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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.  
Pelaksanaan monitoring menjadi bagian penting untuk mengukur dan memberikan informasi 
capaian keberhasilan Program COREMAP-CTI sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, 
diantaranya adalah peningkatan tutupan karang hidup dan kelimpahan ikan karang

Buku panduan monitoring kesehatan terumbu karang diterbitkan sebagai acuan bersama 
dalam pengukuran indikator keberhasilan  intervensi Program COREMAP-CTI. Saya sampaikan 
apresiasi kepada semua pihak, khususnya tim penulis atas diterbitkannya buku panduan 
monitoring ini. Saya berharap buku dengan judul “PANDUAN MONITORING KESEHATAN 
TERUMBU KARANG : Terumbu Karang, Ikan Karang, dan Megabenthos” dapat dijadikan 
acuan bersama, 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

Target utama Program COREMAP-CTI adalah peningkatan kesehatan ekosistem pesisir 
dan perlindungan keanekaragaman jenis, penguatan efektifi tas pengelolaan kawasan 
konservasi perairan melalui pendekatan ekosistem. Keberlanjutan pengembangan mata 
pencaharian masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi kreatif (community enterprise 
development) dan mata pencaharian alternatif menjadi outcome kunci lainnya dari 
Program COREMAP-CTI. Sejumlah indikator dimunculkan untuk mengukur keberhasilan 
Program COREMAP-CTI, salah satunya adalah terpelihara dan meningkatnya tutupan 
karang hidup, kepadatan dan biomassa ikan karang serta dukungan ekologis kesehatan 
ekosistem terkait lainnya seperti mangrove dan padang lamun di kawasan konservasi 
perairan, baik nasional (KKPN) maupun daerah (KKPD) yang berdampak terhadap 
peningkatan sosial kesejahteraan masyarakat.  Pengukuran juga dilakukan pada daerah 
yang tidak diintervasi oleh program COREMAP-CTI atau dikenal juga dengan lokasi 
kontrol sebagai pembanding.   Untuk mendapat data dan informasi yang terukur, akurat 
dan valid perlu dilakukan penilaian/pengukuran terhadap indikator keberhasilan program 
dalam seri waktu dan rentang spasial yang terwakilkan melalui kegiatan monitoring.

Buku Panduan Pemantauan Kesehatan Terumbu Karang di wilayah konservasi perairan 
baik nasional maupun daerah, dan lokasi kontrol disusun sebagai panduan keseragaman 
bagi tenaga monitoring.   Buku panduan monitoring ini bertujuan memberikan panduan 
teknis untuk keseragaman metode pengambilan data bio-ekologi yang terdiri dari 
terumbu karang, ikan karang dan megabenthos yang ditetapkan sebagai indikator 
utama kesehatan terumbu karang dan keberhasilan intervensi Program COREMAP-CTI.  
Disamping itu penerbitan buku panduan ini dapat juga digunakan sebagai bahan ajar 
dalam kegiatan training dan pendidikan kelautan.

Penerbitan buku panduan monitoring kesehatan karang melibatkan banyak pihak, untuk 
itu kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan.  
Kami menyadari penulisan buku ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan 
masukan dari berbagai pihak membuat buku ini terus diperbaiki  menjadi sempurna.

Jakarta, Desember 2014
Tim Penulis
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Ditutupi sekitar 18% terumbu karang dunia, Indonesia berada tepat di pusat “Segi tiga 
Karang (Coral Triangle)” suatu kawasan terumbu karang dengan keanekaragaman 
hayati laut tertinggi di dunia.  Luas terumbu karang Indonesia mencapai 39.583 km2 

atau sekitar 45,7% dari total 86.503 km2 luas terumbu di wilayah segi tiga karang dengan 
puncak keanekaragaman hayati tertinggi antara lain 590 spesies karang batu dan 
2.200 spesies ikan karang.Namun dilaporkan bahwa dari kombinasi ancaman lokal dan 
akibat perubahan suhu dan bleaching, hampir 45% terumbu karang Indonesia  berada 
dalam ancaman tinggi sampai sangat tinggi (Huffard et al, 2012). 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 dan 
ekosistem terkait secara bekelanjutan. Program COREMAP tersebut dirancang dalam 
tiga (3) fase seri waktu terdiri dari COREMAP Fase I Inisiasi 1998-2004, COREMAP 
Fase II Akselerasi 2005-2011 dan COREMAP Fase III Penguatan Kelembagaan 2014-
2018/2019. Dalam perkembangannya,  COREMAP Fase III disejalankan dan diselaraskan 
dengan program nasional dan regional pengelolaan dan konservasi 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. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dalam seri waktu dan rentang spasial 
melalui kegiatan  monitoring dimana baseline studi sebagai ukuran awal penilaian 
kesehatan ekosistem terumbu karang pada setiap lokasi.  

Monitoring kesehatan terumbu karang didefi nisikan sebagai kegiatan pengumpulan 
data dan informasi bio-ekologi kelompok biota yang ditetapkan sebagai indikator 
kesehatan terumbu karang serta data perubahan sosial ekonomi masyarakat pesisir 
sebagi penerima dampak dari pemanfaatan dan pengelolalaan sumberdaya serta upaya 
konservasi dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang.  Monitoring yang baik didasarkan 
pada sebuah keteraturan pengulangan dan dilakukan dalam seri waktu dan penambahan 
luas area yang terwakili.  Perubahan dalam seri waktu dan rentang spasial yang diukur 
selama monitoring akan menyediakan data dan informasi penting terhadap perubahan 
populasi biota indikator di ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai tolak ukur 
keberhasilan intervensi sebuah program pengelolaan dan perlindungan sumberdaya,  
termasuk terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya.

Indikator kesehatan terumbu karang Program COREMAP-CTI terdiri dari tutupan karang 
hidup dan bentik terumbu lainnya, ikan karang yang terdiri ikan corallivor, herbivor dan 
target, serta mega benthos dan didukung oleh kesehatan ekosistem lainnya seperti 
padang lamun dan mangrove.  Setiap langkah teknis monitoring disiapkan dengan baik, 
didokumentasikan, dapat ditinjau kembali serta dapat dievaluasi dan disempurnakan. 
Oleh karena itu penting dilakukan penyusunan buku panduan (manual) kesehatan terumbu 
karang sebagai dokumen acuan untuk keseragaman pelaksanaan teknis monitoring 
kesehatan terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya.
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TUJUAN 

Penyusunan buku panduan (manual book) monitoring kesehatan terumbu karang 
bertujuan untuk memberikan keseragaman acuan teknis (metodologi)  bagi tenaga 
monitoring dalam melaksanakan monitoring kesehatan terumbu karang khususnya 
di lokasi COREMAP-CTI, Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN), lokasi 
kontrolsertadisiapkan sebagai panduan monitoring kesehatan terumbu karang secara 
nasional.

SASARAN

Buku panduan monitoring kesehatan karang disiapkan bagi tenaga monitoring  baik 
di lokasi COREMAP-CTI, kawasan konservasi perairan dan lokasi kontrol dan lokasi 
lainya.  Ketersedian buku panduan ini dapat juga digunakan sebagai referensi, sumber 
belajar bagi akademisi, LSM dan lembaga lainnya yang bergerak dalam pemantauan 
sumberdaya ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  Sasaran yang hendak 
dicapai adalah tersediannya panduan keseragaman langkah teknis pemantauan meliputi 
metode yang digunakan, cara koleksi data di lapangan, input dan pengolahan data dan 
penyajian laporan monitoring kesehatan terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya.  
Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk mengetahui status dan kecenderungan 
status kesehatan ekosistem terumbu karang.
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Persiapan SurveiPersiapan Survei
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Sebelum kegiatan survei untuk monitoring, perlu dilakukan persiapan-persiapan maupun 
persiapan penunjang teknis lainnya. 

PERSIAPAN PETA DASAR, PENENTUAN LOKASI DAN STASIUN MONITORING

Penentuan lokasi maupun stasiun transek permanen dilakukan berkerjsama dengan 
tim SIG yang akan menyiapkan peta dasar.  Stasiun monitoring berada dalam atau 
berdekatan dengan desa yang yang telah ditentukan.  Kriteria pemilihan stasiun sebagai 
stasiun transek permanen dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :
a.  Faktor keterwakilan, penempatan stasiun transek sebaiknya dipilih secara 

keterwakilan, paling sedikit  3 transek mewakili satu desa, tergantung dari luas desa 
tersebut.

b.  Faktor keamanan tanda-tanda yang dipasang pada garis transek lokasi yang dipilih, 
diharapkan terhindar dari gangguan ombak/arus, sehingga tanda-tanda yang dipasang 
pada stasiun transek permanen mudah ditemukan kembali pada posisi yang sama, 
saat akan dilakukan pemantauan (monitoring) di tahun berikutnya.

c.   Faktor keselamatan dan kenyamanan kerja saat pengambilan data, harus 
diperhatikan juga keamanan dan keselamatan pelaksana monitoring saat penentuan 
stasiun monitoring.  

Stasiun transek permanen ditentukan pada saat dilakukan survei untuk yang pertama 
kalinya (T0).  Posisi stasiun transek permanen dicatat menggunakan GPS (Global 
Positioning Systems), sehingga lokasinya dapat ditemukan kembali dan dipantau 
kondisi karang, megabentos maupun ikan karangnya di waktu mendatang (T1, T2, dan 
seterusnya). Dengan adanya data posisi pada stasiun transek permanen yang sama 
pada waktu yang berbeda (T0, T1, T2, dan seterusnya), sangat mendukung nantinya dalam 
mempresentasikan perbandingan hasil pengamatan kondisi terumbu karang antar lokasi.

PERSIAPAN TIM SURVEI
Tim survei adalah semua personil yang terlibat pada saat kegiatan survei lapangan 
monitoring kesehatan terumbu karang dilaksanakan.  Personil tersebut merupakan SDM 
yang terampil dan memiliki pengetahuan tentang metode monitoring kesehatan terumbu 
karang serta kemampuan teknis lainnya penunjang kegiatan survei.Tim survei untuk 
monitoring paling tidak terdiri dari 1-2 orang operator perahu, tenaga pemetaan (GIS), 
minimal 3 orang tenaga koleksi data lapangan (karang, ikan karang dan megabenthos), 
2 orang teknisi selam SCUBA serta tenaga 1 orang input dan pengolahan data.  Personil  
untuk  karang, biota megabentos dan ikan karang adalah personil yang memiliki 
keterampilan selam SCUBA serta kemampuan identifi kasi biota karang, megabentos 
dan ikan karang. Khusus untuk personil pencatat karang dan ikan karang kemampuan 
identifi kasi akan disesuaikan dengan tingkat keahlian yang dimiliki (basic/intermediate/
advance).  Untuk kriteria peneliti, diharapkan mempunyai latar belakang biologi laut atau 
perikanan (S1), karena setelah kegiatan lapangan peneliti bertanggung jawab dalam 
penyusunan laporan.
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PERSIAPAN ADMINISTRASI

Lokasi survei yang akan dikunjungi merupakan lokasi daerah administratif, mulai dari 
tingkatan desa (Kelurahan), kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi.   Sesuai ketentuan 
yang ada, bekerja di wilayah administratif tersebut diperlukan surat izin yang ditujukan ke 
masing-masing tingkatan daerah administratif tersebut. 

Surat izin resmi perlu disiapkan yang ditandatangani oleh pejabat instansi asal pelaksana 
survei.  Surat izin tersebut berisi pemberitahuan survei, dikirimkan ke pemerintah daerah 
tingkat satu (1) provinsi dengan tembusan ke pemerintah daerah di lokasi penelitian.   
Surat izin juga ditujukan kepada Komando Angkatan Laut (LANAL) dan kepolisian 
setempat.   Demikian pula bila lokasi kerja masuk dalam kawasan konservasi laut, perlu 
dibuatkan surat izin ke kantor pusat dengan tembusan ke kantor di daerah.  Bila tim 
survei memerlukan bantuan staf atau tenaga lokal, perlu juga dibuat surat permohonan 
ke Kepala dinas/instansi di mana staf/tenaga lokal  tersebut bekerja.

Pada saat di lapangan, lakukan pelaporan kembali ke alamat surat yang dituju, terutama 
yang berhubungan erat dengan wilayah kerja, dalam hal ini yang berhubungan dengan 
keamanan dan keselamatan kerja di laut, yaitu ke Angkatan Laut, Kepolisian (PolAirUd), 
Administrasi Pelabuhan (Syahbandar) setempat.  Pemberitahuan  tersebut bertujuan 
untuk menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama kegiatan 
survey di lapangan.
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PERSIAPAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Sebelum ke lapangan perlu dipersiapkan beberapa bahan dan peralatan   yang akan 
dipakai di lapangan berdasarkan substansi yang akan diamati.  Bahan dan peralatan 
penunjang seperti compressor (olie, carbon fi lter), cadangan O ring, tersedia sebelum 
kegiatan lapangan.   Sebelum menuju lokasi perlu dicek kembali kelengkapan bahan dan 
peralatan, terutama apabila lokasi kerja cukup jauh dari base camp.

Kegiatan penelitian di lapangan tidak lepas dari penggunaan sarana dan prasarana baik 
dalam perjalanan maupun di lokasi yang akan didatangi. Sarana dan prasarana harus 
disiapkan dengan baik.  Bila menggunakan perahu sewaan pastikan bahwa mesin dalam 
kondisi baik dan bahan bakar mencukupi.  Untuk teknis di lapangan, harus diperhatikan  
setelah meletakkan pita transek di dasar perairan, diberi kesempatan yang terjun ke air 
terlebih dahulu ialah pengamat yang mencatat data ikan. Hal ini untuk mencegah agar 
biota ikan tidak terganggu oleh pencatat karang dan atau pencatat biota lainnya. 
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Pada penelitian untuk penilaian kondisi terumbu karang, terdapat beragam metode 
pengambilan sampelnya  (Loya, 1978; Moll, 1983; Mundy, 1990; English et al., 1997; 
DeVantier et al.,1998; Long et al., 2004; Oliver et al., 2004; Hill & Wilkinson, 2004; Lam 

et al., 2006, Alquezar & Boyd, 2007;  Leujak & Ormond, 2007; Burt et al., 2008; Burt et al., 
2009a; Burt et al., 2009b; Giyanto et al., 2010; Giyanto, 2012a; Giyanto, 2012b). Beragamnya 
metode yang digunakan dalam menilai kondisi ekosistem terumbu karang tidak terlepas 
dari adanya kelemahan yang dikandung oleh suatu metode sehingga perlu digunakan 
metode lainnya yang dianggap mampu menutupi kelemahan metode tersebut. Kelemahan 
tersebut bisa dari segi teknis pelaksanaan di lapangan, kemampuan sumberdaya 
manusia, maupun besarnya anggaran biaya yang diperlukan untuk melakukan metode 
tersebut. Kemampuan pengamat (kemampuan tingkat dasar, menengah dan ahli) dalam 
melakukan pengambilan data menjadi pertimbangan tersendiri dalam pemilihan metode 
yang digunakan. Hill and Wilkinson (2004) menyatakan bahwa perbedaan skala cakupan 
penelitian (broad scale, medium scale, fi ne scale) juga turut menentukan metode apa yang 
akan digunakan.

Salah satu metode pengambilan sampel untuk penilaian kondisi terumbu karang adalah 
metode Transek Foto Bawah Air (Underwater Photo Transect = UPT) (Giyanto et al., 2010; 
Giyanto, 2012a; Giyanto, 2012b). Metode UPT merupakan metode yang memanfaatkan 
perkembangan teknologi, baik perkembangan teknologi kamera digital maupun teknologi 
piranti lunak komputer.  Pengambilan data di lapangan hanya berupa foto-foto bawah 
air yang dilakukan dengan pemotretan menggunakan kamera digital bawah air, ataupun 
kamera digital biasa yang diberi pelindung tahan air (housing). Foto-foto hasil pemotretan 
tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan piranti lunak komputer untuk mendapatkan 
data-data yang kuantitatif.

Beberapa keuntungan dari penggunaan metode UPT antara lain dapat mempersingkat 
waktu pengambilan data di lapangan sehingga penyelam tidak perlu berlama-lama 
melakukan penyelaman di bawah air. Selain itu, hasil fotonya juga dapat sebagai foto 
dokumentasi atau arsip yang sewaktu-waktu dapat dilihat kembali (Giyanto et al., 
2010; Giyanto, 2012b). Meskipun demikian, terdapat pula kekurangan-kekurangan dari 
penggunaan metode UPT ini antara lain adanya ketergantungan pada kamera (termasuk 
foto yang dihasilkan dan bilamana ada kerusakan kamera saat digunakan) dan waktu 
analisis foto yang lebih lama, terutama bila menggunakan teknik menghitung luas area.

ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang diperlukan pada pengambilan sampel untuk penilaian kondisi 
terumbu karang dengan menggunakan metode Transek Foto Bawah Air (Underwater 
Photo Transect = UPT) (Giyanto et al., 2010; Giyanto, 2012a; Giyanto, 2012b) adalah 
sebagai berikut:
1. Peralatan selam SCUBA (Gambar 1a).
2. GPS (Gambar 1b) untuk menentukan posisi koordinat stasiun penelitian.
3. Kamera digital bawah air atau kamera digital biasa yang diberi pelindung (housing) 

untuk pemakaian bawah air sehingga tahan terhadap rembesan air laut (Gambar 1c) 
4. Pita berukuran (roll meter) (Gambar 1d)  dengan panjang 50 meter untuk diletakkan di 

dasar perairan sebagai garis bantu transek.
5. Frame dibuat dari besi diameter 6 mm dan dilas sesuai ukuran 58x44 cm (Gambar 1e) 

, dan diberi warna yang mencolok untuk mempermudah melihat batas foto.
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Gambar 1. Alat dan Bahan : (a) Peralatan selam SCUBA, (b)  GPS, (c) Kamera digital tanpa pelindung dan 
dengan pelindung., (d)Pita berukuran (roll meter), (e) Frame segi empat berukuran 58x44 cm, (f) Kertas tahan 
air yang telah terpasang pada papan alas tulis. (g) Harddisk eksternal, (h) Laptop, (i) Piranti lunak CPCe

(a) (b) (c)(a) (b) (c)

(d) (e (f)

(g) (h) (i)

6. Kertas tahan air untuk menulis di bawah air (underwater paper) beserta papan (slate) 
yang terpasang pensil untuk alas tulisnya (Gambar 1f) .

7. Harddisk eksternal (Gambar 1g) , untuk menyimpan foto-foto bawah air.
8. Komputer laptop untuk menganalisis foto. (Gambar 1h)
9. Piranti lunak CPCe (Kohler & Gill, 2006) (Gambar 1i)  yang bisa diunduh (download) dari 

www.nova.edu/ocean/cpce/

PENGAMBILAN DATA

Pengambilan data di lapangan dilakukan dengan penyelaman menggunakan peralatan 
selam SCUBA. Pengambilan data dengan metode UPT (Underwater Photo Transect 
= Transek Foto Bawah Air) dilakukan dengan pemotretan bawah air menggunakan 
kamera digital bawah air atau kamera digital biasa yang diberi pelindung (housing) 
untuk pemakaian bawah air sehingga tahan terhadap rembesan air laut. Kamera yang 
dianjurkan untuk digunakan yaitu kamera CANON G15 atau seri yang lebih tinggi. 
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Gambar 2. Pemotretan nama stasiun 

sebagai penanda awal pengambilan 

foto pada stasiun yang bersangkutan.

Gambar 3. Tanda patok awal di titik 

meter ke nol.

Gambar 4. Pelampung sosis yang 

mendakan titik awal transek.

Langkah-langkah dalam pengambilan data 
terumbu karang menggunakan metode UPT 
adalah sebagai berikut:
1.  Jika merupakan lokasi baru, beri nama 

stasiunnya dan catat posisi koordinatnya 
dengan GPS. Jika merupakan lokasi lama 
(lokasi ulangan untuk monitoring), pastikan 
posisi transek di lokasi penelitian sesuai dengan 
koordinat posisi transek pengamatan yang 
tercatat sebelumnya (posisi lintang dan bujur 
yang diperoleh berdasarkan pencatatan GPS).

2.  Setelah yakin posisinya merupakan lokasi stasiun 
transek permanen yang akan diambil datanya, 
sebelum turun ke bawah air (menyelam), maka 
tulis di papan (slate) nama stasiun tersebut yang 
akan segera dilakukan pengambilan datanya 
(Gambar 2). Hal ini akan mempermudah dalam 
mengelola foto, karena dapat diketahui batas awal 
urutan foto dalam memori kamera.

3.  Selanjutnya penyelam yang bertugas menarik 
garis transek mulai menyelam dan mencari titik 
awal transek yang ditandai oleh adanya patok besi 
sebanyak 2 buah dan pelampung yang diikat pada 
patok/substrat di dekatnya yang juga sebanyak 2 
buah (untuk posisi transek permanen yang datanya 
pernah diambil di tahun sebelumnya) (Gambar 3). 
Jika lokasi tersebut merupakan lokasi baru, tentukan 
titik awal transek, dan jangan lupa memberi tanda titik 
awal tersebut dengan memberi patok besi sejumlah 2 
buah dan memasang pelampung sebanyak 2 buah.

4. Setelah tanda titik awal ditemukan/ditentukan, 
penyelam memasang pelampung sosis   hingga timbul 
ke permukaan air sehingga orang yang berada di atas 
perahu dapat mengetahui  titik awal transek (Gambar 
4).

 
5. Setelah melihat pelampung sosis timbul ke permukaan 

air, orang yang berada di perahu melakukan pemotretan 
untuk  pemandangan daratan dari lokasi transek tanpa 
menggunakan zoom  (pembesaran) maupun dengan menggunakan zoom (Gambar 
5). Pengambilan foto tanpa zoom  dapat memberikan gambaran tentang seberapa 
jauh posisi transek dengan daratan, sedangkan pengambilan foto dengan zoom  
dapat memberikan gambaran tentang gambaran umum pantai/daratnya termasuk 
juga vegetasi yang ada di pinggir pantai.
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Gambar 6.  Garis 
transek sepanjang 
50 m.

Gambar 7.  Arah penarikan garis 

transek.

Gambar 8. Profi l di sekitar garis 

transek.

6. Penyelam yang bertugas menarik garis transek mulai meletakkan garis transek 
dengan menggunakan roll meter (pita berskala) sepanjang 50 meter pada kedalaman 
sekitar 5 m dan sejajar garis pantai, dimulai dari titik awal sebagai meter ke-0. Ilustrasi 
penarikan garis transek ditampilkan pada Gambar 6. Untuk keseragaman dalam 
penarikan garis transek, posisi pulau berada di sebelah kiri garis transek (Gambar 7).

7. Setelah garis transek terpasang, lakukan pemotretan/pengambilan video dengan 
kamera yang sama untuk kondisi habitat sekitar garis transek untuk mendapatkan 
gambaran umum/deskripsi dasar perairan di sekitar garis transek (Gambar 8).

8. Setelah itu mulai dilakukan pengambilan data dengan melakukan pemotretan bawah 
air, dimana sudut pengambilan foto tegak lurus terhadap dasar substrat. Luas area 
minimal bidang pemotretan adalah 2552 cm2 atau (58 x 44) cm2 (Giyanto et al., 2010; 
Giyanto, 2012a; Giyanto, 2012b). Jika menggunakan kamera CANON G15, untuk 
memperoleh luas bidang pemotretan sekitar 2552 cm2, pemotretan dilakukan pada 
jarak 60 cm dari dasar substrat. Penggunaan kamera lain tetap dimungkinkan asalkan 
luas bidang pemotretannya minimal 2552 cm2.

Gambar 5. Foto tampak daratan pada stasiun penelitian yang dipotret tanpa menggunakan zoom (kiri) dan 
menggunakan zoom.
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 Untuk praktisnya, agar luasan bidang foto yang 
nantinya akan dianalisis memiliki luas seragam 
sesuai dengan luas bidang yang diinginkan, maka 
dapat digunakan frame yang terbuat dari besi 
dengan ukuran panjang 58 cm dan lebar 44 cm. 
Jadi pengambil data hanya memotret substrat 
seluas ukuran frame besi tersebut. Frame tersebut 
dicat dengan warna yang terang dan mudah 
terlihat (kontras dengan warna substrat), dimana 
pada keempat bagian sudutnya dicat dengan 
warna yang berbeda dengan warna yang berada 
pada sisi frame (Gambar 9).

9. Pemotretan dimulai dari meter ke 1 pada bagian sebelah kiri garis transek (bagian 
yang lebih dekat dengan daratan) sebagai ”Frame 1” (Gambar 10a), dilanjutkan 
dengan pengambilan foto pada meter ke-2 pada bagian sebelah kanan garis transek 
(bagian yang lebih jauh dengan daratan) sebagai ”Frame 2” (Gambar 10b), dan 
seterusnya hingga akhir transek. Jadi untuk frame dengan nomor ganjil (1, 3, 5,...) 
diambil pada bagian sebelah kiri garis transek (Gambar 10a), sedangkan untuk frame 
dengan nomor genap (2, 4, 6,...) diambil pada bagian sebelah kanan garis transek 
(Gambar 10b). Gambar 11 merupakan ilustrasi dalam penarikan sampel dengan 
metode Transek Foto Bawah Air. Angka yang terdapat dalam kotak pada Gambar 11 
itu menunjukkan nomor framenya, sekaligus menunjukkan pada meter keberapa foto 
tersebut diambil pada garis transek. 

 
10. Untuk karang keras yang berukuran kecil atau tempatnya agak tersembunyi sehingga 

diduga akan sulit untuk diidentifi kasi dari foto, dapat dilakukan pemotretan kembali 
dengan jarak yang lebih dekat sebagai foto bantu untuk mengidentifi kasi nama 
jenisnya (Gambar 12). Identifi kasi langsung di bawah air juga dapat dilakukan dengan 
mencatat nama beserta nomor framenya pada kertas khusus bawah air untuk 
mempermudah saat menganalisis foto. Jika masih juga dirasakan sulit, maka diambil 
sampelnya untuk diidentifi kasi di laboratorium. 

  

Gambar 9. Frame yang dicat dengan warna 
kontras.

Gambar 10.  
Pengambilan foto di lapangan dengan metode UPT; (a).Posisi pita berskala pada frame bernomer 
ganjil, (b).Posisi pita berskala pada frame bernomer genap.

 (a).  (b).
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Gambar 11. Ilustrasi dalam penarikan sampel dengan metode Transek Foto Bawah Air (UPT).

Gambar 12. Foto frame yang difoto tanpa zoom (kiri) dan dengan  zoom (kanan) sebagai foto 
bantu untuk analisis foto.

11. Setelah semua pengambilan foto selesai, tuliskan di slate nama stasiun yang tadi 
diambil fotonya dan tuliskan juga ”Selesai”. Hal ini untuk mempermudah kita saat 
mengelola fi le foto yang tadi diambil.

12. Selanjutnya foto-foto yang telah tersimpan dalm memori kamera siap untuk dikelola 
agar lebih teratur sebelum dilakukan analisis foto.

PENGOLAHAN DAN DATA ANALISIS
Data terumbu karang yang diambil dengan metoda UPT merupakan foto-foto bawah air 
di sepanjang interval jarak 1 meter garis transek. Data tersebut tersimpan dalam bentuk 
fi le di dalam memori kamera. Jumlah fi lenya sangat banyak, setidaknya lebih dari 50 
buah fi le untuk setiap stasiunnya. Bila dalam satu hari di lapangan diambil lebih dari satu 
stasiun dan dalam setiap lokasi penelitian terdapat setidaknya sepuluh stasiun, maka 
akan terdapat banyak fi le foto yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan 
tertukarnya foto-foto antar stasiun penelitian. Oleh karena itu data perlu ditangani secara 
baik dengan cara segera memindahkan fi le-fi le yang masih tersimpan di dalam memori 
kamera ke dalam media penyimpan lain (external hard disk). Hal ini juga berguna untuk 
keamanan data kita bila sewaktu-waktu kamera yang sedang dipergunakan mengalami 
kerusakan saat digunakan di bawah air dan menyebabkan memori penyimpannya juga 
rusak sehingga foto-foto yang sebelumnya diambil tidak dapat tersimpan. 

Adapun langkah-langkah untuk pengelolaan data yang berupa fi le-fi le foto bawah air 
adalah sebagai berikut:
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1. Setiap harinya setelah kembali dari lapangan, lakukan penanganan kamera yang telah 
digunakan untuk penggunaan bawah air sesuai dengan prosedur yang disarankan 
oleh pabrik pembuat kamera.

 
2. Siapkan dua harddisk eksternal (external harddisk). Satu harddisk eksternal berguna 

sebagai backup data (diberi nama: Harddisk ORI) dan satu harddisk eksternal lainnya 
berguna untuk proses analisis data (diberi nama: Harddisk ANA). 

 Untuk mempermudah dalam pengelolaan fi le, buat folder pada kedua external tersebut 
dengan nama sesuai format berikut:
a. LLLMMMyyyyORI pada harddisk aksternal yang berfungsi sebagai backup 

data (Harddisk ORI),
b. LLLMMMyyyyANA pada external harddisk untuk proses analisis data (Harddisk 

ANA)

3. Gunakan Harddisk ORI. Aktifkan folder LLLMMMyyyyORI yang tadi telah dibuat, 
dan buat subfolder yang berisi kode stasiun/sampel ID dengan format: LLLLnn, 
dimana:
•  LLLL merupakan kode singkatan yang terdiri dari 4 huruf yang menunjukkan lokasi. 

Pemberian kode singkatan tersebut bebas tetapi harus logis dan berhubungan 
dengan nama lokasi, serta tidak rancu dengan penamaan lokasi lainnya.

 Khusus untuk di lokasi COREMAP, untuk kesinambungan data, pemberian nama 
mengacu ke nama stasiun pada pengambilan data COREMAP fase sebelumnya 
(karena posisi bujur dan lintangnya sama), sehingga kode LLLL mengacu pada 
kode yang pernah ditetapkan sebelumnya, yaitu:
LLL: 3 hurup pertama menunjukkan lokasi (disingkat dengan 3 huruf),  misal 

BIA (untuk Biak), MMR (untuk Maumere), TPT (untuk Tapanuli Tengah), 
dan sebagainya.

L : pada huruf ke-4 tetap ditulis sebagai L. Pada COREMAP 2 (fase sebelum 
COREMAP fase 3 atau COREMAP-CTI), pengambilan data dilakukan dengan 
metode LIT (line intercept transect) dimana nama setiap stasiunnya diberi 
tambahan kode L pada huruf keempatnya, misal kode BIAL untuk lokasi di 
Kabupaten Biak.

02  dimaksudkan untuk Stasiun 02 di Kabupaten Biak yang diambil dengan 
metode LIT. Oleh karena itu, untuk kesinambungan data, pemberian 
nama mengacu ke nama stasiun pada pengambilan data COREMAP 
fase sebelumnya (karena posisi bujur dan lintangnya sama), sedangkan 
untuk stasiun-stasiun baru yang posisi stasiunnya baru ditetapkan pada 
COREMAP-CTI tetap menggunakan aturan format LLLLnn seperti di atas 
hanya untuk keseragaman saja.

•  nn menunjukkan kode stasiun, misal 01, 02, ..., 12, dan sebagainya.

Contoh: 
BIAL02 menunjukkan data yang diambil di Stasiun 2 Kabupaten Biak.
Jadi pada Harddisk ORI (misal sebagai drive F), foldernya menjadi seperti berikut:
F:\BIAJUN2014ORI\BIAL02\

4. Aktifkan kembali Harddisk ORI pada sub folder LLLLnn yang berada pada folder 
LLLMMMyyyyORI. Salin (copy) semua fi le pada kamera memori yang berisi foto-
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foto yang diambil pada stasiun dengan kode LLLLnn. 
 Misal kode LLLLnn adalah BIAL02,maka semua foto yang diambil di stasiun 

BIAL02 dicopy ke dalam subfolder BIAL02. Bila susunan fi le telah diurutkan 
berdasarkan waktu pengambilan foto, maka foto-foto yang dicopy ditandai dengan 
awal fi le yang berisi foto slate dengan tulisan ”BIAL02” hingga akhir fi le yang berisi 
foto slate dengan tulisan ”BIAL02 selesai”. 

 Pada langkah ini, jangan merubah nama fi le yang ada di dalam memori kamera, 
biarkan apa adanya sesuai penamaan yang diset pada kamera.

 
5. Lakukan langkah 3 dan 4 di atas untuk setiap kode LLLLnn yang lainnya. Jadi bila 

dalam sehari berhasil dilakukan pengambilan data di dua stasiun, maka dibuat 2 
subfolder yang berada di dalam folder LLLMMMyyyyORI.  

 Misal, dalam hari pertama lapangan saat survey di Kabupaten Biak berhasil dilakukan  
pengambilan data di dua stasiun yaitu di stasiun BIAL02 dan BIAL07, maka terdapat 2 
kumpulan fi le sebagai berikut:
• F:\BIAJUN2014ORI\BIAL02\ (berisi semua fi le foto yang diambil pada 

stasiun BIAL02),
• F:\BIAJUN2014ORI\BIAL07\ (berisi semua fi le foto yang diambil pada 

stasiun BIAL07),

6. Salin semua subfolder kode stasiun berikut fi le-fi le di dalamnya yang berada pada 
Harddisk ORI tadi ke folder yang berada pada Hardisk ANA (misal Harddisk ANA 
berada pada drive G), sehingga dihasilkan fi le-fi le sebagai berikut:
• G:\BIAJUN2014ANA\BIAL02\ (berisi semua fi le foto yang diambil 

padastasiun BIAL02),
• G:\BIAJUN2014ANA\BIAL07\ (berisi semua fi le foto yang diambil 

padastasiun BIAL07),
 
7. Simpan Harddisk ORI tadi sebagai arsip sekaligus backup data. Jangan merubah 

nama fi le, biarkan seperti apa adanya seperti nama yang diberikan secara otomatis 
pada memori kamera. Untuk keperluan kerja termasuk menganalisis data gunakan 
hanya Harddisk ANA.

8. Aktifkan Harddisk ANA. Lakukan seleksi foto yang akan digunakan untuk keperluan 
analisis di setiap stasiunnya, sedangkan foto-foto yang tidak terpilih dihapus (deleted) 
dari subfolder stasiun. Seleksi foto didasarkan pertimbangan ketepatan pengambilan 
data (luasan frame tercover pada foto) serta ketajaman foto. 

 Untuk setiap stasiun penelitian, terdapat 50 foto yang memuat keseluruhan frame 
(full frame)(Gambar 3 dan Gambar 5 kiri) yang diambil mulai meter ke-1 hingga meter 
ke-50 sepanjang garis transek. Foto yang berisi zoom dari frame tertentu (merupakan 
foto bantu yang diambil fotonya untuk mempermudah saat analisis data) juga dipilih 
(jangan dihapus).

9. Nama fi le yang telah diseleksi tersebut (Langkah 8) masih berdasarkan penamaan 
otomatis dari kamera yang digunakan.  Untuk mempermudah analisis, rubahlah 
semua nama fi le yang berisi foto yang memuat keseluruhan frame (full frame)tersebut 
dengan nama fi le baru mengikuti format LLLLnn_xx.jpg
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 dimana:
LLLLnn = sesuai aturan pada Langkah 3 diatas.
_ = biarkan tertulis ”_” sebagai tanda pemisah
xx = menunjukkan nomer frame atau foto pada meter keberapa pada garis 

transek. Nilai xx berkisar dari 01 sampai 50.
.jpg = menunjukkan format foto

 Misal untuk foto yang diambil pada meter ke-5 pada garis transek maka nama fi lenya 
adalah BIAL02_05.jpg

 Untuk foto yang berisi zoom dari frame tertentu dan merupakan foto bantu (Gambar 5 
kanan) penamaan fi le sama seperti diatas tetapi ditambahkan kata ”zoom” diakhirnya, 
misal fi le: BIAL02_05zoom.jpg menunjukkan foto bantu yang diambil pada 
frame meter ke-5 pada stasiun BIAL02.

ANALISIS FOTO

Foto-foto hasil pemotretan bawah air di setiap interval 1m garis transek selanjutnya 
dianalisis untuk mendapatkan data-data yang kuantitatif seperti persentase tutupan 
masing-masing biota atau substrat. Dahulu, sebelum berkembangnya piranti lunak untuk 
analisis foto, objek yang akan difoto diberi frame yang terbagi atas beberapa kotak kecil-
kecil (grid) agar bisa diperkirakan luasan/persentase tutupannya (atau bila pemotretan 
tanpa menggunakan  frame , maka persentase tutupan koloni dilakukan secara manual 
dari foto yang dihasilkan). Dengan berkembang pesatnya teknologi komputer, kini 
terdapat beberapa piranti lunak untuk pemrosesan analisis foto, antara lain Sigma Scan 
Pro, Image J ataupun CPCe. 

Sigma Scan Pro, merupakan piranti lunak komersil, yang harus dibeli untuk 
mendapatkannya. Image J dan CPCe merupakan piranti lunak yang bisa diunduh 
(download) secara bebas. Image J, dapat digunakan untuk menghitung luas area, 
sedangkan CPCe selain dapat menghitung luas area juga dapat dipakai untuk pemilihan 
sampling titik. Menurut pengalaman 
penulis, penggunaan CPCe lebih 
mudah dibandingkan dengan Image 
J. Oleh karena itu, untuk proses 
analisis foto pada penelitian ini 
digunakan CPCe (Kohler and Gill 
2006). 

Untuk mendapatkan data-data 
kuantitatif berdasarkan foto-foto 
bawah air yang dihasilkan dari 
metode UPT ini, analisis data 
dilakukan terhadap setiap frame 
dengan cara melakukan pemilihan 
sampel titik acak (Gambar 13). Teknik 
ini digunakan dengan menentukan 
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hitung luas area juga dapat dipakai untuk pemilihan 
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Gambar 13.  Pemilihan sampel titik acak.
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Persentase tutupan  kategori   =

(jumlah titik  kategori tersebut)

(banyaknya titik acak)

x 100 %

banyaknya  titik acak  (random point) yang dipakai untuk menganalisis foto. Jumlah titik 
acak yang digunakan adalah sebanyak 30 buah untuk setiap framenya, dan ini sudah 
representatif untuk menduga persentase tutupan kategori dan substrat (Giyanto et al., 
2010). Teknik ini merupakan aplikasi dari penarikan sampel, dimana sebagai populasinya 
adalah semua biota dan substrat yang terdapat dalam  frame  foto, sedangkan sampelnya 
adalah titik-titik yang dipilih secara acak pada foto tersebut. Dengan cara ini, data yang 
dicatat hanyalah biota dan substrat yang berada tepat pada posisi titik yang telah 
ditentukan secara acak oleh software CPCe. 

Berdasarkan proses analisis foto yang dilakukan terhadap setiap frame  foto yang 
dilakukan, maka dapat diperoleh nilai persentase tutupan kategori untuk setiap frame 
dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Tingkatan Penganalisis Data
Kategori biota dan substrat yang dicatat untuk pengambilan data terumbu karang pada 
penelitian ini tergantung pada tujuan dan tingkat (level) kemampuan dari penganalisis 
data foto. Terdapat tiga tingkatan penganalisis data yaitu:
a.  Tingkat dasar (basic)
 Pada tingkat dasar ini, tujuan dari penelitian ditujukan hanya untuk mengetahui 

berapa persentase tutupan kategori karang hidup dan kategori selain karang hidup. 
Jadi, penganalisis data foto yang hanya memiliki kemampuan dapat membedakan 
antara kategori karang hidup dan selain karang hidup dimasukkan dalam kelompok 
ini, meskipun juga tidak menutup kemungkinan penganalis yang sudah dalam 
tingkat ahli juga melakukan hal insepanjang tujuan dari penelitiannya hanya untuk 
mengetahui berapa persentase tutupan kategori karang hidup dan kategori selain 
karang hidup.  

b. Tingkat menengah (intermediate)
 Pada tingkat menengah ini, tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui semua 

persentase tutupan kategori biota dan substrat berdasarkan kategori English et al., 
(1997). Jadi, penganalisis data foto diharapkan dapat membedakan semua kategori 
biota dan substrat yang berada dalam ekosistem terumbu karang.

c. Tingkat ahli (advance) 
 Pada tingkat ahli ini, tujuan dari penelitian selain untuk melihat persentase tutupan 

semua biota dan substrat juga untuk melihat keanekaragaman karang keras. Dengan 
demikian, pada tingkat ini penganalis data foto selain mampu membedakan semua 
kategori biota dan substrat yang berada dalam ekosistem terumbu karang, juga 
memiliki kemampuan untuk mengidentifi kasi jenis karang keras. 

 Gambar ilustrasi dari masing-masing kelompok biota dan substrat berdasarkan 
English et al. (1997), sedangkan penamaan jenis karang keras mengacu kepada pada 
Veron (2000a, 2000b, 2000c). 
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Gambar 14. Tampilan awal program 
CPCe V4.1

Pemasukan Data Hasil Analisis Foto

Setelah data dari memori kamera dikelola ke dalam 
Harddisk ANA (lihat Bagian Pengelolaan Data) maka 
dilakukan pemasukan data (data entry) hasil analisis foto 
sebagai berikut:
1.  Siapkan fi le yang berisi kode kategori dan substrat, 

yang disesuaikan dengan tingkatan penganalisis 
data. File tersebut berektension *.txt. Untuk 
mempercepat langkah ini, fi le tersebut sudah 
disimpan dalam fi le : coral_code_basic.
txt (untuk penganalis data tingkat dasar) dan 
fi le coral_code.txt (untuk penganalisis data tingkat 
menengah dan ahli). Isi fi le coral_code_
basic.txt dan coral_code.txt dapat dilihat 
pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

 
2. Salin fi le yang berisi kode kategori dan substrat 

(coral_code_basic.txt atau coral_code.txt) ke folder 
yang diinginkan. Disarankan untuk ditempatkan pada folder C:\Program 
Files\CPCe41

 
3. Buka program CPCe dan akan tampil seperti pada Gambar 14. Pada buku ini, petunjuk 

didasarkan pada program CPCe V4.1.
 
4. Setelah menu keluar, klik pada menu ”Options”, pilih ”Specify code fi le”, lalu pada isian 

”File name” ketiklah, atau bawa ke direktori folder tempat kita menyimpan fi le kategori 
biota dan substrat. Kemudian tekan tombol ”Open”.

 
 Dengan melakukan langkah ini, maka kita telah memerintahkan ke program CPCe 

ini untuk membaca fi le kategori biota dan subtrat yang sesuai dengan fi le yang kita 
inginkan.

5. Buka fi le yang ingin dimasukkan datanya (input data). Karena fi le yang kita akan input 
datanya berjumlah 50 fi le untuk setiap stasiunnya, maka untuk efi sien waktu kita 
tidak melakukannya satu persatu tetapi sekaligus memanggil semua fi le tersebut. 
Dengan demikian, jika kita telah selesai memasukkan data pada fi le pertama, maka 
otomatis fi le pertama tersebut tersimpan, dan fi le kedua terbuka siap untuk diinput 
datanya. Untuk melakukan hal ini, langkahnya adalah: 

 File Multiple images/fi les processing Process multiple images
 
6. Pilih drive berikut folder tempat kita menyimpan fi le yang ingin kita input datanya. 

Pemilihan fi le dilakukan dengan cara mengklik tombol kiri mouse pada nama fi le 
pertama, lalu tahan tombol kiri mouse dan geser hingga nama fi le yang terakhir yang 
ingin diinput datanya. Misal, yang kita tandai/pilih adalah fi le BIAL02_01 hingga 
BIAL02_50 yang berada pada folder F:\BIAJUN2014ANA\BIAL02\. 

 
7. Selanjutnya klik pada tombol ”Start processing” dan akan keluar menu seperti Gambar 

15.
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Gambar 15. Box menu untuk membuat batas area 
yang ingin dianalisis

Gambar 16. Tombol untuk menerima/membatalkan ukuran dan posisi batas.

8. Bila menu diatas tidak keluar secra 
otomatis, maka kita harus memberi 
batas area foto yang akan dianalisis 
karena yang akan dianalisis hanyalah 
biota dan substrat yang berada di dalam 
frame. Caranya dengan mengklik: Mark 
border Mark/remark region border.

 Bila sebelumnya pernah ditentukan 
batas area atau pemilihan titik 
maka selanjutnya akan timbul kotak 
peringatan yang menyatakan bahwa 
bila hal itu dilakukan akan menghapus 
tanda batas dan titik yang sebelumnya 
pernah ditentukan. Pilih tombol ”Yes” 
dengan cara mengklik sehingga timbul 
menu seperti Gambar 15 (lihat Langkah 
7) diatas.

 
9. Beri tanda pada pilihan ”Manually size and position the border”, lalu klik tombol ”OK”.
 
10. Klik tombol kiri mouse pada bagian kiri atas frame foto, tahan dan geser hingga ke 

bagian kanan bawah frame foto sehingga terlihat kotak yang membatasi area foto 
yang ingin dianalisis, lalu lepaskan tombol kiri mouse. Lalu klik pada tombol ”Accept 
border size and position” yang berarti kita telah selesai memberikan batas area foto 
yang ingin kita analisis (Gambar 16).

11. Selanjutnya kita menentukan 30 titik sampling acak, caranya yaitu Klik pada menu 
Point Overlay Specify/apply overlay point sehingga timbul menu seperti pada Gambar 
17.
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Gambar 17. Menu untuk menentukan distribusi titik 
data

Gambar 18. Menu isian utentang informasi data yang dianalisis.

12. Pilih ”Simple random” dan ketik angka 
”30” pada kolom ”Number of random 
points”, lalu tekan tombol ”Overlay point”.

 
13. Selanjutnya keluar menu ”Point count 

header information” seperti pada Gambar 
18. Lalu kita masukkan informasi 
yang sesuai dengan data yang kita 
ingin analisis. Setelah selesai klik pada 
tombol ”Save header data” lalu tombol 
”Close”.

 
14. Selanjutnya mulai tahapan pengisian 

data untuk setiap frame foto. Untuk 
setiap titik yang ditunjuk pada foto, 
masukkan datanya pada Tabel ”Point 
Data (30)” yang berada di sebelah 
kanan sesuai dengan kategori yang 
dipilih (Tabel kode kategori yang berada 
persis di bawah gambar). Caranya bisa 
dilakukan dengan meng-klik pada Tabel kode kategori maupun dengan mengetik 
langsung pada bagian kolom ID. Layar tampilan untuk memasukkan data ditampilkan 
seperti Gambar 19.

 Untuk penganalisis data tingkat dasar atau tingkat menengah, cukup diisi pada kolom 
ID saja sesuai dengan Tabel kategori yang sesuai dengan tingkatannya (tingkat 
dasar/menengah), sedangkan untuk penganalisis data tingkat ahli selain mengisi 
kolom ID juga harus mengisi kolom NOTES-nya (Gambar 19 dan Gambar 20).

 

15. Setelah selesai mengisi seluruh titik, maka tekan tombol  seperti yang terlihat di 
Gambar 20 untuk berpindah ke fi le foto selanjutnya. 
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Gambar 20. 
Tabel yang merupakan 
bagian dari Gambar 
19, yang berisi menu 
untuk berpindah ke foto 
selanjutnya.

Gambar 21. Tampilan untuk menyimpan fi le yang telah dianalisis.

16. Setelah selesai menganalisis seluruh foto hingga foto yang 

terakhir, maka tekan tombol   seperti yang terlihat di Gambar 
20, dan akan terlihat tampilan seperti Gambar 21. Simpan fi le dalam 
bentuk format fi le *.cpc. Sebaiknya fi le *.cpcdisimpan dalam 
direktori yang sama dengan fi le foto.

Tabel : “Point Data 
(30): Pada kolom 
ID, masukan data 
sesuai kategori 
sedangan pada 
kolom NOTES 
masukkan jenis 
(hanya bila karang 
keras) sesuai 
dengan Tabel 
yang ada dibagian 
bawah gambar

Tabel : “Kode Kategori dan Jenis Karang keras”
Kode Kategori biota dan substrat merupakan semua kode yang berada dibaris 
pertama (sebelah kiri kode TWS yang ditandai oleh kotak merah), sedangkan 
kode jenis karang keras berada dibaris berikutnya (sebelah kanan kod TWS)

Gambar 19. Layar tampilan untuk memasukkan data.
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Gambar 22. 
Tampilan untuk 
memproses fi le cpc 
ke Excel.

Menampilkan Hasil Analisis Foto
Setelah dseluruh foto transek dianalisis seluruh dan disimpan dalm fi le berformat 
*.cpc maka tahapan selanjutnya adalah menampilkan hasil analisis foto berdasarkan 
kategori biota dan substrat, dan hasilnya ditampilkan dalam fi le berformat *.xls atau 
*.xlsx. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
(1).  Klik File  Save Save .cpc fi le(s) to Excel

(2).  Masukkan seluruh fi le (50 buah) dengan cara menandai (highlight) semua fi le 
tempat fi le *.cpc yang disimpan dan ingin ditampilkan hasil analisisnya (Gambar 
22). Tandai pada pilihan ”New Excel workbook” dan beri nama pada kolom ”Transect 
name”. Selanjutnya klik pada tombol ”Process fi les”.

(3).  Selanjutnya pilih format fi le 
Excel yang akan dihasilkan, 
apakah dalam bentuk 
..xlsx atau format .xls. 
Selanjutnya klik OK, dan proses 
akan segera berjalan. Setelah 
proses selesai, simpan (save) 
fi le hasil proses analisis foto 
tersebut dan siap untuk dibuka 
dalam format Excel (Gambar 
23).
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Gambar 23. Contoh hasil keluaran dalam Excel..
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Lampiran 1. 
Isi fi le: coral_code_basic.txt

 
DFDFDF

AFAFAF

3       

 

“HC”,”Coral”,DFDFDF

“NC”,”Non Coral”,DFDFDF

“TWS”,”Tape, wand, shadow”,FF0000

“HC”,”Hard Coral”,”HC”

“NC”,”Non Coral”,”NC”

“TWS”,”Tape, Wand, Shadow”,”TWS”

NOTES,NOTES,NOTES 
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Lampiran 2. 
Isi fi le: coral_code.txt

DFDFDF

AFAFAF

12         

 

“HC”,”Coral”,DFDFDF

“DC”,”Recent Dead Coral”,DFDFDF

“DCA”,”Dead Coral with Algae”,DFDFDF

“SC”,”Soft Coral”,DFDFDF

“SP”,”Sponge”,DFDFDF

“FS”,”Fleshy Seaweed”,DFDFDF

“OT”,”Other Biota”,DFDFDF

“R”,”Rubble”,DFDFDF

“S”,”Sand”,DFDFDF

“SI”,”Silt”,DFDFDF

“RK”,”Rock”,DFDFDF

“TWS”,”Tape, wand, shadow”,FF0000

“ACB”,”Acropora Branching”,”HC”

“ACE”,”Acropora Encrusting”,”HC”

“ACS”,”Acropora Submassive”,”HC”

“ACD”,”Acropora Digitate”,”HC”

“ACT”,”Acropora Tabulate”,”HC”

“CB”,”Coral Branching”,”HC”

“CE”,”Coral Encrusting”,”HC”

“CF”,”Coral Foliose”,”HC”

“CM”,”Coral Massive”,”HC”

“CS”,”Coral Submassive”,”HC”

“CMR”,”Coral Mushroom”,”HC”

“CHL”,”Coral Heliopora”,”HC”

“CME”,”Coral Millepora”,”HC”

“CTU”,”Coral Tubipora”,”HC”

“DC”,”Recently Dead Coral”,”DC”

“DCA”,”Dead Coral with algae”,”DCA”

“SC”,”Soft Coral”,”SC”

“SP”,”Sponge”,”SP”

“ZO”,”Zoanthid”,”OT”

“OT”,”Other(Fauna)”,”OT”

“AA”,”Algal assemblage”,”FS”

“CA”,”Coralline algae”,”OT”

“HA”,”Halimeda”,”OT”

“MA”,”Makro Algae”,”FS”

“TA”,”Turf Algae”,”DCA”

“S”,”Sand”,”S”

“R”,”Rubble”,”R”

“SI”,”Silt”,”SI”

“RK”,”Rock”,”RK”

“TWS”,”Tape, Wand, Shadow”,”TWS”

NOTES,NOTES,NOTES
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“ACASP”,”Acropora aspera”,”NA”

“ACBRU”,”Acropora brueggemanni”,”NA”

“ACCAR”,”Acropora carduus”,”NA”

“ACCER”,”Acropora cerealis”,”NA”

“ACCLA”,”Acropora clathrata”,”NA”

“ACCYT”,”Acropora cytherea”,””NA”

“ACDIG”,”Acropora digitifera”,”NA”

“ACDIV”,”Acropora divaricata”,”NA”

“ACECH”,”Acropora echinata”,”NA”

“ACFLO”,”Acropora florida”,”NA”

“ACFOR”,”Acropora formosa”,”NA”

“ACGEM”,”Acropora gemmifera”,”NA”

“ACHUM”,”Acropora humilis”,”NA”

“ACHYA”,”Acropora hyacinthus”,”NA”

“ACLAT”,”Acropora latistella”,”NA”

“ACLON”,”Acropora longicyathus”,”NA”

“ACLOR”,”Acropora loripes”,”NA”

“ACMIC”,”Acropora microphthalma”,”NA”

“ACMIL”,”Acropora millepora”,”NA”

“ACMON”,”Acropora monticulosa”,”NA”

“ACNAS”,”Acropora nasuta”,”NA”

“ACPAL”,”Acropora palifera”,”NA”

“ACPRO”,”Acropora prostrata”,”NA”

“ACPUL”,”Acropora pulchra”,”NA”

“ACSAM”,”Acropora samoensis”,”NA”

“ACSAR”,”Acropora sarmentosa”,”NA”

“ACSEC”,”Acropora secale”,”NA”

“ACSUB”,”Acropora subglabra”,”NA”

“ACTEN”,”Acropora tenuis”,”NA”

“ACVAL”,”Acropora valida”,”NA”

“ACVER”,”Acropora verweyi”,”NA”

“ACYON”,”Acropora yongei”,”NA”

“ACSP.”,”Acropora sp.”,”NA”

“ALCAT”,”Alveopora catalai”,”NA”

“ALSP.”,”Alveopora sp.”,”NA”

“ANPUE”,”Anacropora puertogalerae”,”NA”

“ANSP.”,”Anacropora sp.”,”NA”

“ASGRA”,”Astreopora gracilis”,”NA”

“ASMYR”,”Astreopora myriophthalma”,”NA”

“ASSP.”,”Astreopora sp.”,”NA”

“BAAMI”,”Barabattoia amicorum”,”NA”

“BASP.”,”Barabattoia sp.”,”NA”

“CAFUR”,”Caulastrea furcata”,”NA”

“CASP.”,”Caulastrea sp.”,”NA”

“COMAY”,”Coeloseris mayeri”,”NA”

“COSP.”,”Coeloseris sp.”,”NA”

“CTECH”,”Ctenactis echinata”,”NA”

“CTSP.”,”Ctenactis sp.”,”NA”

“CYAGA”,”Cyphastrea agassizi”,”NA”

“CYCHA”,”Cyphastrea chalcidicum”,”NA”

“CYMIC”,”Cyphastrea microphthalma”,”NA”

“CYSER”,”Cyphastrea serailia”,”NA”
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“CYSP.”,”Cyphastrea sp.”,”NA”

“DIHEL”,”Diploastrea heliopora”,”NA”

“DISP.”,”Diploastrea sp.”,”NA”

“ECGEM”,”Echinopora gemmacea”,”NA”

“ECHOR”,”Echinopora horrida”,”NA”

“ECLAM”,”Echinopora lamellosa”,”NA”

“ECSP.”,”Echinopora sp.”,”NA”

“EUANC”,”Euphyllia ancora”,”NA”

“EUGLA”,”Euphyllia glabrescens”,”NA”

“EUSP.”,”Euphyllia sp.”,”NA”

“FAFAV”,”Favia favus”,”NA”

“FAMAR”,”Favia maritima”,”NA”

“FAMAT”,”Favia matthaii”,”NA”

“FAPAL”,”Favia pallida”,”NA”

“FARTM”,”Favia rotumana”,”NA”

“FARTN”,”Favia rotundata”,”NA”

“FASPE”,”Favia speciosa”,”NA”

“FAVER”,”Favia veroni”,”NA”

“FASP.”,”Favia sp.”,”NA”

“FTABD”,”Favites abdita”,”NA”

“FTCHI”,”Favites chinensis”,”NA”

“FTCOM”,”Favites complanata”,”NA”

“FTFLE”,”Favites flexuosa”,”NA”

“FTHAL”,”Favites halicora”,”NA”

“FTPAR”,”Favites paraflexuosa”,”NA”

“FTPEN”,”Favites pentagona”,”NA”

“FTRUS”,”Favites russelli”,”NA”

“FTSP.”,”Favites sp.”,”NA”

“FUCON”,”Fungia concinna”,”NA”

“FUDAN”,”Fungia danai”,”NA”

“FUFUN”,”Fungia fungites”,”NA”

“FUGRA”,”Fungia granulosa”,”NA”

“FUPAU”,”Fungia paumotensis”,”NA”

“FUREP”,”Fungia repanda”,”NA”

“FUSP.”,”Fungia sp.”,”NA”

“GLAST”,”Galaxea astreata”,”NA”

“GLFAS”,”Galaxea fascicularis”,”NA”

“GLSP.”,”Galaxea sp.”,”NA”

“GSEDW”,”Goniastrea edwardsi”,”NA”

“GSFAV”,”Goniastrea favulus”,”NA”

“GSPAL”,”Goniastrea palauensis”,”NA”

“GSPEC”,”Goniastrea pectinata”,”NA”

“GSRAM”,”Goniastrea ramosa”,”NA”

“GSRET”,”Goniastrea retiformis”,”NA”

“GSSP.”,”Goniastrea sp.”,”NA”

“GOCOL”,”Goniopora columna”,”NA”

“GOLOB”,”Goniopora lobata”,”NA”

“GOMIN”,”Goniopora minor”,”NA”

“GOSTO”,”Goniopora stokesi”,”NA”

“GOTNL”,”Goniopora tenella”,”NA”

“GOTND”,”Goniopora tenuidens”,”NA”
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“GOSP.”,”Goniopora sp.”,”NA”

“HECOE”,”Heliopora coerulea”,”NA”

“HESP.”,”Heliopora sp.”,”NA”

“HRLIM”,”Herpolitha limax”,”NA”

“HRWEB”,”Herpolitha weberi”,”NA”

“HRSP.”,”Herpolitha sp.”,”NA”

“HYEXE”,”Hydnophora exesa”,”NA”

“HYMIC”,”Hydnophora microconos”,”NA”

“HYPIL”,”Hydnophora pilosa”,”NA”

“HYRIG”,”Hydnophora rigida”,”NA”

“HYSP.”,”Hydnophora sp.”,”NA”

“LAPRU”,”Leptastrea pruinosa”,”NA”

“LAPUR”,”Leptastrea purpurea”,”NA”

“LATRA”,”Leptastrea transversa”,”NA”

“LASP.”,”Leptastrea sp.”,”NA”

“LEIRR”,”Leptoria irregularis”,”NA”

“LEPHR”,”Leptoria phrygia”,”NA”

“LESP”,”Leptoria sp.”,”NA”

“LIUND”,”Lithophyllon undulatum”,”NA”

“LISP.”,”Lithophyllon sp.”,”NA”

“LOHAT”,”Lobophyllia hataii”,”NA”

“LOHEM”,”Lobophyllia hemprichii”,”NA”

“LOSP.”,”Lobophyllia sp.”,”NA”

“MEAMP”,”Merulina ampliata”,”NA”

“MESCA”,”Merulina scabricula”,”NA”

“MESP.”,”Merulina sp.”,”NA”

“MIDIC”,”Millepora dichotoma”,”NA”

“MIEXE”,”Millepora exesa”,”NA”

“MIPLA”,”Millepora platyphylla”,”NA”

“MITEN”,”Millepora tenella”,”NA”

“MISP.”,”Millepora sp.”,”NA”

“MOCUR”,”Montastrea curta”,”NA”

“MOVAL”,”Montastrea valenciennesi”,”NA”

“MOSP.”,”Montastrea sp.”,”NA”

“MPAEQ”,”Montipora aequituberculata”,”NA”

“MPCAL”,”Montipora caliculata”,”NA”

“MPCAP”,”Montipora capricornis”,”NA”

“MPCON”,”Montipora confusa”,”NA”

“MPCRA”,”Montipora crassituberculata”,”NA”

“MPDEL”,”Montipora delicatula”,”NA”

“MPDIG”,”Montipora digitata”,”NA”

“MPFOL”,”Montipora foliosa”,”NA”

“MPHIS”,”Montipora hispida”,”NA”

“MPINF”,”Montipora informis”,”NA”

“MPMIL”,”Montipora millepora”,”NA”

“MPMON”,”Montipora monasteriata”,”NA”

“MPNOD”,”Montipora nodosa”,”NA”

“MPORI”,”Montipora orientalis”,”NA”
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“MPPEL”,”Montipora peltiformis”,”NA”

“MPTUR”,”Montipora turgescens”,”NA”

“MPUND”,”Montipora undata”,”NA”

“MPVEN”,”Montipora venosa”,”NA”

“MPSP.”,”Montipora sp.”,”NA”

“MYELE”,”Mycedium elephantotus”,”NA”

“MYSP.”,”Mycedium sp.”,”NA”

“OXLAC”,”Oxypora lacera”,”NA”

“OXSP.”,”Oxypora sp.”,”NA”

“PARUG”,”Pachyseris rugosa”,”NA”

“PASPE”,”Pachyseris speciosa”,”NA”

“PASP.”,”Pachyseris sp.”,”NA”

“PVCAC”,”Pavona cactus”,”NA”

“PVCLA”,”Pavona clavus”,”NA”

“PVDEC”,”Pavona decussata”,”NA”

“PVFRO”,”Pavona frondifera”,”NA”

“PVVEN”,”Pavona venosa”,”NA”

“PVSP.”,”Pavona sp.”,”NA”

“PEALC”,”Pectinia alcicornis”,”NA”

“PELAC”,”Pectinia lactuca”,”NA”

“PESP.”,”Pectinia sp.”,”NA”

“PLDAE”,”Platygyra daedalea”,”NA”

“PLLAM”,”Platygyra lamellina”,”NA”

“PLPIN”,”Platygyra pini”,”NA”

“PLSIN”,”Platygyra sinensis”,”NA”

“PLSP.”,”Platygyra sp.”,”NA”

“PCDAM”,”Pocillopora damicornis”,”NA”

“PCEYD”,”Pocillopora eydouxi”,”NA”

“PCVER”,”Pocillopora verrucosa”,”NA”

“PCSP.”,”Pocillopora speciosa”,”NA”

“PRANN”,”Porites annae”,”NA”

“PRCYL”,”Porites cylindrica”,”NA”

“PRHOR”,”Porites horizontalata”,”NA”

“PRLAT”,”Porites latistella”,”NA”

“PRLIC”,”Porites lichen”,”NA”

“PRLOB”,”Porites lobata”,”NA”

“PRLUT”,”Porites lutea”,”NA”

“PRNEG”,”Porites negrosensis”,”NA”

“PRNIG”,”Porites nigrescens”,”NA”

“PRRUG”,”Porites rugosa”,”NA”

“PRRUS”,”Porites rus”,”NA”

“PRSOL”,”Porites solida”,”NA”

“PRSP.”,”Porites sp.”,”NA”

“PSCON”,”Psammocora contigua”,”NA”

“PSDIG”,”Psammocora digitata”,”NA”

“PSSP.”,”Psammocora sp.”,”NA”

“SAROB”,”Sandalolitha robusta”,”NA”

“SASP.”,”Sandalolitha sp.”,”NA”

“SCAUS”,”Scolymia australis”,”NA”

“SCSP.”,”Scolymia sp.”,”NA”
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“SECAL”,”Seriatopora caliendrum”,”NA”

“SEHYS”,”Seriatopora hystrix”,”NA”

“SESP.”,”Seriatopora sp.”,”NA”

“STARM”,”Stylocoeniella armata”,”NA”

“STPIS”,”Stylophora pistillata”,”NA”

“STSP.”,”Stylophora sp.”,”NA”

“SYAGR”,”Symphyllia agaricia”,”NA”

“SYRAD”,”Symphyllia radians”,”NA”

“SYREC”,”Symphyllia recta”,”NA”

“SYVAL”,”Symphyllia valenciennesii”,”NA”

“SYSP.”,”Symphyllia sp.”,”NA”

“CAUL”,”Caulerpa sp.”,”NA”

“PADI”,”Padina sp.”,”NA”

“SARG”,”Sargassum sp.”,”NA”

“TURAL”,”Turbinaria sp.(algae)”,”NA”

“LOBP”,”Lobophytum sp.”,”NA”

“SARC”,”Sarcophyton sp.”,”NA”

“SINU”,”Sinularia sp.”,”NA”

“XENI”,”Xenia sp.”,”NA”

“ASCI”,”Ascidian”,”NA”

“CRIN”,”Crinoid”,”NA”

“ECHI”,”Echinoid”,”NA”

“GORG”,”Gorgonian”,”NA”

“ANEM”,”Sea anemone”,”NA”

“TRID”,”Tridacna sp.”,”NA”
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Monitoring Ikan KarangMonitoring Ikan Karang
Sasanti R.Suharti,  Kunto Wibowo,
Isa Nagib Edrus, Fahmi
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Ikan karang adalah ikan yang hidup berasosiasi dengan terumbu karang. Terumbu 
karang sebagai habitat ikan karang adalah tempat untuk mencari makan, berlindung, 
memijah dan tempat asuhan. Dengan demikian dilihat dari aspek biologi dan perilakunya, 

ikan karang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian habitatnya. Karena 
mobilitasnya, ikan dapat berpindah-pindah untuk memilih habitat dengan keadaan yang 
lebih sesuai untuk kehidupannya maka kehadiran atau ketidakhadiran jenis-jenis tertentu 
di suatu area terumbu karang merupakan petunjuk yang akurat mengenai kondisi 
kesehatan ekosistem tersebut. 

Berbagai cara dilakukan para ahli dalam mengkaji dinamika populasi ikan karang dan 
korelasinya dengan terumbu karang sebagai habitat aslinya (Feary et al., 2009), salah 
satunya adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 
populasi ikan karang di suatu area. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan guna 
menentukan langkah-langkah pengelolaan kawasan secara berkelanjutan (Longenecker 
et al., 2009).

Dalam usaha monitoring kondisi ikan karang dibutuhkan tenaga pengamat yang terlatih 
dan berpengalaman. Perekrutan dan persiapan tenaga-tenaga pengamat kondisi ikan 
karang terfokus pada pengembangan pemahaman yang baik mengenai pengenalan jenis 
ikan karang dan metode pengumpulan data. Pemerataan pengetahuan dan keterampilan 
dalam pemantauan kondisi ikan karang adalah pendekatan yang diharapkan bukan saja 
untuk suksesnya implementasi program COREMAP tetapi pengelolaan terumbu karang 
yang dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

METODE UNDERWATER VISUAL 
CENSUS (UVC)

Metode sensus visual bawah air yang  
dikembangkan English et al., (1997) 
merupakan metode yang cepat, akurat, 
efektif dan ramah lingkungan. Data 
yang dihasilkan relevan dengan tujuan 
pengelolaan perikanan karang secara khusus 
dan pengelolaan ekosistem terumbu karang 
secara umum. Ikan karang sebagian besar  
bersifat diurnal (aktif pada siang hari) dan 
hanya sebagian kecil yang bersifat nokturnal 
(aktif malam hari), oleh karena itu  pendekatan 
waktu sensus visual yang ideal dilakukan  
pada rentang waktu pagi hari hingga sore hari 
mendekati senja (antara pukul 09:00 – 16:00). 
Pendekatan waktu juga perlu memperhatikan 
kondisi pasang surut. Kondisi air surut sering 
menyebabkan arus tinggi dan kekeruhan juga 
tinggi. Waktu ideal adalah saat air mulai naik 
dimana ikan-ikan keluar untuk mencari makan. 

Sarana, Alat & Bahan

 Kapal motor ukuran sedang

Peralatan SCUBA

 Alat tulis: pensil, papan alas    

 dan lembar pencatatan data

 Roll meter sepanjang 70 m    

 terbuat dari viber

 Peta lokasi monitoring

 GPS receiver
 Kemera bawah air

 Buku identifi kasi ikan karang: 

 Masuda et al., (1984), 

 Allen & Adrim (2003),    

 Carpenter & Niem (2001), 

 Allen (2009) dan Allen &    

       Erdman (2012) dll.
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Gambar 24. Transek ikan “UVC”

CARA KERJA

1. Sebelum melakukan penyelaman, lengkapi informasi pada data sheet pengamatan 
ikan karang: no transek, lokasi, tanggal, waktu, kolektor, koordinat, kedalaman, pasut 
(pasang-surut), cuaca (cerah, mendung, hujan) dan diskripsi lokasi.

2. Lakukan penyelaman untuk membentangkan pita rol meter di area terumbu karang 
dengan  pola bentangan yang sejajar dengan garis pantai, dimana posisi pulau 
berada di sebelah kiri pita meteran terhitung dari titik nol meter. Pita rol meter yang 
dibentang sepanjang 70 m. Kedalaman penempatan pita meter antara 7 sampai 10 
m atau menyesuaikan dengan disain lokasi transek yang ditetapkan dalam tujuan 
penelitian dan harus pada kedalaman yang konstan. Setelah garis transek terpasang, 
penyelaman sensus perlu menunggu sekitar 5 - 15 menit agar ikan yang pergi 
menghindar kembali ke tempatnya semula.

3. Catat setiap jenis dan kelimpahan ikan karang (ikan corallivor, herbivor dan target) 
yang dijumpai sepanjang garis transek 70 m dengan batas kanan dan kiri masing-
masing berjarak 2,5 m sehingga area pengamatan mencakup luasan 350 m2 (Gambar 
24). Ikan yang berada di luar area transek tidak perlu dicatat.

4. Catat estimasi panjang total ikan herbivor dan target berikut jumlah individu ikan 
dalam rentang panjang (misalnya ikan dengan panjang 20 cm ada 6 individu). Untuk 
ikan corallivor ukuran tidak diperlukan tetapi hanya jumlah individunya saja yang 
dicatat menurut jenisnya masing-masing.

5. Ambil foto dan video ikan bawah air untuk ikan yang sulit diidentifi kasi secara 
langsung.

6. Reidentifi kasi ikan jenis tertentu melaui foto/video menggunakan buku literatur.
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PENCATATAN DATA

Dalam pencatatan data ikan karang sebagai data pendukung terhadap penilaian 
kesehatan ekosistem terumbu karang tidak semua jenis ikan dilakukan pencatatan. 
Untuk keefektifan dan keefi sienan pengamatan difokuskan terhadap jenis kelompok ikan 
tertentu yang dapat langsung dijadikan sebagai indikator terhadap kondisi kesehatan 
terumbu karang. Jenis ikan tersebut merupakan anggota dari delapan famili yang 
tergolong dalam tiga pengelompokan berdasarkan fungsi ekologi dan ekonomisnya 
yaitu corallivor: Chaetodontidae (kepe-kepe), herbivor: Scaridae (kakatua), Acanthuridae 
(brajanata), Siganidae (beronang) dan ikan target: Serranidae (kerapu), Lutjanidae (kakap), 
Lethrinidae (lencam), Haemulidae (bibir tebal). Pencatatan data meliputi kelimpahan 
individu, keanekaragaman jenis dan estimasi panjang total setiap individu.

Chaetodontidae. Sebagian besar spesies dari kelompok ini merupakan pemakan polip 
karang (Reese, 1981). Sehingga distribusi, kelimpahan dan keanekaragaman jenis dari 
kelompok ikan ini di suatu ekosistem terumbu karang merupakan bioindikator terhadap 
kesehatan ekosistem tersebut (Vivien and Navarro, 1983 ; Reese, 1977, 1981 ; Nash, 
1988). Kelompok ikan Chaetodontidae dalam suatu kawasan atau ekosistem terumbu 
karang di Indonesia, dikatagorikan:

keanekaragaman jenis rendah           : H < 10 jenis
keanekaragaman jenis sedang           : 10 jenis ≤ H ≤ 20 jenis
keanekaragaman jenis tinggi              : H > 20 jenis
      (Data times series COREMAP)

Serranidae, Lutjanidae, Lethrinidae dan Haemulidae. Secara ekologis spesies anggota 
keempat kelompok ikan ini berperan sebagai karnivora atau predator. Kelompok ikan 
ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengontrol kelompok 
ikan lain yang status trofi knya lebih rendah (Obura & Grimsdith, 2009). Selain itu, secara 
ekonomi kelompok ikan ini merupakan target tangkapan nelayan. Cara penangkapan ikan 
target sangat berpengaruh terhadap kelestarian ekosistem khususnya penangkapan yang 
tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom, cyanida dan penangkapan berlebih 
(over fi shing). Sehingga kehadiran atau ketidakhadiran spesies anggota kelompok ikan 
ini merupakan petunjuk yang baik terhadap tingkat gangguan antropogenik (Obura & 
Grimsdith, 2009). Keanekaragaman jenis, kelimpahan dan biomassa anggota kelompok 
ikan ini dapat dijadikan petunjuk dalam usaha monitoring kondisi ekosistem terumbu 
karang dan juga status perikanan tangkap terumbu karang (Badrudin et al., 2010; Gisawa 
& Lokani, 2001; Soede et al., 2006; Setiawan et al., 2013).

Scaridae, Acanthuridae dan Siganidae. Fungsi ekologis spesies anggota ketiga 
kelompok ikan ini adalah sebagai herbivora. Ikan herbivorous mempunyai peran penting 
dalam regenerasi karang yaitu dengan mengontrol pertumbuhan makroalga, turf alga 
dan menyediakan subtrat sebagai tempat hidup rekrutmen karang (Green & Belwood, 
2009 ; Gomez & Yap, 1988 ; Berkepile & Hay, 2008 ; Bruno, 2008). Selain fungsi ekologi 
yang sangat penting, spesies anggota kelompok ini juga  merupakan target tangkapan 
nelayan seperti kelompok ikan karnivora di atas.  

Pencatatan ukuran panjang total dari tubuh ikan herbivor dan target adalah parameter yang 
berkaitan dengan penilaian sediaan (biomassa per luasan area terumbu karang). Namun 



36 Panduan Monitoring Kesehatan Terumbu Karang

Katagori Famili Data yang dicatat

Corallivorous Chaetodontidae 1. Jumlah jenis
2. Kelimpahan individu setiap jenis

Herbivorous Scaridae 
Siganidae 
Acanthuridae 

1. Jumlah jenis 
2. Kelimpahan individu setiap jenis 
3. Estimasi ukuran panjang total

Ikan target Serranidae 
Lutjanidae 
Haemulidae 
Lethrinidae 

1. Jumlah jenis 
2. Kelimpahan individu setiap jenis 
3. Estimasi ukuran panjang total 

Endanger 
species 

E.g : Cheilinus undulatus, 
Pterapogon kauderni, 
beberapa spesies hiu & pari

1. Jumlah jenis 
2. Kelimpahan individu setiap jenis 
3. Estimasi ukuran panjang total

Catatan penting 1. Spawning agregation spesies tertentu 
2.  Hadirnya invasive species. 
3.  dll

Tabel 1. Jenis data yang dikumpulkan dalam proses monitoring ikan karang.

Gambar 25. 
Panjang standar, panjang 
menggarpu dan panjang total 
ikan karang

kesulitan yang akan kita hadapi dalam memperkirakan ukuran ikan di dalam air adalah 
adanya bias. Ukuran ikan tampak lebih besar/panjang ± 30% dari ukuran sebenarnya. 
Jadi ketika di dalam air, apa yang kita lihat sepanjang 50 cm, ukuran sebenarnya hanya 35 
cm. Oleh karena itu keterampilan menaksir panjang ikan dalam air harus dikembangkan 
sampai tingkat mahir, pengamat perlu melakukan latihan menaksir panjang ikan dengan 
metode “sticks” atau dengan menggunakan bentuk ikan, yaitu mencoba untuk menaksir 
panjang tongkat/bentuk ikan yang beragam ukuran di bawah air secara berulang-ulang 
hingga pengamat mampu melakukan taksiran mendekati ukuran sebenarnya. Idealnya 
pengamat mampu mengestimasi ukuran panjang ikan di dalam air dengan ketelitian/
selisih 5 (lima) cm (Wilson & Green, 2009). 

Secara ringkas pencatatan data yang dilakukan dalam proses monitoring ikan karang 
disajikan pada Tabel 1. Selain tiga katagori kelompok ikan karang yang telah diuraikan 
di atas, dilakukan pula pencatatan data terhadap jenis ikan karang terancam punah atau 
dilindungi dan catatan penting lainnya apabila dijumpai saat monitoring berlangsung. 
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PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Observer  bertanggung jawab terhadap keakuratan data, dokumentasi data, pengolahan 
hingga analisis data. Semua data yang di dapat dari lapangan sebaiknya langsung 
didigitasi pada hari itu juga. Hal ini untuk menghindari kelupaan dan kesalahan dalam 
hal entri data apabila dilakukan setelah data menumpuk banyak. Data didokumentasikan 
dalam program excel sebagai data base. Selanjutnya dari data ini dilakukan pengolahan 
dan analisa data yang meliputi: 
1. Keanekaragaman jenis
 Keanekaragaman jenis adalah total dari spesies ikan karang yang diamati selama 

monitoring di suatu lokasi ekosistem terumbu karang. 

2. Densitas (kelimpahan)
 Densitas (D) adalah jumlah individu seluruh spesies ikan karang per famili per luas 

area pengamatan.
 

3. Hubungan panjang-berat
 Hubungan panjang berat adalah berat individu ikan herbivor atau ikan target (W: gram) 

sama dengan indeks spesifi k spesies (a) dikalikan dengan estimasi panjang total (L: 
cm) dipangkat indeks spesifi k spesies (b). Indeks spesifi k spesies a dan b mengikuti 
Froese & Pauly, 2014 dan Kulbicki et.al., disajikan dalam lampiran. 

 4. Biomassa
 Biomassa (B: gram/m2) adalah berat individu ikan herbivor dan target (W) per luas area 

pengamatan.  

   Dalam analisis data yang diambil secara time series. Data terakhir (terbaru) harus 
dibandingkan dengan data-data sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk kepentingan 
interpretasi hasil dan informasi terkini mengenai perkembangan kondisi komunitas 
ikan karang pada khususnya dan ekosistem terumbu karang pada umumnya.

D =   Individu (ikan corallivor, herbivor dan target; setiap famili) = X Individu/m2

                                          350 m2

W =  a x Lb

B =  W total setiap famili (gram)
          transek (350 m2)

PENYAJIAN DATA

Dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan ekosistem terumbu karang maka data ikan 
karang dalam interpretasi data pembahasannya dianalisis dari 4 (empat) pendekatan di 
bawah ini. Adapun beberapa contoh bentuk penyajian hasil dapat dilihat dalam lampiran 
5.



38 Panduan Monitoring Kesehatan Terumbu Karang

PENYUSUNAN LAPORAN PENGAMATAN

Format pelaporan meliputi:
1. Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, tujuan, serta target yang ingin 

dicapai. Latar belakang memuat informasi dasar dan permasalahan apa pentingnya 
monitoring harus 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 analisisa data. Waktu memuat tanggal pengamatan 
dilakukan. Proses persiapan dan metode pelaksanaan pemantauan, disampaikan 
dalam cara kerja. Tahapan pengolahan data yang diperoleh, dicantumkan dalam 
bagian analisis data.

3. Hasil dan Pembahasan, memuat 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 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.

Epinephelus merra

1. Keanekaragaman jenis dan kelimpahan individu ikan corallivorous (Chaetodontidae)
2. Keanekaragaman jenis, kelimpahan individu, ukuran dan biomassa ikan herbivorous 

(Scaridae, Acanthuridae dan Siganidae). Nilai kelimpahan dikonversi kedalam satuan 
individu/ha dan biomassa dikonversi kedalam satuan kg/ha.

3. Keanekaragaman jenis, kelimpahan individu, ukuran dan biomassa  ikan target/ikan 
konsumsi (Serranidae, Lutjanidae, Haemulidae dan Lethrinidae). Nilai kelimpahan 
dikonversi kedalam satuan individu/ha dan biomassa dikonversi kedalam satuan kg/
ha.

4. Catatan ditemukannya endanger spesies dan catatan penting lainnya.
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No Spesies

1 Chaetodon adiergastos

2 Chaetodon auriga

3 Chaetodon baronessa

4 Chaetodon bennetti

5 Chaetodon citrinellus

6 Chaetodon collare

7 Chaetodon decussatus

8 Chaetodon ephippium

9 Chaetodon falcula

10 Chaetodon guentheri

11 Chaetodon guttatissimus

12 Chaetodon interruptus

13 Chaetodon kleinii

14 Chaetodon lineolatus

15 Chaetodon lunula

16 Chaetodon lunulatus

17 Chaetodon melannotus

18 Chaetodon mertensii

19 Chaetodon meyeri

20 Chaetodon modestus

21 Chaetodon ocellicaudus

22 Chaetodon octofasciatus

23 Chaetodon ornatissimus

24 Chaetodon oxycephalus

25 Chaetodon pelewensis

26 Chaetodon punctatofasciatus

27 Chaetodon rafflesii

Lampiran 4. Daftar spesies ikan corallivor, herbivor dan target di Indonesia      
        (Survey COREMAP, 2009 – 2011) dan nilai konstanta a dan b  
        (Froese & Pauly, 2014, Kulbicki et al., 2005).

No Spesies

28 Chaetodon selene

29 Chaetodon semeion

30 Chaetodon speculum

33 Chaetodon triangulum

34 Chaetodon trifascialis

35 Chaetodon trifasciatus

36 Chaetodon ulietensis

37 Chaetodon unimaculatus

38 Chaetodon vagabundus

39 Chaetodon xanthocephalus

40 Chaetodon xanthurus

41 Chelmon rostratus

42 Coradion altivelis

43 Coradion chrysozonus

44 Coradion melanopus

45 Forcipiger flavissimus

46 Forcipiger longirostris

47 Hemitaurichthys polylepis

48 Hemitaurichthys zoster

49 Heniochus acuminatus

50 Heniochus chrysostomus

51 Heniochus monoceros

52 Heniochus pleurotaenia

53 Heniochus singularius

1. Chaetodontidae



42 Panduan Monitoring Kesehatan Terumbu Karang

No Spesies a b Tipe

1 Bolbometopon muricatum 0.0138 3.03 TL

2 Cetoscarus bicolor 0.01567 3 TL

3 Chlorurus microrhinos 0.0273 2.93 FL

4 Chlorurus strongilocephalus 0.01 3.04 TL

5 Chlorurus capistratoides 0.0138 3.03 TL

6 Chlorurus bleekeri 0.0243 2.969 TL

7 Chlorurus sordidus 0.00894 3.295 TL

8 Hipposcarus longiceps 0.0138 3.03 TL

9 Leptoscarus vaigiensis 0.0186 2.944 TL

10 Scarus bleekeri 0.01995 3.01 TL

11 Scarus bowersi 0.00389 3.12 TL

12 Scarus dimidiatus 0.00389 3.12 TL

13 Scarus flavipectoralis 0.01995 3.01 TL

14 Scarus forsteni 0.01995 3.01 TL

15 Scarus frenatus 0.032 3.06 SL

16 Scarus ghoban 0.0233 2.919 TL

17 Scarus gibbus 0.01 3.04 TL

18 Scarus globiceps 0.0155 3 TL

19 Scarus hypselopterus 0.00389 3.12 TL

20 Scarus longiceps 0.0138 3.03 TL

21 Scarus microrhinos 0.0273 2.93 FL

22 Scarus niger 0.0142 3.14 FL

23 Scarus oviceps 0.018 3 TL

24 Scarus prasiognathos 0.00389 3.12 TL

25 Scarus quoyi 0.0234 2.956 TL

26 Scarus rivulatus 0.01745 3.074 FL

27 Scarus schlegeli 0.02306 2.969 FL

28 Scarus spinus 0.00389 3.12 TL

29 Scarus tricolor 0.01445 3.02 TL

30 Scarus troschelii 0.01 3.04 TL

2. Scaridae
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3. Acanthuridae

No Spesies a b Tipe

1 Acanthurus auranticavus 0.0280 2.983 TL

2 Acanthurus blochii 0.0251 3.032 TL

3 Acanthurus dussumieri 0.0426 2.868 TL

4 Acanthurus grammoptilus 0.02188 2.97 TL

5 Acanthurus leucosternon 0.0280 2.983 TL

6 Acanthurus lineatus 0.0280 2.983 TL

7 Acanthurus mata 0.01698 3.01 TL

8 Acanthurus nigricans 0.0280 2.983 TL

9 Acanthurus nigricauda 0.0168 3.168 TL

10 Acanthurus nigrofuscus 0.0264 3.028 TL

11 Acanthurus olivaceus 0.0280 2.983 TL

12 Acanthurus pyroferus 0.0280 2.983 TL

13 Acanthurus thompsoni 0.01533 3.00 TL

14 Ctenochaetus tominiensis 0.02239 2.98 TL

15 Acanthurus triostegus 0.0831 2.570 TL

16 Acanthurus tristis 0.0280 2.983 TL

17 Ctenochaetus binotatus 0.02630 2.92 TL

18 Ctenochaetus cyanocheilus 0.02188 2.97 TL

19 Ctenochaetus striatus 0.02239 2.98 TL

20 Ctenochaetus strigosus 0.02239 3.04 TL

21 Naso brachycentron 0.0085 3.250 TL

22 Naso brevirostris 0.0107 3.243 TL

23 Naso hexacanthus 0.02455 2.95 TL

24 Naso lituratus 0.0085 3.250 TL

25 Naso thynnoides 0.01032 0.95 TL

26 Naso tuberosus 0.02399 2.95 TL

27 Naso unicornis 0.0179 3.035 TL

28 Naso vlamingii 0.03020 2.96 TL

29 Paracanthurus hepatus 0.02188 2.97 TL

30 Zebrasoma desjardinii 0.0378 3.857 TL

31 Zebrasoma flavescens 0.0378 3.857 TL

32 Zebrasoma scopas 0.0291 2.993 TL

33 Zebrasoma veliferum 0.0343 2.866 TL
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No Spesies a b Tipe

1 Siganus argenteus 0.0131 3.088 FL

2 Siganus canaliculatus 0.012 3.011 TL

3 Siganus corallinus 0.00234 3.821 FL

4 Siganus doliatus 0.01036 3.272 FL

5 Siganus guttatus 0.0174 3 TL

6 Siganus javus 0.0166 3 TL

7 Siganus lineatus 0.0219 2.998 FL

8 Siganus magnifi cus 0.0166 3 TL

9 Siganus puelloides 0.0166 3 TL

10 Siganus puellus 0.01761 3.028 FL

11 Siganus punctatus 0.00949 3.276 FL

12 Siganus spinus 0.01502 3.093 FL

13 Siganus stellatus 0.0166 3 TL

14 Siganus vermiculatus 0.0166 3 TL

15 Siganus virgatus 0.0166 3 TL

16 Siganus vulpinus 0.01616 3 TL

4. Siganidae
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No Spesies a b Tipe

1 Aethaloperca rogaa 0.0299 3 TL

2 Anyperodon leucogrammicus 0.00318 3.328 TL

3 Cephalopholis argus 0.00678 3.274 TL

4 Cephalopholis boenak 0.0155 3.002 TL

5 Cephalopholis cyanostigma 0.01259 3.04 TL

6 Cephalopholis formosa 0.01259 3.04 TL

7 Cephalopholis leopardus 0.0149 3 TL

8 Cephalopholis microprion 0.01259 3.04 TL

9 Cephalopholis miniata 0.0256 2.864 TL

10 Cephalopholis pachycentron 0.0155 3.002 TL

11 Cephalopholis sexmaculata 0.0268 3 SL

12 Cephalopholis sonnerati 0.0145 3.058 TL

13 Cephalopholis urodeta 0.02822 2.818 FL

14 Cephalopolis spiloperca 0.0273 3 TL

15 Cromileptes altivelis 0.09619 2.489 FL

16 Epinephellus fuscoguttatus 0.016 3 TL

17 Epinephelus caeruleopunctatus 0.0214 2.907 TL

18 Epinephelus coioides 0.0144 3.024 TL

19 Epinephelus corallicola 0.01363 3 TL

20 Epinephelus fasciatus 0.0229 2.877 TL

21 Epinephelus hexagonatus 0.01766 2.93 TL

22 Epinephelus lanceolatus 0.0173 3 TL

23 Epinephelus malabaricus 0,01280 3,034 TL

24 Epinephelus merra 0.00493 3.413 TL

25 Epinephelus ongus 0.0216 2.887 TL

26 Epinephelus sexfasciatus 0.0265 2.877 TL

27 Epinephelus tauvina 0.0144 3.024 TL

28 Epinephelus polyphekadion 0.0124 3.057 TL

29 Gracila albomarginatus 0.01259 3.04 TL

30 Plectropoma leopardus 0.0114 3.2 SL

31 Plectropomus areolatus 0.01259 3.04 TL

32 Plectropomus laevis 0.0198 3 TL

33 Plectropomus maculatus 0.0156 3 FL

34 Plectropomus pessuliferus 0.01259 3.04 TL

35 Variola louti 0.01219 3.079 FL

5. Serranidae
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No Spesies a b Tipe

1 Aphareus furca 0.01048 3 TL

2 Aprion  virescens 0.02297 2.886 FL

3 Lutjanus biguttatus 0.0138 2.99 TL

4 Lutjanus bohar 0.01563 3.059 FL

5 Lutjanus carponotatus 0.0138 2.99 TL

6 Lutjanus decussatus 0.0138 2.99 TL

7 Lutjanus ehrenbergi 0.0026 3.335 TL

8 Lutjanus fulviflamma 0.02048 2.96 FL

9 Lutjanus fulvus 0.02106 2.974 FL

10 Lutjanus gibbus 0.042 2.68 TL

11 Lutjanus johnii 0.0182 2.984 TL

12 Lutjanus lutjanus 0.0235 2.807 TL

13 Lutjanus monostigma 0.02218 2.913 FL

14 Lutjanus quinquelineatus 0.0123 3.066 FL

15 Lutjanus rivulatus 0.01784 3 TL

16 Lutjanus russelli 0.00708 3.234 TL

17 Lutjanus semicinctus 0.00398 3.428 FL

18 Lutjanus vitta 0.00999 3.11 TL

19 Lutjanus kasmira 0.00842 3.247 FL

20 Macolor macularis 0.01413 2.99 TL

21 Macolor niger 0.01453 3 TL

6. Lutjanidae
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No Spesies a b Tipe

1 Gnatodentex aurolineatus 0.01804 3.063 FL

2 Lethrinus erythracanthus 0.02138 2.92 TL

3 Lethrinus erythropterus 0.0298 3 SL

4 Lethrinus harax 0.0154 3.043 TL

5 Lethrinus lentjan 0.0197 2.986 FL

6 Lethrinus olivaceus 0.02936 2.851 FL

7 Lethrinus ornatus 0.02138 2.92 TL

8 Monotaxis grandoculis 0.02296 3.022 FL

8. Lethrinidae

No Spesies a b Tipe

1 Diagramma pictum 0.0077 3.131 TL

2 Plectorhinchus albovittatus 0.01288 3 TL

3 Plectorhinchus chaetodontoides 0.0148 3.083 FL

4 Plectorhinchus chrysotaenia 0.01288 3 TL

5 Plectorhinchus flavomaculatus 0.01288 3 TL

6 Plectorhinchus gibbosus 0.0396 2.761 TL

7 Plectorhinchus lessonii 0.02239 2.96 TL

8 Plectorhinchus lineatus 0.01255 3.079 FL

9 Plectorhinchus obscurus 0.02703 2.885 FL

10 Plectorhinchus vittatus 0.01288 3 TL

11 Plectorhinchus pictus 0.013 3.019 TL

12 Plectorhinchus picus 0.01151 3.089 FL

7. Haemulidae
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Lampiran 5. Contoh penyajian data 

1. Corallivorous

Tabel X. Keanekaragaman jenis dan kelimpahan corallivorous

Gambar X. Perbandingan rata-rata diversitas (A) dan densitas (B) corallivorous 
dalam kurun waktu monitoring t0 hingga t1.
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2. Herbivorous 
Tabel X. Keanekaragaman jenis dan kelimpahan ikan herbivorous

Tabel  X. Densitas ikan herbivorous

Tabel  X. Biomassa  ikan herbivorous

Gambar X. Perbandingan rata-rata keanekaragaman jenis (A), densitas (B) dan 
biomassa  (C) ikan herbivorous dalam kurun waktu monitoring t0 hingga t1
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3. Ikan target
Tabel X. Keanekaragaman jenis dan kelimpahan ikan ekonomis penting 

Tabel  X. Densitas  ikan ekonomis penting

Tabel  X. Biomassa  ikan ekonomis penting 

Gambar X. Perbandingan rata-rata keanekaragaman jenis (A), kelimpahan (B) dan 
biomassa  (C) ikan target dalam kurun waktu monitoring t0 hingga t1.



51Panduan Monitoring Kesehatan Terumbu Karang

La
m

pi
ra

n 
6.

 C
on

to
h 

pe
ng

ol
ah

an
 d

at
a 

un
tu

k 
m

en
gk

on
ve

rs
i p

an
ja

ng
 ik

an
 m

en
ja

di
 n

ila
i b

io
m

as
sa

 (g
ra

m
).



52 Panduan Monitoring Kesehatan Terumbu Karang

1.  Chaetodontidae

Lampiran 7. Nama ilmiah dan gambar setiap jenis ikan (Kuiter & Tonozuka, 
2001 ; Froese & Pauly, 2014 ; Allen et al., 2003 ; Kunto & M Adrim)
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2. Scaridae
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3. Acanthuridae
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4. Siganidae
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5. Serranidae
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6. Lutjanidae
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7. Haemulidae

8. Lethrinidae
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Monitoring MegabenthosMonitoring Megabenthos
Ucu Yanu Arbi, Hendrik A.W. Cappenberg,  
Hendra F. Sihaloho
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K eanekaragaman hayati menjadi salah satu isu global dalam pembahasan 
masalah lingkungan, termasuk di dalamnya ekosistem terumbu karang pada 
lingkungan pesisir. Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro pada bulan Juni 

1992 yang ditandatangani oleh 153 negara peserta menghasilkan konvensi tentang 
keanekaragaman hayati (Sediadi, 1999). Sastrapradja et al. (1989) mengatakan bahwa 
pendekatan keanekaragaman hayati berdasar ekosistem secara teoristis lebih rumit 
dibanding pendekatan genetis dan jenis. Hal ini berkaitan dengan adanya interaksi antara 
berbagai jenis biota di dalamnya. Salah satu ekosistem yang memiliki keanekaragaman 
hayati yang sangat tinggi adalah terumbu karang, dimana hidup berbagai biota bernilai 
ekonomis tinggi. Hal ini menjadikan terumbu karang sebagai daerah mencari sumber 
pangan yang penting bagi masyarakat pesisir (Salm et al., 2000).

Terumbu karang merupakan habitat dari berbagai kelompok biota laut, baik yang 
bersifat permanen maupun sementara. Salah satu penyusun ekosistem terumbu karang 
adalah kelompok fauna bentik, yaitu kelompok fauna yang hidup di dasar perairan. 
Ekhinodermata, Moluska dan Krustasea merupakan kelompok fauna bentik yang sering 
ditemukan hidup di terumbu karang. Kelompok fauna bentik berukuran yang relatif besar 
dan yang memiliki populasi tinggi memiliki peranan penting bagi kondisi dan kestabilan 
ekosistem. Hal ini menjadikan kelompok-kelompok biota tersebut potensial sebagai 
objek untuk pemantauan kesehatan terumbu karang. Tujuan dari pemantauan fauna 
megabenthos adalah untuk mengetahui kondisi megabenthos di ekosistem terumbu 
karang suatu perairan sebagai bagian dari pemantauan 
status kesehatan terumbu karang. Sedangkan, sasaran dari 
buku manual agar pengguna mampu untuk 1. Melakukan 
pengambilan data megabenthos, 2. Menganalisa data dan 3. 
Menyusun laporan pemantauan megabenthos.

PENGAMBILAN DATA
Monitoring fauna megabenthos target dilakukan dengan 
menggunakan metode Benthos Belt Transect (BBT) yang 
merupakan modifi kasi dari belt transect  (Loya, 1978; Munro, 
2013) dengan menggunakan peralatan selam atau SCUBA 
(self-contained underwater breathing apparatus).Transek fauna 
megabenthos disinkronkan dengan transek karang dan ikan 
karang pada stasiun transek permanen yang posisinya sudah 
ditetapkan.

Metode ini dilakukan dengan cara sebagai berikut
1. Tarik garis dengan pita berskala (roll meter) sejajar garis pantai pada kedalaman 7 – 12 

m dengan panjang transek 70 m,garis pantai selalu berada di sebelah kiri penyelam 
sewaktu menarik pita transek.

2. Setelah pita transek terpasang, lakukan pengamatan dan pencatatan jenis dan jumlah 
megabentos target (Tabel 2)dari titik 0 m sampai 70 m dengan lebar observasi 1 
meter ke kiri dan kanan garis transek, sehingga luas pemantauan menjadi 140 m2 (2 
x 70 m) (Gambar 26).

3. Selain pengamatan megabenthos. penyelam juga mencatat kerusakan karang akibat 
penangkapan ikan dengan bahan peledak, bubu maupun jaring.

Alat dan Bahan

 Peralatan SCUBA

 Roll meter 
 Slate
 Kertas Tahan Air   

(waterproof) 
 Pensil
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Gambar 26. Skema transek megabenthos

4. Selanjutnya, pindahkan data hasil pengamatan ke dalam bentuk spreadsheet (Tabel 
2) misalnya dengan menggunakan program microsoft excel. Pengolahan data 
menggunakan program microsoft excel meliputi jumlah jenis, jumlah individu tiap jenis 
dan kelimpahan. Data yang diperoleh juga dapat dimanfaatkan untuk analisa lanjutan 
sesuai dengan kebutuhan.

MEGABENTHOS TARGET

Justifi kasi
Terdapat delapan jenis atau kelompok jenis fauna megabenthos yang menjadi target 
monitoring, yaitu teripang, kima, lobster, lola, bintang laut berduri, siput drupella, bulu 
babi dan bintang laut biru (Tabel 2). Target pemantauan adalah kedelapan megabenthos 
yang memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan terumbu karang. Fauna megabenthos  
tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar berdasarkan nilai atau manfaatnya 
bagi masyarakat  dan   ekosistem terumbu karang. Kelompok pertama yaitu  jenis-jenis 
Megabenthos yang secara umum dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu teripang, kima, 
lobster dan lola.

No. Megabenthos Nama spesies

1 Teripang / Sea Cucumbers / Holothurians

2 Kima / Giant clams Tridacna spp. dan Hippopus spp.

3 Lobster Panulirus spp.

4 Lola Trochus spp.

5 Bintang Laut berduri / Crown-of-thorns starfi sh Acanthaster planci

6 Siput Drupella / Coral eating snails Drupella cornus dan D. rugosa

7 Bulu babi / Sea urchin Diadema spp.

8 Bintang laut biru / blue starfi sh Linckia laevigata

Tabel 2. Jenis-jenis megabenthos target yang akan diamati
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Teripang

Pengamatan dari jenis ini bermanfaat untuk mengetahui apakah tingkat pemanfaatan 
masih sustainable, apakah terjadi ekploitasi yang berlebihan atau masih dalam batas-
batas lestari.

Biota ekonomis  tersebut secara kontinu  menjadi  sasaran target  tangkapan  oleh  
masyarakat nelayan. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan populasi dan 
keberadaannya di ekosistem terumbu karang menjadi terancam. Penangkapan biota-
biota ekonomis secara berlebihan akan mengganggu keseimbangan ekosistem, dimana 
ketiadaan biota-biota tersebut akan mengganggu jaring-jaring dan rantai makanan.
Kelompok kedua adalah fauna megabenthos yang mempunyai hubungan sangat 
erat dengan terumbu karang, yakni Acanthaster planci, Drupella spp. Kedua jenis biota 
ini memakan polip karang dan mematikan koloni karang. Pada tahapan lebih lanjut, 
ledakan populasi kedua hewan ini dapat menyebabkan kerusakan karang yang cukup 
ekstensif, sehingga keberadaannya perlu dimonitor. Pengendalian hewan-hewan ini 
perlu segera dilakukan bila tanda-tanda ledakan poluasi terjadi. Sedangkan, kelompok 
megabenthos ketiga adalah jenis bulu babi dan bintang laut biru. Pemilihan kedua biota 
terakhir karena kedua biota tersebut dapat hidup berdampingan dengan terumbu karang 
tanpa menimbulkan suatu yang merugikan terumbu karang. Hewan-hewan ini tidak 
dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak juga merugikan terumbu karang, sehingga 
kehadirannya diharapkan dapat menunjukkan kondisi kesehatan terumbu karang. 
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kehadiran bulu babi dalam jumlah yang banyak  
berkaitan dengan kerusakan terumbu karang dan sebagai indikasi adanya zat pencemar 
yang masuk kedalam perairan.

Berbagai jenis megabenthos berikut yang selalu dipantau keberdaannya.
1. Teripang / Sea Cucumbers / Holothurians
 Teripang adalah berbagai jenis timun laut yang umum dikonsumsi.

  
  

 



64 Panduan Monitoring Kesehatan Terumbu Karang

2. Kima / Giant clams
 Kima adalah beberapa jenis kerang yang tergabung dalam Subfamili Tridacninae 

(Famili Cardiidae), terdiri dari lima jenis dalam genus Tridacna dan dua jenis dalam 
genus Hippopus.

 Pengamatan kima dilakukan dengan mengamati jenis penempelannya, apakah kima 
hidup meliang di karang atau hidup menempel di pasir. Kemudian, panjang ukuran tiap 
kima yang ditemukan akan dicatat kedalam cm terdekat.

3. Lobster
 Lobster adalah berbagai jenis udang karang.

4. Lola / Trochus sp. dan Tectus sp.
 Lola adalah berbagai jenis siput dalam famili Trochidae, pencatatan dilakukan untuk 

lola dari jenis Trochus sp. dan Tectus sp.

5. Bintang laut berduri / Crown-of-torns starfi sh / Acanthaster planci
 Bintang laut berduri merupakan jenis bintang laut pemakan polip karang. Hanya 

terdapat satu spesies bintang laut berduri, yaitu Acanthaster planci. Pengamat juga 
mencatat keragaman ukuran bintang laut seribu, apakah berukuran beragam atau 
tidak.

6. Siput Drupella
 Drupella spp. termasuk siput pemakan polip karang yang tergabung dalam Famili 

Muricidae. Hanya terdapat dua spesies di Indonesia (Drupella cornus dan Drupella 
rugosa).

7. Bulu babi / Sea urchin
 Bulu babi yang masuk ke dalam kelompok fauna mega benthos yang dimonitoring 

adalah semua jenis dan semua ukuran.

8. Bintang laut biru / blue starfi sh / Linckia laevigata
 Bintang laut biru yang termasuk dalam monitoring megabentos adalah jenis Linckia 

laevigata baik yang berwarna biru, ungu, oranye maupun abu-abu.
 

Kima / Giant clams
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No. Megabenthos
 Stasiun 

SNL_001 SNL_002 SNL_003 SNL_004 dst…

1 Teripang 5 4 - 3 …..

2 Kima 3 2 9 5 …..

3 Lobster 7 2 - 6 …..

4 Lola - 2 2 1 …..

5 Acanthaster planci 4 9 2 - …..

6 Siput Drupella 1 3 8 - …..

7 Bulu babi  1  8  17  6  …..

8 Linckia laevigata 5 2 - 4

Tabel 3. Contoh data hasil pengamatan megabenthos

PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

Tampilan data yang digunakan untuk pemantauan fauna megabenthos  harus memuat 
beberapa komponen utama, seperti jenis atau kelompok fauna megabenthos  yang 
diobservasi, nama / kode stasiun dan jumlah individu fauna megabenthos  pada setiap 
stasiun. Tabel 3 di bawah merupakan contoh tampilan data yang digunakan dalam 
pemantauan megabenthos .

Lobster / Panulirus spp. Lola / Trochus spp. Bintang laut berduri / Crown-of-torns 
starfi sh / Acanthaster planci

Siput Drupella Bulu babi / Sea urchin Bintang laut biru / Linckia laevigata
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Kelimpahan (abundance) (Harvey, 2008) megabenthos dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut :

Kepadatan X =           (jumlah individu X)         
  luas belt transect (140m2)

Contoh:
Data dari Tabel 3, jumlah jenis megabenthos teripang pada stasiun SNL_001 sebanyak 5 
individu, sehingga

Kepadatan teripang =        (jumlah individu teripang)      
   luas belt transect (140m2)

Kepadatan teripang =      (5 ind)      =0,04 ind/m2

   140m2  
Kepadatan teripang di stasiun SNL_001 sebanyak 0,04 ind/m2.
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Lampiran 8. 
Data sheet pengamatan megabenthos

DATA SHEET PENGAMATAN MEGABENTHOS

No. Transek Koordinat

Lokasi Kedalaman

Tanggal Kecerahan

Waktu Pasut

Pengamat Cuaca

Kelompok Megabenthos Pencacahan Jumlah Individu

Teripang

Kima

Lobster

Lola

Bintang laut berduri

Siput Drupella

Bulu babi

Bintang laut biru
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Penulisan LaporanPenulisan Laporan
Yosephine Tuti, Dewirina Zulfi anita
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Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) merupakan salah satu 
program pemerintah yang dirancang untuk menyelamatkan terumbu karang di 
Indonesia, yang akhir-akhir ini disinyalir mengalami kerusakan yang parah. Program 

ini sudah memasuki tahap ketiga yaitu fase kelembagaan dan berakhir pada tahun 2018.

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

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

Tahap akhir dari proses penelitian adalah penulisan laporan yang menyajikan data/
informasi/temuan secara sistimatik dan logik. Laporan ditujukan pada tim COREMAP 
sebagai dasar untuk melakukan kegiatan dan perbaikan program COREMAP ke depan. 
Agar penulisan dapat dilakukan secara baik dan lengkap, maka tim peneliti/penulis perlu 
melakukan beberapa langkah, antara lain: membuat kerangka penulisan/outline, menulis 
draft laporan sesuai dengan pembabakan yang ditentukan dalam outline, mendiskusikan 
draft laporan untuk mendapatkan masukan dan menyelesaikan permasalahan dalam 
penulisan draft, mengedit draft sesuai dengan masukan dan fi nalisasi laporan.

TUJUAN

Tujuan Manual ini ialah untuk menyeragamkan  dan menyederhanakan metoda dan 
bahasa/penulisannya tetapi tetap Jelas sehingga dapat mudah digunakan oleh pelaksana 
kerja lapangan. 

 
Pembuatan Laporan

Tahap akhir dari proses penelitian adalah penulisan laporan yang menyajikan data/
informasi/temuan secara sistimatik dan logik. Laporan akhir penelitian adalah laporan 
ilmiah lengkap dari suatu penelitian setelah kegiatan penelitian berakhir, sebagai 
pertanggungjawaban ilmiah dan sebagai dokumen tertulis lengkap dari  kegiatan 
penelitian. Laporan akhir penelitian merupakan bagian penting dari proses penelitian 
yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, penulisan laporan, pemanfaatan 
dan publikasi hasil penelitian, serta evaluasi penelitian.
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Menyusun laporan penelitian merupakan suatu keharusan bagi peneliti yang melaksanakan 
penelitian, dengan berprinsip pada kejujuran, etikat, kaidah ilmiah, berdasar pada data 
dan hasil, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.   Beberapa hal yang 
perlu diperhatikan sebelum membuat laporan penelitian :
 • Pemahaman terhadap kerangka teori dan kerangka konsep penelitian
 • Kecukupan bahan pustaka sebagai acuan dan bahan pembahasan
 • Kelengkapan data 
 • Analisis data sudah dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian

ELEMEN LAPORAN PENELITIAN

Untuk memudahkan tim peneliti menulis laporan, maka penulis perlu membuat kerangka 
penulisan/outline. Pembuatan kerangka penulisan bertujuan untuk mengorganisasi data 
dan informasi dengan urutan yang sesuai dengan tujuan dan berdasarkan pemikiran 
yang logik. Dari kerangka penulisan dapat diketahui: alur laporan, kontinuitas antar bagian 
dan kelengkapan data dan informasi dalam laporan.  Dengan demikian, pembaca dapat 
mengikuti alur dan memahami isi laporan dengan mudah.

Secara garis besar, elemen laporan akhir penelitian disusun menurut urutan sebagai 
berikut: 1) Judul Penelitian, 2) Kata Pengantar, 3) Ringkasan Eksekutif, dibuat apabila 
hasil penelitian bisa memberikan masukan untuk kebijakan dan program, 4) Abstrak, 5) 
Daftar Isi, 6) Daftar Tabel/Gambar/Grafi k/Peta, 7) Daftar Lampiran. 

Isi laporan penelitian terdiri dari : 1) Pendahuluan, 2) Tujuan dan Manfaat, 3) Tinjauan 
Pustaka, 4)  Hipotesis (bila ada), 5) Metode, 6) Hasil, 7) Pembahasan, dan 8) Kesimpulan 
dan Saran, 9) Ucapan Terima Kasih, 10) Daftar Pustaka, dan 11) Lampiran.

Laporan hasil penelitian harus diketik 1,5 spasi di kertas putih ukuran A4 (212 x 297 
mm) dengan bagian tepi (margin) kiri dan bawah minimal 3,0 cm, tepi kanan dan atas 
2,5 cm, dengan jenis huruf Times New Roman (font 12), dan dibuat hanya pada satu 
halaman, tidak bolak balik. Setiap halaman diberi nomor halaman secara berurutan, 
dimulai dari kata pengantar dengan menggunakan angka Romawi kecil (contoh i, ii, iii dan 
seterusnya), sedangkan mulai pendahuluan menggunakan angka Arabik (contohnya 1, 2, 
3 dan seterusnya). Penulisan nomor halaman pada bagian tengah bawah sampai pada 
Daftar Pustaka.

1. Judul Penelitian
Halaman judul berisi:

-  Bagian atas: laporan akhir penelitian dan judul penelitian
-  Bagian tengah: nama penyusun laporan (hanya peneliti yang terlibat dalam  
 penulisan laporan)
-  Bagian bawah: nama dan alamat instansi, serta tahun penulisan laporan.
 Judul laporan penelitian harus sesuai dengan judul di dalam dokumen   
 protokol. Walaupun demikian, judul laporan penelitian bisa berubah karena  
 suatu hal yang tidak dapat dielakkan, dan harus dijelaskan dalam kata   
 pengantar dan pendahuluan. Tuliskan nama penyusun yang bertanggung  
 jawab dalam penulisan laporan penelitian. 
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2. Kata Pengantar
Kata pengantar berfungsi untuk menjelaskan secara singkat maksud laporan penelitian, 
topik penelitian, manfaat hasil penelitian dan ucapan terima kasih kepada pihak yang 
telah mendukung penelitian dan sumber pembiayaan. Jika ada perubahan judul, maka 
harus dijelaskan di dalam kata pengantar.

3. Ringkasan Eksekutif
Ringkasan eksekutif merupakan bagian dari laporan penelitian yang ditujukan untuk 
para pengambil keputusan serta diletakkan di halaman paling depan sesudah halaman 
muka. Ringkasan eksekutif adalah laporan singkat hasil penelitian teknis/ilmiah yang 
disajikan dalam “bahasa eksekutif”. Di dalam ringkasan eksekutif tidak ada tabel, grafi k, 
dan kepustakaan. Jumlah halaman sekitar 2-3 halaman, dengan isi sebagai berikut:

-  Judul dan nama penyusun
-  Latar belakang dan tujuan
-  Hasil utama dan relevansi
-  Kesimpulan dan saran yang mempunyai implikasi bagi pengelola program.
 Ringkasan eksekutif hanya ditulis untuk penelitian yang hasilnya dapat   
 dimanfaatkan oleh pengelola program.

4. Abstrak
Abstrak merupakan ringkasan isi laporan penelitian. Abstrak laporan penelitian harus 
singkat, padat dan jelas, dengan jumlah kata antara 200-250. Abstrak umumnya 
mencakup latar belakang, masalah yang diteliti, metode penelitian, tempat dan waktu 
penelitian, data/pengetahuan/teknologi yang dihasilkan serta kesimpulan. Di dalam 
abstrak tidak ada tabel, grafi k, dan kepustakaan. Untuk memudahkan penelusuran perlu 
ditambahkan kata kunci, antara 3 - 5 kata, dan diletakkan di bagian bawah.

5. Daftar Isi
Untuk memudahkan pembaca menemukan berbagai Bab, bila diperlukan gunakan Sub-
bab.

6. Daftar Tabel/Gambar/Grafi k/Peta
Berisi judul-judul dari Tabel/Grafi k/Peta/Gambar sesuai dengan urutan nomornya.

7. Daftar Lampiran
Berisi judul-judul dari lampiran yang ada beserta halaman sesuai dengan urutan 
nomornya. 

ISI LAPORAN PENELITIAN

1. Pendahuluan
Pendahuluan merupakan bagian pertama yang ditulis dalam suatu laporan. Bagian ini 
berisi uraian yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan yang meliputi: latar 
belakang, tujuan, metodologi cara pengumpulan data dan informasi, dan pembabakan 
penulisan. Penulisan bagian pendahuluan sebagian sudah dilakukan pada waktu menulis 
rencana penelitian, sehingga pada waktu penulisan laporan, tim peneliti/penulis hanya 
menambah data dan informasi yang masih kurang atau memodifi kasi tulisan sesuai 
dengan perkembangan hasil penelitian di lapangan.  
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Latar Belakang
Latar belakang berisi uraian yang menerangkan: apa permasalahan yang menjadi 
topik penelitian, alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, siapa 
yang menjadi subjek penelitian, dimana dan kapan penelitian ini dilakukan. 
Latar belakang didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh dari tinjauan 
kepustakaan dan sumber primer. Umumnya latar belakang diletakkan pada bagian 
pertama laporan penelitian.

Tujuan 
Bagian ini menerangkan tujuan dan maksud penelitian. Tujuan penelitian ini 
biasanya ditulis secara umum yang menerangkan garis besar tujuan penelitian. 
Agar pembaca dapat memahami maksud penelitian, tujuan ditulis secara lebih 
rinci atau spesifi k sesuai dengan keperluan.

Metodologi 
Bagian ini menguraikan apa dan bagaimana cara mengumpulkan data dan 
informasi. Pada bagian ini di kemukakan metode pengumpulan data, termasuk 
metode kuantitatif dengan cara survai, metode kualitatif dengan wawancara 
dan diskusi kelompok. Selain itu juga dijelaskan parameter dan variabel data 
yang dikumpulkan. Dan juga Posisi koordinat Lokasi Penelitian dan Peta Lokasi 
disertakan sebagai dokumentasi atau arsip yang sewaktu-waktu dapat dilihat 
kembali jika akan dilakukan Pengamatan Ulang (monitoring)

Penulisan bagian ini sudah dilakukan pada waktu membuat rencana penelitian. 
Penulis menambahkan keterangan yang masih kurang atau memodifi kasinya 
sesuai dengan kondisi yang dialami di lapangan. 

Metoda penelitian diuraikan secara jelas dan sistematis sesuai dengan protokol 
penelitian. Apabila ada perubahan yang dilakukan atau penyimpangan dari protokol 
atau disain penelitian semula, perlu dijelaskan alasan yang dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah maupun administrasi. 

2. Batang Tubuh Laporan
Batang tubuh merupakan bagian pokok dari suatu laporan yang menjelaskan hasil 
penelitian.  Pada batang tubuh disajikan semua data dan informasi penting yang 
dikumpulkan dalam penelitian. Penulisan data dan informasi diatur menurut alur dan 
pemikiran yang logik, seperti:  urutan kronologis dan hubungan sebab-akibat, lokasi, 
dan tematik. Agar data dan informasi mudah dimengerti pembaca, maka tim peneliti 
perlu memilih data dan informasi yang cocok dan relevan dengan tujuan, parameter dan 
variabel penelitian .

Hasil
Hasil penelitian harus disajikan secara sistematis untuk mencapai tujuan dan 
diberi keterangan jelas mengapa hipotesis penelitian (bila ada) ditolak atau 
diterima. Penyajian hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafi k dan 
gambar, atau narasi verbatim (penuturan dari responden) untuk mendukung dan 
saling melengkapi, diuraikan secara naratif. Narasi untuk tabel hanya memberi 
penekanan hasil pengamatan yang penting, tidak merupakan pengulangan 
tabel. Tabel dibuat dengan spasi ganda. Penomoran tabel sesuai dengan urutan 
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penampilan dalam laporan. Judul tabel singkat dan informatif. Penjelasan lebih 
lanjut ditempatkan pada catatan kaki di bawah tabel, bukan pada judul. Singkatan 
dalam tabel dijelaskan pada catatan kaki dengan menggunakan simbol secara 
berurutan sebagai berikut: *, ¶, §, **, †, ††, Judul tabel diletakkan di atas tabel dan 
judul atau keterangan gambar diletakkan dibawah gambar.

Hasil penelitian yang bersifat rahasia (untuk pengajuan hak paten, masalah yang 
menimbulkan keresahan sosial, masalah yang menyangkut rahasia negara, dan 
sebagainya) diperlakukan secara khusus untuk kalangan terbatas.

Pembahasan
Pembahasan hasil dimaksudkan untuk mengemukakan analisis terhadap hasil/
temuan yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan 
penelitian. Dalam bagian ini perlu dilakukan interpretasi terhadap hasil/temuan 
yang diperoleh.
Pembahasan dapat dilakukan dengan cara:

-  Mendeskripsikan mengenai Lokasi Pengamatan per stasiun agar   
 mengetahui kondisi yang sebenarnya dilapangan.
 Melakukan analisis mendalam terhadap hasil penelitian yang   
 diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis yang  
 dirumuskan untuk setiap bidang penelitian, dapat berupa grapik,   
 photo atau yang lainnya
- Melakukan pembandingan antara hasil yang diperoleh dengan   
 masalah yang akan dipecahkan.
-  Melakukan pembandingan dengan hasil penelitian sebelumnya dan  
 referensi yang dibaca
-  Keterbatasan hasil penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan merupakan bagian puncak dari penulisan laporan. Pada bagian 
ini penulis merangkum semua hasil penelitian dan menuangkannya dalam 
bentuk poin-poin atau hasil-hasil pokok, sehingga pembaca dapat dengan cepat 
mengetahui hasil penelitian. Kesimpulan idealnya mencerminkan tujuan penelitian 
dan hasil analisis dari data empirik yang ditemukan di lapangan

Rekomendasi hasil penelitian hendaknya terkait dengan kesimpulan dan 
implikasinya. Perlu dijelaskan apakah saran tersebut ditujukan kepada masyarakat 
umum, pengelola program dan ilmiah. Juga harus dituliskan implikasinya, apakah 
pada implikasi kebijakan, implikasi peningkatan kualitas permodelan/program, 
formula, paten dan sebagainya. Kesimpulan dan saran sebaiknya ditulis sesuai 
urutan tujuan khusus dan umum.

Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih adalah penghargaan yang diberikan kepada penyandang 
dana, perorangan dan institusi yang telah membantu penelitian dan mereka yang 
memungkinkan terlaksananya penelitian anggota tim peneliti. 
Ucapan terima kasih sedapat mungkin dituliskan dengan jelas (nama dan 
institusi). Tidak perlu menyebutkan semua nama yang telah memberi kontribusi 
atas terlaksananya penelitian tersebut, cukup yang penting saja.
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3.  Bagian Pendukung Laporan
Setelah mengemukakan bagian inti, laporan perlu dilengkapi dengan daftar pustaka 
dan lampiran. Daftar pustaka memuat semua bahan dan materi yang disitir/digunakan 
penulis melalui sumber sekunder atau kepustakaan, seperti: buku, dokumen, monografi , 
prosiding dan artikel. Sedangkan lampiran mencantumkan bahan-bahan yang digunakan 
dalam penelitian tetapi tidak dapat atau kurang tepat untuk dimasukkan dalam isi laporan, 
seperti: instrumen penelitian (kuesioner dan panduan wawancara).

Daftar Kepustakaan
Daftar kepustakaan harus dituliskan dalam setiap laporan penelitian. Rujukan yang 
dicantumkan hanya yang terkait langsung dengan isi laporan. Penulisan rujukan 
dilakukan dengan cara Vancouver. Contoh cara Vancouver:

a) Text book
Lorrie, James H., and Harry V. Roberts. Basic Methods of Marketing Research. 
New York; McGraw-Hill, 1951
Mc Call, George J., and J.L.Simmons (eds.). Issues in Participant Observation. 
Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1969.

b) Artikel dari jurnal
Clements JD, Stanton BF, Chakraborty J, Chowdury S, Rao MR, Ali M, et al. 
Measles vaccination and childhood mortality in rural Bangladesh. American 
Journal of Epidemiology 1998; 128: 13309., 1951.

c) Referensi publikasi elektronik
MYERS, Michael P.; YANG, Jay; and STAMPE, Per. Visualization and functional 
analysis of a maxi-K channel (mSlo) fused to green fluorescent protein 
(GFP). EJB Electronic Journal of Biotechnology (online). 15 December 1999, 
vol.2, no.3 (cited 21 March 2000). Available from: http://www.ejb.org/content/
vol2/issue3/ full/3/index.html.ISSN 07173458. 

Setelah mengemukakan bagian inti, laporan perlu dilengkapi dengan daftar pustaka 
dan lampiran. Daftar pustaka memuat semua bahan dan materi yang disitir/
digunakan penulis melalui sumber sekunder atau kepustakaan, seperti: buku, 
dokumen, monografi , prosiding dan artikel. Sedangkan lampiran mencantumkan 
bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian tetapi tidak dapat atau kurang 
tepat untuk dimasukkan dalam isi laporan, seperti: instrumen penelitian (kuesioner 
dan panduan wawancara).

Lampiran
Laporan akhir penelitian, dapat dilengkapi dengan data atau berbagai tabel 
dan gambar penting yang dapat dimanfaatkan untuk menelusuri kembali hasil 
penelitian tersebut, apabila diperlukan. 

Kelengkapan berbagai data dan/atau tabel penting tersebut dapat disertakan 
sebagai lampiran dalam dokumen laporan akhir. Selain itu, apabila perlu untuk 
melengkapi laporan penelitian dapat juga dilampirkan berbagai teknik, perhitungan, 
atau rumus yang digunakan, dan berbagai keterangan lain yang dianggap perlu 
sebagai informasi. Lampiran diberi nomor urut lampiran dan apabila ada lampiran 
yang terdiri lebih dari satu halaman harus diberi nomor halaman sendiri.
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PEMBAGIAN TUGAS DALAM PENULISAN

Pembagian tugas anggota tim dalam penulisan laporan bertujuan untuk menghindari 
tumpang tindih dalam penulisan, mengurangi penumpukan tugas pada anggota 
tertentu saja dan memudahkan koordinasi antar anggota tim penulis. Pembagian tugas 
disesuaikan dengan tanggung jawab dan kemampuan dari masing-masing anggota, 
sehingga diharapkan laporan yang ditulis memenuhi standar kualitas dan jadwal yang 
telah ditentukan.

PENULISAN DRAFT LAPORAN

Berdasarkan out-line/kerangka penulisan yang sudah disepakati, tim peneliti melakukan 
diskusi pembagian kerja penulisan laporan. Pembagian kerja penulisan laporan 
disesuaikan dengan jumlah bab, jumlah peneliti yang terlibat dan keahlian masing-masing 
peneliti. Setelah dilakukan pembagian kerja, tim peneliti dengan dipimpin oleh koordinator 
membuat kesepakatan tentang batas waktu penyelesaian draft laporan. Selanjutnya 
koordinator penelitian bertanggung jawab memantau perkembangan penulisan draft 
laporan penelitian yang ditulis oleh masing-masing peneliti dan mengingatkan kepada 
tim penulis tentang batas waktu penyelesaian draft laporan. Pada saat batas waktu 
penyelesaian laporan, koordinator melakukan kompilasi seluruh draft laporan untuk 
dicetak/print. 

DISKUSI DRAFT LAPORAN

Koordinator penelitian merencanakan pertemuan atau diskusi dengan anggota tim peneliti 
dan beberapa narasumber yang mempunyai kompentensi untuk memberikan masukan 
pada draft laporan. Narasumber tersebut bisa berasal dari instansi/sektor terkait dengan 
penelitian Lapangan bidang ekologi (Ecological Assesment) , para akademisi yang .Dalam 
diskusi tersebut masing-masing penulis memaparkan hasil tulisannya, sementara itu 
narasumber dan anggota tim peneliti lainnya memberikan masukan, kritik dan saran. 
Masukan, kritik dan saran tersebut bisa berupa penambahan kelengkapan informasi/
data dan atau revisi substansi. 

EDITING LAPORAN

Tujuan editing laporan adalah untuk memadukan laporan dari awal (Bab Pendahuluan) 
sampai akhir (Bab Kesimpulan dan rekomendasi). Dalam tahapan ini yang perlu 
diperhatikan adalah kelengkapan data dan analisa, apakah penulisan setiap bab atau sub-
bab sudah sesuai dengan luaran dan tujuan penelitian. Selain itu perlu juga diperhatikan 
apakah penulisan data antara bab yang satu dengan yang lain berkesinambungan 
dan tidak ada pengulangan (redundancy). Hal lain yang tidak kalah penting adalah 
‘penyamaan bahasa’ untuk menjaga konsistensi pemilihan kata atau istilah agar tidak 
membingungkan pembaca. Hal ini perlu, khususnya bila laporan ditulis oleh lebih dari 
satu orang.   
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FINALISASI LAPORAN

Finalisasi laporan pada dasarnya adalah tahap akhir dari proses editing draft laporan. 
Dalam tahapan ini yang perlu diperhatikan adalah kesinambungan antara satu bab 
dengan bab lain, khususnya antara bab satu dengan bab kesimpulan dan saran. Hal ini 
penting, karena capaian dan tujuan penelitian yang ditulis di bab satu, harus tercermin di 
dalam bab kesimpulan dan saran. Selain itu dalam tahap fi nalisasi ini perlu diperhatikan 
masalah tehnis penulisan seperti konsistensi cara penulisan tabel, gambar, peta, daftar 
isi, daftar pustaka, lampiran dan kemungkinan kesalahan ketik.

Aspek Lain Yang Perlu Diperhatikan
Setelah konsep laporan dibuat, perlu dilakukan evaluasi secara keseluruhan dengan 
memperhatikan beberapa hal berikut (sebaiknya dibuat checklist):

- Apakah semua hasil/temuan penelitian yang penting telah dimasukkan ?
- Apakah sudah menjawab tujuan penelitian ?
- Apakah ada hasil yang kontradiktif dari temuan-temuan tersebut ?
- Apakah data dalam teks/narasi sesuai dengan data dalam tabel ?
- Apakah gambar dan tabel yang dirujuk telah benar ?
-  Apakah kesimpulan telah dibuat secara logis menurut hasil penelitian dan 

tersusun menurut urutan kepentingannya ?
-  Apakah kelemahan dari penelitian telah diungkapkan dan dijelaskan ?
- Apakah masih mungkin untuk membuat laporan penelitian ini menjadi 

lebih padat, tanpa menurunkan kualitas dan menghilangkan temuan-
temuan yang penting ?

-  Apabila merasa harus ada penghargaan, perlu disampaikan penghargaan/
penghormatan kepada siapa saja yang membantu, dan dituliskan dalam 
bagian ucapan terima kasih.

.

Menghindari Plagiat
Plagiat terkadang disebabkan oleh buruknya membuat/melakukan pencatatan atau 
„paraphrasing” tanpa menyebut rujukannya dengan layak. Plagiat dapat dihindari dengan:

-  Menyebut rujukannya
-  Merujuk dengan benar
-  Mencatat langsung kutipan dan „paraphrasing” dengan benar ketika   
 melakukan pencatatan.

Kutipan:
Ketika menggunakan kata-kata yang persis sama, ide atau pandangan orang lain, 
berarti mengutip. 
Jika tidak menggunakan tanda kutip („ ..”) diantara kata asli dan mengutipnya 
maka disebut juga plagiat.
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Paraphrasing:
Paraphrasing ketika mengambil konsep orang lain ke dalam tulisan tanpa merubah 
artinya. Bahkan tidak perlu menggunakan kata-kata yang sama tetap saja harus 
menyebut dari mana konsep itu berasal.

Pencatatan:
Pencatatan yang buruk dapat mengarah kepada plagiat. Selalu berhati-hati:
- Catat semua informasi rujukan secara benar
- Gunakan tanda kutip („...”) jika menggunakan kata aslinya
- Paraphrase dengan benar
- Bedakan dengan jelas antara ide sendiri dari ide orang lain dan peneliti

DAFTAR BACAAN
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