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..

Luas terumbu karang Indonesia mencapai 39.583 km2 atau sekitar 45,7% dari total 86.503 
km2 luas terumbu di wilayah segitiga karang dengan puncak keanekaragaman hayati tertinggi 
antara lain 590 spesies karang batu dan 2.200 spesies ikan karang. Upaya perlindungan dan 
pengelolaan berkelanjutan di wilayah segitiga karang, termasuk Indonesia menjadi prioritas 
dalam rangka menjaga ekosistem pesisir, ketersedian stok ikan dan ketahanan pangan dari 
laut.

Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) adalah program nasional untuk 
upaya rehablitasi, konservasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang secara bekelanjutan.  
Program COREMAP tersebut dirancang dalam 3 (tiga) fase, Fase I Inisiasi (1998-2004), Fase II 
Akselerasi (2005-2011), dan Fase III Penguatan Kelembagaan (2014-2019). COREMAP Fase 
III disejalankan dan diselaraskan dengan program nasional dan regional tentang pengelolaan 
terumbu karang di wilayah segitiga terumbu karang dunia yang dikenal dengan Coral Triangle 
Initiative (CTI), sehingga COREMAP Fase III selanjutnya disebut dengan COREMAP-CTI. Tujuan 
pengembangan Program COREMAP-CTI adalah mendorong penguatan kelembagaan yang 
terdesentralisasi dan terintegrasi untuk pengelolaan sumberdaya terumbu karang, ekosistem 
terkait dan biodiversitas secara berkelanjutan bagi kesejahteran masyarakat pesisir.  

Buku Panduan Pemantauan Status Mangrove ini disusun sebagai panduan keseragaman 
bagi tenaga monitoring dan praktisi  lainnya. Buku ini mempertelakan tentang kegiatan 
pemantauan atau monitoring dalam rentang waktu tertentu, untuk menghitung kerapatan 
dan presentase tutupan tajuk, yang kemudian dapat untuk menentukan status kondisi hutan 
mangrove pada kawasan pesisir.Kami berharap buku dengan judul PANDUAN (MANUAL) 
PEMANTAUAN STATUS MANGROVE dapat dijadikan acuan sehingga ada keseragaman hasil 
yang dapat dibandingkan baik secara temporal maupun spasial di wilayah perairan Indonesia 
secara keseluruhan. Semoga dapat digunakan dan bermanfaat.

Jakarta, Desember 2014
Kepala Pusat Penelitian Oseanografi  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dr. Ir. Zainal Arifi n, MSc
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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya buku Panduan 
Teknik Pemantauan Status Ekosistem Mangrove dapat diselesaikan, walaupun melalui proses 
yang cukup panjang.  Buku ini mempertelakan tentang kegiatan pemantauan atau monitoring 
dalam rentang waktu tertentu, untuk menghitung kerapatan dan presentase tutupan tajuk, 
yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan status kondisi hutan mangrove pada 
kawasan pesisir.

Sebagai negara maritim yang terletak di kawasan tropik, Indonesia memiliki ekosistem pesisir 
yang komplit dan kompleks, terutama di daerah yang landai dan terlindung dari hempasan 
ombak.  Pada umumnya, ekosistem pesisir tersebut terdiri dari tiga komponen utama yaitu 
hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang.  Pada ekosistem pesisir akan terjadi 
pertukaran materi dan transformasi energi dari ketiga komponenbaik dlilhat dari aspek 
biologi, kimia dan fi sika.

Hutan mangrove yang merupakan salah satu komponen utama dari ekosistem pesisir, adalah 
yang terluas di dunia, dan diperkirakan sekitar 27 % atau sekitar 4,25 juta hektar.  Selain  itu, 
hutan mangrove dikenal sebagai  ekosistem yang unik dan kompleks, serta memiliki nilai 
ekologis dan ekonomis  yang cukup tinggi. Fungsi ekologis hutan yang kita kenal adalah 
sebagai “spawning grounds, nursery grounds, feeding grounds” bagi biota laut, serta mampu 
berperan sebagai proteksi terhadap abrasi. Terkait dengan peran dan fungsi hutan mangrove, 
serta untuk mempertahankan eksistensinya, maka diperlukan suatu perencanaan dan 
pengelolaan yang teliti dan berkelanjutan.

Pada pelaksanaan kegiatan program COREMAP tahun-tahun sebelumnya, untuk komponen 
hutan mangrove belum disertakan dalam penilaian untuk menentukan status kondisi 
kesehatan hutan mangrove pada suatu wilayah pesisir.  Sehubungan dengan hal tersebut, dan 
agar lebih luas cakupannya, maka pada program CRITC COREMAP CTI LIPI, hutan mangrove 
disertakan untuk melakukan pemantauan status ekosistem mangrove pada lokasi yang telah 
ditentukan oleh COREMAP CTI.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi yang tinggi 
kepada Sdr. Yaya Ihya Ulumudin yang telah berpartisipasi dan bekerja keras dalam  menysusun 
buku ini. Semoga buku Panduan Teknik Pemantauan Status Ekosistem Mangrove bermanfaat 
bagi peneliti, akademisi, LSM dan pemangku kepetingan lainnya.

Jakarta, Desember 2014
Prof. Drs. Pramudji, M.Sc
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LATAR BELAKANG

Hutan mangrove merupakan hutan tumbuhan tingkat tinggi yang beradaptasi dengan 
sangat baik di wilayah intertidal maupun pada wilayah dengan tinggi permukaan pasang-
surut rata-rata sampai pada wilayah dengan pasang tertinggi (Alongi, 2009). Komunitas 
tumbuhan mangrove tumbuh baik pada wilayah tropis dan mampu beradaptasi pada 
kondisi lingkungan yang ekstrem, seperti: suhu tinggi, salinitas tinggi, pasang surut 
ekstrem, sedimentasi tinggi, serta kondisi substrat tumbuh yang miskin oksigen dan atau 
tanpa oksigen. 

Indonesia memiliki luas mangrove yang paling tinggi, yaitu 3,112,989 ha atau 22.6% total 
luas mangrove dunia bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Australia (7.1%) dan 
Brazil (7.0%) (Giri et al., 2011). Namun sangat disayangkan yang lebih dari 30% luasan 
mangrove di Indonesia telah hilang dalam kurun waktu tahun 1980 – 2005 (FAO, 2007). 
Degradasi hutan mangrove di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: alih-
fungsi hutan mangrove menjadi berbagai kegiatan pembangunan, antara lain sebagai 
daerah pertumbuhan pemukiman, bangunan dermaga dan talud; sebagai areal pertanian 
dan perkebunan; serta untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi. Myers & Patz 
(2009) menyatakan kebutuhan dan ketergantungan akan sumber daya alam di kawasan 
pesisir yang semakin tinggi menjadi tekanan untuk kelestarian ekosistem pesisir. 

Penurunan kualitas dan kuantitas hutan mangrove dapat mempengaruhi kehidupan 
ekonomi masyarakat pesisir, seperti penurunan hasil tangkapan ikan dan berkurangnya 
pendapatan nelayan (Mumby et al., 2004). Selain itu,  juga dapat merusak keseimbangan 
ekosistem dan habitat serta kepunahan spesies ikan, dan biota laut yang hidup di 
dalamnya, serta abrasi pantai (Polidoro et al., 2010). Degradasi mangrove diperparah 
dengan tidak tegasnya penegakan hukum di Indonesia (Kathiresan & Bingham, 2001).

1BAB

PENDAHULUAN
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Kondisi kesehatan ekosistem mangrove secara keseluruhan, dapat mempengaruhi 
kondisi dua ekosistem lainnya di kawasan pesisir, yaitu lamun dan terumbu karang. Secara 
fi sik, sistem perakaran mangrove yang khas memberikan perlindungan bagi lamun dan 
terumbu karang dari bahaya sedimentasi. Akar mangrove berfungsi menyaring materi-
materi berukuran besar yang terbawa oleh aliran sungai dan masuk ke laut. Upaya ini 
mencegah perairan menjadi keruh sehingga tidak terjadi penumpukan dan penimbunan 
pada permukaan lamun dan karang. Secara ekologi, hutan mangrove merupakan sebuah 
habitat bagi pertumbuhan biota-biota karang pada fase tertentu kehidupannya. Pada 
saat ekosistem mangrove terjaga, maka semakin banyak pilihan bagi masyarakat pesisir 
dalam memenuhi kebutuhan ekonomi pada suatu area. Namun ketika mangrove sudah 
rusak, maka tekanan antropogenik akan semakin tinggi dirasakan oleh ekosistem terumbu 
karang. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya pengelolaan yang mencakup didalamnya 
usaha pemantauan ekologi terhadap kondisi komunitas mangrove di suatu kawasan.

Metode fotografi  sudah banyak digunakan untuk penelitian ekologi kawasan khususnya 
kehutanan (Jenning et al., 1999; Rich, 1990; Ishida, 2004; Korhonen et al., 2006; Schwalbe 
et al., 2009; Cristin et al., 2014; Nolke et al., 2014; Chianucci et al., 2014). Namun demikian 
penelitian yang menggunakan teknik fotografi  belum banyak dikembangkan dan 
digunakan untuk melakukan pendekatan ekologi pada penentuan kondisi kesehatan 
komunitas mangrove. Keuntungan dari penggunaan metode fotografi  adalah hasil 
penelitian yang diperoleh bersifat lebih akurat, memiliki bukti yang lebih kuat dan bisa 
dilakukan analisis untuk penelitian lainnya. Oleh karena itu, pendekatan fotografi  dan 
analisisnya dapat digunakan dengan baik mengukur status degradasi dan kesehatan 
hutan mangrove di suatu kawasan.

TUJUAN PEMANTAUAN
Kegiatan pemantauan atau yang lebih dikenal dengan istilah monitoring, merupakan 
kegiatan pengamatan/pengukuran yang dilakukan dalam rentang waktu tertentu 
secara berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan dan perubahan dari objek yang 
diamati dari waktu ke waktu. Pada komunitas mangrove, pemantauan bertujuan untuk 
menghitung persentase tutupan mangrove, dan kemudian menentukan status kondisi 
hutan mangrove di suatu wilayah kajian.

SASARAN 
Target yang ingin dicapai dari penulisan buku ini adalah agar masyarakat lokal mampu 
melakukan kegiatan pengamatan dan pemantauan secara mandiri mulai dari persiapan 
lapangan, pengambilan data, analisis data sampai penyusunan laporan. Selain itu, 
metode yang disusun untuk kegiatan pemantauan mangrove ini diharapkan juga dapat 
dimanfaatkan oleh peneliti, akademisi, LSM dan berbagai pemangku kepentingan lainnya 
di bidang mangrove. 
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PERSIAPAN TIM

Pemantauan mangrove tidak membutuhkan sumber daya manusia (SDM) dalam jumlah 
banyak, minimal dua orang, yang terdiri dari satu orang peneliti/pimpinan grup yang 
merupakan SDM terlatih dan satu orang teknisi/pembantu teknis. Namun demikian 
kegiatan pengamatan/survey awal (t0) yang memiliki tahapan pekerjaan yang lebih 
banyak dibandingkan dengan survey berikutnya (tn), membutuhkan satu orang teknisi 
tambahan.

Tabel 1. Rincian jumlah SDM yang dibutuhkan untuk pemantauan ekosistem mangrove

2BAB

PERSIAPAN 
SURVEI

No Fungsi
Jumlah SDM Tugas

t0 tn

1 Peneliti/tenaga 
terlatih

1 1 Pengambilan foto, identifi kasi jenis, 
pencatatan hasil pengukuran dan 
pengukuran parameter lingkungan (suhu, 
salinitas, pH, substrat)

2 Teknisi/tenaga 
lokal

2 1 Pembuatan transek, penandaan lokasi 
(khusus t0), pemeliharaan tanda, dan  
pengukuran data kuantitatif.

3 Tukang Perahu 1 1 Transportasi dilapangan
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Gambar 1. Perlengkapan dasar pribadi untuk 

setiap tim pemantauan mangrove

PERSIAPAN ADMINISTRASI DAN PERIJINAN

Kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemantauan antara lain 
surat tugas dari instansi tenaga pemantau/Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan 
surat ijin melakukan penelitian di dalam kawasan yang ditujukan kepada Kepala Desa 
atau Dusun/Kampung, Kepala instansi terkait atau Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) dan Bupati. 

PERSIAPAN PERALATAN

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan pemantauan kondisi mangrove antara lain:
1. Perahu dan atau sampan, digunakan sebagai transportasi menuju stasiun 

pengamatan.
2. Perlengkapan dasar pribadi, seperti  

topi rimba, baju pelampung, baju lengan 
panjang,  celana panjang, kaos kaki dan 
sepatu selam (booties) dengan tapal/
sol yang lebih tebal (Gambar 1). 

3. Peta tematik stasiun penelitian: 
pada survey awal/pertama (t0) peta 
yang dibawa berupa peta tematik 
area potensial untuk dijadikan stasiun 
pemantauan permanen. Sedangkan 
pada kegiatan pemantauan selanjutnya 
(tn), digunakan peta lokasi yang sudah 
memiliki titik-titik lokasi stasiun dan 
plot permanen. Posisi geografi s plot 
permanen disajikan dalam bentuk tabel 
pada halaman belakang peta. 

4. Buku identifi kasi mangrove digunakan 
untuk mengetahui identitas/nama jenis 
mangrove yang kita temui dalam area 
penelitian. Kegiatan baseline/survey 
awal (t0) yang dilaksanakan mutlak 
membutuhkan buku identifi kasi. Untuk 
pemantauanselanjutnya (tn), hanya 
menggunakan lembar identifi kasi jenis mangrove yang telah disusun sebelumnya.

5. Global Positioning System (GPS) receiver digunakan untuk merekam titik koordinat 
 geografi s stasiun penelitian pada saat survey t0. Pada saat tn, GPS reciever digunakan 
 untuk mencari/melacak kembali titik/posisi stasiun dan plot permanen yang telah 

dibuat. GPS reciever yang digunakan lebih baik yang memiliki antena, seperti merk 
GARMIN GPS Map 60 Cx, Garmin GPS Map 60 Cs atau merek lainnya, karena terbukti 

 mampu menerima signal lebih kuat di dalam area mangrove yang tertutup kanopi. 
6. Cat semprot (Pylox atau merk lainnya yang tahan air untuk memberikan penandaan 

batas plot/transek lokasi pengambilan data dan foto. Seyogyanya dipilih warna 
yang terang dan tampak kontras dengan pohon, sehingga terlihat dengan jelas jika 
dilakukan pengamatan pada waktu selanjutnya.
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7. Kamera dengan lensa fi sh-eye dan 
kamera saku. Banyak tipe kamera 
yang bisa menjadi pilihan yang bisa 
digunakan, yaitu: kamera DSLR/SLR + 
lensa fi sh-eye; kamera HP + lensa fi sh-
eye; dan kamera dengan geotagging 
seperti Garmin Virb Lite. Kamera yang 
dipilih memiliki layar untuk melihat 
langsung hasil foto yang dihasilkan. 
Kamera saku digunakan untuk 
melakukan dokumentasi kegiatan 
dan keperluan identifi kasi..

8. Meteran jahit untukmengukur keliling 
lingkar batang mangrove. 

9. Tali transek dengan panjang 20 
meter dengan penanda pada panjang 
10 meter. Tali terbuat dari bahan 
tambang nilon dengan warna cerah. 

 Untuk mempermudah, warna tali 
 pada 10 meter pertama dibedakan 
 dengan 10 meter kedua. 

Gambar 2. Alat GPS receiver merk Garmin GPSmap 

60cs dan keterangan tombol operasinya. Jenis GPS 

yang memiliki antena khusus pada bagian atas, 

direkomendasikan untuk kegiatan pemantauan di 

dalam kawasan hutan mangrove yang memiliki kanopi 

yang lebat. (Sumber foto: Pusat Data dan Surveillans 

Epidemiologi Kemenkes RI)

Gambar 3. Contoh cat semprot yang 
digunakan untuk penandaan stasiun 

pemantauan.

Gambar 4. Kamera DSLR + lensa fi sheye (atas) ; Kamera 
handphone + lensa fi sheye dan kamera dengan geotagging 
seperti Garmin Virb Lite.

Gambar 5. Meteran Jahit
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10. Kertas tahan air (Newtop) dan pensil 
 2B/4B, digunakan untuk mencatat data 

hasil pengukuran.
11. P3K (Pertolongan Pertama pada 
 kecelakaan) dan obat-obatan 

Gambar 6. Contoh P3K (Pertolongan Pertama 

pada kecelakaan) yang dibawa pada saat 

pengamatan

 

Checklist Peralatan Pemantauan

 Perahu dan atau sampan
 Perlengkapan dasar pribadi
  Kaos Kaki
  Sepatu 
  Baju lengan panjang
  Celana Panjang
 Peta lokasi pengamatan
 Buku identifi kasi mangrove 
 Global Positioning System (GPS) receiver
 Cat semprot (Pylox)
 Meteran jahit 
 Kamera dengan lensa fi sh-eye 
 Kamera Saku
 Tali transek 
 Kertas tahan air (Newtop) dan 
 Pensil 2B/4B
 Thermometer
 Salinometer (Refractometer)
 pH meter
 Substrat (lumpur, pasir, berbatu, dll)
 P3K dan obat-obatan

Gambar 7. Lembar Checklist persiapan peralatan 
sebelum pengamatan dilakukan



7Panduan Monitoring Status Ekosistem Mangrove

PENENTUAN STASIUN DAN PEMBUATAN PETA TEMATIK TEMPORER

Identifi kasi Titik Stasiun Potensial dan Pembuatan Peta Tematik Temporer
Stasiun pemantauan hanya ditentukan pada kegiatan survey awal/baseline (t0) sedangkan 
pada saat survey berikutnya (tn) hanya dilakukan pelacakan/pencarian kembali stasiun 
penelitian. Adapun langkah-langkah penentuan stasiun pengamatan adalah sebagai 
berikut:
1. Stasiun pengamatan komunitas mangrove ditentukan berdasarkan hasil klasifi kasi 

citra satelit Landsat 8. Jika melakukan studi konektivitas dengan ekosistem padang 
lamun dan terumbu karang, maka pemilihan lokasi potensial untuk mangrove harus 
berdekatan dengan lokasi ekosistem tersebut. 

2. Tentukan titik-titik koordinat potensial sebagai stasiun pemantauan kemudian dibuatkan 
peta tematik lokasi potensial pemantauan mangrove. Penentuan titik potensial ini yang 
dilakukan sejak dini dapat mempermudah teknis pekerjaan dan mempersingkat waktu 
pengamatan pada saat t0. 

3. Tidak semua stasiun potensial tersebut akan dijadikan stasiun permanen, namun 
keseluruhan stasiun potensial tesebut akan diverifi kasi dan diseleksi berdasarkan 
beberapa parameter, yaitu: akses masuk yang cukup mudah dan aman untuk 
pertimbangan keterbatasan waktu dan tenaga selama kegiatan pemantauan 
selanjutnya.

4. Seluruh titik potensial dimasukan ke dalam peta yang disebut dengan peta tematik 
temporer. 

5. Peta tematik temporer disusun dengan menggunakan software pemetaan seperti 
ArcMap dan Surfer dengan dibantu oleh tim GIS atau pemetaan. Langkah-langkah 
pembuatan peta secara lengkap disajikan dalam edisi buku pemetaan habitat. 

Penentuan Plot Permanen
a.  Pembuatan Plot permanen
1. Pada stasiun penelitian yang disajikan dalam peta tematik temporer yang memenuhi 
 kriteria dan memiliki lebih dari satu stratifi kasi dalam klasifi kasi citra satelit (Gambar8a), 

dibuat transek garis tegak lurus garis pantai dari batas pantai hingga daratan. 
2. Dibuat plot berukuran 10x10 meter2 dengan menggunakan tali transek, di sepanjang 
 garis transek dimana untuk setiap stratifi kasi/zona dibuat tiga plot sebagai ulangan. 
3. Jarak antar satu kelompok plot dengan kelompok plot lainnya sekitar 50-100 m. 
4. Pada setiap plot, dilakukan perekaman titik koordinat dengan GPS. Penandaan fi sik 
 plot dilakukan dengan menggunakan cat semprot berwarna terang dan kontras 

(merah, kuning, orange, putih) yang disemprotkan pada batang kayu mangrove yang 
paling dekat untuk setiap ujung-ujung plot dengan lebar ±30 cm. 

5. Batasan plot yang bersinggungan dengan garis transek diberikan warna yang 
lebih kompleks atau lebih dari 1 warna. Lakukan dokumentasi kondisi plot dengan 
menggunakan kamera saku. 

6. Pada lokasi yang memiliki komunitas mangrove yang homogen dan atau tidak memiliki 
 batas stratifi kasi yang jelas hasil dari analisis klasifi kasi citra satelit (Gambar 8b), 

maka penentuan plot bisa dilakukan secara acak dengan minimal 3 plot ulangan. Hal 
tersebut juga dilakukan apabila stasiun potensial memiliki ketebalan hutan mangrove 
kurang dari 50-100 meter (Gambar 8c).
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b. Penamaan stasiun dan plot permanen
Mengingat anggota/tim/orang yang terlibat dalam pemantauan mangrove yang 
berbeda-beda, maka diperlukan penyeragaman nama stasiun dan plot permanen 
untuk menyamakan persepsi antar pemantau yang berbeda. Oleh karena itu, dapat 
disepakati bahwa penamaan stasiun terdiri dari nama kabupaten, nomor urut stasiun 
dan nomor plot. Sebagai contoh, pemantauan mangrove di lokasi Kabupaten Natuna, 
maka format penamaan yaitu: NTNM01.01. “NTNM” terdiri dari kode “NTN” = Natuna dan 
“M” = Mangrove; “01” pertama merupakan urutan stasiun; dan “01” berikutnya sebagai 
interpretasi penomoran plot pada stasiun. Berikut ini adalah beberapa contoh penamaan 
stasiun dan plot yang diambil berdasarkan lokasi pemantauan oleh CRITC COREMAP 
LIPI pada Fase 2 dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Contoh kode penamaan stasiun pemantauan mangrove mengacu pada lokasi CRITC 
COREMAP LIPI pada fase 2.

Gambar 8. Ilustrasi penentuan plot permanen (kotak kuning dan biru) untuk pemantauan 
komunitas mangrove. Keterangan : a) mangrove dengan tiga stratifi kasi/zona yang 
berbeda; b) vegetasi mangrove dengan stratifi kasi dan atau tanpa stratifi kasi yang jelas; 
dan c) vegetasi mangrove dengan ketebalan 50-100 meter. Plot yang berwarna kuning 
merupakan minimal jumlah plot yang harus dibuat. Plot yang berwarna biru tua sebagai 
plot tambahan, apabila masih tersedia waktu dan tenaga. 

NO
WILAYAH BARAT (ADB)

No
WILAYAH TIMUR (WB)

Kode Kabupaten/Lokasi Kode Kabupaten/Lokasi

1 NTNM Natuna 1 PKPM Pangkep

2 BTNM Bintan 2 SLYM Selayar

3 BTMM Batam 3 BUTM Buton

4 LGGM Lingga 4 WKTM Wakatobi

5 NISM Nias Selatan 5 SKKM Sikka

6 MTWM Mentawai 6 BIKM Biak-Numfor

7 RJAM Raja Ampat
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GAMBARAN UMUM

Kegiatan pemantauan untuk ekosistem mangrove dibedakan menjadi pengamatan 
survey awal (t0) dan pengamatan berikutnya (t1, t2, tn…). Perbedaan tahapan kegiatan 
antara kedua waktu pengamatan tersebut disajikan pada Tabel 3. Pelaksanaan kegiatan 
pengamatan dan pemantauan komunitas mangrove dilakukan dengan metode transek 
garis, dan hemispherical photography. 

Tabel 3. Matriks tahapan kegiatan pemantauan status kondisi mangrove

3BAB

PELAKSANAAN 
KEGIATAN 
PEMANTAUAN

No Tahapan Kegiatan
Survey 
awal

Survey 
berikutnya

t0 t1 t2 t3

1 Persiapan tim + + + +

2 Persiapan administrasi dan perijinan + + + +

3 Persiapan Peralatan + + + +

4 Penentuan Stasiun & Pembuatan Peta Tematik Temporer + - - -

5 Pelacakan stasiun - + + +

6 Pengukuran data lapangan + + + +

7 Penghitungan persentase tutupan + + + +

8 Analisis data + + + +

9 Intepretasi hasil + + + +

10 Pembuatan laporan + + + +

Keterangan : (+) : diperlukan; (-) : tidak diperlukan



10 Panduan Monitoring Status Ekosistem Mangrove

PENGAMBILAN DATA

Pelacakan lokasi plot permanen 
Pada saat kegiatan pemantauan dilakukan atau survey tn, diperlukan pelacakan lokasi 
plot permanen yang telah dibuat pada kegiatan baseline (t0). Pelacakan dilakukan dengan 
menggunakan menu navigasi pada GPS receiver. Sebelum menuju lokasi plot permanen 
dan melakukan kegiatan pemantauan, sebaiknya koordinat geografi s seluruh plot 
dimasukkan terlebih dahulu sebagai “waypoint” dan di simpan dalam GPS receiever pada 
saat di kantor/penginapan, hal ini untuk mempermudah dalam pelaksanaan pemantauan. 

Langkah-langkah pencarian kembali stasiun dan plot permanen pada GPS Garmin 60 Cs 
adalah sebagai berikut: 
1. Tekan tombol [FIND] pada GPS receiver yang berguna untuk mencari waypoints  
 yang merupakan titik plot permanen yang telah tersimpan sebelumnya.
2. Pilih [waypoint] dengan tombol [ENTER]
3. Pilih nama waypoint dengan tombol [ENTER]
4. Tahap selanjutnya, pilih [Go to] dengan tombol [ENTER], kemudian GPS  receiver
 akan menunjukkan posisi dan arah stasiun/plot tersebut secara otomatis dari posisi 
 GPS receiver saat ini.
5. Perahu diarahkan ke posisi yang telah ditunjukkan dalam GPS receiver  untuk   
 kemudian dilakukan pengambilan data.

Pengukuran data lapangan
1. Dalam setiap plot, 10x10 m2 dilakukan pengukuran diameter batang pohon mangrove 

(diameter > 4 cm atau keliling batang > 16 cm) (Ashton & McIntosh, 2002) dengan 
menggunakan meteran pada variasi letak pengukuran berdasarkan English et al. 
(1997) dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 201 tahun 2004 tentang 
Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove yang ditampilkan pada 
Gambar 10. 

Gambar 9. Pelacakan lokasi plot pemantauan kesehatan hutan mangrove.



11Panduan Monitoring Status Ekosistem Mangrove

2. Pengukuran dilakukan pada seluruh pohon yang berada di setiap plot. 
3. Identifi kasi jenis dilakukan berdasarkan acuan Tomlinson (1986), Noor et al. (1999), 

Giesen et al. (2006), dan Kitamura et al. (1999). 
4. Apabila terjadi keraguan dalam identifi kasi, perlu dilakukan pemotretan bagian 

tanaman tersebut, yaitu akar, batang, daun, pembungaan dan buah serta lakukan 
pengambilan sampel untuk diidentifi kasi lebih lanjut di laboratorium dengan bantuan 

 literatur atau dengan bantuan pakar identifi kasi mangrove. 
5. Setiap data yang diperoleh dicatat dalam data sheet yang telah disiapkan pada kertas 
 tahan air. Pencatatan data hasil pengukuran dilakukan berdasarkan data sheet yang 

dibuat pada Gambar 11 dan Lampiran 1.

Gambar 10. Posisi pengukuran lingkar batang pohon mangrove pada beberapa tipe batang, yang 
dipengaruhi oleh sistem perakaran dan percabangan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 201 
tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove).
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Gambar 11. Contoh pengisian data sheet pemantauan mangrove di Kabupaten Natuna

NO KODE 
JENIS KLL

1 Ra 17

2 Ra 18

3 Ra 19

4 Ra 18

5 Ra 19

6 Ra 19

7 Ra 19

8 Ra 19

9 Rm 31

10 Rm 32

11 Rm 23

12 Rm 33

13 Rm 34

14 Bg 42

15 Bg 42

NO KODE 
JENIS KLL

16 Sa 17

17 Sa 17

18 Sa 17

19 Sa 18

20 Bg 43

21 Bg 45

22 Bg 17

23 Bg 17

24 Am 17

25 Am 18

26 Am 19

27 Am 18

28 Am 19

29 Am 19

30

NO KODE 
JENIS KLL

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

TANGGAL : 23/8/2014
LOKASI : Pulau Sedanau, NTNM
STASIUN : 1
PLOT : 1
GPS POINT : 001
POSISI X : U 3o 38.353
POSISI Y : T 108o 03.491

NO. PHOTO  : 01-12
SUHU : 300

SALINITAS : 28o/oo
pH : 7
SUBSTRAT : Lumpur/Pasir

Keterangan :
1. TANGGAL  :  Tanggal pelaksanaan kegiatan
2. LOKASI  :  Nama Desa/Pulau dan Kabupaten
3. STASIUN  :  Nomor Urutan stasiun pemantauan dalam satu kabupaten
4. PLOT  :  Nomor urutan plot permanen dalam satu stasiun pemantauan,   
   penomoran dimulai dari angka “1”, apabila akan mengerjakan   
   stasiun lainnya pemantauan penomoran diulangin dari awal.
5. GPS POINT  :  Nama waypoint plot permanen tersebut yang tersimpan dalam GPS 
   receiver
6. POSISI X  :  Posisi koordinat lintang plot pemantauan
7. POSISI Y  :  Posisi koordinat bujur plot pemantauan
8. NO. PHOTO  :  Penomoran foto dalam satu plot yang tersimpan di dalam memori   
   kamera
9. NO  : Nomor urutan jenis mangrove yang dicatat
10. KODE JENIS : Dua huruf yang digunakan sebagai singkatan suatu jenis mangrove
   dan bertujuan untuk mempercepat proses pencatatan data. Huruf   
   awal  merupakan genus, sedangkan huruf kedua adalah identitas
    spesies. Misalnya “Rm” berasal dari “R”(Rhizophora) dan 
   “m”(mucronata)
11. KLL : Ukuran lingkar batang pohon mangrove
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Penghitungan persentase tutupan
Persentase tutupan mangrove dihitung dengan menggunakan metode hemisperichal 
photography (Gambar 12) dibutuhkan kamera dengan lensa fi sh eye dengan sudut 
pandang 180o pada satu titik pengambilan foto (Jenning et al., 1999; Korhonen et al., 
2008). Teknik ini masih cukup baru digunakan di Indonesia pada hutan mangrove, 
penerapannya mudah dan menghasilkan data yang lebih akurat. Teknis pelaksanaannya 
adalah sebagai berikut:  
1. Setiap plot 10x10 m2 dibagi menjadi empat plot kecil yang berukuran 5x5 m2. 
2. Titik pengambilan foto, ditempatkan di sekitar pusat plot kecil; harus berada diantara 

satu pohon dengan pohon lainnya; serta hindarkan pemotretan tepat disamping 
batang satu pohon. 

3. Dalam setiap stratifi kasi, minimal dilakukan pengambilan foto sebanyak 12 titik 
dimana setiap plot 10 x 10m2 diambil 4 titik pemotretan (Gambar 12). 

4. Posisi kamera disejajarkan dengan tinggi dada peneliti/tim pengambil foto, serta tegak 
lurus/menghadap lurus ke langit. 

5. Dicatat nomor foto pada form data sheet untuk mempermudah dan mempercepat 
analisis data. 

6. Hindarkan pengambilan foto ganda pada setiap titik untuk mencegah kebingungan 
 dalam analisis data. 

13d i i S k i

Gambar 12. (a) Ilustrasi metode hemisperichal photography untuk mengukur tutupan mangrove 
(Korhonen et al., 2008; Jenning et al., 1999) (b) hasil pemotretan dengan lensa fi sheye secara 
vertikal.

Gambar 13. Titik pengambilan foto dalam setiap plot pemantauan. 
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ANALISIS DATA

Analisis kerapatan pohon mangrove
Analisis kerapatan mangrove dihitung untuk setiap jenis sebagai perbandingan dari 
jumlah individu suatu jenis dengan luas seluruh plot penelitian, kemudian dikonversi 
menjadi per satuan hektar dengan dikalikan dengan 10.000. Nilai basal area (BA) juga 
dihitung dan nantinya digunakan sebagai acuan awal untuk melakukan penghitungan 
persentase tutupan mangrove.

 
   S individu jenis i
Kerapatan   (K) : ------------------------------------------ x 10.000
        S plot (luas semua kuadrat)

                                          S BA jenis i
Dominasi (Di) :  ------------------------------
                            S plot/semua unit sampel

%tutupan = Di/SD x 100%.

 
Untuk memudahkan penghitungan, telah disediakan form/template analisis dalam 
perangkat lunak Microsoft Excel. Pemilihan Microsoft Excel sebagai aplikasi analisis data 
pemantauan mangrove disebabkan karena kemudahan pemakaian dan perangkat lunak 
Microsoft Excel sudah diketahui dengan cukup baik oleh masyarakat. Berikut merupakan 
simulasi analisis data hasil pengukuran diameter pohon mangrove:

1. Buka fi le “template50_10x10” pada direktori “analisis data”

 
Gambar 14. Tampilan awal “template50_10x10”
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2. Masukkan identitas data seperti Lokasi, Stasiun, Tanggal, Total Plot (total plot yang 
dibuat dalam stasiun tersebut), kemudian isi nama plot sesuai dengan penamaan 
yang telah disepakati di atas kolom yang mengandung nomor seperti gambar   
dibawah ini.

 
Gambar 15. Simulasi mekanisme analisis terhadap data yang ada pada contoh pengisian data 
sheet pada gambar 14. Pemantauan dilakukan di Pulau Sedanau, Natuna, pada stasiun pertama, 
tanggal 23 Agustus 2014 dengan jumlah keseluruhan plot yang dibuat adalah 7. Oleh karena itu, 
penamaan plot menjadi NTNM01.01 sampai NTNM01.07.  

3. Sebelum memasukkan data keliling batang hasil pengukuran, dipilih jenis yang hendak 
dimasukkan datanya. Lihat daftar keseluruhan jenis mangrove dengan menekan  
dicentang jenis yang diinginkan dan “OK”. Ilustrasinya sebagai berikut, yaitu ketika 
ingin memasukkan data keliling batang Rhizophora apiculata:

Gambar 16. Langkah-langkah pemilihan jenis mangrove yang ingin dimasukkan data kelilingnya. 
a) tampilan awal; b) daftar seluruh jenis; c) pilih satu jenis yang diinginkan (contoh: Rhizophora 
apiculata; dan d) tampilan setelah pemilihan jenis.
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Gambar 18. Tampilan hasil analisis data untuk mendapatkan kerapatan dan %tutupan 

 Gambar 17. Tampilan pemasukan seluruh data keliling batang Rhizophora apiculata. 

5. Hasil penghitungan kerapatan pohon dan % tutupan mangrove di dalam satu stasiun  
terhitung otomatis pada sheet (lembar kerja) “vegetasi”.

4. Masukkan seluruh angka keliling batang mangrove pada kolom plot sesuai dengan 
jenis mangrove yang dicatat dan lokasi plot terdapatnya jenis tersebut.
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6. Untuk mempermudah tampilan, fi lter jenis-jenis yang hanya ditemukan pada stasiun.

Gambar 19. Tampilan sheet “vegetasi” setelah dilakukan fi ltrasi. Berdasarkan data diatas, maka 
kerapatan komunitas mangrove didalam stasiun NTNM01 adalah 1557,142857 pohon/ha. 
Pada kolom persentase tutupan, dapat dilihat bahwa persentase tutupan total adalah 100%. 
Inilah Kelemahan penggunaan metode konvensional sehingga diperlukan metode fotografi  
yang lebih akurat untuk pengukuran persentase tutupan mangrove. 

7. Simpan fi le analisis dengan nama yang sesuai dengan nama stasiun dengan langkah-
 langkah: “FILE” >> “SAVE AS” >> [ganti nama stasiun]. 
8. Lakukan langkah 1-7 pada stasiun berikutnya.  

Analisis persentase tutupan mangrove
Konsep dari analisis ini adalah pemisahan pixel langit dan tutupan vegetasi, sehingga 
persentase jumlah pixel tutupan vegetasi mangrove dapat dihitung dalam analisis 
gambar biner (Ishida 2004, Chianucci et al., 2014). Foto hasil pemotretan, dilakukan 
analisis dengan menggunakan perangkat lunak ImageJ yang dapat didownload gratis 
http://imagej.nih.gov/ij/download.html. Berikut ini adalah tahapan analisis untuk setiap 
foto.  
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1. Tampilan ImageJ pada Windows 7 64-bit.
2. Pada ImageJ, buka gambar/foto dengan format .jpeg dari direktori/tempat   
 penyimpanan foto hasil pemotretan di lapangan.
 File >> Open… >> [pilih foto]

3. Ubah foto menjadi 8-bit
 Image >> Type >> 8-bit

 
Identitas foto akan terlihat 
di pojok kiri atas. Sebagai 
contoh, fi le foto yang 
ditampilkan bernama 
BTNM01.01.23 yang 
memiliki ukuran 4000 x 
3000 pixels atau 12 juta pixel 
secara keseluruhan, dengan 
format warna masih RGB 
dan ukuran gambar 46 MB.

 
Identitas foto sedikit 
mengalami perubahan. 
Warna RGB telah berubah 
menjadi 8-bit dan ukuran 
menyusut menjadi 11 MB. 
Warna gambar berubah 
menjadi abu-abu/grayscale.
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4. Pisahkan langit dan tutupan mangrove
 Image >> Adjust >> Threshold 

5. Pisahkan nilai digital pixel langit dan tutupan vegetasi secara signifi kan dan sesuaikan 
 komposisi cahaya untuk memperoleh akurasi ratio dua tipe digital pixel tersebut yang 
 lebih tepat. Pada kotak Threshold, sesuaikan scrool kedua (ke kiri atau kanan) sampai 
 memperoleh komposisi yang tepat, kemudian tekan Apply (Default:B/W).

 
Perubahan hanya 
terjadi pada tampilan 
gambar, menjadi putih 
(langit) dan hitam 
(tutupan mangrove) 
namun nilai digital pixel 
masih beragam.

 
Perubahan terjadi 
pada identitas 
foto dari hanya 
8-bit menjadi 8-bit 
(inverting LUT). Saat 
ini nilai digital pixel 
langit = 0 (nol) dan 
jauh berbeda dengan 
nilai digital pixel 
tegakan = 255. 
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 6. Dihitung banyaknya pixel yang bernilai 255 sebagai intepretasi tutupan mangrove
 Analyze >> Histogram

 

7. Persentase tutupan mangrove merupakan perbandingan dari jumlah pixel yang  
 bernilai 255 (P255) dengan jumlah seluruh pixel (∑P) dikali kan100%. 

 
Jumlah pixel yang 
bernilai 255 pada foto 
contoh tersebut adalah 
10.845.715 pixel

% tutupan mangrove = P255/SP x 100%

Pada contoh diatas:
P255 = 10.845.715 pixel.
SP = 12.000.000 pixel

Sehingga % tutupan mangrove = 10.845.715/12.000.000 x 100% = 90,381 %
 
Catatan: Tidak semua kamera memiliki jumlah pixel yang sama tergantung dari 
tipe, merek dan pengaturan awal kamera. Kamera yang memiliki spesifi kasi 
kualitas foto 12 MP, maka pada kondisi pengaturan normal ∑P = 12 juta pixel. 
Namun apabila diatur ulang kualitas, fotonya menjadi 3 MP, maka ∑P = 3 juta 
pixel. 
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8. Untuk mempermudah analisis, telah dibuatkan template yang sudah disimulasikan 
pada program Microsoft Excel (Gambar 20). Pada template ini, tim pemantau/pengolah 
data hanya perlu memasukkan jumlah pixel dengan nilai digital 255 (P255) kedalam 
kolom P255, maka persentase tutupan mangrove pada foto tersebut akan terhitung 
secara otomatis. Template ini dapat di download secara gratis dari website COREMAP 
LIPI, http://www.coremap.lipi.go.id atau pengajuan template bisa melalui email ke 
iwayanekadharmawan@gmail.com. 

Gambar 20. Tampilan template persentase tutupan mangrove pada Microsoft Excel

Interpretasi hasil dan penentuan status kondisi mangrove di lokasi penelitian
Hasil analisis menghasilkan nilai kerapatan dalam satuan pohon/ha dan persentase 
tutupan dalam satuan persen (%). Hasil tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan 
status kondisi hutan mangrove yang dikategorikan menjadi tiga, yaitu jarang, sedang dan 
padat berdasarkan standar Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup No. 201 tahun 2004 dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Standar baku kerusakan hutan mangrove berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup No. 201 tahun 2004

Kriteria Penutupan (%) Kerapatan (pohon/ha)

Baik Padat ≥75% ≥1500

Sedang 50% – 75% 1000 – 1500

Rusak Jarang < 50% <1000
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Dalam buku ini, pemangku kepentingan/surveyor diberikan dua pilihan dalam teknik 
penyusunan laporan, yaitu laporan singkat (1 lembar) atau laporan lengkap (formatnya 
bersifat konvensional). 

LAPORAN SINGKAT

Laporan sementara berupa satu lembar kertas formulir yang memuat hasil analisis 
dan interpretasinya secara singkat yang diisi dengan tulis tangan oleh pengambil dan 
penganalisis data. Formulir kosongnya dilampirkan pada Lampiran 3 dan contoh 
pengisiannya pada Gambar 21.  Jika digunakan oleh instansi pemerintahan ataupun 
swasta dan bersifat resmi, maka disertakan dengan Kop Surat masing-masing instansi.

LAPORAN LENGKAP

Kerangka pelaporan lengkap terdiri dari:
1. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, serta target yang ingin dicapai. 

Latar belakang memuat informasi dasar, permasalahan dan state of the art dari 
pemantauan yang akan dilakukan. Target penelitian mengacu kepada target proyek 
atau instansi masing-masing yang akan melakukan pengamatan.

2. Metodologi Penelitian terdiri dari waktu, posisi geografi s stasiun pengamatan, alat 
dan bahan, cara kerja dan analisis data. Bagian waktu memuat tanggal pengamatan 
dilakukan pada titik-titik koordinat yang telah ditentukan sebelumnya. Proses 
persiapan dan metode pelaksanaan pemantauan, disampaikan dalam cara kerja. 
Tahapan pengolahan data yang diperoleh, dicantumkan dalam bagian analisis data.

4BAB

PENYUSUNAN
LAPORAN 
PENGAMATAN
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3. Hasil dan Pembahasan, sesuai namanya memuat tentang hasil pengamatan pada 
setiap stasiun beserta pembahasannya. Pada saat t0 pembahasan lebih mengacu 
pada perbandingan hasil yang diperoleh dengan lokasi lainnya. Sedangkan pada 
saat laporan survey tn, pembahasan dapat dibuat lebih kompleks, yaitu dengan 
membandingkan hasil yang diperoleh saat ini dengan pengamatan-pengamatan 
tahun/waktu sebelumnya.

4. Kesimpulan dan rekomendasi, merupakan bagian kerangka laporan yang digunakan 
 untuk mengetahui pencapaian tujuan dari kegiatan pemantauan yang telah 

dilakukan. Rekomendasi sangat dibutuhkan sebagai bahan masukan untuk kegiatan 
pengelolaan kawasan selanjutnya.

5. Daftar pustaka
6. Lampiran (jika ada).
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Gambar 21. Contoh lembar pelaporan singkat hasil pengamatan komunitas mangrove.

 

No Stasiun Kerapatan (pohon/ha) Rata-rata %cover Jenis 
Dominan

Status 
%cover

1 NTNM01 1800.70 ± 258.89 86.54 ± 12.45% RA PADAT
2 NTNM02 800.46 ± 56.57 63.26 ± 9.61% RA SEDANG
3 NTNM03 1300.80 ± 145.91 73.23 ± 4.10% RA SEDANG
4 NTNM04 450.55 ± 35.71 48.09 ± 12.45% BG JARANG
5 NTNM05 2500.60 ± 555.47 95.01 ± 13.19% BG PADAT
6 NTNM06 1525.67 ± 145.94 84.14 ± 11.11% SA PADAT
7 NTNM07 950.50 ± 321.00 64.44 ± 19.91% RA SEDANG
8 NTNM08 1050.00 ± 206.35 77.74 ± 9.12% RS PADAT
9 NTNM09 1750.00 ± 350.25 89.91 ± 5.65% RM PADAT
10 NTNM10 1650.00 ± 50.80 85.39 ± 6.67% AM PADAT

TOTAL 1377.93 ± 212.69 76.78 ± 10.42% PADAT

LAPORAN PENGAMATAN/PEMANTAUAN 
KONDISI HUTAN MANGROVE TAHUN 2014

No  :  001/IPH.VIII/2014
Tanggal survey :  16 April 2014
Status survey :  t0 (Baseline)
Lokasi :  Kabupaten Natuna (NTNM)
Metode : Line Transect & Hemispherical Phot ography
Pengambil data :  I Wayan Eka Dharmawan
Analisis data : Pramudji
Jumlah stasiun :  10
Total plot :  56 
Total foto :  224
Jarak foto : 5 meter

Mengetahui Jakarta, 25 Agustus 2014
Penanggungjawab kegiatan  Pelaksana kegiatan

ttd ttd 

Anna E.W. Manuputty I Wayan Eka Dharmawan
NIP. 195208031978032001 NIP. 1986040720091004
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GLOSARIUM

ABRASI : Peristiwa pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut, arus 
laut, sungai, pasang surut dan angin.

GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)  : Sistem satelit navigasi yang dikelola oleh 
USA dan didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan tiga-dimensi serta infor-
masi mengenai waktu bagi banyak orang secara simultan.

HEMISPHERICAL PHOTOGRAPHY : Suatu metode fotografi  yang digunakan untuk 
menduga/estimasi rasiasi sinar matahari dan geometri kanopi tanaman dengan 
menggunakan lensa wide-angle.

INTERTIDAL : Zona perairan pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

KLASIFIKASI CITRA  : Teknik yang digunakan untuk menghilangkan informasi rinci 
dari data input untuk menampilkan pola-pola penting atau distribusi spasial untuk 
mempermudah interpretasi dan analisis citra

LAMUN : Salah satu ekosistem pesisir yang terdiri dari tumbuhan berbunga yang 
beradaptasi hidup terendam sepenuhnya di air laut.

MONITORING : kegiatan pengamatan/pengukuran yang dilakukan dalam rentang 
waktu tertentu secara berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan dan peruba-
han dari objek yang diamati dari waktu ke waktu.

NAVIGASI : penentuan posisi dan arah perjalanan di medan sebenarnya

LANDSAT 8 : Generasi ke-8 program Landsat yang diluncurkan pada 11 Februari 
2013 yang dapat digunakan untuk pemetaan habitat.

STRATIFIKASI  : Pengelompokan suatu habitat/komunitas/ekosistem berdasarkan 
parameter yang tersedia.

TERUMBU KARANG : Salah satu ekosistem pesisir yang tersusun dari sekelompok 
hewan yang bersimbiosis dengan zooxanthellae. 

VEGETASI : Keseluruhan komunitas tumbuhan yang hidup di suatu kawasan.
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Lampiran 1. 
Data sheet pemantauan kesehatan hutan mangrove

NO KODE 
JENIS KLL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

NO KODE 
JENIS KLL

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

NO KODE 
JENIS KLL

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

TANGGAL : 
LOKASI : 
STASIUN : 
PLOT : 
GPS POINT : 
POSISI X : 
POSISI Y : 

NO. PHOTO  : 
SUHU : 
SALINITAS : 
pH : 
SUBSTRAT : 
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Lampiran 2. 
Lembar Identifi kasi Jenis Mangrove

Avicennia offi cinalis L.

Excoecaria agallocha L.

Rhizophora apiculata Blume
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Rhizophora mucronata Lamarck

Sonneratia caseolaris (L.) Engler 

Sonneratia alba J.E. Smith.
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Terminalia catappa L.  

Xylocarpus moluccensis (Lamk.) Roem.

Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lamk
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Lumnitzera littorea (Jack) Voigt.

Ceriops tagal  (Perr.) C.B. Rob. 

Rhizophora lamarckii Montr.
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Lampiran 3. 
Formulir Pelaporan singkat hasil pemantauan

 

No Stasiun Kerapatan (pohon/ha) Rata-rata %cover Jenis 
Dominan

Status 
%cover

..... ............... .............................. .......................... ............. .............

..... ............... .............................. .......................... ............. .............

..... ............... .............................. .......................... ............. .............

..... ............... .............................. .......................... ............. .............

..... ............... .............................. .......................... ............. .............

..... ............... .............................. .......................... ............. .............

..... ............... .............................. .......................... ............. .............

..... ............... .............................. .......................... ............. .............

..... ............... .............................. .......................... ............. .............

..... ............... .............................. .......................... ............. .............

TOTAL .............................. .......................... ............. .............

LAPORAN PENGAMATAN/PEMANTAUAN 
KONDISI HUTAN MANGROVE TAHUN ........

No  :  .................................
Tanggal survey :  .................................
Status survey :  .................................
Lokasi :  .................................
Metode : .................................
Pengambil data :  .................................
Analisis data : .................................
Jumlah stasiun :  .................................
Total plot :  .................................
Total foto :  .................................
Jarak foto : .................................

Mengetahui ................. , ............... , .......... 
Penanggungjawab kegiatan  Pelaksana kegiatan

ttd ttd 

................................. .................................
NIP. ................................. NIP. .................................
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No Judul Gambar ebsite

1 Perlengkapan dasar pribadi untuk 
setiap tim pemantauan mangrove

http://www.consina.web.id/Topi
http://shop.coraledgeadventures.com/Mares-
Flexa-DS-5mm-Boot-412626.htm
http://kkcdn-static.kaskus.co.id/imag-
es/2012/10/29/4528771_20121029035512.jpg

2 GPS receiver merk Garmin GPSmap 
60cs dan keterangan tombol oper-
asinya. Jenis GPS yang memiliki 
antena khusus pada bagian atas, 
direkomendasikan untuk kegiatan 
pemantauan di dalam kawasan hu-
tan mangrove yang memiliki kanopi 
yang lebat

Pusat Data dan Surveillans Epidemiologi Ke-
menkes RI.

3 Contoh cat semprot yang digunakan 
untuk penandaan stasiun peman-
tauan

http://www.lelong.com.my/anchor-premiun-
quality-spray-paint-bottle-awesome hardware- 
I1430727-2007-01-Sale-I.htm

4 Kamera DSLR + lensa fi sheye (atas) 
dan Kamera handphone + lensa 
fi sheye

http://ininyata.com/wp-content/up-
loads/2014/05/lensa-fi sh-eye.jpg
http://www.kaskus.co.id/
thread/5278adb1becb17227b000000/fi sh-eye-
lens---lensa-fi sh-eye-clip-lurus-amp-bundar-
beda-dari-yg-lainbs-u--semua-hp?goto=newpost
www.artscameras.com

5 Meteran Jahit www.rajakulit.net

6 Contoh P3K yang dibawa pada saat 
pengamatan

http://www.distributor-kursi-roda.blogspot.com

7 Pelacakan lokasi plot pemantauan 
kesehatan hutan mangrove

http://nocturnoel.wordpress.com/2013/03/28/
cara-menggunakan-gps-garmin-60-cs/

Lampiran 4. 
Sumber Gambar

Sebagian besar gambar dalam modul diambil dari website – website yang menyediakan 
gambar yang dibutuhkan. Berikut ini daftar sumber gambar yang digunakan yang 
disajikan pada Tabel 6

Tabel 6. Sumber gambar dalam buku yang berasal dari website online.


