengelolaan 
ekosistem terumbu karang.  

Untuk memperoleh data awal tentang kondisi terumbu karang di 
lokasi-lokasi COREMAP, perlu dilakukan beberapa kegiatan 
lapangan. Hasil dari kegiatan tersebut berupa data awal, yang 
kemudian akan digunakan dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan 
kebutuhan pengamatan bidang CRITC lainnya. CRITC 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 meliputi “Coral Reef Health Monitoring”, 
“Community Based Fisheries Monitoring” atau lebih dikenal dengan 
nama Creel, dan Survei Sosial Ekonomi (Gambar 1). Untuk kegiatan 
Creel tidak akan dibahas pada kesempatan ini karena dialihkan ke 
komponen CBM (Community Based Management) yang dikelola 
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oleh COREMAP II DKP. Demikian pula dengan kegiatan baseline 
Sosial-Ekonomi dan BME Sosial Ekonomi, akan dibicarakan secara 
terpisah oleh peneliti yang bersangkutan. Masing-masing komponen 
kegiatan survei lainnya akan diuraikan secara rinci. 
 
III...111...    LLLAAATTTAAARRR   BBBEEELLLAAAKKKAAANNNGGG   

Kondisi terumbu karang dan ekosistem pesisir lainnya, 
keberadaannya sangat berkaitan dengan faktor alami dan aktivitas 
manusia. Perubahan yang disebabkan secara alami maupun akibat 
kegiatan manusia sangat berbeda. 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 pemantauan baik dari aspek ekologi 
maupun sosial-ekonomi, sehingga dapat diketahui kecenderungan 
apakah terjadi perbaikan atau sebaliknya. Dengan pengamatan di 
lapangan secara kontinyu, dapat dilihat ada tidaknya keberhasilan 
Program COREMAP.  Indikator keberhasilan program dapat juga 
dilihat dari aspek  sosial-ekonomi. Meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat, merupakan salah satu indikator keberhasilan program 
COREMAP. 

 
III...222...    TTTUUUJJJUUUAAANNN   

Tujuan manual ini ialah untuk menyeragamkan dan 
menyederhanakan metoda dan bahasa / penulisannya tapi tetap 
jelas sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh pelaksana 
kerja lapangan/personalia CRITC di daerah. Dengan demikian  
tujuan dari monitoring terumbu karang untuk melihat kondisi 
(kesehatan) terumbu karang dalam kurun waktu tertentu (time 
series) dapat tercapai. 
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III...333...    SSSAAASSSAAARRRAAANNN   

Terwujudnya keseragaman metoda, dan terciptanya personalia 
CRITC daerah yang handal dalam mengerjakan kegiatan BME di 
lokasi masing-masing. Terpantaunya kesehatan terumbu karang 
dari waktu ke waktu dan tersedianya data terumbu karang yang 
akurat.  
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Gambar 1.  Bagan Alir Kegiatan BME 
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IIIIII...    PPPEEERRRSSSIIIAAAPPPAAANNN   SSSUUURRRVVVEEEIII   

Kegiatan Baseline Ekologi dan Monitoring kesehatan terumbu 
karang harus dilakukan dengan survei lapangan. Untuk melakukan 
survei lapangan diperlukan persiapan-persiapan dimulai dari 
pengumpulan literatur sampai kepada persiapan bahan dan alat yang 
akan digunakan. Sebagai langkah awal harus dipersiapkan peta 
lokasi penelitian. Urut-urutan persiapan survei diuraikan sebagai 
berikut : 
 
IIIIII...111...       PPPEEEMMMBBBUUUAAATTTAAANNN   PPPEEETTTAAA   DDDAAASSSAAARRR   

Pembuatan peta dasar biasanya dikerjakan oleh bidang CRITC 
yang menangani GIS. Langkah-langkah pembuatan peta dasar, 
sebagai berikut : 
1) Data dasar untuk pembuatan peta sebaran ekosistem perairan 

dangkal adalah data Citra Penginderaan Jauh (Inderaja). 
2) Data citra inderaja yang digunakan adalah citra digital 

Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (Landsat ETM 
+). 

3) Data citra ini dapat dibeli di LAPAN atau pada perusahaan 
swasta sebagai agen resmi penjual data citra Landsat 7 
ETM+. 

4) Pengolahan   citra   untuk   penyusunan   peta   menggunakan    
Extension Image Analysis pada ArcView 3.1 atau versi di 
atasnya. 

5) Kemudian prosedur  pengolahan  citra  sampai  mendapatkan  
peta tentatif  mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 
 Pertama adalah memasukkan (import) data mentah citra 

Landsat 7 ETM+ ke dalam perangkat lunak Image 
Analysis. Oleh karena data mentah citra Landsat 7 ini 
tersedia dalam beragam format data, dianjurkan membeli 
data dengan format GeoTIFF. Data dengan format 
GeoTIFF ini merupakan tipe data yang paling mudah 
dibaca dan diakses oleh perangkat lunak Image Analysis 
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pada ArcView (kompatibilitasnya paling tinggi 
dibanding tipe data yang lain).  

 Data mentah citra Landsat 7 yang dijual ke konsumen 
oleh penyedia data sudah dalam kondisi berkoordinat 
Universal Tranverse Mercartor (UTM) dengan datum 
global WGS’84. Namun demikian, karena diperlukan 
citra yang berkoordinat geografi (lintang, bujur) maka 
harus dilakukan transformasi koordinat dari sistem 
UTM ke sistem geografi. Metode yang dipakai untuk 
proses transformasi koordinat ini dapat dipilih citra ke 
peta (image to map) atau citra ke koordinat (image to 
coordinate). Metode yang ke dua lebih praktis karena 
kita tinggal memasukkan koordinat pada ke-empat pojok 
citra (pojok kiri atas, kanan atas, kanan bawah dan kiri 
bawah) untuk transformasi. Koordinat tersebut dapat 
dibaca pada header (keterangan) citra yang ada bersama 
dengan data citra. File header  citra ini berupa file jenis 
teks sehingga dapat dibaca dengan Notepad atau 
Wordpad.  

 Setelah koordinat citra ditransformasi, langkah 
berikutnya adalah koreksi radiometrik citra. Koreksi ini 
dimaksudkan untuk menghilangkan atau setidaknya 
mengurangi pengaruh hamburan atmosfer terhadap nilai 
digital citra. Metode yang digunakan adalah perataan 
histogram (histogram adjustment). Prinsip mudahnya 
adalah bahwa setiap kanal pada citra dibuat sedemikian 
rupa sehingga nilai minimumnya adalah nol. Dengan 
demikian masing-masing kanal dikoreksi (dikurangi) 
menggunakan nilai terkecil pada kanal bersangkutan. 
Contoh : jika nilai terkecil pada kanal 1 adalah 17, maka 
seluruh nilai digital citra pada kanal 1 dikurangi dengan 
17 sehingga diperoleh citra baru untuk kanal 1 dengan 
nilai digital terkecil adalah nol. Demikian selanjutnya 
dilakukan untuk kanal yang lain.  
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 Langkah berikutnya adalah membuang daerah yang 
tertutup awan sehingga tidak ikut diproses. 

 Memisahkan mintakat darat dan mintakat laut dengan 
cara mendigitasi batas darat menggunakan citra 
komposit warna semu kombinasi 421. 

 Pada mintakat darat didigitasi untuk mendapatkan 
daerah mangrove dengan menggunakan citra komposit 
warna semu kombinasi 532. 

 Mintakat laut didigitasi untuk mendapatkan mintakat 
rataan terumbu dengan menggunakan citra komposit 
warna semu kombinasi 321. Peta yang berisi batas darat, 
batas sebaran mangrove dan batas sebaran rataan 
terumbu digunakan sebagai peta dasar (basemap).  

 Khusus mintakat rataan terumbu kemudian 
diklasifikasikan dengan metode klasifikasi otomatis tak 
terselia (unsupervised classification) untuk mendapatkan 
8 kelas tentatif. Peta tentatif ini akan digunakan untuk 
melakukan tugas cek lapangan sehingga didapatkan 
kelas yang sebenarnya di lapangan. 

6) Setelah peta dasar selesai dibuat, langkah berikutnya adalah 
menentukan titik-titik yang akan dikunjungi di lapangan 
terutama titik-titik pengamatan RRI. Penentuan titik-titik ini 
dilakukan dengan cara digitasi titik di atas peta dasar. Titik 
awal ditentukan secara acak dan dipilih pada lokasi ”tubir” 
(awal reef slope) yaitu perbatasan antara mintakat rataan 
terumbu dan laut. Titik berikutnya didigitasi sejauh 1 km 
(minimum) sampai dengan 3 km (maksimum) di sepanjang 
garis perbatasan mintakat rataan terumbu dan laut. Jarak 
antar titik ini ditentukan secara fleksibel sesuai panjang garis 
sebaran rataan terumbu dan alokasi waktu yang tersedia 
untuk survei lapang. Koordinat titik-titik yang direncanakan 
untuk pengamatan RRI ini diberi nomor ID (identitas) dan 
kemudian di-upload (dimasukkan secara otomatis) kedalam 
risiver GPS yang akan digunakan untuk survei lapang. 
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IIIIII...222...       PPPEEERRRSSSIIIAAAPPPAAANNN   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLIIIAAA   

Untuk melakukan kegiatan survei diperlukan tenaga peneliti dan 
tenaga teknisi yang bertanggung jawab di bidang kegiatan 
masing-masing. Untuk karang dan ikan karang dibutuhkan 
peneliti dan teknisi yang bisa menyelam (SCUBA) yang dapat 
mengenal karang maupun ikan karang paling sedikit sampai ke 
tingkat marga (genus). Untuk peneliti diharapkan mempunyai 
latar belakang biologi laut atau perikanan (S1). Setelah kegiatan 
lapangan peneliti bertanggung jawab dalam penyusunan laporan. 

IIIIII...333...       PPPEEERRRSSSIIIAAAPPPAAANNN   BBBAAAHHHAAANNN   DDDAAANNN   AAALLLAAATTT   
Persiapan bahan dan alat untuk digunakan di lapangan dapat 
disesuaikan dengan bidang dan metode yang dipakai dari 
masing-masing substansi yang akan diteliti, dan akan diuraikan 
secara lengkap pada bagian halaman selanjutnya.   

IIIIII...444...    PPPEEERRRSSSIIIAAAPPPAAANNN   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAASSSIII  (((SSSUUURRRAAATTT---    MMMEEENNNYYYUUURRRAAATTT)))    

Sebelum ke lapangan terlebih dahulu dipersiapkan surat-surat 
izin resmi yang ditandatangani oleh pejabat Esselon II atau 
Esselon III 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. 

IIIIII...555...    PPPEEERRRSSSIIIAAAPPPAAANNN   SSSAAARRRAAANNNAAA   DDDAAANNN   PPPRRRAAASSSAAARRRAAANNNAAA   

Kegiatan penelitian di lapangan tidak lepas dari penggunaan 
sarana dan prasarana baik dalam perjalanan maupun di lokasi 
yang akan didatangi. Sarana dan prasarana yang harus disiapkan 
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meliputi sarana transportasi darat, laut atau udara untuk mencapai 
lokasi survei. Dalam hal ini bila diperlukan, salah satu personal 
diberangkatkan lebih dulu untuk mengurus segala persiapan di 
lapangan atau dapat pula bekerjasama dengan penghubung di 
lapangan (contact person) yang ada di lokasi. Bila menggunakan 
kapal penelitian yang sekaligus berfungsi sebagai “base camp”  
maka harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut  : 

- Persiapan kapal penelitian yang akan dipakai 
- Kendaraan angkutan darat maupun perahu lokal 

Demikian pula persiapan sarana penelitian lain seperti 
penginapan di lokasi survei bila tidak menggunakan kapal 
penelitian. 

 
 
IIIIIIIII...       PPPEEELLLAAAKKKSSSAAANNNAAAAAANNN   SSSUUURRRVVVEEEIII      LLLAAAPPPAAANNNGGGAAANNN   

Setelah melewati tahap-tahap persiapan, kegiatan lapangan segera 
dilakukan. Biasanya waktunya disesuaikan dengan kondisi cuaca 
atau waktu kucuran dana dari bagian keuangan (bila sudah siap). Bila 
waktu sudah mendesak, kondisi cuaca dapat diabaikan. Pelaksanaan 
survei lapangan diuraikan selanjutnya. 
 
IIIIIIIII...111...    VVVEEERRRIIIFFFIIIKKKAAASSSIII    PPPEEETTTAAA      

Pekerjaan verifikasi peta ini sebenarnya lebih cocok disebut 
pengumpulan data lapangan. Kegiatan ini ditujukan untuk 
memperoleh informasi jenis tutupan lahan laut dangkal di 
mintakat rataan terumbu yang sebenarnya di lapangan. Dengan 
demikian 8 kelas pada peta tentatif yang dihasilkan dari 
pengolahan citra dapat dikelaskan dengan tepat sesuai kondisi 
sebenarnya di lapangan. Pengumpulan informasi di lapangan 
dilakukan dengan cara menjelajahi mintakat rataan terumbu 
menggunakan perahu dan dibantu alat risiver GPS. Lokasinya 
ditentukan secara acak dan dengan alokasi waktu yang ada 
diusahakan untuk mendapatkan informasi (titik pengamatan) 
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sebanyak mungkin. Posisi titik pengamatan ditentukan dengan 
GPS dan dicatat. Dicatat pula kondisi dan jenis tutupan substrat 
dasar lautnya. Pengamatan substrat dasar laut dilakukan dengan 
mata telanjang dari atas perahu jika memungkinkan, jika tidak 
diamati dengan “snorkeling”. Hasil pengamatan ini kemudian 
digunakan untuk klasifikasi ulang (re-classification) peta tentatif 
yang ada sehingga dihasilkan peta akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11

Manual Kesehatan Karang (Reef Health Monitoring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan alir kegiatan survei 

 
Keterangan : Sebelum survei dilakukan (baik “ecological baseline 

study” maupun “reef health monitoring”), dilakukan 
persiapan survei yang meliputi persiapan administrasi 

Teknis : 
- Peta dasar 
- personalia 
- peralatan survei 
- sarana dan prasarana 

Pengambilan sampel data di lokasi survei 

Administrasi : 
- Perizinan 
- Surat-menyurat 

Analisa laboratorium 

Pemasukan data

Analisa data 

Penulisan Penulisan laporan 

PERSIAPAN SURVEI 
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(perizinan, surat menyurat) maupun persiapan teknis 
(pembuatan peta dasar, penyusunan personalia yang 
akan terlibat dalam survei, peralatan survei, serta 
persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang 
kelancaran survei). Setelah persiapan dirasa sudah 
cukup untuk terselenggaranya survei, maka dilakukan 
pengambilan sampel data di lokasi. Sampel data yang 
diperoleh tersebut ada yang perlu dianalisa di 
laboratorium terlebih dahulu (misal, untuk parameter 
kimia) ataupun bisa langsung disimpan kedalam 
database menggunakan komputer. Data yang telah 
masuk dalam database tersebut dianalisa sehingga bisa 
diperoleh suatu hasil penelitian yang akan ditulis 
dalam laporan. 

 
 
IIIIIIIII...222...    BBBAAASSSEEELLLIIINNNEEE      SSSTTTUUUDDDIII    

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. Ada dua 
macam penelitian baseline studi yaitu Ekologi dan Sosial, dan 
yang akan diuraikan lebih lanjut ialah baseline studi Ekologi. 

Baseline studi ekologi, pada prinsipnya merupakan penelitian 
untuk mengumpulkan data dasar dari ekosistem dalam hal ini 
ekosistem terumbu karang. Penelitian ini dilakukan di lokasi-
lokasi COREMAP untuk memperoleh data-data dasar mengenai 
kondisi ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait. 
Kegiatan ini meliputi persiapan sebelum survei lapangan dan 
survei lapangan. Kegiatan persiapan terutama dilakukan untuk 



 

 13

Manual Kesehatan Karang (Reef Health Monitoring) 

pembuatan peta (basemap) yang paling penting sebagai langkah 
awal, yang akan digunakan di lapangan, disamping juga 
persiapan bahan dan alat penelitian lainnya. 
 

 
III.2.1. Pemasangan Transek Permanen  

 
III.2.1.1. Dasar penentuan stasiun transek permanen 

Kriteria pemilihan stasiun sebagai stasiun transek 
permanen dengan mempertimbangkan beberapa faktor 
antara lain : 

(a)  Faktor keterwakilan 
 Lokasi sebaiknya dipilih secara keterwakilan, misal 

bila dalam lokasi terdapat daerah yang berpenduduk 
dan tak berpenduduk, atau daerah yang dilindungi 
dengan yang tidak dilindungi, atau perbedaan lain 
yang dirasa perbedaannya signifikan sebaiknya 
dipilih masing-masing dari daerah yang berbeda 
tersebut. 

 Agar faktor keterwakilan ini bisa terpenuhi, 
sebaiknya hasil pengamatan yang diperoleh dari 
seluruh stasiun dengan metode RRI dijadikan 
pertimbangan.  

(b) Faktor keutuhan tanda-tanda yang dipasang pada 
garis transek. 

 Lokasi diharapkan terhindar dari gangguan 
nelayan/penduduk/ombak/arus, sehingga tanda-tanda 
yang dipasang pada stasiun transek permanen dapat 
ditemukan kembali saat akan dilakukan monitoring 
di waktu mendatang. 

(c) Faktor keselamatan dan kenyamanan kerja saat 
pengambilan data. 
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Lokasi diharapkan aman untuk cuaca seperti ombak 
yang besar, sehingga bisa dilakukan monitoring tidak 
hanya pada waktu pertama kali dilakukan tapi juga 
pada waktu-waktu mendatang. 

III.2.1.2. Jumlah stasiun transek  permanen  
Jumlah stasiun transek permanen untuk setiap lokasi 
sangat tergantung pada luasan area yang harus dipantau 
serta waktu yang tersedia. Jumlah stasiun transek 
permanen untuk setiap lokasi sebaiknya minimal 10 % 
dari jumlah stasiun RRI di lokasi tersebut, dimana bila 
jumlah stasiun RRI di setiap lokasinya kurang dari 40 
stasiun maka  jumlah minimal stasiun transek permanen 
adalah 4 stasiun di setiap lokasinya. 

 
III.2.2.  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, mega bentos maupun ikan karangnya 
di waktu mendatang (T1, T2, dst.). Dengan adanya data pada 
stasiun transek permanen yang sama pada waktu yang berbeda 
(T0, T1, T2, dst.), maka dapat diperbandingkan kondisinya. 

 
III.2.3. Bidang Penelitian 

Bidang penelitian dalam baseline studi ekologi ini terdiri dari 
karang, ikan karang dan megabentos, yang merupakan bidang 
penelitian yang harus dilakukan. Sedangkan bidang lain yang 
mendukung penelitian ini seperti inderaja, ekosistem 
mangrove, lamun, oseanografi & kualitas perairan bisa juga 
dilakukan disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Bila 
tidak memungkinkan untuk dikerjakan dapat diabaikan atau 
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bersifat tentatif. Metode yang dipakai untuk pengamatan 
karang, ikan karang dan megabentos selalu seragam. Ada tiga 
metode utama yang dipakai di sini yaitu Inventarisasi 
Terumbu Karang secara cepat atau RRI (Rapid Reef 
Resources Inventory), Transek garis atau LIT (Line Intercept 
Transect) dan Sensus Visual Ikan atau UVC (Underwater Fish 
Visual cencus) dan pencatatan biota megabentos atau “Reef 
Check Benthos” yang identik dengan transek sabuk atau “Belt 
Transect”. Dari stasiun RRI tersebut beberapa stasiun dipilih 
sebagai stasiun transek permanen (permanent transect) dimana 
kemudian pada stasiun tersebut dilakukan pengamatan dengan 
metode LIT (untuk karang), UVC (untuk ikan karang) dan 
RCB (untuk megabentos). Teknis pelaksanaan masing-masing 
metode tersebut akan diuraikan pada halaman selanjutnya. 
Untuk jelasnya akan diuraikan secara rinci tentang tujuan, 
bahan yang diperlukan untuk melakukan metode tersebut dan 
cara kerja di lapangan. 

III.2.3.1. Karang 
 
 
III.2.3.1.1. Metode RRI (Rapid Reef Resources Inventory) 

Tujuan dan Kegunaan 

Metode RRI digunakan untuk mengetahui persentase 
tutupan karang hidup, karang mati, jumlah individu 
maupun jenis biota ikan dan non ikan serta kondisi habitat 
seperti pasir, pecahan karang, alga, padang lamun dan lain-
lain. Teknik ini dinilai cukup baik untuk dapat 
mengestimasi persentase masing-masing kategori bentik 
dan habitat dalam waktu yang relatif singkat. 

Pemilihan  lokasi untuk kegiatan RRI 

1. Stasiun RRI sudah ditentukan sebelum ke lapangan 
berdasarkan peta tentatif (sementara) yang telah 



 

 16 

Manual Kesehatan Karang (Reef Health Monitoring) 

dibuat oleh tim GIS/Inderaja. Titik-titik RRI tersebut 
harus berada pada daerah terumbu krang. 

2. Jarak antara stasiun RRI bekisar 1-3 km (tergantung 
luas terumbu karang dan waktu yang ada serta dana 
yang tersedia). 

3. Semua titik stasiun RRI dicatat dengan GPS. 

Bahan dan Peralatan yang digunakan : 
 Peta dasar (basemap) yang sudah didigitasi 
 GPS 
 Perahu bermotor / perahu karet / speed boat 
 Peralatan selam dasar (fin, mask, snorkel) 
 Peralatan selam SCUBA (untuk ditempat yang dalam)  
 Alat tulis bawah air, dengan kertas tahan air ukuran 

A4. 

Cara kerja di lapangan 

 Tim peneliti karang terdiri dari 1-2 orang. Data yang 
dicatat dalam bentuk persentase yaitu tutupan karang 
hidup, karang mati, karang lunak, alga, lamun, spong, 
turf alga, DCA (karang mati yang tertutup alga), 
karang mati, patahan karang mati (rubble), dan  pasir. 
Untuk biota bentik dicatat nama jenis dan jumlah 
individunya. Untuk ikan dicatat jenis, jumlah jenis 
dan jumlah individu.  

 Pengamatan di setiap 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. 

 Setelah pengamatan pertama selesai peneliti naik ke 
kapal untuk segera menuju ke titik berikutnya. 
Penentuan titik berikutnya dapat dilakukan dengan 
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cara random (pada basemap) atau berdasarkan jarak 
tempuh kapal dengan kecepatan penuh selama 2-5 
menit, posisi dan koordinat titik-titik pengamatan 
ditentukan dengan GPS. 

 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 RRI dilakukan pada rataan 
terumbu / reef top dan lereng terumbu / reef edge, 
namun bila waktunya tidak cukup dapat dilakukan 
pada satu kedalaman saja yaitu kedalaman di antara 
rataan dan lereng terumbu. 

 Data lapangan disimpan dalam Microsoft Excel, 
selanjutnya ditampilkan dalam bentuk histogram atau 
diagram pai dan diplot kedalam peta. 

 
III.2.3.1.2. Metode LIT (Line Intercept Transect) atau Transek 

Garis  

Tujuan dan kegunaan 

Digunakan untuk menentukan komunitas bentik sesil di 
terumbu karang berdasarkan bentuk pertumbuhan dalam 
satuan persen, dan mencatat jumlah biota bentik yang ada 
sepanjang garis transek. 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  
RRI. Posisi geografi masing-masing titik ditentukan dengan 
GPS. 
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Stasiun penelitian 

Stasiun penelitian dilakukan pada stasiun transek permanen.  

Bahan dan Peralatan yang digunakan : 
 Peta dasar (basemap) yang sudah didigitasi 
 GPS 
 Perahu bermotor / perahu karet/ speed boat 
 Pita berskala (Roll meter) 
 Peralatan selam SCUBA   
 Patok besi diameter 12 atau 16 mm, panjang 1 m, 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 

 Metode ini membutuhkan dua tingkatan ketrampilan 
dari 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. Tim pengamat terdiri dari paling sedikit 5 
orang, sehingga kerjasama dan pembagian kerja di 
bawah  air berlangsung dengan lancar. 

 Pita berskala (roll meter) digunakan untuk membuat 
garis transek dengan ukuran panjang transek 10 meter 
dengan 3 kali ulangan yang diletakkan pada kedalaman 
5  meter dan sejajar garis pantai. Untuk praktisnya roll 
meter  ditarik sepanjang 70 meter, kemudian transek 
pertama ditentukan dari titik 0 (nol) sampai  titik 10. 
Kemudian diberi interval/jarak 20 meter, transek kedua 
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dimulai dari titik 30, dan seterusnya transek ketiga dari 
titik 60 (Gambar 3). Untuk keragaman, posisi 
daratan/pulau  berada di sebelah garis transek. Semua 
bentuk pertumbuhan dan jenis karang (species) serta 
biota lainnya yang berada dibawah garis transek dicatat  
dengan ketelitian mendekati centimeter. Hasil 
pencatatan kemudian dipindahkan ke dalam format 
tabel . 
Untuk keperluan monitoring (Reef Health) di tahun 
berikutnya, setelah selesai transek diilakukan 
pemasangan patok besi, pelampung dan pembentangan 
tali nylon. Patok dan pelampung ditempatkan di tiap 
titik awal dan akhir yaitu titik 0,10, 30, 40, 60 dan 70.  
Untuk memudahkan pengamatan berikutnya 
(monitoring), titik nol 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, 
sedangkan pada titik 10, 30, 40, 60 dan 70 masing-
masing hanya satu pelampung) atau dapat juga diberi 
tambahan patok pada titik tersebut. Hal ini untuk 
memudahkan dalam menemukan posisi titik awal yang 
tepat bila dilakukan monitoring. Untuk tambahan 
informasi, juga dicatat deskripsi lokasi yaitu vegetasi 
pesisir, kondisi rataan terumbu, kemiringan terumbu, 
kondisi habitat (pasir, pecahan karang mati/ rubble), 
dominasi dan  jumlah jenis karang. Bekas pengeboman, 
bleaching yaitu kematian karang  alami karena naiknya 
suhu air laut, atau akibat dimangsa oleh Acanthaster 
planci  juga dicatat. 
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Gambar 3. Skema cara  meletakkan garis transek (LIT) 
 di lokasi kerja. 
 

Ada dua versi pencatatan data LIT yang dipakai dalam 
pemantauan terumbu karang (Reef Health Monitoring) 
berdasarkan kategori bentik, yaitu versi AIMS dan versi 
COREMAP. Bagi pengamat yang sudah terbiasa dengan 
versi AIMS, tetap mencatat dengan cara ini. Koreksi akan 
dilakukan sebelum entri data.  Hal ini dimaksudkan untuk 
mempercepat dan mempermudah pekerjaan pencatatan di 
bawah air. Untuk jelasnya versi pencatatan data dapat dilihat 
dalam tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

    

 

20 m 

10 m  

20 m 

10 m 10 m   

Transek dipasang secara paralel terhadap garis pantai  (70 m) 

Tanda/patok pertama yang berbeda 
dari yang lainnya  

     Ulangan  2   Ulangan 3   Ulangan 1   
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 Tabel 1. Dua versi cara pencatatan data pada Reef Health 
Monitoring : 

 
Versi  AIMS Versi  COREMAP 

AA Algae Assemblage FS Fleshy seaweed 
ACB Acropora branching AC Acropora live coral cover 
ACD Acropora digitate AC  
ACE Acropora encrusting AC  
ACS Acropora submassive AC  
ACT Acropora tabulate AC  
CA Corallinealgae OT Others 
CB Coral branching NA Non Acropora live coral 

cover 
CE Coral encrusting NA  
CF Coral foliose NA  
CHL Coral Heliopora NA  
CM Coral massive NA  
CME Coral Millepora NA  
CMR Coral mushroom NA  
CS Coral submassive NA  
DC Dead coral DC Recently dead coral (putih) 
DCA Dead coral with algae DCA Dead coral algae 
HA Halimeda OT  
MA Macro algae FS  
OT Others OT  
R Rubble R Rubble 
RCK Rock RK Rock 
S Sand S Sand 
SC Soft coral SC Soft coral 
SI Silt SI Silt 
SP Sponge SP Sponge 
TA Turf algae DCA  
WA Water OT  
ZO Zoanthids OT  
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Contoh gambar dari masing-masing kategori bentik dapat 
dilihat dalam lampiran. 

Untuk selanjutnya telah disepakati cara mencatat data 
menggunakan versi COREMAP. Cara pencatatan data ini juga 
dipakai pada waktu melakukan kegiatan RRI. Bagi pengamat 
yang sudah terbiasa dengan versi AIMS, boleh tetap mencatat 
dengan cara ini. Koreksi akan dilakukan sebelum entri data.  
Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah 
pekerjaan pencatatan di bawah air. 

 
III.2.3.2. Ikan Karang 

Banyak metode penelitian yang dipakai 
dalam penelitian ikan karang. Apapun 
metode yang digunakan, yang penting untuk diingat adalah 
konsistensi dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Dalam 
penelitian ikan karang yang dilakukan di lingkungan 
CRITC-COREMAP, metode yang dipakai adalah Rapid 
Reef Resource Inventory (RRI) atau dapat juga disebut 
Inventarisasi Sumberdaya Terumbu Karang dengan cara 
cepat dan Underwater Visual Census (UVC) atau sensus 
visual bawah air. Untuk memudahkan, istilah RRI dan UVC 
dalam penulisan ini akan tetap digunakan. 

Kategori Ikan Karang 

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

 Ikan target : adalah kelompok ikan yang menjadi 
target nelayan, umumnya merupakan ikan pangan 
dan bernilai ekonomis. Kelimpahannya dihitung 
secara ekor per ekor (kuantitatif). 

 Ikan indikator : adalah kelompok ikan karang yang  
dijadikan sebagai indikator kesehatan terumbu 
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karang. Dalam penelitian ini kelompok ikan indikator 
diwakili oleh suku Chaetodontidae. Kelimpahannya 
dihitung secara kuantitatif. 

 Ikan major : adalah 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 yang 
dimanfaatkan sebagai ikan hias. Kelimpahannya 
dihitung secara (kuantitatif). Akan tetapi untuk ikan 
lainnya yang mempunyai sifat bergerombol 
(schooling), kelimpahan dihitung dengan cara 
taksiran (semi kuantitatif). 

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

Jenis dan kelimpahan ikan karang yang diamati dengan 
metode UVC sensus/visual dilakukan sepanjang transek 70 
m, dengan lebar 2,5 meter sebelah kiri dan 2,5 m sebelah 
kanan garis transek sehingga luasan bidang pengamatan = 70 
m x 5 m = 350 m2. Pengamatan ini dilakukan dengan 
memakai SCUBA dan  dilakukan bersamaan dengan transek 
garis (LIT) untuk karang. 
 

III.2.3.2.1. Metode RRI 

Tujuan dan Kegunaan 

Untuk mengetahui secara umum jenis ikan karang yang 
berada di suatu lokasi. 

Stasiun pengamatan 

Stasiun pengamatan untuk ikan karang dengan metode RRI 



 

 24 

Manual Kesehatan Karang (Reef Health Monitoring) 

ini sama dengan stasiun pengamatan untuk terumbu karang 
dengan metode RRI. 

Bahan dan peralatan yang digunakan 

Sama dengan yang digunakan untuk pengamatan terumbu 
karang dengan metode RRI. 

Cara kerja di lapangan 

Pada setiap stasiun RRI yang dipilih, seorang penyelam 
mengamati jenis-jenis ikan karang yang dijumpai. Lama 
pengamatan untuk setiap stasiun RRI sekitar 5 – 10 menit. 

 
III.2.3.2.2. Sensus Visual Ikan Karang 

Tujuan dan kegunaan 

Metode ini digunakan untuk mengkaji 
dan memonitor komunitas ikan dengan kombinasi 2 (dua) 
teknik. Teknik pertama untuk mendeteksi perbedaan 
pengelompokkan ikan karang di lokasi-lokasi terumbu   
yang berbeda dengan menggunakan kategori kelimpahan 
(abundance categories). Teknik kedua dengan menghitung 
kelimpahan individu jenis ikan dan mengestimasi panjang 
total ikan untuk menentukan "standing stock" dan struktur 
ukuran populasi jenis ikan yang spesifik (merupakan minat 
tangkapan nelayan). Teknik kedua yang menyangkut per-
kiraan panjang ikan sulit dilakukan, karena membutuhkan 
pelatihan khusus bagi pelaksananya. Sebelum melakukan 
UVC, dilakukan pencatatan data ikan dengan metode RRI 
bersamaan dengan kegiatan pencatatan data karang dan biota 
bentik lainnya. 
Data hasil dari metode  ini dapat digunakan untuk : 

a. Pendugaan potensi ikan (target nelayan) di suatu 
perairan (stock  assessment). 
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b. Mempelajari dampak kerusakan karang terhadap 
komunitas ikan. 

c. Membandingkan komunitas ikan terumbu karang   
dari lokasi-lokasi yang berbeda. 

d. Pemantauan angka panjang guna mengetahui 
kecenderungan perubahan kondisi terumbu karang, 
dilihat dari komunitas ikannya. 

e. Pembuatan zonasi dalam merancang kawasan 
konservasi laut. 

f. Mempelajari dampak dari tekanan penangkapan   
terhadap populasi ikan tertentu. 

Bahan dan Peralatan yang digunakan  

Bahan dan peralatan yang digunakan sama halnya dengan 
untuk transek LIT karang yaitu : 

 Peta dasar (basemap) yang sudah didigitasi. 
 GPS 
 Perahu bermotor / perahu karet / speed boat. 
 Pita berskala (Roll meter)  
 Peralatan selam SCUBA   
 Patok besi diameter 12 atau 16 mm, panjang 1 m, 

atau paku beton ukuran besar 
 Tali nylon (monofilamen) 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 

Sensus visual ikan dilakukan serempak dengan LIT, setelah 
tali transek dipasang, tim ikan (1-2 orang) masuk ke air 
lebih dulu. Hal ini untuk mencegah jangan sampai ikan 
yang akan diamati berpindah tempat. Pengamat harus 
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mempunyai kemampuan mengidentifikasi jenis ikan di area 
yang diamati. 

Kriteria Dalam Sensus 

Perlu diperhatikan beberapa kriteria dalam mengerjakan 
sensus visual ikan sebagai berikut : 

• Jenis ikan cukup dominan (dalam jumlah).  

• Harus mudah diidentifikasi dibawah air, tidak 
kriptik. 

• Berhubungan dengan habitat lereng terumbu/slope. 

Cara kerja di  lapangan 

1. Setelah sampai di lokasi pengamatan yang 
memenuhi kriteria pemilihan lokasi tersebut di atas, 
dibuat transek permanen pada satu kedalaman (lihat 
prosedur pembuatan transek permanent). 

2. Panjang transek untuk pengamatan ikan karang 
sepanjang 70 meter (Gambar 4). 

3. Pengamatan dilakukan disepanjang garis transek 
dengan jarak pandang sejauh 2,5 m di sebelah kanan 
dan kiri pengamat. 

4. Pengamat mencatat semua jenis ikan dan mengitung 
jumlah kehadirannya yang dijumpai didalam 
transek. 

Teknik Sensus 
1. Setelah tali transek terpasang, pengamat ikan karang 

turun ke titik awal (titik nol meter pada pita 
meteran). 

2. 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. 
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3. Untuk ikan target dan ikan indikator, jumlah 
dihitung secara kuantitatif, sedangkan untuk ikan 
lainnya (major group) yang berkelompok, jumlah 
ikan dihitung secara semi kuantitatif. 

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

5. Mencatat parameter fisik seperti cuaca, keadaan laut, 
gelombang, kedalaman, kecerahan air laut dan 
pasang-surut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 4. Transek  ikan ”UVC” 
 

 

 

 

TRANSEK IKAN ‘UVC’ 70 X 5 M 

LIT Site 
Transect (70m)

Awal dari 
transect  
UVC (0 m.) 

Akhir dari 
transek  
UVC (70m.) 

100 
m1 2 3
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III.2.3.3. Megabentos 

Tingkat kesehatan di terumbu karang juga ditentukan oleh 
berlimpah atau berkurangnya biota megabentos pendukung 
terumbu (biota non-ikan) yang hidup berasosiasi di 
dalamnya. Beberapa biota tersebut ada yang bernilai 
ekonomi tinggi seperti teripang, lola dan lain-lain.  
Keberadaan bulu babi (Diadema setosum) yang berlimpah 
juga menandakan kurang baiknya kondisi karang dan 
terumbu karang di suatu  lokasi. Demikian pula 
untuk jenis gastropoda (keong) Drupella spp. 
semakin baik pertumbuhan karang semakin 
tinggi kelimpahannya. Sebagai data pendukung 
untuk mengetahui baik buruknya kondisi 
karang dan terumbu karang, dilakukan 
pengamatan untuk menghitung jumlah biota 
megabentos yang dikenal dengan “reef check benthos” 
(RCB). Biasanya pengamatan ini dilakukan sesudah 
melakukan pengambilan data transek garis (LIT). 

III.2.3.3.1. ”Reef Check Benthos” 

Tujuan dan Kegunaan 

Kegiatan ini dilakukan untuk menghitung jumlah biota 
bentik yang hidup berasosiasi dan berperan dalam 
menunjang tingkat kesuburan karang dan terumbu karang. 

Stasiun pengamatan 

Pada lokasi stasiun transek permanen dimana dilakukan juga 
pengamatan karang (dengan metode LIT) dan ikan karang 
(metode UVC). 

Bahan dan peralatan yang digunakan 

Sama dengan yang digunakan pada pengamatan karang 
dengan metode LIT. 
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Cara kerja di  lapangan 

Sampling dilakukan sesudah kegiatan LIT, pada transek 
yang sama sepanjang 70 m dan dengan lebar 1 meter ke 
kanan dan 1 meter ke kiri dari garis transek. Total bidang 
pengambilan / pencatatan biota makrobentik : (2 X 70)m2 = 
140 m2 (Gambar 5). Biota yang dicatat jumlah individunya 
sepanjang transek ialah : 

 Lobster (udang karang) 
 ”Banded coral shrimp” (udang karang kecil yang 

hidup di sela cabang karang Acropora spp, 
Pocillopora spp. atau Serriatopora spp.) 

 Acanthaster planci (bintang bulu seribu) 
 Diadema setosum (bulu babi hitam) 
 “Pencil sea urchin” (bulu babi 

seperti pensil) 
 “Large Holothurian” (teripang 

ukuran besar, panjangnya ≥ 20 cm ) 
 “Small Holothurian” (teripang 

ukuran kecil, panjangnya < 20 cm) 
 “Large Giant Clam” (kima ukuran besar, panjangnya 
≥ 20 cm) 

 “Small Giant Clam” (kima ukuran kecil, panjangnya 
< 20 cm) 

 Trochus niloticus (lola) 
 Drupella (keong) 
 “Mushroom coral’ (karang jamur, Fungia spp.) 

 
Contoh gambar biota tersebut di atas dapat dilihat dalam 
lampiran. 

Disamping itu juga dicatat kerusakan karang akibat 
penangkapan ikan dengan bahan peledak atau bom, sianida, 
jangkar, bubu maupun jaring. 
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Gambar 5. Transek Reef Check Benthos ”RCB” 

 
III.2.3.4. 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 
kombinasi transek garis dan plot (Transect Line Plot).  

Tujuan dan Kegunaan 
 Memberikan data dan informasi mengenai beberapa 

aspek penting dan struktur karakteristik dari hutan 
mangrove seperti : kerapatan, sebaran, dominansi 
dan keragaman jenis. 

 Untuk mengetahui tingkat kerusakan hutan 
mangrove yang dapat dipergunakan sebagai data 
pendukung dalam membuat dan atau mereview 
Rencana dan Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir. 

Cara kerja di  lapangan 

Metode yang digunakan untuk pengamatan mangrove 

TRANSEK REEF CHECK BENTHOS ‘RCB’ 

LIT Site 
Transek (70 m)

Awal dari 
transek  
RCB (0 m.) 

Akhir dari 
transek  
RCB (70m.) 

100 
m1 2 3
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adalah "Transect Line Plot" (TLP), 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 : 
• 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 sebaran acak. 

• 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. 

• 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 (5x5 m2). Didalam petak ini dikumpulkan 
data tentang belta/anak pohon berdiameter 2-10 cm. 
Sedangkan untuk tingkat semai, data dikumpulkan 
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dari setiap petak yang berukuran (1 x 1 m2) yang 
ditempatkan dalam petak ukuran (5 x 5 m2 ). 

• 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. 

 
III.2.3.5. Seagrass (Lamun) 

Keberadaan padang lamun di perairan dangkal biasanya 
berbatasan  dengan ekosistem terumbu karang. Dari arah 
pantai, padang lamun tumbuh pada rataan pasir, dilanjutkan 
ke arah tubir oleh karang sehingga membentuk suatu 
pertahanan fisik bagi pantai itu sendiri. Tidak jarang 
ekosistem ini juga berfungsi sebagai tempat mencari makan 
dari beberapa ikan karang. Berbagai biota hidup berasosiasi 
di padang lamun yang  bernilai ekologis karena peranannya 
dalam rantai makanan dan biota benilai ekonomis seperti 
jenis-jenis udang, kepiting, moluska dan ikan. Biota yang 
popular sebagai mamalia  pemakan lamun (herbivora) yang 
dilindungi undang-undang dari kepunahannya, yaitu 
duyung (Dugong dugong Muller), hidup dan mencari makan di 
padang lamun.  

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. Dengan demikian keberadaannya dapat 
tetap terjamin dan bermanfaat bagi pembangunan 
lingkungan hidup yang memiliki manfaat ekonomis,    
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sosial dan ekologis. Aspek penelitian yang perlu dilakukan 
guna mencapai tujuan tersebut antara lain pemetaan 
sebaran, kerapatan, luas tutupan tajuk lamun. 

Cara kerja di  lapangan 

Metode RRI digunakan untuk melihat sebaran lamun secara 
cepat dan dapat menjangkau daerah yang luas. Untuk     
pengamatan kelimpahan, komposisi jenis dan biomassa 
digunakan transek kuadrat. 

Pengamatan struktur komunitas padang lamun 

Metode pengamatan struktur komunitas padang lamun   
merupakan modifikasi dari English et al., (1994). Untuk 
pengamatan zonasi sebaran lamun adalah sebagai berikut :  

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  pita berskala (roll meter), dan 
lamun yang terletak di bawah roll meter dicatat 
jenisnya,  luas tutupannya diamati, kemudian dicatat 
karakteristik tipe substrat dan kedalaman air. 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. Data 
tentang zonasi sebaran lamun dari setiap transek 
dipakai untuk mengamati kerapatan dan biomasa 
lamun. Lembar data zonasi di lapangan dapat dilihat 
di lampiran. 

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 
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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. 

Pengamatan untuk pemetaan padang lamun  

Data yang sangat penting untuk melakukan penelitian di 
padang lamun adalah tabel pasang surut. 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. 
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) urutannya adalah sebagai berikut : 

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). 
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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 
melesakkan kaki ke dalam substrat. Katagori substrat 
lumpur ditentukan berdasarkan kedalaman melesak 
kaki 5 cm diatas mata kaki sampai lutut. Kategori 
substrat pasir ditentukan dengan kedalaman melesak 
kaki < 5 cm (sampai dengan mata kaki). Katagori 
substrat pasir berkerikil 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. 
Format penentuan petak-petak pemetaan padang 
lamun dapat dilihat dalam lampiran. 
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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                  

 
Lembar pengamatan di lapangan : 

 
Petak Jenis Tutupan substrat Kedalaman Keterangan 
1-A     a.l.garis genangan 
1-B      
Dst.      
2-A      
2-B       
Dst.      

 

III.2.3.6. Oseanografi dan Kualitas Perairan 

Parameter yang diamati untuk oseanografi dan kualitas air 
terdiri dari parameter kimia dan fisika. Parameter kimia 
adalah: Nitrat, nitrit, fosfat, DO dan pH. Parameter fisika 
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adalah: suhu, salinitas, arus setempat, kecerahan dan 
batimetri. 

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 di suatu perairan menandakan 
bahwa telah terjadi pengayaan nutrisi (eutrofikasi) yang 
bersumber dari limbah domestik atau pertanian. Demikian 
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. 

Cara kerja di  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); Strickland and Parson 
(1968). 

 Pengambilan sample plankton dilakukan secara 
vertikal dan horizontal mengikuti Whickstead 
1965. Pengukuran parameter fisika seperti suhu, 
salinitas, kecerahan dilakukan in situ. 
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Tabel 2. Parameter Lingkungan Perairan, Peralatan dan Metode 
Analisis. 

Parameter 
 

Alat  Ukur dan Alat yang 
digunakan untuk 
pengambilan sample 

Analisa 
Laboratorium 

 

  Nitrit, Nitrat, Fosfat   Wadah Polietilen Spektrofoto-
meter 

  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   Depth meter  
  Kecepatan arus  Current meter  

 
Penentuan status mutu air dengan metode STORET 
 
Uraian metode STORET 

Metode STORET merupakan salah satu metoda untuk menentukan 
status mutu air yang umum digunakan. Dengan metode STORET ini 
dapat diketahui parameter-parameter yang telah memenuhi atau 
melampaui baku mutu air. 
Secara prinsip metode STORET adalah membandingkan antara data 
kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan 
peruntukannya guna menentukan status mutu air. Cara untuk 
menentukan status mutu air adalah dengan menggunakan sistem nilai 
dari “US – EPA (Environmental Protection Agency)“ dengan 
mengklasifikasikan mutu air dalam empat kelas, yaitu : 
 
 

 
 

1. Kelas A: baik sekali, skor =  0 → memenuhi baku mutu 
2. Kelas B: baik, skor            = -1 s/d -10   → cemar ringan 
3. Kelas C: sedang, skor        = -11 s/d -30 → cemar sedang 
4. Kelas D : buruk, skor         ≥ -31            → cemar 
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Prosedur Penggunaan 

Penentuan status mutu air dengan menggunakan metode STORET 
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Lakukan pengumpulan data kualitas air dan debit air 
secara periodik sehingga membentuk data dari waktu ke 
waktu (time series data). 

2. Bandingkan data hasil pengukuran dari masing-masing 
parameter air dengan nilai baku mutu yang sesuai dengan 
kelas air. 

3. Jika hasil pengukuran memenuhi nilai baku mutu air 
(hasil pengukuran < baku mutu) maka diberi skor 0. 

4. Jika hasil pengukuran tidak memenuhi nilai baku mutu 
air (hasil pengukuran > baku mutu), maka diberi skor : 

 
   

Tabel  3.  Penentuan sistem nilai untuk menentukan status 
mutu air. 

 
Parameter Jumlah 

Contoh i) Nilai Fisika Kimia Biologi 
< 10 

 
 
 

≥ 10 
 
 
 

Maksimum 
Minimum 
Rata-rata 
 
Maksimum 
Minimum 
Rata-rata 

-1 
-1 
-3 
 

-2 
-2 
-6 

-2 
-2 
-6 
 

-4 
-4 

-12 

-3 
-3 
-9 
 

-6 
-6 

-18 

 
            Catatan   : 1) jumlah parameter yang digunakan untuk 

penentuan status mutu air. 
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5. Jumlah negatif dari seluruh parameter dihitung dan 
ditentukan status mutunya dari jumlah skor yang didapat 
dengan menggunakan sistem ini. 

 
Tabel  4. Baku Mutu Air Laut 

 
Parameter Satuan Baku Mutu 
Kecerahan 
 
Kebauan 
Padatan tersubstensi total  
 

 

Suhu 
Salinitas 

M 
 
- 
Mg/l 
 
 
O C 
%0 

Perubahan euphotic depth 
antara 5 – 10% 

Alami 
Perubahan konsentrasi 
rata-rata musiman antara 
10 – 20%.  
Coral : 28 – 30  
Coral : 33 – 34 

 

Tabel  5. Parameter, Metoda dan Instrumen 
 

Parameter Metode Instrumen 
 
Kebauan 
Kecerahan 
Suspended Solid 
Temperatur 
Salinitas 

 
Penciuman 
Visual 
Menimbang 
Pemuaian 
Visual 

 
- 
Sechi disc 
Timbangan elektronik 
Thermometer 
Refractometer 
 

 
 

IIIIIIIII...333...    BBBMMMEEE   (((BBBEEENNNEEEFFFIIITTT   MMMOOONNNOOOTTTOOORRRIIINNNGGG      AAANNNDDD EVALUATION) 

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 
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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 
sekitamya. 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 kriteria 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. 

Untuk dapat menjawab hal tersebut, maka dirancanglah suatu 
sistem kegiatan yang dikenal dengan nama BME (Benefit 
Monitoring & Evaluation). 

Sistem ini bertujuan untuk menyangga sistem pelaporan dan 
analisis pemantauan dan evaluasi dampak COREMAP. Database 
sistem BME terdiri atas 3 komponen, yaitu : 

- Monitoring  terumbu karang (Reef Health Monitoring) 
- Pemantauan Perikanan Berbasis Masyarakat (CREEL) 
- Survei Sosial Ekonomi 

Dalam sistem ini, pembahasan hanya dilakukan untuk monitoring 
kesehatan terumbu karang. 
 

IIIIIIIII...    333...    111...    MMMOOONNNIIITTTOOORRRIIINNNGGG   KKKEEESSSEEEHHHAAATTTAAANNN   TTTEEERRRUUUMMMBBBUUU   KKKAAARRRAAANNNGGG    

Pada umumnya kegiatan yang dilakukan dalam monitoring 
kesehatan terumbu karang sama dengan kegiatan baseline. 
Perbedaannya ialah dalam monitoring (dilakukan satu atau dua 
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tahun setelah baseline) tidak dilakukan pengambilan data : 
mangrove, lamun, oseanografi maupun kualitas perairan. 
Kegiatan monitoring pada semua stasiun transek permanen yang 
telah ditentukan waktu melakukan baseline studi ekologi. 
Kegiatan monitoring ini dilakukan untuk mendapatkan data T1, 
T2, T3 dan Tn, yaitu untuk dapat melihat ada tidaknya perubahan 
yang terjadi di dalam komunitas karang, ikan karang dan 
megabentos. 
Metoda yang dipakai dalam kegiatan ini, tata cara dan prosedur 
pengamatan sama dengan pada baseline studi ekologi yaitu LIT 
(untuk karang), UVC (untuk ikan karang) dan RCB (untuk 
megabentos).  

Pelaksana kegiatan terdiri dari anggota CRITC daerah dan 
tenaga ahli yang diperlukan. Waktu pelaksanaan setiap 2 tahun, 
untuk melihat ada tidaknya perubahan yang terjadi pada terumbu 
karang. Adapun aspek yang diamati yaitu karang, ikan karang, 
megabentos termasuk apakah ada kerusakan karang akibat bom, 
jangkar, bubu (fish trap). 

 
 

III.3.1.1.  Kegiatan Lapangan Monitoring kesehatan  karang  
(Reef Health Monitoring)  

 
III.3.1.1.1. Tujuan 

Tujuan untuk memantau kesehatan karang setelah selang 
waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
apakah performen indikator untuk menilai keberhasilan 
COREMAP yang ditentukan oleh penyandang dana bisa 
tercapai atau tidak (“performence indicator” dari ADB 
persentase tutupan karang 2 % per tahun, sedangkan dari 
WB meningkat 5 % per tahun atau kondisinya sama 
dengan daerah yang masih pristine atau di daerah yang 
dikelola dengan baik). 
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III.3.1.1.2. Lokasi pengamatan  

Lokasi pengamatan sama dengan lokasi stasiun transek 
permanen pada baseline studi ekologi. Bila tanda-tanda 
pada transek permanen hilang maka dilakukan 
pemasangan transek permanent yang baru pada tempat 
dan posisi yang sama. 

 
III.3.1.2. Metode, parameter dan kegiatan yang dilakukan 

Kegiatan ini tidak lagi didahului dengan kegiatan RRI. 
Metode yang dipakai sama dengan pada waktu kegiatan 
baseline yaitu, metode LIT untuk karang, sensus visual 
untuk ikan karang dan transek sabuk (reef check benthic) 
untuk megabentos. 

III.3.1.2.1. Transek garis (LIT) 
 Setelah tim ikan turun, selang beberapa waktu 

diikuti tim karang. Pada garis transek yang sama, 
dibuat transek dengan ukuran panjang transek 10 
meter dengan 3 kali ulangan yang diletakkan pada 
kedalaman 5  meter dan sejajar garis pantai. Untuk 
praktisnya roll meter ditarik sepanjang 70 meter, 
kemudian transek pertama ditentukan dari titik 0 
(nol) sampai  titik 10. Kemudian diberi interval  / 
jarak 20 meter, transek kedua dimulai dari titik 30, 
dan seterusnya transek ketiga dari titik 60 (Gambar 
3). Semua bentuk pertumbuhan dan jenis karang 
(species) serta biota lainnya yang berada dibawah 
garis transek dicatat dengan ketelitian mendekati 
centimeter. Hasil pencatatan kemudian dipindahkan 
ke dalam format table. 
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III.3.1.2.2.  Sensus Visual Ikan (UVC – Underwater 
Fish Visual Census) 

Cara kerja di lapangan sama dengan pada waktu 
melakukan baseline studi. Setelah lokasi transek 
permanen ditemukan, dilakukan pemasangan tali 
transek (roll meter) pada titik nol dan ditarik sampai ke 
titik 70. Posisi titik nol sesuai dengan posisi pada waktu 
baseline studi. Tim ikan dapat mulai dengan sensus 
visual ikan pada area transek yang ditentukan. Teknik di 
lapangan untuk tim ikan, selalu terjun lebih dulu untuk 
menghindari kaburnya ikan. Adapun cara kerjanya 
sebagai berikut : 
 Tim survei terdiri dari 2 atau 3 orang dan seorang 

diatas perahu motor. 
 Pengamat harus mempunyai kemampuan untuk 

mengidentifikasi ikan sampai tingkat jenis di daerah 
survei, dan  sebaiknya satu orang saja untuk setiap 
garis transek guna menghindari bias.  

 Untuk ikan karang panjang transek 70 sampai 100 
meter (pada kesempatan ini panjang transek 70 m), 
pencatatan dilakukan masing-masing 2,5 meter ke 
kiri dan 2,5 meter ke kanan sepanjang garis transek. 

 Di perairan yang kelimpahan ikannya sangat tinggi, 
pengamatan dapat dilakukan oleh 2 orang. Satu 
pengamat melakukan sensus dengan menggunakan 
kategori kelimpahan (abundance category), sedang-
kan pengamat yang lain melakukan perhitungan 
(actual count). 

 Jumlah individu, jumlah jenis, jumlah marga dan 
jumlah suku, jenis indikator, jenis major dan jenis 
target merupakan informasi yang dikumpulkan pada 
pengamatan ikan karang. Selain itu ikan-ikan 
ekonomis penting lainnya seperti ikan Napoleon juga 
dicatat. 
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 Data lapangan kemudian dirapikan dan disimpan 
dalam Microsoft Excel. 

III.3.1.2.3. Megabentos 
 Tim yang akan mencatat megabentos (reef check) 

mulai mencatat setelah selesai transek karang 
(lifeform) dan ikan karang. Semua biota bentik yang 
ada sepanjang 70 m garis transek dicatat  dengan 
luasan 1 meter kekiri dan 1 meter kekanan sampai 
ke titik akhir transek. Biota 
yang dicatat yaitu “mush-
room coral”, Acanthaster 
planci, teripang, bulu babi, 
kima dan biota lainnya baik 
jumlah jenis maupun jumlah 
individunya. 
Untuk keperluan monitoring (Reef Health 
Monitoring) di tahun berikutnya, setelah selesai 
transek dilakukan pengecekan patok besi, 
pelampung dan tali nylon. Bila ada yang hilang 
harus diganti dengan yang baru pada masing-masing 
titik. Untuk tambahan informasi, juga dicatat 
diskripsi lokasi yaitu vegetasi pesisir, kondisi rataan 
terumbu, kemiringan terumbu, kondisi habitat (pasir, 
pecahan karang mati/rubble), dominasi dan  jumlah 
jenis karang. Bekas pengeboman, bleaching yaitu 
kematian karang  alami karena naiknya suhu air laut, 
atau akibat dimangsa oleh Acanthaster planci  juga 
dicatat. 
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IIIVVV...       AAANNNAAALLLIIISSSAAA   DDDAAATTTAAA   

Analisa data yang diperoleh pada survei “Ecological Baseline Study” 
dan “Reef Health Monitoring” tergantung pada macam datanya. 
Macam datanya adalah sebagai berikut: 

1. Data Terumbu Karang Dengan Metode Rapid Reef 
Resources Inventory (RRI). 

2. Data Terumbu Karang Dengan Metode Line Intercept 
Transect (LIT). 

3. Data Mega Bentos Dengan Metode Reef Check Benthos. 
4. Data Ikan Karang Dengan metode RRI. 
5. Data Ikan Karang Dengan metode Underwater Fish Visual 

Cencus (UVC). 
6. Data Penyebab Kerusakan Terumbu Karang 
7. Data Kualitas Air. 
8. Data Mangrove 
9. Data Lamun 
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VVVIII ...111...    DDDAAATTTAAA   TTTEEERRRUUUMMMBBBUUU   KKKAAARRRAAANNNGGG   DDDEEENNNGGGAAANNN   MMMEEETTTOOODDDEEE   RRRAAAPPPIIIDDD   RRREEEEEEFFF   
RRREEESSSOOOUUURRRCCCEEESSS   IIINNNVVVEEENNNTTTOOORRRYYY   (((RRRRRRIII)))    

VI.1.1. Bentuk data lapangan (Tabel 6). 
             

 

Tabel 6. Contoh bentuk data lapangan data terumbu karang 
metode RRI. 

 

BENTHOS BTMR01 BTMR02 BTMR03
Acropora   2 
Non Acropora 1 2 20 
DC    
DCA  10 5 30 
Soft Coral    
Sponge 2 1  
Fleshy Seaweed 60 70 43 
Other Biota 2  2 
Rubble 5 2 3 
Sand 10 20  
Silt    
Rock    
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VI.1.2. Penyimpanan Data 
Data disimpan ke dalam Ms. Excel dengan format seperti 
dalam Tabel 7. 
 

 Tabel 7. Data hasil RRI yang disimpan dalam Ms. Excel. 
 
 
 A B C D 

1 BENTHOS BTMR01 BTMR02 BTMR03 
2 LC 1 2 22 
3 AC 0 0 2 
4 NA 1 2 20 
5 DC 0 0 0 
6 DCA 10 5 30 
7 SC 0 0 0 
8 SP 2 1 0 
9 FS 60 70 43 

10 OT 2 0 2 
11 R 5 2 3 
12 S 10 20 0 
13 SI 0 0 0 
14 RK 0 0 0 
15 Jumlah 90 100 100 
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Keterangan : Kategori Benthos terdiri atas : 
(1). LC (Live Coral), terdiri dari :  

(a). AC (Acropora)  
(b). NA (Non Acropora) 

LC = AC + NA 
 (2). DC (Dead coral) 
 (3). DCA (Dead Coral with Algae) 
 (4). SC (Soft Coral) 
 (5). SP (Sponge) 
 (6). FS (Fleshy Seaweed) 
 (7). OT (Other Biota) 
 (8). R (Rubble) 
 (9). S (Sand) 
(10). SI (Silt) 
(11). RK (Rock) 

 
VI.1.3. Analisa Data 

  IV.1.3.1. Menghitung persentase tutupan setiap kategori 
benthos di masing-masing stasiun RRI. 
Kategori benthos yang dihitung adalah LC (AC dan NA), 
DC, DCA, SC, SP, FS, OT, R, S, SI, RK. 
Catatan : Jumlah dari keseluruhan kategori benthos 

tersebut harus 100%, jadi bila nilainya tidak 
100% maka harus distandarisasikan sehingga 
menjadi 100%. 

Caranya :  untuk setiap kategori benthos, nilainya dibagi 
dengan jumlah seluruhnya lalu dikalikan 
dengan 100%, sehingga formulanya sebagai 
berikut : 
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                                     Nilai kategori benthos tsb 

        Kategori benthos (%) =  ----------------------------------- --- x 100 
                      Jmlh nilai kategori semua benthos  

 
 

Contoh   :  Pada Tabel 7 untuk stasiun BTMR01 jumlah 
seluruh kategorinya 90 (bukan 100), sehingga 
perlu distandarisasi. Hasilnya disajikan pada 
Tabel 8. 

           Tabel 8. Hasil standarisasi data BTMR01 
 

BENTHOS BTMR01 
BTMR01 

Setelah distandarisasi 
LC 1 (1/90)x100 = 1.11 
  AC 0 (0/90)x100= 0.00 
  NA 1 (1/90)x100 = 1.11 
DC 0 0.00 
DCA 10 11.11 
SC 0 0.00 
SP 2 2.22 
FS 60 66.67 
OT 2 2.22 
R 5 5.56 
S 10 11.11 
SI 0 0.00 
RK 0 0.00 
Jumlah 90 100.00 

 
IV.1.3.2. Menghitung nilai rerata (mean) persentase tutupan 

setiap kategori benthos untuk setiap lokasi penelitian, 
beserta nilai sebarannya seperti nilai simpangan baku 
(standar deviasi=SD), kesalahan baku (standar error = SE) 
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ataupun nilai 95 % interval kepercayaan (CI=Confidence 
Interval) dari reratanya. 
Bila dalam suatu lokasi penelitian terdapat n stasiun RRI, 
maka untuk kategori benthos X, akan memiliki nilai : 

 

         Rerata =  X  = 
n

n

1Sti
iX∑

=    dimana i = St 1, St 2, … n 

 
 

          SD = 
( )
( )1−

−∑
=

n

n

1Sti
i XX

 

 
 

             SE = 
n

SD
 

 
 
 

     95% CI = X + SE).96.1(   ; nilai 1.96 dipakai bila  
    n besar. 

Bila n kecil, gunakan tabel distribusi t (α/2)=0.025 dengan 
derajat bebas (n-1) 
Catatan : Untuk perhitungannya rerata dan SD bisa 

digunakan Ms. Excel, menggunakan fungsi 
AVERAGE (untuk rerata); STDEV (untuk 
SD).  
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Contoh : 
Misalkan untuk lokasi Batam, terdapat 41 stasiun RRI. 
Untuk kategori benthos LC datanya sbb: 

   
STASIUN RRI LC (%) 
BTMR01 1.11 
BTMR02 2.00 
BTMR03 22.00 
… … 
BTMR41 15.00 

  
maka akan diperoleh : 

         
                         ( 1.11+2.00+22.00+…+15.00)  

           X  =               = 20.30 
                     41 

 
SD = 16.76 
SE = 2.62 
95% CI = 15,17 dan 25,43        berarti  95% CI untuk X 
adalah antara 15,17% dan 25,43%. 
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IIIVVV...222...    DDDAAATTTAAA   TTTEEERRRUUUMMMBBBUUU   KKKAAARRRAAANNNGGG   DDDEEENNNGGGAAANNN   MMMEEETTTOOODDDEEE   LLLIIINNNEEE   
IIINNNTTTEEERRRCCCEEEPPPTTT   TTTRRRAAANNNSSSEEECCCTTT   (((LLLIIITTT)))    

IV.2.1. Bentuk data lapangan (Tabel 9). 

Tabel 9. Data hasil LIT pada stasiun permanen transek LIT. 

 

NIAL01 Tr.I :0-10m NIAL01 Tr.II :30-40m NIAL01 Tr.III :60-70m 

220 NA Heliopora 
coerulea 3143 NA Heliopora 

coerulea 6020 NA Heliopora 
coerulea 

230  DCA  3170 DCA  6025 SP  

...   ...   ...   

1000 NA Heliopora 
coerulea 4000 SP  7000 NA Heliopora 

coerulea 
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IV.2.2. Penyimpanan Data 
Data disimpan ke dalam Ms. Excel dengan format seperti pada Tabel 10. 

         Tabel 10. Data hasil LIT yang disimpan dalam format Ms. Excel. 
 

A B C D E F G H 

1 SAMP_ID SAMP_SubID BENTHOS TRANSITION LENGTH %COVER TAXA 

2 NIAL01 NIAL01A NA 220 =220-0               220 =(F2/1000)*100 22.00 Heliopora coerulea 

3 NIAL01 NIAL01A DCA 230 =E3-E2 10 =(F3/1000)*100 1.00  
… … … … …   … 
(j) NIAL01 NIAL01A NA 1000 =E(j)-E(j-1) 40 =(F(j)/1000)*100 4.00 Heliopora coerulea 
… … … … …   … 
23 NIAL01 NIAL01B NA 3143 =3143-3000 143 =(F23/1000)*100 14.30 Heliopora coerulea 
24 NIAL01 NIAL01B DCA 3170 =E24-E23 27 =(F24/1000)*100 2.70  
… … … … …   … 
54 NIAL01 NIAL01C NA 6020 =6020-6000 20 =(F54/1000)*100 2.00 Heliopora coerulea 
55 NIAL01 NIAL01C SP 6025 =E55-E54 5 =(F55/1000)*100 0.50  
… … … … …   … 

112 NIAL02 NIAL02A NA 10 =10-0 10 =(F112/1000)*100 1.00 Montipora 
incrassata 

113 NIAL02 NIAL02A DCA 80 =E113-E112 70 =(F113/1000)*100 7.00  

 
Keterangan: - Kolom SAMP_SubID merupakan ID untuk replikasi dimana A= replikasi 1 (Tr.1) ; B=replikasi 2 (Tr.2); C=replikasi 3 (Tr.3). 
                     - Kolom LENGTH merupakan panjang untuk masing-masing kategori BENTHOS, sehingga untuk LENGTH pada data awal transek 
                       nilainya merupakan pengurangan antara nilai TRANSITION dengan awal transek (misal 0, 3000 atau 6000 cm). Contoh bisa dilihat  
                       pada kolom Baris  F2; F23; F54 dan F112 
                     - Kolom % cover merupakan nilai persentase dari panjang bentos terhadap panjang garis transek (yaitu 1000m) 

54 
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IV.2.3. Analisa Data 

IV.2.3.1. Menghitung persentase tutupan dari masing-
masing kategori BENTHOS untuk masing-
masing  SAMP_subID. 

Kategori benthos yang dihitung adalah  LC (AC dan NA), 
DC, DCA, SC, SP, FS, OT, R, S, SI, RK. 

Rumus yang dipakai untuk setiap SAMP_subID adalah 
sebagai berikut : 

 
                                                      Total “LENGTH” kategori benthos tsb 

   % tutupan dari suatu kategori benthos = ------------------------------------------------ x100% 

                   Panjang garis transek 

 
 
atau  
 

 
% tutupan dari suatu kategori benthos = Total “%COVER” kategori benthos tsb dalam transek  

 
 
Contoh : data seperti dalam Tabel 11. 
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Tabel  11. Contoh data LIT 
 

A B C D E F G H 
1 SAMP_ID SAMP_SubID BENTHOS TRANSITION LENGTH %COVER TAXA 

2 NIAL01 NIAL01A NA 220 220 22.00 Heliopora 
coerulea 

3 NIAL01 NIAL01A DCA 230 10 1.00  
4 NIAL01 NIAL01A NA 430 200 20.00  
5 NIAL01 NIAL01A DCA 435 5 0.50  
6 NIAL01 NIAL01A NA 520 85 8.50  
7 NIAL01 NIAL01A DCA 590 70 7.00  
8 NIAL01 NIAL01A NA 600 10 1.00  
9 NIAL01 NIAL01A FS 620 20 2.00 Valonia 

10 NIAL01 NIAL01A NA 630 10 1.00 Millepora 
platyphyllia 

11 NIAL01 NIAL01A FS 665 35 3.50 Valonia 
12 NIAL01 NIAL01A DCA 705 40 4.00  

13 NIAL01 NIAL01A NA 740 35 3.50 Pocillopora 
verrucosa 

14 NIAL01 NIAL01A FS 755 15 1.50 Valonia 

15 NIAL01 NIAL01A DCA 830 75 7.50  

16 NIAL01 NIAL01A NA 870 40 4.00 Heliopora 
coerulea 

17 NIAL01 NIAL01A DCA 880 10 1.00  
18 NIAL01 NIAL01A NA 890 10 1.00  
19 NIAL01 NIAL01A DCA 900 10 1.00  
20 NIAL01 NIAL01A NA 940 40 4.00  
21 NIAL01 NIAL01A DCA 960 20 2.00  
22 NIAL01 NIAL01A NA 1000 40 4.00  

23 NIAL01 NIAL01B NA 3143 143 14.30 Heliopora 
coerulea 

… … … … …   … 
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Maka :  
% tutupan AC = 0  
% tutupan NA = 22+20+8.5+1+1+3.5+4+1+4+4 = 69 
% DCA = 1+0.5+7+4+7.5+1+1+2 = 24 
dan seterusnya untuk kategori yang lainnya, sehingga dihasilkan 
seperti  dalam Tabel 12. 

 
Tabel 12. Contoh hasilnya untuk keseluruhan stasiun 

transek permanen LIT. 
 

BENTHOS NIAL01A NIAL01B NIAL01C NIAL02A … NIAL06C 
LC 69.00 40.30 44.70 63.50 … 28.80 
    AC 0.00 0.50 1.00 0.00 … 0.00 
    NA 69.00 39.80 43.70 63.50 … 28.80 
DC 0.00 0.00 0.00 0.50 … 0.00 
DCA 24.00 41.80 52.80 33.00 … 7.20 
SC 0.00 0.00 0.80 0.00 … 0.00 
SP 0.00 7.90 1.70 0.00 … 23.20 
OT 0.00 0.00 0.00 0.00 … 0.00 
FS 7.00 0.00 0.00 3.00 … 2.00 
R 0.00 7.00 0.00 0.00 … 0.00 
S 0.00 3.00 0.00 0.00 … 38.80 
SI 0.00 0.00 0.00 0.00 … 0.00 
RK 0.00 0.00 0.00 0.00 … 0.00 

Jumlah 100.00 100.00 100.00 100.00 … 100.00 

Catatan : LC = AC+NA 
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IV.2.3.2.  Menghitung persentase tutupan masing-masing 
kategori benthos untuk : 

IV.2.3.2.1. Setiap stasiun permanen transek LIT 

⇒ dihitung berdasarkan nilai rerata dari setiap replikasi 
di titik stasiun transek permanen LIT yang ingin 
dihitung. 

Misal : persentase tutupan untuk NIAL01 merupakan 
rerata dari transek NIAL01A, NIAL01B dan 
NIAL01C, sehingga untuk data pada Tabel 7 
diperoleh : 

% tutupan LC = 69+40.30+44.70)/3 = 51.33 
(cara yang sama juga dilakukan untuk kategori 
benthos yang lainnya) 

IV.2.3.2.2. Setiap lokasi  

⇒ dihitung berdasarkan nilai rerata dari keseluruhan 
stasiun transek permanen.  

Misal : data Nias utara seperti ditampilkan pada Tabel 
13. 

Tabel 13. Data untuk kategori LC (kategori lain tidak 
ditampilkan). 

 
BENTHOS NIAL01 NIAL02 NIAL03 NIAL04 NIAL05 NIAL06 
LC 51.33 45.30 62.03 48.67 47.63 34.90 

Maka : % tutupan LC Nias utara = ( %LCNIAL01 + %LCNIAL02 + … + 
%LCNIAL06) / 6 

   = (51.33 + 45.30+ …+34.90 ) / 6  
 = 48.31 

(cara yang sama juga dilakukan untuk kategori benthos 
yang lainnya) 
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IV.2.3.2.3. Menghitung SD, SE atau 95%CI masing-
masing kategori benthos untuk setiap lokasi. 

⇒ dihitung berdasarkan nilai %tutupan suatu kategori 
benthos pada semua stasiun transek permanen LIT 
yang ingin dihitung. 

 

SD = 
( )
( )1−

−∑
=

n

n

1Sti
i XX

  dimana i = St 1, St 2,… n 

           

 SE = 
n

SD
 

 

               95% CI = X + SE).96.1(   ; nilai 1.96 dipakai bila n besar. 

 
 
Bila n kecil, gunakan tabel distribusi t (α/2)=0.025 dengan 
derajat bebas (n-1). 
Misal : Lihat Tabel 13, maka  untuk kategori LC memiliki 

: X  = 48.31 
      SD = 8.80 
      SE = 3.59 
      95% CI = (2.571* 3.60) = 9.23 = 
      48.31+  (2.571*3.60) = 
      39.08 dan 57.54 

Jadi 95% CI untuk X yaitu antara   
39.08% dan 57.54% 

Catatan : dari tabel t(0.05/2) dengan db 5 diperoleh 2.571. 
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IV.2.3.2.4. Membandingkan antara pengamatan waktu 
T0, T1, …, Tk 

Dalam hal ini, telah dilakukan pengambilan data pada k 
selang waktu yang berbeda pada stasiun transek 
permanen yang sama di suatu lokasi. Karena data 
merupakan data dengan pengukuran berulang (repeated 
measurement), maka untuk membandingkan apakah 
%tutupan suatu kategori (misalkan kategori X) pada 
waktu T0 sama atau tidak dengan  waktu T1 dan atau 
waktu Tk, maka lakukan ANOVA (Analysis of variance) 
untuk pengukuran berulang (repeated measurement) 
dimana perhitungannya bisa dilakukan dengan program 
statistik seperti MINITAB menggunakan analisa GLM 
(General Linear Model). Pada analisa GLM ini, sebagai 
“response” adalah %tutupan kategori X, sedangkan 
waktu pengambilan data sebagai faktor pertama, dan 
stasiun penelitian sebagai faktor kedua.  

Hipotesa dari pengujiannya tergantung pada berapa kali 
pemantauan dilakukan pada waktu yang berbeda. 

⇒ Hipotesa untuk pengujian data yang diambil pada 2 
selang waktu yang berbeda (k=1) pada stasiun 
transek permanen yang sama di suatu lokasi adalah: 

     Ho : %tutupan kategori X pada T0 = %tutupan kategori X 
pada T1 

     Ha : %tutupan kategori X pada T0 ≠ %tutupan kategori X 
pada T1 

Bila ternyata Ho ditolak bisa dilihat %tutupan kategori X 
pada waktu yang mana yang lebih tinggi didasarkan pada 
nilai rerata %tutupan kategori X pada waktu pengamatan 
mana yang tertinggi. 
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⇒ Hipotesa untuk pengujian data yang diambil pada k 
selang waktu yang berbeda pada stasiun transek 
permanen yang sama di suatu lokasi adalah : 

Ho : %XT0 = %XT1 = … = %XTk 

Ha : Tidak semuanya T memiliki %X yang sama untuk 
setiap waktu pengamatan.  

(Jadi mungkin saja %XT0 = %XT1 , tapi  %XT1  ≠  %XTK , 
atau beberapa kemungkinan lainnya). 

Bila ternyata Ho ditolak bisa dilakukan uji lanjutan 
menggunakan perbandingan berpasangan (pairwase 
comparisons) dengan metode Tukey, dimana 
pengujiannya bisa dilakukan menggunakan MINITAB.  

 

IV.2.3.2.5. Menghitung jumlah kehadiran (Occurrence) 
dari masing-masing TAXA. 

Caranya : hitung jumlah kehadiran untuk masing-
masing taxa karang batu untuk masing-
masing stasiun transek permanen (yang 
terdiri atas 3 replikasi). 

Contoh hasil tampilannya seperti dalam Tabel 14. 
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 Tabel 14. Jumlah kehadiran dari masing-masing jenis 
karang batu. 

 
TAXA NIAL01 NIAL02 NIAL03 NIAL04 NIAL05 NIAL06 

Acropora divaricata 0 0 0 0 0 1 

Acropora sp. 2 2 0 0 2 0 

Caulastrea sp. 1 1 0 0 0 0 

Coeloseris mayeri 0 0 0 0 0 6 

Coeloseris sp.  0 0 0 0 0 1 

Cyphastrea chalcidicum 0 0 0 1 2 0 

dst.nya … … … … … … 

 
IV.2.3.5.6. Menghitung nilai-nilai indeks 

Dari data seperti dalam Tabel 9 bisa dihitung nilai indek 
keanekaragaman Shannon (Shannon diversity index = 
H’) (Shannon, 1948 ; Zar, 1996) dan indeks kemerataan 
Pielou (Pielou’s evenness index = J’) (Pielou, 1966 ; 
Zar, 1996) untuk jenis karang batu pada masing-masing 
stasiun transek permanen yang diperoleh dengan metode 
LIT.  
 
Rumus untuk nilai H’ dan J’ adalah : 
 

k 
         H'  = -Σ   p i  ln  p i  

 i=1 
 

dimana  p i   =  n i /N 
ni   =  frekuensi kehadiran jenis i   
N  =  frekuensi  kehadiran semua jenis
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J '  = (H'/H'm a x)  

 
 

dimana   H'm a x   =  ln S 
S       =  jumlah jenis  

IV.2.3.5.7.  Menghitung persentase tutupan 
karang berdasarkan jenis/species.  

Analisis persentase total tutupan karang dipakai formula : 

 
IIIVVV...333...    DDDAAATTTAAA   MMMEEEGGGAAABBBEEENNNTTTOOOSSS   DDDEEENNNGGGAAANNN   MMMEEETTTOOODDDEEE   RRREEEEEEFFF   CCCHHHEEECCCKKK   YYYAAANNNGGG   

DDDIIIMMMOOODDDIIIFFFIIIKKKAAASSSIII    

IV.3.1. Bentuk data lapangannya (Tabel 15). 
Tabel 15. Data lapangan Megabentos pada setiap stasiun 

LIT. 

SAMP_ID BTML01 BTML02 … BTML12
Acanthaster planci 0 0 … 0 
CMR 42 145 … 1006 
Diadema setosum 70 30 … 102 
Drupella 0 0 … 0 
Large Giant clam 3 0 … 0 
Small Giant clam 0 0 … 0 
Large Holothurian 0 0 … 0 
Small Holothurian 0 0 … 0 
Lobster 0 0 … 0 
Pencil sea urchin 2 0 … 0 
Trochus niloticus 0 0 … 0 

 

             Panjang tutupan  karang hidup 
 Persentase tutupan (%)  =                                                       x 100% 

   Total panjang transek 
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IV.3.2. Penyimpanan Data 
Disimpan dalam Ms. Excel. Formatnya sama dengan bentuk 
data lapangannya (Tabel 15). 

IV.3.3. Analisa Data 
Untuk mengetahui kelimpahan masing-masing mega benthos 
dengan jumlah stasiun n, bisa dihitung kelimpahannya per 
satuan unit dengan  rumus sbb.: 

 
                                             Σ jml ind. suatu mega benthos pada stasiun i 

             Kelimpahan suatu mega benthos =  -----------------------------------------------------    ⇒ indv./transek 
                                                                       n 

 
                                              Σ jml ind. suatu mega benthos pada stasiun i  

             Kelimpahan suatu mega benthos =  -----------------------------------------------------   ⇒  indv./ha 
                                                                     (0.014)* (n) 

 

Catatan : i = 1,… , n 
                Luas 1 transek = (70x2) m2 = 140 m2  
                                         = 0,014 ha 
Contoh : Kelimpahan untuk data Tabel 10, dengan             

n=12 stasiun. 
     Kelimpahan CMR  = (42+145+ … + 1006)/12  

= 5115/12 = 426.25 ≈ 426 indv./transek, atau 
                = 5115/(12*0.014)  

  = 30446.43 ≈ 30446 individu/ha  
Catatan : walaupun perhitungannya menggunakan bilangan 

decimal, tapi penulisan hasil kelimpahannya 
dibulatkan ke bilangan bulat (tanpa pecahan 
decimal).                      

Lakukan perhitungan untuk setiap megabentos yang lainnya, 
sehinga diperoleh hasil seperti pada Tabel 16. 
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Tabel 16. Kelimpahan untuk masing-masing 
megabentos. 

Kelimpahan 
Megabentos 

ind./transek ind./ha 
Acanthaster planci 0 24 
CMR 426 30446 
Diadema setosum 229 16327 
Drupella 0 0 
Large Giant clam 1 48 
Small Giant clam 0 12 
Large Holothurian 0 0 
Small Holothurian 0 0 
Lobster 0 0 
Pencil sea urchin 0 30 
Trochus niloticus 0 0 

 
IIIVVV...444...    MMMAAANNNGGGRRROOOVVVEEE   
 

IV.1. Analisa data     

Data yang diperoleh dianalisis menurut cara yang diadopsi   
dari "Survey Manual for Tropical Marine Resources" 
meliputi : 
Kerapatan relatif =     Jumlah Individu masing-masing jenis  x 100                                                      
                                           Jumlah Keseluruhan Individu 
 
Frekuensi relatif  = Frekuensi Kehadiran masing-masing jenis x 100                                   

Frekuensi dan semua Jenis 
 
Kerapatan  relatif  =     Total BA masing-masing jenis   x 100      
                                            Total BA semua jenis 
 
Keragaman Jenis dihitung dengan menggunakan Indeks 
Shannon (H) sebagai berikut : 
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              Dimana : 
                            Ni = nilai penting jenis i 
                            N  = Jumlah Nilai Penting untuk semua jenis 
         s 
       N =      Σ  Ni 
                    i =1 
  Dimana : 
             S = Jumlah Jenis didalam total sample 
 

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 

              Dimana : 
  V      =  Volume (m3/ha) 
  T      =  Tinggi pohon (m) 
  Ba    =  Luas Bidang datar (irf/ha) 
  0,75  =  Konstanta 

 
Data yang dikumpulkan di lapangan kemudian dimasukkan ke 
komputer dengan format data masukan (entry data) yang 
dapat dilihat dalam lampiran.  

 
 
 
 
 
 

⎟
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IIIVVV...555...    DDDAAATTTAAA      IIIKKKAAANNN   KKKAAARRRAAANNNGGG   DDDEEENNNGGGAAANNN   MMMEEETTTOOODDDEEE   RRRRRRIII   
   

IV.5.1. Bentuk data lapangannya  

Data pengamatan ikan karang dengan metode RRI merupakan 
data diversitas saja seperti ditampilkan pada Tabel 17, dimana  
1 = dijumpai; 0 = tidak dijumpai. 

    

 Tabel 17.  Data ikan pada stasiun RRI dimana jumlah 
individunya tidak dihitung. 

No. Nama Species St.1 dst St.41 

… … … … … 
11 Apogon sealei  0 … 1 
12 Archamia fucata 0 … 0 
13 Caesio cuning 0 … 0 
14 Caesio teres 0 … 0 
15 Centropyge vrolicki 0 … 1 
… … … … … 
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IV.5.2. Penyimpanan Data 
Disimpan dalam Ms. Excel, formatnya sama dengan bentuk 
data lapangannya. 
 

IV.5.3. Analisa data 
Untuk data seperti pada Tabel 17, analisa yang mungkin 
adalah menghitung persentase relatif kehadiran suatu jenis 
ikan karang dalam keseluruhan stasiun yang diamati, 
menggunakan formula : 

 
                                                                             Jml stasiun yg dijumpai ikan karang jenis i 

                 % frekuensi kehadiran relatif ikan karang jenis i = -------------------------------------------------- x 100% 

                                                                                  Jml keseluruhan stasiun penelitian 

 
Misal :  

% frekuensi relatif kehadiran Apogon sealei = (0+…+1)/41 
                                                                           =  2/41 =4.88 
 

Perhitungannya bisa dilakukan menggunakan Ms. Excel. 
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IIIVVV...666...    DDDAAATTTAAA   IIIKKKAAANNN   KKKAAARRRAAANNNGGG   DDDEEENNNGGGAAANNN   MMMEEETTTOOODDDEEE   UUUNNNDDDEEERRR---WWWAAATTTEEERRR   
FFFIIISSSHHH   VVVIIISSSUUUAAALLL   CCCEEENNNCCCUUUSSS   (((UUUVVVCCC)))...    

 
IV.6.1. Bentuk data lapangan (Tabel 18) 

Tabel 18. Data lapangan hasil UVC 

 
No. NAMA SPECIES BTML01 BTML02 dst 

… … … … … 

29 Chaetodon oxycephalus 33 25 … 
30 Chaetodontoplus mesoleucus 0 0 … 
31 Cheilinus chlorurus 13 7 … 
… … … … … 

 
IV.6.2. Penyimpanan Data 

Disimpan dalam Excel, formatnya sama dengan bentuk data 
lapangannya, tetapi untuk masing-masing jenis ikan 
ditambahkan nama suku dan kelompoknya, sehingga seperti 
pada Tabel 19. 

 
Tabel 19. Data hasil UVC 

 
No.  NAMA SPECIES SUKU KELOMPOK BTML01 BTML02 dst JML

… …   … … … … 

29 Chaetodon oxycephalus CHAETODONTHIDAE INDIKATOR 33 25 … 171 

30 Chaetodontoplus  
mesoleucus POMACANTHIDAE MAJOR 0 0 … 76 

31 Cheilinus chlorurus LABRIDAE MAJOR 13 7 … 72 

… … … … … … … … 
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IV.6.3. Analisa Data 

IV.6.3.1. Perhitungan kelimpahan (jml. ind./ transek 
ataupun jml. ind./ha) untuk : 

IV.6.3.1.1. Masing-masing jenis ikan karang yang 
dijumpai di lokasi penelitian. 

 
                                           Σ jml ind.suatu jenis ikan karang pada st.i 

     Kelimpahan suatu jenis ikan karang =  ----------------------------------------------------   ⇒ indv./transek 
                                                                              n 

 
 

                                          Σ jml ind.suatu jenis ikan karang pada st.i 
    Kelimpahan suatu jenis ikan karang =  ----------------------------------------------------   ⇒  individu/ha 

                                                                       (0.035)* ( n) 

 

 Catatan :  i = 1,…n 

  Luas 1 transek = (70x5) m2=350 m2  
                          = (350/10.000) ha 
                          = 0.035 ha 

  Contoh :  Untuk data Batam (Tabel 15) dengan n = 12 stasiun, 
maka kelimpahan untuk: 

  Chaetodon oxycephalus = 171/12 = 14.250 ≈ 14 ind./transek  
              = 171/(0.035*12) 
              = 14.250/(0.035)  
              = 407.103  ≈ 407 ind/ha 

Chaetodontoplus mesoleucus = 76/12 = 6.333 ≈ 6 ind./transek 
                       = 6.333/(0.035)  
     = 180.952 ≈ 181 ind/ha 

Cheilinus chlorurus = 72/12 = 6.000 = 6 ind./transek 
        = 6.000/(0.035)  
         = 171.429 ≈ 171 ind/ha 
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Catatan : walaupun perhitungannya menggunakan bilangan 
decimal, tapi penulisan hasil kelimpahannya 
dibulatkan ke bilangan bulat (tanpa pecahan 
decimal). 

IV.6.3.1.2. Seluruh ikan karang yang dijumpai di lokasi 
penelitian 

Caranya yaitu dengan menjumlahkan kelimpahan 
seluruh jenis ikan karang yang dijumpai pada lokasi 
penelitian tersebut. 
Misal kelimpahan ikan karang di Batam  
    = (…+ 407 + 181 + 171 + …) individu/ha                                                  

= 30067 individu /ha 

IV.6.3.1.3. Suku ikan karang yang dijumpai di lokasi 
penelitian 

Caranya yaitu dengan menjumlahkan kelimpahan 
seluruh jenis ikan karang yang masuk dalam suku yang 
sama yang dijumpai di lokasi penelitian. 

Contoh hasil perhitungan ditampilkan pada Tabel 20. 

               Tabel 20. Contoh kelimpahan ikan karang 
berdasarkan sukunya. 

 

NO. SUKU 
KELIMPAHAN 
(jml individu/ha) 

1. ACANTHURIDAE 7 

2. APOGONIDAE 8226 

3. BALISTIDAE 19 

… … … 
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IV.6.3.1.4. Kelompok ikan karang yang dijumpai di 
lokasi penelitian 

Caranya yaitu dengan menjumlahkan kelimpahan seluruh 
jenis ikan karang yang masuk dalam kelompok yang 
sama yang dijumpai di lokasi penelitian. 

Contoh hasil perhitungan ditampilkan pada Tabel 21. 
     Tabel 21. Contoh kelimpahan ikan karang 

berdasarkan kelompoknya. 
 

NO. KELOMPOK KELIMPAHAN 
(jml individu/ha) 

1. MAJOR 24738 
2. TARGET 5133 
3. INDIKATOR 736 

 
IV.6.3.2.  Menghitung SD, SE atau 95%CI  masing-masing 

kelompok ikan karang untuk setiap lokasi. 

⇒  dihitung berdasarkan nilai kelimpahan ikan karang pada 
semua stasiun transek permanen UVC yang ingin 
dihitung.  

 
 

                SD = 
( )
( )1−

−∑
=

n

n

1Sti
i XX

     dimana i = St 1, St 2, … n 
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                  SE = 
n

SD
 

 
 

          95% CI = X + SE).96.1(    ; nilai 1.96 dipakai bila n besar. 

 
Bila n kecil, gunakan tabel distribusi t (α/2)=0.025 dengan 
derajat bebas (n-1) 

Misal : Kelimpahan  ikan  target  untuk  setiap stasiunnya 
(n=12 stasiun) di suatu lokasi seperti pada Tabel 22.  

          Tabel 22. Contoh kelimpahan ikan karang 
berdasarkan kelompoknya. 

 
Kelimpahan (ind./ha) BTML01 … BTML12 

Ikan Target 875 … 29 

 

Maka : berdasarkan Tabel 18 diperoleh  misalkan :  

Rerata = (875+…+29)/12 = 179.67 

SD = 
( ) ( )

( )112
67.17929...67.179875

−
−++−

   = 266.22    

SE = 266.22/(√12)= 76.85 

95% CI = (2.201* 76.85) = 169.15 
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Nilai 2.201 diperoleh dari table distribusi t dengan t (α/2 ; (n-1)  
= t (0.025; 11) 

 
IV.6.3.3.  Membandingkan antara pengamatan waktu T0, 

T1, …, Tk 

Dalam hal ini, telah dilakukan pengambilan data pada k 
selang waktu yang berbeda pada stasiun transek permanen 
yang sama di suatu lokasi. Karena data merupakan data 
dengan pengukuran berulang (repeated measurement), 
maka untuk membandingkan apakah kelimpahan 
kelompok ikan i (misalkan kelompok ikan target) pada 
waktu T0 sama atau tidak dengan kelimpahan kelompok 
ikan pada waktu T1 dan atau waktu Tk, maka lakukan 
ANOVA (Analysis of variance) untuk pengukuran 
berulang (repeated measurement) dimana perhitungannya 
bisa dilakukan dengan program statistik seperti MINITAB 
menggunakan analisa GLM (General Linear Model). Pada 
analisa GLM ini, sebagai “ response” adalah kelimpahan 
kelompok ikan i, sedangkan waktu pengambilan data 
sebagai faktor pertama, dan stasiun penelitian sebagai 
faktor kedua.  

Hipotesa dari pengujiannya tergantung pada berapa kali 
pemantauan dilakukan pada waktu yang berbeda. 

⇒ Hipotesa untuk pengujian data yang diambil pada 2 
selang waktu yang berbeda (k=1) pada stasiun transek 
permanen yang sama di suatu lokasi adalah: 
Ho : kelimpahan kelompok ikan i padaT0 = 

kelimpahan kelompok ikan i pada T1 
Ha : kelimpahan kelompok ikan i padaT0 ≠ 

kelimpahan kelompok ikan i padaT1 
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Bila ternyata Ho ditolak bisa dilihat kelimpahan 
kelompok ikan i pada waktu yang mana yang lebih 
tinggi didasarkan pada nilai rerata %tutupan kategori 
X pada waktu pengamatan mana yang tertinggi. 

 
⇒ Hipotesa untuk pengujian data yang diambil pada k 

selang waktu yang berbeda pada stasiun transek 
permanen yang sama di suatu lokasi adalah : 

      
Ho : Kelimpahan kelompok ikan i pada T0 = 
Kelimpahan kelompok ikan i pada T1 = … = 
Kelimpahan kelompok ikan i pada TK 

      Ha : Tidak semuanya memiliki kelimpahan kelompok 
ikan i  yang sama untuk setiap waktu pengamatan.  

(Jadi mungkin saja Kelimpahan kelompok ikan i 
pada T0  = Kelimpahan kelompok ikan i pada T1, 
tapi  Kelimpahan kelompok ikan i pada T1 ≠  
Kelimpahan kelompok ikan i pada T2, atau 
beberapa kemungkinan lainnya). 

Bila ternyata Ho ditolak bisa dilakukan uji lanjutan 
menggunakan perbandingan berpasangan (pairwase 
comparisons) dengan metode Tukey, dimana 
pengujiannya bisa dilakukan menggunakan 
MINITAB.  
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IV.6.3.4. Menghitung nilai-nilai indeks 

Dari data seperti dalam Tabel 14 bisa dihitung nilai indek 
keanekaragaman Shannon (Shannon diversity index = H’) 
(Shannon, 1948; Zar, 1996) dan indeks kemerataan Pielou 
(Pielou’s evenness index = J’) (Pielou, 1966; Zar, 1996) untuk 
jenis ikan karang pada masing-masing stasiun transek 
permanen yang diperoleh dengan metode UVC. 
Rumus untuk nilai H’ dan J’ adalah : 
 

 
         k  

         H'  = -Σ   p i  ln p i  
         i=1 

 
 
dimana pi   = n i /N 

ni  = frekuensi kehadiran jenis  ikan i  
N = frekuensi kehadiran semua jenis  

 
   
      

 J '  = (H'/H'ma x)  
 
 

dimana H'm a x  = ln S 
S      = jumlah jenis 
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III VVV ... 777 ...    SSS EEE AAA GGG RRR AAA SSS SSS    ((( LLL AAA MMM UUU NNN )))    
 

IV.7.1.  Analisa data 
 

Pengukuran biomas lamun dengan cara menghitung berat 
kering dalam gram per meter persegi (g.m-2 ). 
Untuk menghitung persentase tutupan lamun digunakan 
kuadrat (bingkai persegi) 50 x 50 cm yang dibagi dalam 
kotak-kotak 25 x 25 cm atau 10 x 10 cm, dan diletakkan 
didasar perairan. Tutupan jenis dapat dihitung masing-masing 
berdasarkan jumlah tutupannya pada petak-petak kecil sebagai 
berikut. 
Tutupan (C) masing-masing jenis dalam kuadrat 50 x 50 cm  
dihitung sebagai berikut : 
 
 
               ∑ (Mi x Fi) 
C =                  
                       ∑ f 
 
Dimana : Mi   = persentase nilai tengah kelas ke i 
                F    = frekuensi (jumlah tutupan kotak-kotak kecil 

dari jenis yang bersangkutan, yang dominan 
(i). 

 
Metode analisis ini diadaptasi dari Saito dan Atobe (1970) 
dalam English et al. (1997). 
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Tabel  23.  Klasifikasi (penggolongan) tutupan suatu jenis 
lamun yang dominan. 

    
Kelas Jumlah substrat yang 

tertutup (kotak kecil) 
% tutupan 
substrat 

Nilai tengah 
% (M) 

5 Bila tutupan jenis ½ sampai 
1 petak 

50 - 100 75 

4 Bila tutupan ¼ - ½  25 - 50 37,5 
3 Bila tutupan 1/8 – ¼  12,5 - 25 18,25 
2 Bila tutupan 1/16 – 1/8 6,25 – 12,5 9,38 
1 Bila tutupan kurang dari 

1/16 
< 6,25 3,13 

0 Tidak ada (0) 0 0 

 
Contoh : Pengukuran tutupan jenis Thalassia dengan 

kuadrat 50 x 50 cm yang dibagi dalam 25 petak 
(kotak kecil) 

 
0 1 2 2 3 
0 0 3 2 2 
1 2 5 4 5 
3 5 5 1 4 
5 5 4 1 2 

 
Angka-angka di dalam petak menunjukkan kelas. 
Dibuat suatu tabel sebagai berikut : 
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Kelas Nilai tengah
% (M) 

Frekuensi 
(f) 

M x  f 

5 75 6 450 
4 37,5 3 112,5 
3 18,5 3 56,25 
2 9,38 6 56,28 
1 3,13 4 12,52 
0 0 3 0 

Total  25 678,55 
 

Hasil tersebut dimasukkan ke rumus sehingga diperoleh 
persentase tutupan Thalassia sebagai berikut: 
          687,55 
 C =                 = 27,5 % 
                        25 
Perhitungan yang sama dilakukan untuk tutupan jenis 
lainnya pada kuadrat yang sama. 
 
 

IIIVVV...888...    DDDAAATTTAAA   PPPEEENNNYYYEEEBBBAAABBB   KKKEEERRRUUUSSSAAAKKKAAANNN   TTTEEERRRUUUMMMBBBUUU   KKKAAARRRAAANNNGGG   
  

IV.8.1.  Bentuk data lapangannya  

Bentuk data lapangannya seperti yang terlihat pada lembar data 
penyebab kerusakan terumbu karang (Lampiran). 

IV.8.2. Penyimpanan data 
Data disimpan dalam Ms. Excel seperti dalam Tabel 24. 
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Tabel 24.  Contoh data lapangan penyebab kerusakan terumbu 
karang di suatu lokasi. 

 

Penyebab kerusakan St.1 St.2 dst St.n

Jangkar 0 1 … 0 
Bahan Peledak 1 0 … 0 
Bubu 0 0 … 2 
Jaring 1 0 … 0 
Sampah 2 0 … 0 
Lain-lain 1 0 … 0 
  - Lain-lain 1 (sebutkan) 1 0 … 0 
  - Lain-lain 2 (sebutkan) 0 0 … 0 
  - Lain-lain dst. 

(sebutkan) 0 0 … 0 
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Keterangan : ⇒ Tingkat kerusakan untuk setiap penyebab 
kerusakan memiliki nilai berkisar dari 0 ke 3, 
dimana : 
0 = tidak ada kerusakan 
1 = kerusakan rendah (1-5 %) 
2 = kerusakan sedang (6-25 %) 
3 = kerusakan tinggi (> 25 %) 

⇒ Kerusakan “Lain-lain” merupakan kerusakan 
terumbu karang yang bukan disebabkan oleh 
Jangkar, bahan peledak, bubu, jaring dan 
sampah dimana tingkat kerusakannya bukan 
merupakan penjumlahan dari tingkat 
kerusakan “Lain-lain 1”, “Lain-lain 2”, 
“Lain-lain dst.“, tetapi dilihat secara 
menyeluruh kerusakan yang terjadi.  
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IV.8.3. Analisa data 
Menghitung kerusakan terumbu karang untuk masing-masing 
tingkat penyebab kerusakannya berdasarkan jumlah stasiun 
yang terdapat kerusakannya terhadap jumlah stasiun dalam 
suatu lokasi penelitian. 

Tingkat kerusakan terumbu karang untuk penyebab kerusakan 
X , dihitung dengan rumus sbb: 

           
jml stasiun dalam suatu lokasi yang memiliki tingkat kerusakan yang disebabkan 

kerusakan X 
         =  ------------------------------------------------------------------------------------ x 100 % 

                                     Jumlah seluruh stasiun dalam lokasi penelitian 
 
 

Misal : jumlah seluruh stasiun dalam suatu lokasi  penelitian 
= 60 stasiun. 
Jumlah stasiun pada lokasi tersebut yang rusak 
terumbu karangnya diakibatkan oleh Bom dengan 
tingkat kerusakan “Rendah (1)” sebanyak 30 stasiun. 
 

Maka : Kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh 
bom dengan tingkat kerusakan rendah sebesar =  
(30/60)x100% = 50%. 

 
IIIVVV...999...    DDDAAATTTAAA   KKKUUUAAALLLIIITTTAAASSS   PPPEEERRRAAAIIIRRRAAANNN   
     

IV.9.1.  Bentuk data lapangannya  
Dari hasil analisa laboratorium, bisa dituliskan bentuk data 
untuk masing-masing parameter yang diamati seperti dalam 
Tabel 25. 
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Tabel  25.  Contoh data lapangan untuk parameter kualitas air. 

Parameter St.1 St.2 Dst St.n 

Salinitas (PSU) 32,69 33,23 … 32,45 
Temperatur (oC) 30,78 32,63 … 31,97 
pH  8,12 8,50  8,20 
Oksigen terlarut (ml/L) 3,90 3,76  3,59 
Phospate (µg A/L) 5,04 3,67 … 4,53 
Nitrat (µg A/L) 0,65 0,54 … 0,43 
Nitrit (µg A/L) 0,18 0,09 … 0,07 
dll. … … … … 

 
IV.9.2. Penyimpanan data 

Data disimpan dalam Ms. Excel dimana formatnya sama 
seperti dalam Tabel  25. 
 

 IV.9.3. Analisa data 

Dihitung nilai-nilai statistik untuk masing-masing parameter 
untuk lokasi penelitian tersebut. 
 
Nilai-nilai statistik yang dihitung adalah : 
- Nilai maksimum : merupakan nilai terbesar di antara 

keseluruhan data pada lokasi penelitian tersebut. 
- Nilai minimum : merupakan nilai terbesar di antara 

keseluruhan data pada lokasi penelitian tersebut. 
- Rerata (means) merupakan nilai rata-rata suatu lokasi. 
- Simpangan baku (standard deviation). 
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VVVIII...    LLLAAAMMMPPPIIIRRRAAANNN   
 
Format Data Masukan untuk Mangrove : 
 
Lokasi   : 
Tanggal :   (dd/mm/yy) 
Posisi  :   Latitude                           (LU / LS) 
      Longitude                        (BT) 
Cuaca  : 
Keterangan : 
 

Stasiun 
 

Luas 
Area   
(ha) 

Kerapatan 
(individu/m2) 

 
Sebaran

 

Dominasi

 

Keragaman

 

Jenis 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     Ketua Tim Peneliti                                      Tanggal Entry                         
             Petugas Entry 
  
 
 
       (                      )                                     (                   )                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 87

Manual Kesehatan Karang (Reef Health Monitoring) 

Contoh lembar data untuk kerapatan dan biomas lamun adalah 
sbb: 
 
Tanggal :  .........….   Lokasi : ………… Stasiun : …………                  
Transek :    ............   Arah    : ………… Posisi   : ………… 
 

 
No.  

Kuadrat 
 

 
Jenis 

 

 
Kerapatan

 

 
Berat basah 

 

 
Berat kering 

 

 
 

 
 

 
 

Akar
 

Rh 
 

PI 
 

D 
 

Akar
 

Rh 
 

PI 
 

D 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Lembar data zonasi  lamun : 
 
Tanggal : ………….. Lokasi  : ……….  Stasiun  : …………. 
Transek : ………….. Arah     :………    Posisi    : ………….              
 
No. 

 Jarak 
 

Jam 
 

Jenis 
 

Tutupan
 

Substrat 
 

Kedalaman 
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Lampiran  Daftar Peralatan 
 
 

NO MACAM UNIT KETERANGAN 
1 Kapal Utama 1  
2 Sampan dan Motor 2  
3 7 set of Peralatan menyelam termasuk:   
 - BCD 7  
 - Regulator 7  
 - Masker 7  
 - Snorkel 7  
 - Fin 7  
 - Weight belt 50 kg  
 - Tangki 15-20  

4 
Balok beton (30 cm x 30 cm x 20 cm) 
untuk perbaikan/pergantian balok hilang   Tidak diteruskan! 

5 

Batang besi 3/4 " (panjang 1,5 m) – untuk 
perbaikan/pergantian marka beton yang 
hilang dari LIT (rata-rata penggantian 2 
batang per transek) 70 m  

6 Kompresor 1  
7 Tali Jangkar untuk menurunkan balok 30 m  
8 Jangkar karang 2  
9 Skin Suit (Lycra); Technisub 5  

10 
Dive Torch;  AmScuD (Kuning dan 
Hijau) 2  

11 Glove; American Scuba Divers (Hitam) 8 pasang  

12 
Dive Catch Net Bag; Warna Hitam 
buatan Taiwan 3  

13 Clipboard; Bantex (Red) 10  
14 Jesus Safety Line untuk menyelam 60 m  
15 GPS; Garmin 12 XL 3  

16 GPS PC Interface Cable 1  
17 Handy Talke; ICOM 3  
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18 Handy Talke Battery Charger; ICOM 3  
19 Handy Talke Battery Reserve; ICOM 3  
20 Handy Talke Adaptor 3  
21 Underwater Lifeforms slide (laminating) 14  

22 
Fiber glass measures 100 m; Eslon Tokyo 
JC-J501 3  

24 Filter untuk Kompresor; Bauer-Capitano 1  
25 Oli Mineral Kompresor  1  
26 Energizer Alkaline Battery (AA) 40  
27 Eveready Battery (Big) 20  
28 Obat-obatan 1 box  
29 Sailor clips (hook) 6  
30 Sunscreen 2  

32 
Pelampung (sandal) untuk memperbaiki 
marka LIT 10 pasang  

33 Paku beton (15 cm) 500  
34 Pelampung plastik  3 " (diameter) 6  
36 Palu besar (5-10 kg) 4  
37 Benang pancing monofilamen 3 mm  800 m  
40 Gergaji besi, 10 extra blades 2  
41 Kantong plastik berbagai ukuran 100  
42 Kontainer peralatan plastik, besar 4  
43 Senter 4  
44 O-rings, silicon grease 2 set  
45 LP Hose 30 m 2  
46 Camera bawah air, plus underwater video 1  
47 Pisau selam 2  
48 Kertas bawah air 300 lembar  
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Line Intercept Transect Sheet 5 
Identitas Stasiun: Tahun  

Identitas Cruise (Lihat Sheet 1;Detail Cruise): Tgl: W aktu:  

Benthos Code: 
AC : ACropora hard live coral; NA: Non Acropora hard live coral; SP : SPonges; SC : Soft Coral; RK : RocK; DC : recently Dead Coral;  
FS : Fleshy Seaweed; RB : RuBble; DCA: Dead Coral with Algae; SI: SIlt; S : Sand; OT: OTher benthos; 

 IM PORTANT!!!! You m ust record the LIT Replicates correctly 
 Replicate No. 1 : Left end of transect LIT (Start at FIRST marker ! ) 
 Replicate No. 2 : Middle of transect LIT 
 Replicate No. 3 : Right end of transect LIT 

No. Pengulangan  1 No. Pengulangan  2  No. Pengulangan  3 
Peneliti   Peneliti   Peneliti  
Angka Awal   Angka Awal   Angka Awal  
W aktu M ulai   W aktu Mulai   W aktu M ulai  
W aktu Selesai   W aktu Selesai   W aktu Selesai  
        
Trans. 
(cm) 

Benth. 
Code 

Trans. 
(cm) 

Benth. 
Code 

 Trans. 
(cm ) 

Benth. 
Code 

Trans. 
(cm) 

Benth. 
Code 

 Trans. 
(cm) 

Benth. 
Code 

Trans. 
(cm ) 

Benth. 
Code 
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Sensus visual ikan bawah air     
       
Sampel ID Waktu  : ...../...../200   
       
Lokasi COREMAP  :      
 :      
Panjang transek 
(m)  :      
Lebar transek (m)     :      
Peneliti :      
Waktu Mulai :      
Waktu selesai :      
       

Jumlah  Ukuran  Jumlah  Ukuran 
Jenis 

kehadiran (cm)  
Jenis 

kehadiran (cm) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       
       
Catatan : ukuran digunakan untuk ikan-ikan target saja  
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RRI Ikan Karang 
Sample ID    :  Waktu : ..../..../..... 
Lokasi COREMAP : 
Peneliti   : 
Waktu Mulai  : 
Waktu selesai  : 
 

   
  Jenis   Jenis 
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Contoh lokasi transek permanen di Senayang Lingga 
     
Daftar dari nama dan posisi (bujur dan lintang) stasiun LIT di Riau 
     

Stasiun Karang Bujur Lintang Treatment 

SNL001 Pulau Benan 0,45007 104,42537 kontrol 
SNL002 Pulau Tokang 0,47653 104,38355 kontrol 
SNL003 Pulau Piang 0,28422 104,41330 dampak 
SNL004 Pulau Nopong 0,27657 104,43236 dampak 
SNL005 Pulau Arsunda 0,30277 104,44844 kontrol 
SNL006 Pulau Bugai kecil 0,10395 104,50686 dampak 
SNL007 Pulau Perangoi 0,10394 104,51976 dampak 
SNL008 Pulau Bakau 0,00873 104,73650 kontrol 
SNL009 Pulau Penaah -0,08339 104,86126 dampak 
SNL010 Pulau Konka Kecil -0,06394 104,84558 dampak 
SNL011   tidak ada   
SNL012 Pulau Ileuh -0,01857 104,65934 dampak 
SNL013 Pulau Empoh 0,15498 104,45514 kontrol 
SNL014 Pulau Bakau (Rejai) 0,18809 104,45363 kontrol 
SNL015 Pulau Tuka 0,15074 104,19692 kontrol 
SNL016 Pulau Buaya 0,16245 104, 20938 kontrol 
SNL017 Pulau Buaya 0,17188 104,24183 dampak 
SNL018 Pulau Senampan 0,48769 104,44016 dampak 
SNL019 Pulau Katanglingga 0,49775 104,42040 dampak 
SNL020 Pulau Saga 0,25891 104,35230 kontrol 
SNL021 Pulau Cempah 0,15188 104,28559 dampak 
SNL022 Pulau Kentar 0,04884 104,75259 kontrol 
SNL023 Pulau Alut -0,05216 104,69145 dampak 

 



 

 94 

Manual Kesehatan Karang (Reef Health Monitoring) 

1. DATA SHEET TERUMBU KARANG 
    Untuk metode RRI 
Lokasi :  ……………. 
Tanggal pengamatan  :  ……………. 
Nama pengambil data  :  ……………. 
Catatan  :  (bisa berisi kondisi lingkungan setempat, kondisi 

cuaca saat pengamatan dilakukan, ataupun catatan 
lain yang dianggap dapat berguna dalam mendukung 
hasil yang diperoleh). 

 
        SAMP_ID 
BENTHOS 

ST.01 … ST.n 

Acropora   2 
Non Acropora 1 … 20 
DC  …  
DCA 10 … 30 
Soft Coral  …  
Sponge 2 …  
Fleshy Seaweed 60 … 43 
Other Biota 2 … 2 
Rubble 5 … 3 
Sand 10 …  
Silt  …  
Rock  …  

DESKRIPSI 

Slope curam 
(60o), pantai 
ditumbuhi 
mangrove 

Rhizophora 

… 

Slope landai, 
dekat 

pemukiman 
penduduk 
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Keterangan : “DESKRIPSI” : berisi catatan singkat 

secara deskripsi tentang area stasiun yang 
diamati (misal, slope curam, terumbu 
didominasi oleh Acanthaster planci, dst.) 
maupun kondisi pantainya (misal, pantai 
berupa pasir putih atau pantainya 
ditumbuhi oleh vegetasi mangrove, dst.). 
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2. DATA SHEET TERUMBU KARANG 
    Untuk metode LIT 
Lokasi :  ……………. 
Tanggal pengamatan  :  ……………. 
Nama pengambil data  :  ……………. 
Catatan  :  (bisa berisi kondisi lingkungan setempat, kondisi 

cuaca saat pengamatan dilakukan, ataupun catatan 
lain yang dianggap dapat berguna dalam mendukung 
hasil yang diperoleh). 

Panjang garis transek : 1000 cm 
SAMP_ID : ……. 
Transek ke : diisi dengan 1 (0-1000 cm) atau 2 

(3000-4000 cm) atau 3 (6000 – 
7000 cm). 

 
TRANSISI BENTOS TAXA 
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TRANSISI  :  merupakan bagian akhir dari suatu BENTOS pada 
pita berukuran yang dijadikan garis transek. 

BENTOS    :  kategori bentos yang berada persis di bawah garis 
transek. 

TAXA         :  nama dari kategori bentos (misal, nama 
jenis/marga dari karang batu).  
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3. DATA SHEET PENYEBAB KERUSAKAN TERUMBU 
KARANG 

 
Lokasi :  ……………. 
Tanggal pengamatan  :  ……………. 
Nama pengambil data  :  ……………. 
Catatan :  (bisa berisi kondisi lingkungan setempat, kondisi 

cuaca saat pengamatan dilakukan, ataupun catatan 
lain yang dianggap dapat berguna dalam mendukung 
hasil yang diperoleh). 

 

Tingkat kerusakan 
Penyebab kerusakan 

St.1 St.2 dst St.n 

Jangkar     
Bahan Peledak     
Bubu     
Jaring     
Sampah     
Lain-lain     
  - Lain-lain 1 (sebutkan)     
  - Lain-lain 2 (sebutkan)     
  - Lain-lain dst. (sebutkan)     
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Keterangan :  Tingkat kerusakan untuk setiap penyebab 
kerusakan memiliki nilai berkisar dari 0 ke 3, 
dimana : 
0 = tidak ada kerusakan 
1 = kerusakan rendah (1-5 %) 
2 = kerusakan sedang (6-25 %) 
3 = kerusakan tinggi (> 25 %) 
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Kategori bentik (LIT) versi COREMAP 
 
 

 
AC (Acropora) 

 
AC 

 
AC 

 
AC 

 
AC 

 
AC 

 
AC 

 
AC 
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AC 

     
AC 

 
NA 

(Non Acropora) 

 
NA 

 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 
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NA 

     
NA 

    
NA 

 
NA 

    
NA 

 
NA 

    
NA 

 
NA 
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NA 

 
NA 

 
DC 

 
DCA 

(Dead Coral Algae) 

     
DCA 

 

 
SC (Soft Coral) 

 
SC 
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SC 

 
SC 

 
SP (Sponge) 

 
SP 

 
FS 

(Fleshy seaweed) 
 

                     FS 

            
FS 

 
FS 
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FS 

 
FS 

    
                  OT (Other) 

           
                         OT 

 
OT 

     
OT 

    
OT 

 
OT 
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Silt 

 
 

Jenis Biota Megabentos 
 
 

Lobster  
(udang barong) 

    
Lobster  

(udang barong) 

 
Udang karang 

(Banded coral shrimp) 

    
Udang karang 

(Banded coral shrimp) 



 

 108

Manual Kesehatan Karang (Reef Health Monitoring) 

 
Bintang bulu seribu 
(Acanthaster planci) 

     
Bintang bulu seribu 
(Acanthaster planci) 

 
  Bulu babi (spiny sea urchin) 

Diadema setosum 

     
Bulu babi pensil 

(pencil sea urchin) 

 
Teripang (Holothurian) 

     
Teripang (Holothurian) 

 
            Kima ukuran > 20 
            (Large giant clam) 

     
      Kima ukuran < 20 cm 
         (Small giant clam) 
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Lola 

(Tochus niloticus) 
 

     
Lola 

(Trochus niloticus) 
 

                             
                                                    Keong 
                                               Drupella sp. 

 

 
Fungia spp. 

(Mushroom corals) 

    
Fungia sp. 

(Mushroom coral) 
 


