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PENgaNtar

Puji syukur kehadirat allah SwT atas tersusunnya panduan ini. 
Pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan harus memperhatikan kaidah-

kaidah tertentu untuk menjamin ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya kawasan. 
Efektivitas pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi dapat dievaluasi menggunakan 
pedoman Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (E-KKP3K). Pedoman E-KKP3K merupakan pedoman yang masih bersifat umum 
sehingga diperlukan pedoman pelengkap (suplemen) untuk memberikan gambaran 
arahan pengelolaan yang lebih detail bagi pengelola kawasan konservasi.

Buku ini disusun untuk memberikan panduan yang lebih rinci terkait pengelolaan 
sumberdaya kawasan (terutama kriteria nomor 14 pada Pedoman E-KKP3K) dan merupakan 
bagian tak terpisahkan dari total 9 (Sembilan) suplemen Pedoman E-KKP3K. 

apresiasi yang tinggi disampaikan kepada para pihak yang telah membantu proses 
penyusunan buku ini terutama kepada LSM mitra yang tergabung dalam konsorsium 
MPag (CI, CTC, TNC, wCS , wwF), Pokja Penyusunan Suplemen E-KKP3K dan tim penulis, 
yaitu: anton wijonarno dan yudi herdiana serta tim yang terdiri dari: Irfan yulianto, rian 
Prasetia, Efin Muttaqin, Tasrif Kartawijaya, Shinta Trilestari Pardede, Fakhrizal  Setiawan,  
rizya  Legawa  ardiwijaya,  Muhammad  Syahrir serta pihak lain yang tidak disebutkan satu 
per satu. Semoga bermanfaat.

Jakarta,              2014
Tim Penyusun,
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BAB 1
PENdaHULUaN

1.1 Latar Belakang
Upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil 

(KKP3K) secara efektif dan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai bagian dari 2 (dua) 

target strategis nasional. Pertama, konservasi berkelanjutan ditetapkan menjadi salah satu 

indikator kinerja utama pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (IKU KKP). 

Kedua, konservasi berkelanjutan dijadikan sebagai prioritas capaian dalam Millennium 

Development Goals (MDgs) dalam rangka mendukung pembangunan berkeadilan seperti 

yang dituangkan dalam Instruksi Presiden 03/2010 tentang pembangunan berkeadilan. 

Indikator pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan diartikan sebagai 

pengelolaaan yang memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan dan pengelolaan untuk 

menjamin ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan 

kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya yang ada. Untuk mengukur pengelolaan 

berkelanjutan, ditetapkan standar indikator berdasarkan capaian pengelolaan kawasan 

konservasi. Parameter yang digunakan adalah SK Pencadangan; Lembaga Pengelola; 

rencana Pengelolaan; Penguatan Kelembagaan (Kemitraan, Jejaring & SDM); Upaya 

Pengelolaan; Infrastruktur dan Sarana Pengelolaan. Efektivitas pengelolaan dibagi 

dalam 5 tingkat berdasarkan parameter di atas berupa: tingkat 1 (merah), telah memiliki 

SK Pencadangan; tingkat 2 (kuning), tingkat 1 + lembaga pengelola terbentuk, rencana 

pengelolaan tersedia; tingkat 3 (hijau), tingkat 2 + penguatan kelembagaan, infrastruktur 

dan upaya-upaya pokok pengelolaan; tingkat 4 (biru), tingkat 3 + pengelolaan kawasan 

konservasi telah berjalan baik; tingkat 5 (emas), tingkat 4 + mekanisme pendanaan 

berkelanjutan terbentuk (SK, kontribusi dari lembaga non Pemerintah). 

Pedoman Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K) disusun sebagai panduan dalam rangka mengevaluasi 

efektivitas pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi di masing-masing lokasi 

dengan menggunakan indikator-indikator pengelolaan yang telah ditetapkan. Pedoman 

E-KKP3K merupakan pedoman baku yang masih bersifat umum, oleh karena itu buku ini 

diperlukan sebagai pedoman pelengkap (suplemen) untuk memberikan arahan dalam 

mengukur kinerja pengelolaan kawasan.
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1.2  Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya pedoman pelengkap (suplemen) monitoring biofisik (sumberdaya 

kawasan) ini untuk memberikan penjelasan dan panduan yang lebih rinci dalam mengukur 
dan mengevaluasi capaian pengelolaan dari sudut pandang aspek biofisik di suatu kawasan 
konservasi seperti yang tercantum pada PerMen KP Nomor PEr. 17/MEN/2008 tentang 
Kawasan Konservasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, PerMen KP Nomor PEr.02/
MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan serta PerMen KP 
Nomor PEr.30/MEN/2010 tentang rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi 
Perairan.

adapun tujuan pedoman monitoring biofisik sendiri adalah sebagai berikut:
(1) Memberikan penjelasan dan panduan yang lebih rinci pedoman E-KKP3K kepada 

pengelola kawasan terkait kriteria nomor 2 (kriteria identifikasi & inventarisasi calon 
kawasan, pertanyaan nomor M3), kriteria nomor 5 (rencana pengelolaan dan zonasi, 
pertanyaan nomor K14), kriteria nomor 10 (pelaksanaan rencana pengelolaan dan 
zonasi, pertanyaan nomor h34) dan kriteria nomor 14 (pengelolaan sumberdaya 
kawasan, pertanyaan level biru nomor B57-B60);

(2) Menyediakan perangkat yang bisa digunakan oleh pengelola kawasan serta 
pemangku kepentingan terkait di tingkat daerah maupun nasional dalam 
merencanakan dan melakukan proses identifikasi serta pemantauan aspek biofisik 
di suatu kawasan dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan kawasan 
konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif dan berkelanjutan.

1.3  Ruang Lingkup
Pedoman teknis ini mencakup metodologi standard dan yang umum digunakan 

dalam melaksanakan pemantauan kondisi biofisik yang terbagi kedalam kategori habitat 
sumberdaya ikan, kualitas perairan, ikan (fin-fish), non-ikan, dan produksi perikanan. 
Mengingat banyaknya jenis-jenis sumberdaya kawasan yang mungkin ada di dalam 
sebuah KKP3K, maka panduan ini hanya menyajikan metodologi untuk jenis sumberdaya 
kawasan yang umum ditemukan. Metode/tata cara yang dimuat dalam panduan ini pada 
prinsipnya hanya sebagai acuan. Penggunaan metode lain dimungkinkan selama bisa 
dipertanggungjawabkan. Untuk panduan teknis pemantauan jenis-jenis sumberdaya 

kawasan lainnya, kami sarankan untuk berpedoman kepada panduan lain yang sudah 
umum dan diakui keabsahannya. Pengelompokan metodologi pemantuan kondisi biofisik 
untuk masing-masing kategori disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1  ruang lingkup metodologi yang disajikan dalam panduan teknis
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BAB 2
PaNdUaN MoNitoriNg BiofiSik kawaSaN koNSErvaSi 

PErairaN, PESiSir, daN PULaU-PULaU kEciL

 2.1 Fungsi dan Manfaat Monitoring Biofisik 
Salah satu tujuan pendirian kawasan konservasi adalah untuk perlindungan 

keanekaragaman sumberdaya hayati serta ekosistem pesisir dan laut yang ada di 
dalamnya.  Ekosistem pesisir dan laut yang terdiri dari ekosistem mangrove, padang lamun 
dan terumbu karang merupakan ekosistem penting dimana ketiganya merupakan sumber 
dari berbagai biota dan pusat keanekaragaman hayati laut. Keberadaan ketiga ekosistem 
tersebut memiliki keterkaitan fungsi dan peran antar ekosistem. Ketiga ekosistem tersebut 
memiliki fungsi nilai dilihat dari aspek ekologis maupun aspek ekonomis. Dalam kaitannya 
dengan sumberdaya hayati, ketiga ekosistem tersebut merupakan tempat mencari makan 
(i), tempat memijah (ii), serta merupakan daerah asuhan (iii) bagi berbagai biota laut yang 
berasosiasi.

Berdasarkan SK Dirjen KP3K No.44 tahun 2012 mengenai Pedoman Penilaian Efektivitas 
Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K), kondisi 
ekosistem pesisir dan laut disuatu kawasan yang merupakan bagian dari aspek biofisik 
pengelolaan perlu diidentifikasi, dinilai potensinya, serta dipantau (monitor) secara berkala 
sebagai bagian dari proses pengelolaan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga keberadaan potensi sumberdaya 
di suatu kawasan konservasi adalah dengan penyediaan informasi mengenai kondisi 
biofisik di dalamnya.  Penyediaan informasi melalui pemantauan merupakan tahapan 
penting dalam rangka menilai kinerja impelementasi program pengelolaan yang dilakukan 
di suatu kawasan.

Pemantauan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh 
seseorang atau kelompok orang secara periodik dan berulang menjadi satu basis data dan 
informasi yang baku. Secara lengkap dapat dikatakan bahwa pemantauan merupakan 
sekumpulan survei yang dilakukan secara periodik dan berulang yang dikumpulkan dalam 
satu basis data dan informasi yang baku. Pada umumnya pemantauan diawali dengan 
survei dasar (survei awal) yang dapat digunakan sebagai acuan terhadap parameter-
parameter yang dapat tetap/berubah terhadap waktu.

Pemantauan dan survei merupakan salah satu tahapan dari proses pengelolaan. 
Tahapan tersebut dinilai penting karena dilakukan dalam rangka menilai kinerja 
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implementasi program pengelolaan sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan 
siklus tahapan pengelolaan berikutnya.  Pemantauan dapat dilakukan terhadap kinerja 
pengelolaan ataupun dampak atau hasil dari pengelolaan tersebut.

Survei pemantauan dalam sebuah kawasan konservasi bertujuan untuk memantau, 
melihat, dan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi terhadap parameter dalam 
suatu lingkungan sehingga perubahan-perubahan tersebut dapat dijadikan masukan 
dalam pengelolaan. Secara umum, survei pemantauan bermanfaat untuk:

a.  Peningkatan kinerja
 Pemantauan mampu mendukung peningkatan kinerja pengelolaan dari sisi input 

pengelolaan (apa, berapa, mengapa, kapan), proses pengelolaan (bagaimana input 
digunakan dan bagaimana output dihasilkan), serta outcome dari pengelolaan itu 
sendiri (apa, berapa, mengapa dan kapan).

b. Manfaat Pengelolaan 
 Pemantauan mampu merangsang peningkatan manfaat untuk pengelolaan, 

karena hasil dari kegiatan pemantauan dapat menjadi input sebagai dasar untuk 
mengendalikan program sesuai dengan tujuan pengelolaan.

c.  Proses belajar/pemberdayaan
 Pemantauan merupakan proses yang mengandung kegiatan belajar dan sekaligus 

pemberdayaan, termasuk memperkuat organisasi dan inisiatif pembangunan yang 
mandiri di masyarakat.

d.  Keberlanjutan
 Pemantauan dan survei dapat menjamin keberlanjutan pengelolaan.
Panduan ini memberikan gambaran serta arahan dalam melakukan kajian aspek 

biofisik dan sumberdaya kawasan untuk mengukur efektivitas pengelolaan di kawasan 
konservasi perairan dan pulau-pulau kecil.  Secara garis besar buku panduan ini terbagi 
kedalam tiga bagian utama yaitu: (i) rancangan serta perencanaan survei identifikasi dan 
pemantauan, (ii) metode teknis pengambilan data biofisik/sumberdaya kawasan (bio-
ekologi dan kualitas air), serta (iii) contoh studi kasus hasil pemantauan biofisik di kawasan 
konservasi.  

Metode-metode teknis pengambilan data aspek biofisik yang disajikan dalam buku 
panduan ini adalah metode yang umum digunakan, dan tidak menutup kemungkinan 
penggunaan metode-metode lain yang diakui secara ilmiah. Metode-metode lain terkait 
kajian terhadap spesies atau jenis ikan tertentu yang mungkin menjadi target konservasi 
(mis: penyu, dugong, hiu) tidak tercakup di dalam panduan ini.  Pada prakteknya, pengelola 
kawasan dapat berkonsultasi dan bekerjasama dengan pihak maupun lembaga yang 
berkompeten dalam melaksanakan survei pemantauan untuk spesies/jenis ikan tertentu 
tersebut. Selanjutnya, rancangan survei dan pemilihan metode sangat ditentukan oleh 

berbagai faktor, diantaranya: tujuan survei, karakteristik lokasi, luas kawasan, jenis dan 
ekosistem/habitat yang menjadi target konservasi di suatu kawasan konservasi. 

2.2 Panduan Penggunaan Alat Ukur Aspek Biofisik Kawasan 
 aspek biofisik merupakan salah satu dari tiga aspek Pengelolaan Kawasan Konservasi 

Pesisir, Perairan, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) yang diukur menggunakan pedoman 
E-KKP3K.  aspek biofisik diukur dan dipantau di empat tingkatan status pengelolaan, yaitu 
tingkat merah (kawasan konservasi diinisiasi), kuning (kawasan konservasi didirikan), hijau 
(kawasan konservasi dikelola secara minimum), serta biru (kawasan konservasi dikelola 
secara optimum).

Pada tingkat merah, aspek biofisik diukur dan diinventarisasi sebagai bagian dari proses 
penilaian potensi dari sebuah KKP3K. Pada tingkat kuning aspek biofisik sumberdaya yang 
sudah diukur dan diinventarisasi harus dimuat di dalam dokumen rencana pengelolaan. 
Pada tingkat hijau aspek biofisik sumberdaya diukur sebagai data kondisi awal yang 
akan menjadi tolok ukur bagi proses-proses lanjutan pengelolaan sumberdaya kawasan. 
Pada tingkat biru, aspek biofisik diukur kembali sebagai bagian dari proses pemantauan 
(monitoring) terhadap dampak (outcome) pengelolaan sumberdaya kawasan atau spesies 
target yang dilindungi di dalam suatu kawasan.  Secara detil, pertanyaan-pertanyaan di 
dalam pedoman E-KKP3K yang terkait dengan aspek biofisik disajikan pada Tabel 2.1. 
Selanjutnya alur proses identifikasi, inventarisasi, dan pemantauan aspek biofisik serta alat 
verifikasinya di masing-masing peringkat pengelolaan disajikan pada gambar 2.1.
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Tabel 2.1  Daftar pertanyaan terkait aspek biofisik pada pedoman E-KKP3K
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Gambar 2.1.  Diagram alir identifikasi, inventarisasi, dan pemantauan 

aspek biofisik kawasan konservasi perairan 
 
 
2.3. Alur Proses Monitoring Aspek Biofisik Kawasan Konservasi 

Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 
Sebelum melakukan survei, khususnya untuk pengambilan data dasar 

(baseline data) maka perlu dilakukan kajian-kajian awal untuk membuat 

sebuah rancangan survei, sehingga survei yang akan dilakukan 

menghasilkan output yang optimal dan sesuai dengan tujuan 

Survei dan penilaian potensi
calon kawasan konservasi sudah
dilakukan berdasarkan PerMen
KP Nomor PER.02/MEN/2009 
dan/atau PerMen KP Nomor

PER.17/MEN/2008

Laporan kajian sesuai PerMen KP 
Nomor PER.02/MEN/2009 dan/atau

PerMen KP Nomor
PER.17/MEN/2008.

Kawasan konservasi
dicadangkan

Kawasan konservasi
didirikan

Kawasan
konservasi dikelola

minimum

Kawasan
konservasi dikelola

optimum

Kawasan
konservasi

mandiri

Dokumen rencana
pengelolaan sudah
memuat informasi

sumberdaya yang dapat
dijadikan sebagai data 

garis dasar (t0)

Pengukuran kondisi awal
sumberdaya sudah

dilaksanakan

Kondisi habitat sumberdaya ikan

• Terjadi perbaikan kondisi habitat di masing-masing
zona

• Kualitas fisika-kimia-geologi perairan di masing-
masing zona terjaga/terpelihara

Kondisi populasi ikan atau species target non-ikan di
dalamkawasan

• Kondisi populasi ikan terpelihara atau meningkat di
zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona
pemanfaatan.

• Kondisi kualitas (ukuran panjang/berat) ikan dominan
yang ada di dalam zona inti, zona perikanan
berkelanjutan, zona pemanfaatan dan/atau zona
pemanfaatan terbatas, terpelihara atau meningkat.

• Jumlah tangkapan nelayan di zona perikanan
berkelanjutan/zona pemanfaatan terbatas (perikanan
tangkap) tetap atau meningkat.

• Jumlah produksi nelayan di zona perikanan
berkelanjutan/zona pemanfaatan terbatas (budidaya) 
tetap atau meningkat.

• Jumlah dan keanekaragaman jenis/species target non-
ikan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona
pemanfaatan dan/atau zona pemanfaatan terbatas, 
terpelihara atau meningkat.

• Populasi species endemik kawasan tetap atau
meningkat.

• Dokumen Rencana
Pengelolaan: 
Matriks/Ringkasan Rencana
pengelolaan, yang berisi
Informasi sumberdaya –
garis dasar. 

• Dokumen Pendukung
Lainnya

Dokumen rencana
pengelolaan dan atau laporan

survei.

• Kondisi t0 (garis dasar) di masing-masing zona dibandingkan
dengan hasil pemantauan habitat sumberdaya ikan di zona-zona
tersebut (harus menunjukkan data deret waktu).

• Laporan pemantauan populasi ikan sesuai target konservasi
(termasuk biomassa, jumlah jenis ikan, kelimpahan, keragaman).

• Laporan pemantauan kualitas (ukuran panjang/berat) ikan di
zona-zona dimaksud.

• Laporan pemantauan jumlah tangkapan ikan oleh nelayan
(biomassa total per jumlah nelayan per satuan/periode waktu
tertentu).

• Laporan pemantauan produksi hasil budidaya (biomassa total 
per jumlah nelayan per satuan/ periode waktu tertentu).

• Laporan pemantauan jumlah dan keanekaragaman jenis/species 
target non-ikan.

• Laporan pemantauan populasi species endemik.

Peringkat Pengelolaan

AlatVerifikasi

Data kondisi awal
sumberdaya tersedia

gambar 2.1.  Diagram alir identifikasi, inventarisasi, dan pemantauan aspek biofisik 
kawasan konservasi perairan
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2.3.1  Menentukan tujuan survei dan kerangka pemikiran 
Menentukan tujuan dari survei yang akan dilakukan merupakan dasar dalam 

mengambil keputusan dalam mengkaji capaian pengelolaan setelah survei dilakukan 
yang digambarkan dengan indikator keberhasilan. Penentuan tujuan ini sangat penting 
karena akan sangat menentukan rancangan survei secara keseluruhan.  Salah satu contoh 
dari sebuah tujuan survei misalnya: ‘mengukur kondisi penutupan substrat dasar terumbu 
karang di zona inti dan zona pemanfaatan sebagai indikator efektivitas pengelolaan 
kawasan’.

2.3.2  Menentukan parameter dan indikator biofisik/sumberdaya kawasan
Langkah selanjutnya adalah menentukan parameter dan indikator biofisik/sumberdaya 

kawasan yang digunakan dalam mengukur dampak pengelolaan disebuah kawasan 
yang akan dilakukan pemantauan. Penentuan paramater biofisik yang diukur didasarkan 
atas beberapa hal diantaranya: (i) tujuan konservasi, (ii) target ekosistem dan jenis yang 
dikonservasi, dan/atau (iii) parameter lainnya yang umum digunakan dalam mengukur 
kesehatan suatu ekosistem, kestabilan populasi suatu spesies, serta dampak pengelolaan 
di suatu kawasan konservasi .  Sebagai contoh dapat dilihat pada kegiatan monitoring 
atau survey kesehatan karang di kawasan konservasi laut daerah Kabupaten alor sebagai 
bagian dari masukan dalam desain zonasi.  

2.3.3  Rancangan lokasi survei
Langkah ketiga adalah mengembangkan rancangan lokasi survei, yang ditetapkan 

berdasarkan tujuan survei.  rancangan survei berhubungan dengan metode analisis 
dan pendekatan statistik yang akan dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan. 
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang lokasi survei antara lain:

•	 Variabilitas
 Variabilitas merupakan variasi kondisi lokasi survei berdasarkan waktu, ruang dan 

kesalahan data . Variabilitas waktu suatu daerah, misalnya musim dapat dijadikan 
pertimbangan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan survei. 
Selanjutnya variabilitas ruang/geografi/spasial suatu wilayah dapat menjadi 
pertimbangan penentuan titik lokasi survei.  Kesalahan data yang dimaksud 
meliputi kesalahan pengukuran dan pengambilan contoh. rancangan survei 
dengan stratifikasi  (bertingkat/berlapis) berdasarkan pertimbangan waktu dan 
ruang lebih baik dibandingan dengan metode acak .

•	 Keterwakilan  dan teknik pengambilan data
 Data yang diambil pada saat survei harus merupakan representasi atau keterwakilan 

dari suatu kawasan. Biasanya bias informasi terjadi disebabkan karena lokasi survei 

2.3 Alur Proses Monitoring Aspek Biofisik Kawasan Konservasi Perairan, 
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Sebelum melakukan survei, khususnya untuk pengambilan data dasar (baseline 
data) maka perlu dilakukan kajian-kajian awal untuk membuat sebuah rancangan survei, 
sehingga survei yang akan dilakukan menghasilkan output yang optimal dan sesuai 
dengan tujuan pengelolaan di sebuah kawasan konservasi. Secara umum alur proses 
tersebut terbagi atas 5 (lima) tahapan yang dimulai dari penentuan tujuan survei dan 
kerangka pemikiran, pementuan parameter dan indikator biofisik/sumberdaya kawasan, 
hingga proses evaluasi secara berkala (gambar 2.2). 

 

 

gambar 2.2  Diagram alir proses perancangan survei identifikasi dan pemantauan 
kawasan
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bukan merupakan representasi dari suatu kawasan. Beberapa teknik pengambilan 
data dapat digunakan untuk mengurangi bias yang mungkin terjadi.  Jika wilayah 
yang akan di ambil contohnya sangat luas, misal Taman Nasional Perairan Laut 
Sawu, maka harus memperhatikan faktor kedalaman (dangkal-dalam) , topografi 
bawah laut (reef flat, reef slope) dan keragaman habitat (rendah, sedang, tinggi). 
Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita bisa menggunakan informasi dari citra 
satelit, Peta Lingkungan pantai dari Badan Informasi geospatial dan  mendeteksi 
sebaran terumbu karang yang berada di wilayah tersebut. 

gambar 2.3. Topografi Bawah Laut

Salah satu teknik pengambilan data yang umum digunakan adalah teknik pengambilan 
data dengan metode acak. Beberapa teknik pengambilan data lainnya dapat digunakan 
dengan pertimbangan kondisi wilayah yang akan di sampling.  Selanjutnya tentukan 
teknik/metode pengambilan data berdasarkan parameter yang akan diukur, untuk 
standarisasi kebutuhan E-KKP3K adalah dalam box warna hijau: Manta Tow dan PIT. 
Jika kemudian di lokasi tersebut ditemukan sumberdaya yang lebih, bisa menggunakan 
teknik dalam box warna kuning (LIT) dan tertinggi box warna ungu (belt transect) untuk 
kebutuhan menjawab biomassa terumbu karang

- Coral cover (tutupan karang) : Manta Tow, Point Intercept Transect 
(PIT )

- Struktur komunitas  : Line intersept Transect (LIT)
- Biomassa : Belt Transect

Jika menggunakan teknik manta tow, pengamat harus mencatat 5 kategori  (hCL 
– Karang hidup, SC- Karang Lunak ,rB – Patahan Karang ,SD - Pasir, alga) yang disebut 
sebagai towing atau tarikan, setiap  tarikan yang berlangsung sekitar 2 menit dengan 
kecepatan kapal 2 knot. Tujuannya adalah agar pengamat merasa nyaman di permukaan 
air dan mampu mengestimasi dengan benar. Jumlah total setiap tarikan harus bernilai 
100%.  Misal hCL 40%, rB 20%, SC 30%, SD 10%, alga 0%. Pengamat yang berada di kapal 

harus mencatat titik atau posisi gPS pada saat kapal berhenti. Format gPS yang dianjurkan 
adalah Derajat, Menit, Detik (misal 115° 35’ 45 “BT  8° 10’  25” LS). Tujuannya untuk 
memastikan format yang akan dipindahkan ke geospatial konsisten dengan kebutuhan 
sebelum pengolahan data geospatial. Pastikan bahwa nilai Menit dan Detik tidak lebih dari 
60. Jika kemudian terjadi kesalahan membaca, maka akan segera diketahui bahwa format 
yang digunakan berbeda.  Kemudian lanjutkan proses manta tow sampai daerah yang di 
pantau selesai.

Jika menggunakan metode PIT, setiap lokasi diamati dengan SCUBa diving untuk 
kedalaman 10 untuk mencatat kategori penutupan terumbu karang dan 20 m  untuk 
mencatat ikan .  Observer bentik membentangkan roll meter panjang 50 mtr hanya di 
kedalaman 10 mtr sebanyak 3 buah (3 x 50 mtr) dengan interval antara roll meter berkisar 
5 – 10 mtr. Pengamat 1 mencatat kategori penutupan untuk 5 kategori (karang keras 
hidup, karang keras mati, karang keras memutih, karang lunak, dan ‘others’) di sepanjang 
transek 3 x 50 mtr di setiap interval 50 cm

Catatan penting: setelah metode pengambilan data untuk pemantauan dipilih/
ditetapkan di suatu kawasan, maka metode tersebut menjadi metode baku yang 
digunakan seterusnya untuk kegiatan pemantauan secara periodik di kawasan 
tersebut; sehingga data kondisi biofisik antar waktu dapat diperbandingkan

•	 Perlakuan zonasi dan lokasi kontrol 
 Pada beberapa lokasi yang memiliki perlakuan zonasi seperti kawasan 

konservasi perairan, maka pengambilan data perlu mempertimbangan adanya 
pengelompokan terhadap perlakuan zonasi tersebut. adanya perbedaan aturan di 
masing-masing zona di suatu kawasan konservasi dapat menyebabkan perubahan 
terhadap kondisi biofisik yang menjadi parameter yang diukur. Oleh karena itu 
perlu dilakukan pengambilan data yang memenuhi keterwakilan dari masing-
masing zona serta di lokasi lainnya sebagai kontrol atau pembanding.  Lokasi 
kontrol harus memiliki kondisi fisik dan ekologi yang relatif sejenis dengan lokasi 
utama pengambilan data. Selanjutnya, maka beberapa hal yang perlu dilakukan 
dalam proses menentukan titik lokasi pengambilan data adalah:

	Studi awal
 Studi awal berdasarkan informasi yang ada atau desktop study dapat dilakukan 

untuk menentukan titik lokasi pengambilan data dan kontrol. Studi awal berguna 
untuk menghemat waktu dan biaya dalam menentukan lokasi survei. hal ini 
dilakukan pada proses identifikasi awal potensi suatu kawasan konservasi.

	Titik lokasi Pengambilan data
 Sebagai contoh, lokasi sampling harus mempertimbangkan keterwakilan tipe-tipe 

ekosistem terumbu karang yang ada di suatu kawasan (reef flat, main reef atau reef 
slope).  Beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menentukan titik sampling 
antara lain (gambar 2.3):
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- Metode acak
- Metode sistematis
- acak terstratifikasi

	Lokasi Kontrol  
 Lokasi Kontrol (control sites), lokasi yang berada di luar pengaruh wilayah yang 

akan diuji. Jika kita akan mengevaluasi kawasan konservasi laut yang dikelola 
, apakah terjadi perbedaan dengan wilayah yang tidak dikelola. Maka kita harus 
mengambil lokasi pengamatan juga di wilayah yang tidak dikelola, agar bisa 
menyatakan secara statistik, ada atau tidak perbedaan dengan ke 2 wilayah yang 
dimaksud. ambil titik kontrol secukupnya. Berdasarkan waktu di lapangan dan 
kemampuan penbiayaan monitoring. Idealnya jumlah titik kontrol jumlahnya 
sama dengan titik di dalam kawasan. Namun kita bisa mengambil beberapa titik 
kontrol sebagai pembanding

	Estimasi ukuran pengambilan data.
 Ukuran pengambilan data (jumlah titik survei atau jumlah ulangan transek di 

masing-masing titik survei) harus mempertimbangkan tingkat akurasi data yang 
diharapkan, disesuaikan dengan tujuan survei.

  

gambar 2.4  Ilustrasi penentuan titik survei dengan beberapa pendekatan 

Untuk tujuan pemantauan sumberdaya kawasan secara periodik dimana zonasi telah 
ditetapkan, pendekatan yang umum dilakukan dalam penentuan lokasi survei adalah 
metode terstratifikasi.  Metode ini membantu memastikan keterwakilan titik-titik survei 
di masing-masing zona di suatu kawasan. Sebagai illustrasi, sistematika pengelompokan 
dan penentuan titik-titik survei berdasarkan zonasi yang ada di suatu kawasan disajikan 
pada gambar 2.4. gambar 2.4 hanya memberikan illustrasi minimum, oleh karena itu 
pengambilan titik survei di zona-zona lainnya serta jumlah ulangan transek di masing-
masing titik survei sangat dimungkinkan untuk ditambah yang disesuaikan dengan 
rancangan survei. aplikasi penempatan lokasi titik survei pemantauan diilustrasikan pada 
gambar 2.5.  Pada gambar tersebut dicontohkan bahwa lokasi pemantauan diletakkan 
untuk memenuhi keterwakilan zona inti, pemanfaatan, dan rehabilitasi dengan jumlah titik 
survey atau ulangan contoh yang sama.  Penentuan lokasi titik survei sangat ditentukan 
oleh tujuan survei tersebut.   
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gambar 2.6  Ilustrasi aplikasi penempatan lokasi titik survei pemantauan berdasarkan 
zonasi di sebuah kawasan konservasi perairan 

2.3.4  Melaksanakan survei pemantauan
Langkah keempat merupakan kegiatan teknis survei itu sendiri. Pada pelaksaan 

survei tersebut sebaiknya dilakukan pendokumentasian kegiatan sebagai bukti atau data 
pendukung dalam interpretasi data dan laporan. Dalam kegiatan survei terdapat beberapa 
hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi kesalahan, diantaranya:

•	 Data harus ditulis dengan jelas.
•	 Pengecekan lembar data selama survei untuk memastikan data sudah terisi dengan 

lengkap dan benar.
•	 Jika survei dilakukan oleh lebih dari satu tim (satu pasang), maka diperlukan 

standarisasi agar tidak terjadi perbedaan dalam identifikasi objek, pengambilan 
dan interpretasi data . Catatan: di lapangan, perubahan komposisi tim survei 
karena keterbatasan sumberdaya pengelola perlu menjadi pertimbangan dalam 
analisa lebih lanjut

2.3.5  Melakukan evaluasi secara berkala 
Evalusi secara berkala dilakukan pada saat survei berjalan dan setelah survei dilakukan. 

Evaluasi pada saat survei berjalan dilakukan dengan menitik-beratkan pada evaluasi satu 
hari kegiatan survei untuk perbaikan kegiatan esok hari. Evaluasi setelah survei dilakukan 
adalah evaluasi yang menyeluruh untuk melihat capaian dari tujuan survei. 
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Gambar 2.6  Ilustrasi aplikasi penempatan lokasi titik survei pemantauan berdasarkan zonasi di sebuah kawasan konservasi perairan 
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2.4  Pengelolaan Data
hal teknis lain yang perlu dipertimbangkan adalah pengelolaan data untuk persiapan 

analisis data. Dalam pengelolaan data yang perlu dipertimbangkan adalah: 
•	 Menentukan	salah	seorang	dari	tim	survei	sebagai	penanggung	jawab	data.
•	 Mengecek	 lembar	data	setiap	selesai	pengambilan	data	untuk	memastikan	data	

sudah terisi dengan lengkap dan benar.
•	 Selalu	membuat	back-up data dan simpan di tempat yang khusus dan aman.
•	 Input	data	dalam	database dengan format yang konsisten.
•	 Verifikasi	 database dengan membandingkan hasil print out data dengan data 

mentah.
•	 Selalu	buat	back-up file data dan simpan di folder yang khusus.

2.5. Persiapan armada dan logistik
Untuk mendukung pelaksanaan pemantauan kesehatan karang, dukungan armada 

dan logistic yang sesuai persyaratan sangat diperlukan. armada kapal yang digunakan 
sebaiknya menggunakan kapal  dengan kriteria sebagai berikut:

−	 Kapal yang mudah bermanuver, memiliki kanopi, terdapat standar keselamatan 
pelayaran, terdapat alat komunikasi yang memadai

−	 Jenis kapal yang bisa digunakan: speed boat kapasitas maksimal 8 orang, kapal 
phinisi, kapal ukuran > 30 gT

−	 Kapal diperlengkapi pula dengan oksigen untuk pertolongan pertama jika terjadi 
kecelakan penyelaman

−	 Setiap pelaksanaan pemantauan, ketua team harus membuat rencana detail 
keberangkatan, saat di lapangan, kembali ke lokasi awal serta membuat rencana 
evakuasi, jika terjadi kondisi darurat di lapangan

−	 Tabung Oksigen yang dibutuhkan minimal berukuran 400 liter (Tabung tipe C-DaN 
(Diver alert Network)

−	 Kotak P3K beserta isinya juga harus berada di kapal
−	 Jika lokasi pemantauan cukup jauh dari titik asal, maka untuk menghemat 

anggaran pemantauan, kapal yang digunakan adalah yang mampu di tinggali 
selama di lapangan, sehingga kapal tidak harus kembali ke lokasi asal setiap hari 
dan persiapan kebutuhan logistic harus menjadi pertimbangan

−	 Jika lokasi cukup dekat, maka bisa menggunakan kapal yang kecil untuk lebih 
menghemat dan kemudahan dalam urusan logistik konsumsi

−	 Kacamata hitam disarankan digunakan untuk menghindari pantulan sinar matahari 
di laut. Bekerja di laut hanya direkomendasikan 6 jam/hari untuk menghindari 
kelelahan dan dehidrasi

BAB 3
MEtodoLogi MoNitoriNg aSPEk BiofiSik

3.1. Monitoring Habitat sumberdaya ikan
3.1.1 Monitoring Ekosistem Terumbu Karang
3.1.1.1. Manta Tow

a. Definisi
Manta Tow merupakan survei area substrat dasar terumbu karang pada wilayah dengan 

kondisi air yang jernih (jarak pandang yang baik) dengan cakupan daerah yang luas. Survei 
ini dilakukan oleh penyelam snorkel yang ditarik di belakang perahu kecil. Umumnya 
metode ini digunakan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas 
bentik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut.  
Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mengetahui pengaruh gangguan berskala 
luas, misalnya: badai, coral bleaching, dan ledakan populasi Acanthaster planci (bintang 
laut berduri). Teknik ini juga berguna untuk mengetahui kondisi umum, keragaman dan 
keseragaman suatu komunitas karang sehingga dapat dipakai untuk menentukan lokasi-
lokasi yang mewakili area terumbu karang yang luas, untuk kemudian di survei lebih lanjut 
dengan metode yang lebih teliti.

b.  Tujuan
Manta Tow dilakukan untuk mendapatkan pandangan umum mengenai suatu wilayah 

menyangkut berbagai jenis dan jumlah habitat dan hal-hal lain yang bisa diamati.

c. Alat yang dibutuhkan
- Perahu kecil berbahan bakar (mesin bertenaga 5 pk)
- alat dasar selam (Masker, snorkel, Fin)
- Papan Manta
- Papan Sabak
- Kertas tulis bawah air (jika ada) biasanya disebut kertas newtop
- alat tulis (pensil, spidol, penggaris)
- Peta wilayah
- Jam tangan terutama yang memiliki satuan hitungan detik
- Tali 20 meter (berdiameter minimal 1 cm dan ditandai pada 6 m dan 12 m dari 

salah satu ujungnya dengan menggunakan pelampung kecil)
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- gPS atau kompas
- Pelampung
- Kamera bawah air untuk dokumentasi
- Survei lokasi (peta dan lapangan)
- administrasi
- Logistik

d. Metode Pengamatan:
1. Satu tim terdiri dari minimal 3 orang:

a.  pencatat data (observer) yang berada di permukaan air;
b.  pencatat waktu: bertugas untuk mencatat waktu pengambilan data, mencatat 

posisi (gPS atau Kompas), dan mengawasi keselamatan observer;
c.  pengemudi kapal.

2. Observer dihubungkan dengan menggunakan perahu menggunakan tali sepanjang 
lebih kurang 18 meter. Kemudian pada jarak 6 dan 12 meter dari salah satu ujung 
tali diikatkan pelampung sebagai alat bantu pencatat data mengukur kecerahan 
air (gambar 3.1).

gambar 3.1  Cara melakukan pengamatan dengan manta tow
3.  Papan manta berukuran 60 (l) x 40 (p)x 2 (t) cm digunakan sebagai alat berpegangan 

dan mencatat bagi observer. Observer melakukan pencatatan pada sabak atau 
kertas bawah air (jika ada) dengan menggunakan pensil (gambar 3.2).

gambar 3.2  Papan manta tow

4. Kapal bergerak dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat (maksimal 2 knot), 
sehingga memberikan cukup waktu bagi observer untuk mengamati dan mencatat 
hasil pengamatan dengan baik. Observer menduga persentase penutupan dari 
komponen-komponen yang sudah disepakati sebelumnya (misal: penutupan 
karang hidup, karang lunak, alga, pasir dan ikan karang) (gambar 3.3 dan 3.4). 
Observer melakukan pencatatan setelah towing selama 2 menit selesai. Proses 
pencatatan diberikan waktu selama 1 menit. Observer kemudian melanjutkan 
kegiatan towing sampai dengan target cakupan area yang sudah di tentukan.

5. Pencatat waktu mencatat posisi awal dan akhir pengamatan  di setiap tarikan (tow) 
dengan menggunakan gPS, atau menggunakan kompas dengan berpatokan pada 
tanda-tanda alam di sekitar lokasi.

6. Setelah keseluruhan kegiatan pengamatan, maka semua data yang didapat disalin 
kedalam lembar data untuk kemudian digambarkan/diplotkan kedalam peta dasar 
yang telah dipersiapkan sebelumnya, lengkap dengan nilai-nilai yang didapat.
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- Kertas tulis bawah air (jika ada) biasanya disebut kertas newtop 

- Alat tulis (pensil, spidol, penggaris) 

- Peta wilayah 

- Jam tangan terutama yang memiliki satuan hitungan detik 

- Tali 20 meter (berdiameter minimal 1 cm dan ditandai pada 6 m 

dan 12 m dari salah satu ujungnya dengan menggunakan 

pelampung kecil) 

- GPS atau kompas 

- Pelampung 

- Kamera bawah air untuk dokumentasi 

- Survei lokasi (peta dan lapangan) 

- Administrasi 

- Logistik 

d. Metode Pengamatan: 
1. Satu tim terdiri dari minimal 3 orang: 

a. pencatat data (observer) yang berada di permukaan air; 

b. pencatat waktu: bertugas untuk mencatat waktu pengambilan 

data, mencatat posisi (GPS atau Kompas), dan mengawasi 

keselamatan observer; 

c. pengemudi kapal. 

2. Observer dihubungkan dengan menggunakan perahu menggunakan 

tali sepanjang lebih kurang 18 meter. Kemudian pada jarak 6 dan 12 

meter dari salah satu ujung tali diikatkan pelampung sebagai alat 

bantu pencatat data mengukur kecerahan air (Gambar 3.1). 

 

 
 
 
 

 

 

Gambar 3.1  Cara melakukan pengamatan dengan manta tow 

3. Papan manta berukuran 60 (l) x 40 (p)x 2 (t) cm digunakan sebagai 

alat berpegangan dan mencatat bagi observer. Observer melakukan 

pencatatan pada sabak atau kertas bawah air (jika ada) dengan 

menggunakan pensil (Gambar 3.2). 
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Gambar 3.2  Papan manta tow 

 

4. Kapal bergerak dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat (maksimal 

2 knot), sehingga memberikan cukup waktu bagi observer untuk 

mengamati dan mencatat hasil pengamatan dengan baik. Observer 

menduga persentase penutupan dari komponen-komponen yang 

sudah disepakati sebelumnya (misal: penutupan karang hidup, 

karang lunak, alga, pasir dan ikan karang) (Gambar 3.3 dan 3.4). 

Observer melakukan pencatatan setelah towing selama 2 menit 

selesai. Proses pencatatan diberikan waktu selama 1 menit. Observer 

kemudian melanjutkan kegiatan towing sampai dengan target 

cakupan area yang sudah di tentukan. 

5. Pencatat waktu mencatat posisi awal dan akhir pengamatan  di 

setiap tarikan (tow) dengan menggunakan GPS, atau menggunakan 

kompas dengan berpatokan pada tanda-tanda alam di sekitar lokasi. 

6. Setelah keseluruhan kegiatan pengamatan, maka semua data yang 

didapat disalin kedalam lembar data untuk kemudian 

digambarkan/diplotkan kedalam peta dasar yang telah dipersiapkan 

sebelumnya, lengkap dengan nilai-nilai yang didapat. 
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e. Komponen-komponen yang diamati
a. Substrat dasar terumbu karang
yang dimaksud dengan substrat dasar terumbu karang adalah:
“Semua komponen yang tidak bergerak/menempel pada dasar laut”. Komponen-

komponen ini banyak jenisnya, tetapi dalam metoda pengamatan Manta Tow 
hanya 5 kategori yang dicatat yaitu:
- Karang keras hidup (hCL)
- Karang lunak (SC)
- alga (alga)
- Pasir, (SD) dan 
- Patahan karang (rB)
 Dalam pengamatan ini, komponen-komponen tersebut dicatat 

persentasenya. 
 Komponen berikutnya yang juga dicatat adalah jenis/bentuk karang yang 

umum ditemukan. Komponen ini perlu juga dicatat untuk mengetahui jenis-
jenis karang apa yang umum di suatu lokasi. Jenis/bentuk karang juga banyak 
jenisnya, tetapi dalam metoda pengamatan ini hanya dicatat sebanyak 4 jenis 
saja yaitu:

- Karang bercabang
- Karang padat (massive)
- Karang lembaran
- Karang meja
Komponen-komponen tersebut juga dicatat dalam persentasenya.

b. Ikan karang
 Ikan karang adalah komponen yang juga sangat penting bagi kehidupan terumbu 

karang. Oleh karena itu, dalam metoda pengamatan ini juga dilakukan pencatatan 
terhadap ikan karang yang ditemukan. ada 4 jenis ikan yang perlu dicatat, yaitu:
- Seranidae (Kerapu) 
- Lutjanidae Kakap 
- Napoleon
- Sweetlips (haemulidae)
- hiu
 Untuk komponen ikan, dicatat jumlahnya. Jika jumlah ikan tersebut cukup 

banyak, dapat menggunakan perkiraan. Contoh format lembar data tersaji di 
dalam Tabel 3.1 dan 3.2.

c. Catatan tambahan
 ada beberapa catatan tambahan yang juga perlu diperhatikan/dicatat jika 
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Gambar 3.3  Posisi pengamatan dalam metode manta tow 

 

 
 

Gambar 3.4  Kategori persentase penutupan substrat 
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ditemukan selama melakukan pengamatan, yaitu:
- Bintang laut berduri / Crown of Thorns (Achantaster plancii.), dicatat 

jumlahnya.
- Kerusakan karang (karang patah-patah/hancur) yang cukup besar, dicatat jenis 

karang yang rusak dan perkiraan luasannya. 
- Penyu (semua jenis)
 Informasi ini sebaiknya dicatat pada kolom ‘Keterangan’ pada lembar data 

yang tersedia.

f. Prosedur dan urutan proses pelaksanaan
1. Salinlah peta wilayah pengamatan keatas sabak;
2. Tandailah fitur (landmark dan batas-batas) dan zona (pemanfaatan atau 

perlindungan) di atas peta;
3. rencanakan dan tandailah alur survei tarikan (biasanya sejajar batas terumbu 

atau kontur kedalaman yang dipilih) pada peta;
4. Ikatlah papan manta ke perahu dengan menggunakan tali;
5. Ketika observer sudah siap dan tanda OK sudah diberikan, tariklah observer 

sejajar garis pantai;
6. Dalam setiap tarikan, observer menduga persen penutupan dari komponen-

komponen yang dipilih. Persentase dari berbagai komponen tidak harus 
dijumlahkan menjadi 100% (wilayah yang diamati sampai dengan lebar 10 m 
tergantung kepada kedalaman dan kejernihan air) – Sementara itu, pencatat 
waktu tetap mengukur waktu pengamatan dan mengawasi keselamatan 
observer serta mengarahkan kapal dan memberitahukannya kepada 
pengemudi.

7. Setelah 2 menit tarikan (sekitar 100 sampai dengan 150 meter), pengatur 
waktu harus memberitahukan kepada pengemudi untuk berhenti dan 
memberikan kesempatan lepada observer untuk mencatat (misalnya dengan 
menarik tali atau menggunakan peluit). Observer kemudian mencatatkan hasil 
pengamatannya di atas papan selama 1 - 2 menit, pencatat waktu mencatat 
nomor tarikan pada posisi ini di atas peta. Posisi awal dan akhir pengamatan 
dapat ditentukan dengan menggunakan gPS, dengan melihat bentang alam, 
atau baringan kompas.

8. Ulangi langkah 6 sampai dengan 8 sampai seluruh lokasi telah tersurvei 
seluruhya.

9. Salin data ke format data dan masukkan hasilnya kedalam peta pengamatan 
(dengan jumlah tarikan dan alur yang dilalui) berikut data mentahnya.

10. Ubahlah perkiraan persentasi tutupan karang ke dalam lima kategori seperti 
berikut ini:

11. Plot nilai persentase kedalam peta  seperti dalam contoh dibawah ini

g. Pembelajaran
 Metode ini merupakan metode yang umum digunakan oleh banyak lembaga 

termasuk masyarakat pesisir karena sangat mudah dilakukan dan dapat mencakup 
area yang luas. 
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ditentukan dengan menggunakan GPS, dengan melihat bentang 

alam, atau baringan kompas. 

8. Ulangi langkah 6 sampai dengan 8 sampai seluruh lokasi telah 

tersurvei seluruhya. 

9. Salin data ke format data dan masukkan hasilnya kedalam peta 

pengamatan (dengan jumlah tarikan dan alur yang dilalui) berikut 

data mentahnya. 

10. Ubahlah perkiraan persentasi tutupan karang ke dalam lima 

kategori seperti berikut ini: 

Kategori Persen penutupan 

Kategori I 

Kategori II 

Kategori III 

Kategori IV 

Kategori V 

0 – 10% 

11 – 30% 

31 – 50% 

51 – 75% 

76 – 100% 

 

11. Plot nilai persentase kedalam peta seperti dalam contoh dibawah ini 
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Tabel 3.1  Lembar data ekologi metode Manta Tow

Tabel 3.2  Lembar data informasi survei metode Manta Tow

3.1.1.2. Transek Titik atau Point Intercept Transect
a.  Definisi
Transek titik merupakan survei substrat dasar terumbu karang yang secara teknis 

hampir sama dengam metode transek garis menyinggung (LIT). Metode ini digunakan 
untuk tujuan yang sama dengan metode LIT, yaitu untuk mengetahui persen penutupan, 
komposisi substrat dasar, dan struktur komunitas karang dari suatu daerah terumbu karang 

dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat (pasir, lumpur), alga 
dan keberadaan biota lain. Metode ini tidak sedetail metode LIT dalam pengambilan data 
nya, tetapi mampu mencakup area yang lebih luas. Metode PIT umumnya digunakan jika 
daerah yang diamati cukup luas, sehingga penggunaan metode ini diharapkan dapat 
memaksimalkan keterwakilan secara spasial dan sesuai dengan ketersediaan anggaran.  
Survei ini dilakukan dengan mencatat jenis substrat dasar yang menyinggung transek garis 
dengan interval jarak tertentu (titik). Survei ini lebih baik digunakan dengan alat SCUBa, 
namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan alat snorkel pada kedalaman 
dangkal (3 sd 7 meter).

b. Tujuan
Survei ini biasa digunakan untuk mengetahui persen penutupan dari substrat dasar 

habitat terumbu karang serta frekuensi kemunculan substrat dasar. 

c.   Alat yang dibutuhkan
- Buku identifikasi substrat dasar dan buku identifikasi genera/spesies karang
- alat dasar selam (masker, snorkel, dan fins)
- alat SCUBa
- Papan sabak 
- Kertas tulis bawah air
- Pensil
- rol meter (50 meter) sebanyak 3 buah
- gPS atau kompas
- Kamera bawah air (jika ada)
- administrasi
- Logistik

d.    Metode pengamatan
1. Transek garis dibuat dengan cara membentangkan rol meter berskala sejajar 

dengan garis pantai sepanjang 50 meter. Transek kemudian dibagi ke dalam 
minimal 2 ulangan masing-masing sepanjang 50 meter. Jika memungkinkan 
dapat menggunakan 3 x 50 meter

2. Substrat dasar yang dicatat merupakan jenis yang hanya bersinggungan 
dengan transek garis. Jenis yang dicatat adalah substrat yang terletak pada 
titik (point) interval setiap kelipatan setengah (0,5) meter atau 50 cm.  

3. Pengamatan biota pengisi habitat dasar dicatat berdasarkan bentuk 
pertumbuhan terumbu karang (sampai tingkat genera/spesies lebih baik), 
biota, dan komponen abiotik lain yang ditemukan sepanjang transek garis. 
Untuk kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi laut, cukup sampai dengan 
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Metode ini merupakan metode yang umum digunakan oleh banyak 

lembaga termasuk masyarakat pesisir karena sangat mudah dilakukan 

dan dapat mencakup area yang luas.  

Tabel 3.1  Lembar data ekologi metode Manta Tow 

 

Tabel 3.2  Lembar data informasi survei metode Manta Tow 
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5 kategori pencatatan, Karang Keras hidup (hCL), Karang Keras Mati (hCD), 
Karang Lunak (SC) , a (alga) dan Kategori lainnya (OT)

4. Secara umum, dalam satu titik pengamatan hanya terdapat 1 kedalaman saja 
yang bervariasi dari 3 sampai dengan 9 meter.

e.  Komponen-komponen yang diamati
Komponen yang diamati dalam transek titik persis sama dengan yang diamati dalam 

metode transek garis menyinggung yaitu substrat dasar terumbu karang dan dengan 
menambahkan komponen genera/spesies karang. Untuk kebutuhan pengelolaan kawasan 
konservasi laut, cukup sampai dengan 5 kategori pencatatan, Karang Keras hidup (hCL), 
Karang Keras Mati (hCD), Karang Lunak (SC) , a (alga) dan Kategori lainnya (OT). Bentuk 
pertumbuhan biota habitat dasar dan kode pencatatan yang digunakan dijelaskan pada 
Tabel 3.5.

f.   Prosedur dan urutan pelaksanaan
1. Tentukan titik pengamatan yang akan diambil datanya, kemudian catat 

koordinatnya menggunakan gPS dan catat juga kondisi umum perairan (arus, 
gelombang, dll).

2. Tentukan kedalaman yang akan diambil datanya (dangkal atau dalam)
3. Transek garis dibuat dengan membentangkan rol meter sepanjang 3 x 50 meter 

sejajar dengan garis pantai. Pastikan bahwa rol meter yang dibentangkan 
memiliki rata-rata kedalaman yang sama.

4. Dengan menggunakan metode point transek tentukan jenis substrat (misal: 
karang keras hidup, algae, karang mati) setiap 50 cm. Pengelompokan substrat 
berdasarkan: Hard Coral Live, Soft Coral, Algae, Dead Coral, Other R. Untuk jenis 
substrat karang keras pencatatan berdasarkan life form tipe pertumbuhan dan 
genus karang. Pencatatan data menggunakan form pada Tabel 3.7.

 

Tabel 3.5  Lembar data pencatatan jenis substrat dasar 

3.1.1.3. Line Intercept Transect
a.  Definisi
Line intercept transect merupakan metode survei substrat dasar terumbu karang 

dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Survei ini digunakan untuk mengetahui 
persen penutupan dan komposisi substrat dasar dari suatu daerah terumbu karang. Selain 
itu metode ini digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan 
melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat (pasir, lumpur), alga dan 
keberadaan biota lain. 
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f. Prosedur dan urutan pelaksanaan 
1. Tentukan titik pengamatan yang akan diambil datanya, kemudian 

catat koordinatnya menggunakan GPS dan catat juga kondisi umum 

perairan (arus, gelombang, dll). 

2. Tentukan kedalaman yang akan diambil datanya (dangkal atau 

dalam) 

3. Transek garis dibuat dengan membentangkan rol meter sepanjang 3 

x 50 meter sejajar dengan garis pantai. Pastikan bahwa rol meter 

yang dibentangkan memiliki rata-rata kedalaman yang sama. 

4. Dengan menggunakan metode point transek tentukan jenis substrat 

(misal: karang keras hidup, algae, karang mati) setiap 50 cm. 

Pengelompokan substrat berdasarkan: Hard Coral Live, Soft Coral, 

Algae, Dead Coral, Other R. Untuk jenis substrat karang keras 

pencatatan berdasarkan life form tipe pertumbuhan dan genus 

karang. Pencatatan data menggunakan form pada Tabel 3.7. 
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Tabel 3.5  Lembar data pencatatan jenis substrat dasar  

 
 
3.1.1.3. Line Intercept Transect 
a. Definisi 
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substrat dasar dari suatu daerah terumbu karang. Selain itu metode ini 

digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan 

melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat (pasir, 

lumpur), alga dan keberadaan biota lain.  
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b.   Tujuan
Survei ini biasa digunakan untuk mengetahui persen penutupan dan komposisi 

penyusun substrat dasar ekosistem terumbu karang, serta keanekaragaman jenis karang. 

c.   Alat yang dibutuhkan
- Buku identifikasi substrat dasar dan buku identifikasi genera/spesies karang
- alat dasar selam (masker, snorkel, dan fins)
- alat SCUBa
- Papan sabak 
- Kertas tulis bawah air
- Pensil
- rol meter (100 meter)
- gPS atau kompas
- Kamera bawah air (jika ada)
- administrasi
- Logistik

d.    Metode pengamatan
1. Transek garis dibuat dengan cara membentangkan rol meter berskala sejajar 

dengan garis pantai sepanjang 85 meter. Transek kemudian dibagi ke dalam 
3 ulangan masing-masing sepanjang 25 meter dengan jeda tiap transek 
sepanjang 5 meter.

2. Substrat dasar yang dicatat merupakan jenis yang hanya bersinggungan 
dengan transek garis. Pencatatan data dilakukan secara akurat sampai tingkat 
centimeter.

3. Pengamatan biota pengisi habitat dasar dicatat berdasarkan bentuk 
pertumbuhan terumbu karang (sampai tingkat genera/spesies lebih baik), 
biota, dan komponen abiotik lain yang ditemukan sepanjang transek garis.

4. Secara umum, dalam satu titik pengamatan terdapat dua jenis kedalaman yang 
dicatat, yaitu kedalaman dangkal (2 – 3 meter) dan dalam (6 – 8 meter).

e.   Komponen-komponen yang diamati
Komponen yang diamati dalam line intercept transect adalah substrat dasar terumbu 

karang dan dengan ditambahkan genera/spesies karang. Bentuk pertumbuhan biota 
habitat dasar dan kode pencatatan yang digunakan dijelaskan pada Tabel 3.5 di bawah 
ini.

Tabel 3.3  Daftar penggolongan bentuk pertumbuhan biota habitat dasar terumbu 
karang dan kode yang digunakan
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e. Komponen-komponen yang diamati 
Komponen yang diamati dalam line intercept transect adalah substrat 

dasar terumbu karang dan dengan ditambahkan genera/spesies karang. 

Bentuk pertumbuhan biota habitat dasar dan kode pencatatan yang 

digunakan dijelaskan pada Tabel 3.5 di bawah ini. 

Tabel 3.3  Daftar penggolongan bentuk pertumbuhan biota habitat dasar 
terumbu karang dan kode yang digunakan 
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f.   Prosedur dan urutan pelaksanaan
1. Tentukan titik pengamatan yang akan diambil datanya, kemudian catat 

koordinatnya menggunakan gPS dan catat juga kondisi umum perairan (arus, 
gelombang, dll).

2. Tentukan kedalaman yang akan diambil datanya (dangkal atau dalam)
3. Transek garis dibuat dengan membentangkan rol meter sepanjang 85 meter 

sejajar dengan garis pantai. Pastikan bahwa rol meter yang dibentangkan 
memiliki rata-rata kedalaman yang sama.

4. Tentukan jenis substrat (misal: karang keras, algae, karang mati) yang hanya 
menyinggung transek garis. Pengelompokan substrat berdasarkan: Hard 
Coral, Soft Coral, Fleshy Algae, Turf Algae, Red Coralline Algae, Calcareous Algae 
(Halimeda), Sponge dan pasir. Untuk jenis substrat karang keras pencatatan 
berdasarkan life form tipe pertumbuhan dan genus karang. Pencatatan data 
menggunakan form pada Tabel 3.6.

5. Bagi transek garis ke dalam 3 ulangan yang masing-masing panjang ulangan 
transek adalah 25 meter dan dipisah dengan jeda 5 meter. 0 – 25 meter 
merupakan transek pertama, 30 – 55 meter merupakan transek kedua, dan 60 
– 85 merupakan transek ketiga.

Metode ini tergolong cukup sulit untuk dilaksanakan secara teknis. Metode ini 
membutuhkan keahlian menyelam yang cukup mahir. 

Tabel 3.4  Lembar data pencatatan jenis substrat dasar 

3.2  Monitoring Ekosistem Lamun
a.   Definisi
 Survei pengamatan lamun dilakukan dengan mengukur perubahan distribusi dari 

komunitas lamun. Perubahannya termasuk: distribusi lamun pada posisi di quadrat 
transek, komposisi spesies pada kuadrat transek, kelimpahan dan penutupan 
lamun. Metode ini juga akan mendorong kepedulian lokal pada monitoring 
komunitas lamun, menggunakan standarisasi manual.

b.  Tujuan
 Metode ini digunakan untuk mengukur perubahan-perubahan pada komunitas 

lamun dalam hal distribusinya dalam suatu area tertentu, komposisi jenis (spesies) 
yang ditemukan di sepanjang transek kuadrat, dan kelimpahan lamun.

c.   Alat yang dibutuhkan 
- Buku identifikasi jenis lamun
- alat dasar selam (masker, snorkel, dan fins)
- Papan sabak 
- Kertas tulis bawah air
- Pensil
- Transek kuadrat ukuran (50 x 50 cm)
- 3 set rol meter @50 meter
- gPS atau kompas
- Kamera bawah air (jika ada)
- administrasi
- Logistik

d.   Metode pengamatan
Metode ini menggunakan transek garis sebagai patokan peletakan transek kuadrat. 

Transek garis diletakkan secara paralel tegak lurus garis pantai dengan jeda masing-
masing transek garis 25 meter. Transek kuadrat diletakkan di sekitar titik interval kelipatan 
5 meter. Setiap 50 meter transek garis yang dibentangkan terdapat 11 titik observasi 
transek kuadrat. Peletakkan transek garis dapat dilihat pada gambar 8. Pencatatan data 
komunitas lamun dilakukan dengan mencatat jenis alga, jenis sedimen, biota lain serta 
mengestimasi persen penutupan jenis lamun.
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Tabel 3.4  Lembar data pencatatan jenis substrat dasar  
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a. Definisi 
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komunitas lamun dalam hal distribusinya dalam suatu area tertentu, 

komposisi jenis (spesies) yang ditemukan di sepanjang transek kuadrat, 

dan kelimpahan lamun. 

 

 

 

 

 



38 Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 39Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

gambar 3.7  Peletakan transek garis dan transek kuadrat pada metode Seagrass Watch

e. Prosedur dan urutan proses pelaksanaan
1. Tentukan titik pengamatan yang akan diambil datanya, kemudian catat 

koordinatnya menggunakan gPS dan catat juga kondisi umum lokasi.
2. Bentangkan 3 set rol meter secara paralel dengan jarak interval 25 meter, yang 

terlihat seperti pada gambar 3.7.
3. Catat jenis alga, jenis sedimen, biota lain serta mengestimasi persen penutupan 

jenis lamun pada transek kuadrat sepanjang transek garis dengan interval tiap 
5 meter. 

4. Ukur tinggi kanopi untuk tiap jenis lamun. Pengukuran dilakukan dari dasar 
hingga ujung-ujung daun. Pencatatan data dapat menggunakan form pada 
Tabel 3.19
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Gambar 3.7  Peletakan transek garis dan transek kuadrat pada metode 

Seagrass Watch 

 

e. Prosedur dan urutan proses pelaksanaan 
1. Tentukan titik pengamatan yang akan diambil datanya, kemudian 

catat koordinatnya menggunakan GPS dan catat juga kondisi umum 

lokasi. 

2. Bentangkan 3 set rol meter secara paralel dengan jarak interval 25 

meter, yang terlihat seperti pada Gambar 3.7. 

3. Catat jenis alga, jenis sedimen, biota lain serta mengestimasi persen 

penutupan jenis lamun pada transek kuadrat sepanjang transek 

garis dengan interval tiap 5 meter.  

4. Ukur tinggi kanopi untuk tiap jenis lamun. Pengukuran dilakukan 

dari dasar hingga ujung-ujung daun. Pencatatan data dapat 

menggunakan form pada Tabel 3.19 
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gambar 3.8  Jenis lamun beserta kode pencatatan dan ciri khususnya gambar 3.9  Estimasi persen penutupan lamun
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Gambar 3.8  Jenis lamun beserta kode pencatatan dan ciri khususnya 
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Gambar 3.9  Estimasi persen penutupan lamun 
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3.3  Monitoring Ekosistem Mangrove
a. Definisi
 Untuk monitoring ekosistem mangrove dapat digunakan metode “Transek 

Garis Kuadran”. Transek garis kuadran merupakan metode yang digunakan 
untuk mengetahui keanekaragaman, kepadatan, dan obyek penting lain yang 
berhubungan dengan kondisi hutan mangrove pada suatu tempat dan waktu 
tertentu. 

b. Tujuan
 Metode ini digunakan untuk mengetahui kepadatan, jenis, persen tutupannya, 

dan tingkat kerusakan dari mangrove

c. Alat yang dibutuhkan
- Buku identifikasi bakau
- rol meter
- gPS atau Kompas
- Peta lokasi
- Papan sabak 
- Kertas tulis bawah air
- Pensil
- Sepatu boot
- Perahu Kecil
- Kantong plastik
- Topi
- Pengawet
- Lensa binokuler
- Pisau

d. Prosedur dan urutan proses pelaksanaan
1. Pengukuran garis pantai
 Pengukuran garis pantai dilakukan dengan cara mengukur panjang garis pantai 

dari batas/ujung kampung yang satu dengan batas ujung kampung lainnya. alat 
yang diperlukan adalah: kompas, meteran, kertas serta pensil untuk menulis dengan 
skala di lapangan yang kita tentukan sendiri. Setelah itu kita akan mentransfer data 
yang dari skala lapangan itu ke atas kertas dengan skala yang kita inginkan.

2. Mengukur garis terluar mangrove
 Mengukur garis terluar bakau dengan cara mengambil posisi terluar mangrove 

dengan menggunakan gPS. Bisa juga dengan mengukur secara kasar yakni dengan 
mengukur di atas peta.

3. Luas areal mangrove
 Luas areal mangrove ini dapat dihitung secara kasar dengan menggunakan peta 

dasar Lingkungan Pantai (BIg) dan menggunakan peta rBI (rupa Bumi Indonesia).
4. Posisi mangrove terhadap pantai
 Buatlah deskripsi tentang posisi mangrove yang akan dimonitor. Penggambaran 

posisinya dalam peta akan lebih baik.
5. Penentuan jumlah transek dan titik-titik awal transek
 Setelah kita mendapatkan total panjang garis pantai dan banyaknya transek 

yang akan kita ambil, kita langsung mengambil posisi titik awal transek dengan 
menggunakan gPS. Titik ini akan menjadi titik permanen untuk setiap kali 
pengambilan data. Titik awal tersebut sebaiknya ditandai menggunakan patok 
permanen atau dengan mengecat salah satu pohon di awal transek tersebut.

6. Penentuan arah kompas
 arah kompas ini fungsinya untuk menetapkan posisi transek yang tegak lurus garis 

pantai. Karena mengingat posisi garis pantai ada yang berlekuk ataupun ada yang 
lurus. Sehingga pada garis pantai yang berlekuk tidak terjadi kemungkinan untuk 
transek tersebut bertemu.

7. Pengambilan Data
 ada beberapa tahapan dalam mengambil data transek yaitu:

a. Menarik meteran ke arah laut dengan posisi awal yang sudah ditetapkan sebagai 
posisi tetap (paten) dalam pengambilan data untuk monitoring selanjutnya. 
(Biasanya meteran yang digunakan adalah dengan panjang meteran 50 m).

b. Buat transek dengan panjang 10 m x 10 m untuk diamati/untuk pengambilan 
data. Jadi setelah ada garis memanjang ke laut, kita membagi pada setiap 10 
m sebelah kiri dan 10 m (membentuk bujur sangkar) sebelah kanan untuk 
diamati.

c. Pengamatan.

e. Komponen-komponen yang diamati
1. Jenis dan jumlah bakau
 Jenis bakau: hitung semua jenis bakau yang ada dalam areal bujur sangkar (10m x 

10m). Jenis beserta jumlahnya.
2. Jumlah anakan
 hitung jumlahnya saja.
3. Diameter pohon
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 Untuk diameter pohon, ambil sampel 3 pohon besar dan 3 pohon kecil dan hitung 
linkar pohonnya. Diameter didapat dengan melakukan perhitungan rumus di 
bawah ini.

4. Pendugaan Tinggi pohon
 Ukur tinggi pohon sample.
5. Substrat dasar
 Catat jenis substrat dalam areal bakau tersebut. apakah berpasir, berlumpur, tanah, 

berbatu, dll.
6. Biota yang berasosiasi
 Catat biota-biota apa saja yang ada di lokasi tersebut misal jenis keong tertentu 

(gastropoda)
7. Potensi gangguan pada bakau

a. Jarak dengan areal pemukiman atau dengan sarana umum seperti pelabuhan, 
lokasi wisata

b. Bentuk pemanfaatan kayu bakau (buat rumah, pagar dll)
c. Kebijakan pemerintah setempat
 Untuk gangguan potensi ini, catat secara deskriptif baik proses maupun 

hasilnya.
8. Informasi sejarah perubahan bakau

a. wawancara kepada masyarakat sekitar
b. Melihat/mendata bekas akar/pokok bakau
c. Biota indikator
d. Melihat gundukan bekas galian kepiting
e. hasil penelitian sebelumnya

Diameter = lingkar pohon/3.14

Tabel 3.9  Lembar data pencatatan data mangrove

3.4  Monitoring Kualitas Perairan

a. Definisi
Parameter lain yang menjadi bagian dari aspek biofisik adalah fisika dan kimia perairan. 

Parameter fisika perairan yang umum diukur diantaranya adalah suhu, arus, salinitas, dan 
kecerahan perairan.  Sedangkan parameter kimia yang umum diamati diantaranya adalah: 
nitrat, nitrit, fosfat, DO (dissolved oxygen), BOD (biochemical oxygen demand), dan ph 
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d. Melihat gundukan bekas galian kepiting 

e. Hasil penelitian sebelumnya 

 

Tabel 3.9  Lembar data pencatatan data mangrove 
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(derajat keasaman ).  Jika akses terhadap analisa lebih lanjut tidak memadai, maka cukup 
mengukur kecerahan perairan dengan metode jarak pandang (berapa meter mata masih 
bisa melihat dasar perairan)

b. Tujuan dan Kegunaan
Pemantauan kualitas perairan diperlukan sebagai data pendukung yang dapat 

memberikan informasi tentang keadaan suatu perairan. Misalnya peningkatan kadar 
senyawa nitrat atau fosfat di suatu perairan menandakan bahwa telah terjadi pengayaan 
nutrisi (eutrofikasi) yang bersumber dari limbah domestik atau pertanian. Demikian 
halnya dengan peningkatan kandungan fitoplankton atau chlorofil-a, yang memberikan 
gambaran adanya pengayaan nutrisi.  Data kualitas lingkungan dapat dijadikan sebagai :

1. Data pendukung yang dapat merefleksikan kondisi perairan di suatu ekosistem 
pesisir atau habitat sumberdaya ikan (terumbu karang, lamun).

2. Memberikan informasi tentang adanya jenis atau sumber pollutan di suatu lokasi.

c. Teknis Pengukuran : 
Pengambilan sampel air untuk pengukuran senyawa Nitrit, Nitrat dan Fosfat 

menggunakan wadah yang terbuat dari bahan poliethilen, sedangkan untuk Oksigen 
digunakan wadah gelas. alat yang digunakan untuk pengambilan sampel parameter/
senyawa tertentu dirangkum dalam Tabel 3.25. Detail pelaksanaan di lapangan dan analisis 
laboratorium dapat dilihat di berbagai literature, diantaranya hutagalung dkk. (1997); 
Strickland and Parson (1968). Pengambilan sampel plankton dilakukan secara vertikal dan 
horizontal mengikuti acuan menurut whickstead 1965. Selanjutnya seluruh pengukuran 
parameter fisika seperti suhu, salinitas, kecerahan dilakukan in situ.

Tabel 3.11  Parameter lingkungan perairan, peralatan, dan metode analisis

d. Penentuan status Baku Mutu Air (BMA)
Secara sederhana, penentuan status mutu air dilakukan dengan cara membandingkan 

hasil pemantauan kualitas air dengan BMa yang diterapkan. Mengacu pada Keputusan 
Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan 
Status Mutu air telah diatur2 (dua) metode untuk menentukan status mutu air yaitu 
metode Storet dan metode indeks pencemaran. 

Secara prinsip metode penentuan BMa adalah dengan membandingkan antara 
data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna 
menentukan status mutu air. Cara penentuan BMa yang umum dilakukan adalah metode 
Storet yang menggunakan sistem nilai dari US – EPa (Environmental Protection Agency) 
dengan mengklasifikasikan mutu air dalam empat kelas, yaitu:

1. Kelas a : baik sekali  skor = 0; memenuhi baku mutu
2. Kelas B : baik skor = -1 s/d -10; cemar ringan
3. Kelas C : sedang skor = -11 s/d -30; cemar sedang
4. Kelas D : buruk skor ≤ -31; cemar berat 
Penentuan status mutu air dengan menggunakan metode Storet dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:
1. Lakukan pengumpulan data kualitas air dan debit air secara periodik sehingga 

membentuk data dari waktu ke waktu (time series data);
2. Lakukan perhitungan nilai maksimum, minimum, dan nilai rata-rata dari sampel 

data yang diambil;
3. Bandingkan data hasil pengukuran dari masing-masing parameter air dengan nilai 

baku mutu yang sesuai dengan kelas air.
4. Jika hasil pengukuran memenuhi nilai baku mutu air (hasil pengukuran < baku 

mutu) maka diberi skor 0.
5. Jika hasil pengukuran tidak memenuhi nilai baku mutu air (hasil pengukuran > 

baku mutu), maka diberi skor mengacu pada table 3.26. 
6. Jumlah negatif dari seluruh parameter dihitung dan ditentukan status mutunya 

dari jumlah skor yang didapat dengan menggunakan sistem nilai.

Tabel 3.12 Penentuan sistem nilai untuk menentukan status mutu air.
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Hutagalung dkk. (1997); Strickland and Parson (1968). Pengambilan 

sampel plankton dilakukan secara vertikal dan horizontal mengikuti 

acuan menurut Whickstead 1965. Selanjutnya seluruh pengukuran 

parameter fisika seperti suhu, salinitas, kecerahan dilakukan in situ. 

 

Tabel 3.11  Parameter lingkungan perairan, peralatan, dan metode 
analisis 

 

d. Penentuan status Baku Mutu Air (BMA) 
Secara sederhana, penentuan status mutu air dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil pemantauan kualitas air dengan BMA yang 

diterapkan. Mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status 

Mutu Air telah diatur2 (dua) metode untuk menentukan status mutu air 

yaitu metode Storet dan metode indeks pencemaran.  

Secara prinsip metode penentuan BMA adalah dengan membandingkan 

antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan 

peruntukannya guna menentukan status mutu air. Cara penentuan 

BMA yang umum dilakukan adalah metode Storet yang menggunakan 

sistem nilai dari US – EPA (Environmental Protection Agency) dengan 

mengklasifikasikan mutu air dalam empat kelas, yaitu: 

1. Kelas A : baik sekali  skor = 0; memenuhi baku mutu 

2. Kelas B : baik skor = -1 s/d -10; cemar ringan 

3. Kelas C : sedang skor = -11 s/d -30; cemar sedang 

4. Kelas D : buruk skor ≤ -31; cemar berat  

Penentuan status mutu air dengan menggunakan metode Storet 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Lakukan pengumpulan data kualitas air dan debit air secara 

periodik sehingga membentuk data dari waktu ke waktu (time 

series data); 

2. Lakukan perhitungan nilai maksimum, minimum, dan nilai rata-

rata dari sampel data yang diambil; 

3. Bandingkan data hasil pengukuran dari masing-masing 

parameter air dengan nilai baku mutu yang sesuai dengan kelas 

air. 

4. Jika hasil pengukuran memenuhi nilai baku mutu air (hasil 

pengukuran < baku mutu) maka diberi skor 0. 

5. Jika hasil pengukuran tidak memenuhi nilai baku mutu air (hasil 

pengukuran > baku mutu), maka diberi skor mengacu pada table 

3.26.  

6. Jumlah negatif dari seluruh parameter dihitung dan ditentukan 

status mutunya dari jumlah skor yang didapat dengan 

menggunakan sistem nilai. 

 

Tabel 3.12 Penentuan sistem nilai untuk menentukan status mutu air. 

 

Standar baku mutu air laut yang umum diukur dan digunakan di 

perairan terumbu karang serta metode pengukurannya disajikan pada 

Tabel 3.27.  Untuk standar baku mutu wilayah perairan lain dapat 

mengacu kepada standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup. Selanjutnya metode dan instrumen yang digunakan 

dalam pengukuran parameter-parameter tersebut disajikan pada Tabel 

3.28. 
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Standar baku mutu air laut yang umum diukur dan digunakan di perairan terumbu 
karang serta metode pengukurannya disajikan pada Tabel 3.27.  Untuk standar baku 
mutu wilayah perairan lain dapat mengacu kepada standar yang telah ditetapkan oleh 
Kementerian Lingkungan hidup. Selanjutnya metode dan instrumen yang digunakan 
dalam pengukuran parameter-parameter tersebut disajikan pada Tabel 3.28.

Tabel 3.13  Standar baku mutu air laut

Tabel 3.14  Parameter, metode, dan instrument pengukuran baku mutu air laut

3.5  Monitoring Ikan 
a. Definisi
Monitoring ikan (fin-fish) dapat dilakukan dengan sensus visual ikan (Fish Visual 

Cencus). Sensus ikan secara visual adalah pengindentifikasian dan penghitungan ikan 
yang diobservasi pada suatu area tertentu. Sensus ikan secara visual dapat digunakan 
untuk mengestimasi jenis, jumlah, dan juga ukuran ikan pada umumnya (biomassa ikan), 
mudah dilihat, mudah diidentifikasi pada wilayah dengan kecerahan yang baik. Survei ini 
biasanya dilakukan bersamaan dengan penggunaan metode transek garis menyinggung 
atau transek titik.  

b. Tujuan (species special concern)
Sensus visual ikan dapat digunakan untuk menduga keragaman, jumlah dan ukuran 

ikan (biomassa). Informasi ini dapat mencerminkan kesehatan dari sediaan ikan dalam 
wilayah terumbu karang yang diamati.

1. Under Water Visual Census untuk ikan karang yang meliputi data panjang ikan, jenis 

ikan dan jumlah ikan yang diamati. Ikan yang diamati terbagi atas ikan herbivore 
(pemakan alga) dan ikan karnivore (pemakan daging). Ikan herbivore yang 
diamati meliputi 4 famili yang mendominasi seperti Famili Acanthuridae (Ikan 
butana/kuli pasir/tabasan), Scaridae (Ikan Kakatua), Siganidae (Ikan Baronang), 
Labridae khusus dari genus Cheilinus atau ikan Napoelon. Pemilihan kategori ini 
berdasarkan jumlahnya yang lebih mendominasi di perairan dan merupakan ikan 
ekonomis penting. Dengan mengetahui keberadaan ikan tersebut di alam, akan 
membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan perikanan. 
Kemudian Ikan Carnivore yang diamati meliputi family dari Seranidae (Kerapu), 
Lutjanidae (Kakap), Lethrinidae (Lencam), Carangidae (Kuwe, Selar,Kembung, 
Sulir), Scombridae (Tenggiri, Tuna gigi anjing/Dog tooth tuna), Caesionidae 
(Ikan Ekor Kuning), Haemulidae (sweetlips/Ikan gerot-gerot), Nemipteridae (Ikan 
Kurisi), Sphyraenidae (Barakuda),Carcharhinidae (hiu abu-abu, hiu sirip putih 
dan hiu sirip hitam) , Sphyrnidae (hiu kepala martil), Dasyatidae (Ikan Pari)

2. Ikan herbivore Ikan herbivore (sebagian besar jenis ikan Acanthuridae, jenis 
ikan baronang-Siganidae dan jenis ikan kakatua-Scaridae dan khusus jenis 
Labridae-Ikan Napoleon) adalah kelompok ikan-ikan penting dalam ekosistem 
terumbu karang, dimana ikan-ikan tersebut memakan alga yang menempel pada 
substrat keras dan karang mati sehingga karang mati maupun substrat keras bersih 
dari alga. hal ini dapat membantu pertumbuhan karang baru yang menempel 
pada substrat tersebut. Oleh karena itu, populasi ikan herbivore yang baik akan 
dapat membantu karang untuk kembali sehat setelah terganggu misalnya akibat 
pemutihan massal. Bila jumlah populasi ikan herbivore menurun, secara perlahan-
lahan akan terjadi pendominasian alga pada substrat

3. Ikan carnivore (predator besar) Sebagian besar ikan predator adalah ikan-ikan 
bernilai ekonomi tinggi dan banyak diantaranya mudah terancam punah karena 
penangkapan berlebih. Ketiadaan ikan-ikan predator seperti kerapu atau ikan 
karang-pelagis (Spanish mackerel, bengkolo/ikan putih/ikan kuwe) bisa menjadi 
tanda akan tingginya tekanan karena pemanfaatan yang tinggi.Ikan predator 
dicatat oleh pengamat yang berada di kedalaman 20 m, yang akan mencatat 
panjang total dari tiap ikan target yang dijumpai. Jumlah ikan target adalah 12 
famili. Beberapa dari jenis ikan ini umum dijumpai pada terumbu karang (seperti 
hiu whitetip, ikan kuwe/bengkolo, white-margined trout/kerapu sunu bintang 
timur), dimana jenis lain tidak begitu umum dijumpai namun juga memiliki nilai 
ekonomi tinggi (seperti Queensland grouper-Epinephelus lanceolatus, potato cod-
Epinephelus tukula) 
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Tabel 3.13  Standar baku mutu air laut 

 

 

Tabel 3.14  Parameter, metode, dan instrument pengukuran baku mutu 

air laut 
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pengindentifikasian dan penghitungan ikan yang diobservasi pada suatu 

area tertentu. Sensus ikan secara visual dapat digunakan untuk 

mengestimasi jenis, jumlah, dan juga ukuran ikan pada umumnya 

(biomassa ikan), mudah dilihat, mudah diidentifikasi pada wilayah 

dengan kecerahan yang baik. Survei ini biasanya dilakukan bersamaan 

dengan penggunaan metode transek garis menyinggung atau transek 
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b. Tujuan (species special concern) 
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kesehatan dari sediaan ikan dalam wilayah terumbu karang yang 

diamati. 
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jumlah dan ukuran ikan (biomassa). Informasi ini dapat mencerminkan 

kesehatan dari sediaan ikan dalam wilayah terumbu karang yang 

diamati. 
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c.    Alat yang dibutuhkan
- Buku identifikasi ikan karang
- alat dasar selam (masker, snorkel, dan fins)
- alat SCUBa
- Papan sabak 
- Kertas tulis bawah air
- Pensil
- rol meter (100 meter)
- gPS atau kompas
- Kamera bawah air (jika ada)
- administrasi
- Logistik

d.    Metode pengamatan
1. Metode ini menggunakan transek garis yang dibuat dengan cara membentangkan 

rol meter berskala sejajar dengan garis pantai sepanjang 3 x 50 meter minimal 2 x 
50 meter. Transek kemudian dibagi ke dalam 2 ulangan masing-masing sepanjang 
50 meter.

2. Teknik pencatatan yang digunakan adalah teknik pencatatan visual sensus, yaitu 
mencatat jenis dan jumlah ikan yang ditemukan sepanjang transek garis dengan 
batasan 2,5 meter ke kiri dan ke kanan.

3. Biomassa ikan (kg ha-1) setiap spesies atau famili dihitung berdasarkan kelimpahan, 
ukuran dan luas wilayah karang yang di survei.

e.     Prosedur dan urutan pelaksanaan
1. Tentukan titik pengamatan yang akan diambil datanya, kemudian catat 

koordinatnya menggunakan gPS dan catat juga kondisi umum perairan (arus, 
gelombang, dll).

2. Tentukan kedalaman yang akan diambil datanya (dangkal atau dalam)
3. Transek garis dibuat dengan membentangkan rol meter sepanjang 100 meter 

sejajar dengan garis pantai. Pastikan bahwa rol meter yang dibentangkan memiliki 
rata-rata kedalaman yang sama.

4. Untuk informasi biomassa ikan, dilakukan juga pencatatan estimasi panjang total 
ikan. Pencatatan panjang total ikan pada:
- Transek sabuk dengan ukuran 2 (5 x 50 m) untuk ikan > 10cm
- Transek sabuk dengan ukuran 2 (2 x 50 m) untuk ikan < 10 cm

       Ilustrasi pencatatan data dapat dilihat pada gambar 3.6.

gambar 3.6. Lebar transek metode visual sensus ikan karang
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3. Biomassa ikan (kg ha-1) setiap spesies atau famili dihitung 

berdasarkan kelimpahan, ukuran dan luas wilayah karang yang di 

survei. 

 
e. Prosedur dan urutan pelaksanaan 
1. Tentukan titik pengamatan yang akan diambil datanya, kemudian 

catat koordinatnya menggunakan GPS dan catat juga kondisi umum 

perairan (arus, gelombang, dll). 

2. Tentukan kedalaman yang akan diambil datanya (dangkal atau 

dalam) 

3. Transek garis dibuat dengan membentangkan rol meter sepanjang 

100 meter sejajar dengan garis pantai. Pastikan bahwa rol meter yang 

dibentangkan memiliki rata-rata kedalaman yang sama. 

4. Untuk informasi biomassa ikan, dilakukan juga pencatatan estimasi 

panjang total ikan. Pencatatan panjang total ikan pada: 

- Transek sabuk dengan ukuran 2 (5 x 50 m) untuk ikan > 10cm 

- Transek sabuk dengan ukuran 2 (2 x 50 m) untuk ikan < 10 cm 

Ilustrasi pencatatan data dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Lebar transek metode visual sensus ikan karang 
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Tabel 3.7  Lembar data pencatatan ikan karang 
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Tabel 3.7  Lembar data pencatatan ikan karang

f.   Evaluasi kemampuan team pemantau ikan
Untuk memastikan team pemantau telah mencapai kriteria layak, syarat yang harus 

dipenuhi adalah:
•	 Kesalahan estimasi ukuran panjang ikan di bawah 25% (75% benar) dengan rentang 

ukuran estimasi yang masuk kriteria adalah  ± 5 cm dari ukuran sebenarnya, baik 
estimasi di screen, di darat dan di bawah air.

•	 Estimasi metode screen dengan cara memproyeksikan ikan di powerpoint 
presentation ke layar, kemudian dicari ukuran standar ikan sepanjang 1 meter. 
80 set ukuran ikan berbeda telah disiapkan. Setiap anggota team harus mampu 
menjawab 75% benar dari 80 set ikan tersebut. Jika pada test 1, masih 
menunjukkan kesalahan di atas 50%, maka test harus diulang, sampai tingkat 
kesalahan mencapai 25%.

•	 Estimasi ikan di darat menggunakan minimal 40 set model ukuran ikan yang 
berbeda, maksimal 80 set ikan. Ikan model bisa terbuat dari kayu atau impra 
board.  Ukuran ikan model berukuran minimal adalah 5 cm dan paling besar 120 
cm dengan ukuran kelas modus 30 - 40 cm, dan ukuran mean (rataan) 35 cm. 
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Tabel 3.7  Lembar data pencatatan ikan karang 

 

Tujuan dari penentuan ukuran ini adalah untuk mengkondisikan ukuran ikan di 
alam yang semakin kecil-kecil, namun terkadang sesekali masih ditemukan ikan 
ukuran besar.

•	 Estimasi ikan di laut menggunakan model ikan yang digunakan di darat, hanya 
saat peletakan di laut menggunakan pemberat, agar bisa diturunkan di air dan 
setiap ikan dihubungkan dengan tali, agar memudahkan saat memasang dan 
mengambil kembali setelah selesai di estimasi.  Estimasi ukuran ikan di laut harus 
mempertimbangkan hasil dari hasil estimasi ikan di darat dan di screen. Jika hasil 
estimasi ikan di screen dan di darat, lebih banyak under estimate (mengestimasi 
lebih kecil dari ukuran sebenarnya) maka pengamat harus menaikkan sedikit lebih 
besar hasil estimasinya, sedangkan jika pengamat lebih banyak over estimate 
(mengestimasi lebih besar dari ukuran sebenarnya) maka pengamat harus 
menurunkan lebih banyak hasil estimasinya. Estimasi ukuran ikan di laut harus 
mempertimbangkan faktor pembiasan yang menyebabkan segala obyek yang 
berada di bawah air terlihat lebih besar 33% dan lebih dekat 25% dari ukuran 
sebenarnya.

3.6  Monitoring Non-ikan 
a.  Definisi
Survei ini merupakan pengamatan yang dilakukan untuk menghitung kelimpahan 

jenis/spesies makro invertebrata laut dengan menggunakan metode transek sabuk (belt 
transect). Survei ini biasanya dilakukan bersamaan dengan penggunaan metode transek 
garis menyinggung atau transek titik. Metode ini dilakukan dengan mencatat jumlah 
individu tiap spesies makro invertebrata yang ditemukan di dalam transek sabuk. Survei 
ini lebih baik digunakan dengan alat SCUBa, namun tidak menutup kemungkinan untuk 
menggunakan alat sorkel pada kedalaman dangkal.

b. Tujuan
Survei ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan makro invertebrata yang memiliki 

nilai ekologis dan ekonomis penting, antara lain: kima (Famili Tridacnidae), teripang (Famili 
holothuridae), bulu babi (Famili Echinoidea), bintang laut (Famili asteroidea, terutama 
Acanthaster planci = bintang laut mahkota berduri).

c.   Alat yang dibutuhkan
- Buku identifikasi spesies invertebrata laut
- alat dasar selam (masker, snorkel, dan fins)
- alat SCUBa
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- Papan sabak 
- Kertas tulis bawah air
- Pensil
- rol meter (200 m)
- Tongkat PVC 1 meter (untuk mengukur lebar)
- gPS atau kompas
- Kamera bawah air (jika ada)
- administrasi
- Logistik

d. Metode pengamatan
1. Pengamatan dilakukan dengan meletakkan transek garis 200 m sejajar dengan 

garis pantai pada kedalaman dangkal (2-3 m) atau dalam (6-8 m).
2. Pencatatan dilakukan dengan metode transek sabuk pada transek (1 x 100) m x 2 

transek
3. Satu transek (100 meter) dibagi ke dalam 5 sub transek (panjang 20 meter). Jenis 

yang dicatat adalah jumlah dan jenis/spesies dari Sea Urchin (Bulu babi), Star 
Fish (termasuk bulu seribu), Clam (kima), Snail (gastropoda) dan Sea Cucumber 
(teripang). 

4. Untuk pencatatan kima, selain dihitung jumlahnya juga dicatat panjang 
cangkangnya dalam sentimeter. Snail dan Sea Urchin tidak dicatat pada seluruh 
sub transek. gambaran pencatatan ditunjukkan pada gambar 3.6.

gambar 3.5.  Posisi peletakan transek untuk survei invertebrata, transek sepanjang 
100 meter diletakkan secara seri sejajar garis pantai di dua kedalaman; di masing-masing 
kedalaman dilakukan 2 ulangan.

e.    Prosedur dan urutan pelaksanaan
1. Tentukan titik pengamatan yang akan diambil datanya, kemudian catat 

koordinatnya menggunakan gPS dan catat juga kondisi umum perairan (arus, 
gelombang, dll).

2. Tentukan kedalaman yang akan diambil datanya (dangkal atau dalam)
3. Transek garis dibuat dengan membentangkan rol meter sepanjang 200 meter 

sejajar dengan garis pantai. Pastikan bahwa rol meter yang dibentangkan memiliki 
rata-rata kedalaman yang sama.

4. Bagi satu ulangan transek 100 meter ke dalam 5 bagian, kemudian catat 
berdasarkan pembagian pada gambar 3.5. Pencatatan data dapat menggunakan 
form pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.6  Lembar data pencatatan makro invertebrata
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- Administrasi 

- Logistik 

 

d. Metode pengamatan 
1. Pengamatan dilakukan dengan meletakkan transek garis 200 m 

sejajar dengan garis pantai pada kedalaman dangkal (2-3 m) atau 

dalam (6-8 m). 

2. Pencatatan dilakukan dengan metode transek sabuk pada transek (1 

x 100) m x 2 transek 

3. Satu transek (100 meter) dibagi ke dalam 5 sub transek (panjang 20 

meter). Jenis yang dicatat adalah jumlah dan jenis/spesies dari Sea 

Urchin (Bulu babi), Star Fish (termasuk bulu seribu), Clam (kima), 

Snail (Gastropoda) dan Sea Cucumber (teripang).  

4. Untuk pencatatan kima, selain dihitung jumlahnya juga dicatat 

panjang cangkangnya dalam sentimeter. Snail dan Sea Urchin tidak 

dicatat pada seluruh sub transek. Gambaran pencatatan ditunjukkan 

pada Gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5.  Posisi peletakan transek untuk survei invertebrata, transek 

sepanjang 100 meter diletakkan secara seri sejajar garis 

pantai di dua kedalaman; di masing-masing kedalaman 

dilakukan 2 ulangan. 

 
e. Prosedur dan urutan pelaksanaan 
1. Tentukan titik pengamatan yang akan diambil datanya, kemudian 

catat koordinatnya menggunakan GPS dan catat juga kondisi umum 

perairan (arus, gelombang, dll). 

2. Tentukan kedalaman yang akan diambil datanya (dangkal atau 

dalam) 
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3. Transek garis dibuat dengan membentangkan rol meter sepanjang 

200 meter sejajar dengan garis pantai. Pastikan bahwa rol meter yang 

dibentangkan memiliki rata-rata kedalaman yang sama. 

4. Bagi satu ulangan transek 100 meter ke dalam 5 bagian, kemudian 

catat berdasarkan pembagian pada Gambar 3.5. Pencatatan data 

dapat menggunakan form pada Tabel 3.10.  

Tabel 3.6  Lembar data pencatatan makro invertebrata 
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3.7  Monitoring Produksi Perikanan
hasil produksi perikanan merupakan parameter penting yang digunakan dalam 

mengukur efektivitas dan dampak positif pengelolaan kawasan bagi kelestarian 
sumberdaya perikanan. Penduan EKKP3K mengelompokkan perikanan kedalam dua 
kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya.  Tingkat produksi perikanan 
diukur melalui pendekatan ‘biomassa total per unit armada untuk satuan waktu/periode 
tertentu’. Dalam konteks perikanan tangkap, pendekatan ini dikenal dengan istilah 
hasil tangkapan per satuan upaya atau catch per unit effort (CPUE); sedangkan dalam 
konteks perikanan budidaya, pendekatan ini dikenal dengan istilah tingkat produktivitas 
budidaya.    

Data yang diperlukan untuk penghitung produksi perikanan tangkap secara sederhana 
adalah:

- Biomassa total hasil tangkapan, dalam satuan berat (kg), untuk masing-masing 
jenis/spesies ikan.

- Jumlah upaya penangkapan.  Satuan yang umum digunakan adalah jumlah 
nelayan atau jumlah unit penangkapan.

Pengumpulan data hasil tangkapan perikanan dilakukan secara berkala, dan secara 
sederhana dapat dilakukan melalui melalui dua pendekatan yaitu:

- Pencatatan data hasil tangkapan di TPI (tempat pendaratan ikan).
- Pengambilan contoh (sampling) di tempat-tempat dimana umumnya ikan hasil 

tangkapan didaratkan.
Perhitungan tingkat produksi perikanan tangkap dilakukan dengan formula sebagai 

berikut:

Dimana: 
CPUE = Tingkat produksi perikanan tangkap (catch per unit effort)
C = Biomassa total hasil tangkapan (kg)
E  = Jumlah unit penangkapan / jumlah nelayan

Form pengisian data hasil tangkapan ikan (jika melakukan pengambilan data contoh/
sampling) disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15.  Form pencatatan data sampling hasil tangkapan ikan 

Berdasarkan contoh pengisian data hasil tangkapan pada Tabel 3.16 (diasumsikan 
sebagai data hasil tangkapan selama bulan Januari), maka tingkat produksi perikanan 
tangkap pada periode 1 (Januari 2014) adalah sbb:
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Form pengisian data hasil tangkapan ikan (jika melakukan pengambilan 

data contoh/sampling) disajikan pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.15.  Form pencatatan data sampling hasil tangkapan ikan  

 

Berdasarkan contoh pengisian data hasil tangkapan pada Tabel 3.16 

(diasumsikan sebagai data hasil tangkapan selama bulan Januari), maka 

tingkat produksi perikanan tangkap pada periode 1 (Januari 2014) 

adalah sbb: 
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Tabel 3.16.  Contoh hasil perhitungan tingkat produksi perikanan tangkap periode 
Januari 2014

Produktivitas peerikanan budidaya dihitung menggunakan pendekatan yang 
secara prinsip sama dengan perikanan tangkap.  Tingkat produksi budidaya dihitung 
dengan membagi total biomassa hasil produksi budidaya (dalam satuan bobot) dengan 
jumlah unit produksi budidaya yang ada.  Sebagai contoh, satuan unit produksi buidaya 
dapat didefinisikan kedalam: jumlah keramba (kerapu), jumlah tali (rumput laut), dan 
sebagainya.

 
Perhitungan tingkat produksi perikanan budidaya dapat dilakukan dengan formula 

sebagai berikut:

Dimana: 
P = Biomassa total hasil buidaya (kg)
U = Jumlah unit buidaya.
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Tabel 3.16.  Contoh hasil perhitungan tingkat produksi perikanan 

tangkap periode Januari 2014 

 

Produktivitas peerikanan budidaya dihitung menggunakan pendekatan 

yang secara prinsip sama dengan perikanan tangkap.  Tingkat produksi 

budidaya dihitung dengan membagi total biomassa hasil produksi 

budidaya (dalam satuan bobot) dengan jumlah unit produksi budidaya 

yang ada.  Sebagai contoh, satuan unit produksi buidaya dapat 

didefinisikan kedalam: jumlah keramba (kerapu), jumlah tali (rumput 

laut), dan sebagainya. 

  

Perhitungan tingkat produksi perikanan budidaya dapat dilakukan 

dengan formula sebagai berikut: 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑖 𝐵𝑢𝑑𝑖𝑑𝑎𝑦𝑎 = 𝑃
𝑈 

Dimana:  

P = Biomassa total hasil buidaya (kg) 

U = Jumlah unit buidaya. 

 

3.8  Monitoring Pemanfaatan Sumberdaya 

a. Definisi
Pemanfaatan sumberdaya dalam hal ini diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya 

hayati laut yang dapat diperbarui. Pemanfaatan sumberdaya dapat digolongkan menjadi 
pemanfaatan ekstraktif (penangkapan ikan, pengambilan batu karang dan pengambilan 
biota laut lainnya) serta pemanfaatan non-ekstraktif (pariwisata, pendidikan, dan 
sebagainya). apabila kegiatan pemanfaatan tidak dilakukan dengan cara yang selayaknya, 
maka keanekaragaman dan keseimbangan sumberdaya alam hayati laut akan terancam 
punah. Untuk itu perlu di lakukan langkah pemantauan terhadap segala usaha pemanfaatan 
sumberdaya laut. 

Pemantauan (monitoring) terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya diartikan 
sebagai suatu aktivitas dimana kegiatan pemanfaatan sumberdaya itu diamati di tempat 
kejadian (Mous, wiadnya & Pasya 2004). Misalnya, pemantauan di lapang dimana peristiwa 
pemanfaatan sumberdaya terjadi atau mungkin juga dilakukan melalui analisis statistik 
terhadap data sekunder (data yang telah dikumpulkan oleh pihak yang terkait) seperti 
data di tempat pelelangan ikan.

Pemantauan yang efektif harus didasarkan pada suatu panduan (protocol) yang baik 
dan benar. Panduan merupakan instrumen kunci dalam kegiatan pemantauan sumberdaya 
yang menjamin bahwa perubahan-perubahan yang dideteksi benar-benar terjadi di alam 
dan bukan karena akibat hasil pengukuran yang salah atau oleh orang-orang atau metode 
yang agak berbeda (Oakley, Thomas & Fancy 2003). Oleh karena itu, sebuah panduan 
sangatlah diperlukan untuk melakukan kegiatan pemanantauan pemanfaatan sumberdaya 
alam hayati di kawasan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Panduan pemantauan sumberdaya ini disusun untuk memberikan penjelasan, 
petunjuk dan acuan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan di lapang. Panduan 
pemantauan merupakan suatu acuan yang berisi rencana rinci tentang bagaimana data 
seharusnya dikumpulkan, diorganisir, dianalisis, dan dilaporkan. Jadi pada intinya, panduan 
ini memberikan informasi yang lengkap kepada tenaga lapangan untuk melaksanakan 
kegiatan pemantauan. Secara khusus pemantauan pemanfaatan sumberdaya bertujuan:

•	 Mengumpulkan data, terutama kegiatan perikanan (pemanfaatan ekstraktif) dan 
pariwisata (pemanfaatan non-ekstraktif);

•	 Menyampaikan tipe dan pola penyebaran (spatial) dan waktu (temporal) 
pemanfatan sumberdaya laut kepada pengguna-pengguna sumberdaya – nelayan 
dan pengelola parawisata, melalui pemerintah lokal;

•	 Meningkatkan interaksi antara pengguna-pengguna sumberdaya dengan 
pengelola suatu Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

•	 Menyediakan informasi yang tepat bagi pengelola suatu Kawasan Konservasi 
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Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terutama dalam menyusun rencana 
pengeloaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sasaran pedoman ini adalah untuk ditetapkan suatu standar prosedur pelaksanaan 
pemanfaatan sumberdaya dalam kawasan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, dan ditetapkannya lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk 
kegiatan-kegiatan pemanfaatan di kawasan tersebut.

b. Ruang Lingkup
Pemantauan sumberdaya meliputi semua kegiatan pemanfaatan sumberdaya 

termasuk tipe-tipe pemanfaatan, waktu pemanfaatan, lokasi pemanfaatan, tujuan 
pemanfaatan, dan pengguna sumberdaya tersebut. Selanjutnya, pemanfaatan sumberdaya 
yang dimaksudkan dalam pedoman ini meliputi pemanfaatan sumberdaya laut yang 
dapat diperbarui (alam hayati), termasuk pemanfaatan ekstraktif (penangkapan ikan, 
pengambilan batu karang, dan sebagainya) dan pemanfaatan non-ekstraktif (pariwisata, 
pendidikan, dan sebagainya). Pengguna sumberdaya dapat dibedakan berdasarkan 
kategori bergerak dan pengguna yang tetap. yang tergolong pengguna bergerak adalah 
pemancing dan alat tangkap sejenisnya, sedangkan pengguna sumberdaya yang tetap 
seperti budidaya rumput laut, nelayan dengan alat tangkap sero, nelayan dengan rumah 
berlabuh dan sejenisnya.

c.  Pengumpulan Data
1.  Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk pengumpulan data ini adalah pemantauan secara 

visual dan wawancara. Proses pengumpulan data diawali dengan membuat rencana 
rute perjalanan (sortie) yang akan dilalui (Contoh rute standar disajikan pada Lampiran 
2 Formulir 4). Sebelum memulai perjalanan pemantauan anggota tim harus memenuhi 
keperluan peralatan dan kesiapan demi efisiensi dan keselamatan perjalanan (lihat 
Lampiran 1). Selanjutnya tim pemantau mengelilingi lokasi target sesuai rencana awal 
dengan menggunakan sebuah perahu kecil atau speed boat.

Tim pemantau akan mewawancarai nelayan dan pengguna lainnya yang ditemui di 
laut ketika mereka sedang menangkap ikan atau melakukan aktifitas, beristirahat atau 
berpindah tempat. Kegiatan ini akan diulangi secara berkala untuk mendapatkan pola 
pemanfaatan (berdasarkan waktu atau lokasi). Pengamatan dan pengambilan data hanya 
dilakukan pada siang hari.

Setelah selesai satu sorti pemantauan, data harus dimasukkan ke dalam database program 
Exel atau program spreadsheet. Paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya satu sorti, data 
yang dikumpulkan sudah dimasukkan ke dalam database (lihat Lampiran 3 tentang cara 
menyajikan seluruh data dan memasukan data hasil pemantauan dalam database).

2.  Jenis Data yang Dikumpulkan
Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dan kuantitatif yang meliputi tipe-

tipe pemanfaatan sumberdaya yang ada, waktu kejadian, lokasi kejadian, dan pengguna 
sumberdaya (Mous, wiadnya dan Pasya, 2004). Berdasarkan tipe pemanfaatan, data 
dapat dibedakan atas pemanfaatan ekstraktif dan pemanfaatan non-ekstraktif. yang 
tergolong pemanfaatan extraktif adalah penangkapan ikan, pengambilan batu karang, 
dan sebagainya. Sedangkan yang bisa digolongkan dalam kategori pemanfaatan extraktif  
adalah pariwisata, pendidikan, dan sebagainya.

Pengguna sumberdaya juga bisa dibedakan berdasarkan kategori ‘bergerak’ seperti: 
pemancing dan alat tangkap sejenisnya maupun pengguna yang tetap seperti budidaya 
rumput laut, alat tangkap sero, rumah berlabuh dan sejenisnya.

Pemantauan pemanfaatan sumberdaya bisa dilakukan melalui analisis statistik 
(misalnya data dari tempat pelelangan ikan), akan tetapi pada pembahasan ini dapat 
diartikan sebagai suatu aktivitas dimana kegiatan pemanfaatan sumberdaya itu diamati di 
tempat kejadian (in situ), misalnya di laut dimana peristiwa tersebut terjadi.  

d. Pemetaan
Data yang dikumpulkan dari kegiatan pemantauan pemanfaatan sumberdaya dapat 

dipetakan dalam beberapa bentuk, sesuai maksudnya sebagai berikut:
•	 Pola pemanfaatan sumberdaya musiman dan tahunan berdasarkan tipe alat 

tangkap dan asal pengguna sumberdaya;
•	 Pola pemanfaatan sumberdaya musiman dan tahunan, misalnya berdasarkan 

jumlah tangkapan dan atau tingkat kunjungan turis;
•	 Komposisi agregat tahunan dari usaha pemanfaatan sumberdaya, misalnya, diagram 

lingkaran dari alat tangkap yang dipantau dan asal pengguna sumberdaya;
•	 Komposisi agregat tahunan, misalnya dari komposisi tangkapan;
•	 Posisi dimana pemanfaatan sumberdaya dipantau, misalnya berdasarkan tipe alat 

tangkap, asal nelayan, musim, dan sebagainya.

e. Analisis Data
Data yang terkumpul berupa catatan atas temuan-temuan di lapang, variabel 

dan pengamatan per individu dimasukkan kedalam lembar data Excel. analisis data 
melibatkan pivotable dan penapilan hasil olahan data dalam bentuk tabel dan grafik 
dilakukan dengan pivotchart. Selanjutnya data dalam table Exel bisa di tumpang sususn 
dengan menggunakan program dalam program gIS untuk menampilkan peta-peta seperti 
dijelaskan pada huruf C di atas. 

Selanjutnya, data yang dikumpulkan selama tahun survei ditampilkan dalam tabel-
tabel yang bisa diproduksi sebagai berikut:
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- Karakteristik survei (berapa hari di lapangan, waktu yang dipakai di lapangan, dan 
sebagainya);

- Tabel dengan asal pengguna sumberdaya dengan total usaha dan total 
tangkapan;

- Tabel dengan tipe-tipe pemanfaatan sumberdaya (alat tangkap) dengan total 
usaha dan total tangkapan;

Tabulasi silang dari tipe pemanfaatan sumberdaya (alat tangkap) dengan asal 
pengguna sumberdaya.

f.  Perlengkapan survei
hal-hal berikut adalah daftar yang harus dipersiapkan oleh Koordinator atau Staff 

Pemantauan yang akan melakukan kegiatan pemantauanpemanfaatan sumberdaya:
•	 Formulir: P1, P2, P3, P4, dan P5 (Lampiran 2);
•	 Kertas tulis, working-pad, pensil, penghapus, cutter untuk penajam pensil;
•	 gPS tangan, baterai ekstra;
•	 Kompas;
•	 Kamera digital, batterai ekstra;
•	 Teropong/Binokular;
•	 Material informasi tentang: UU No. 31/2004, UU No. 5/1990, UU No. 9/1985, dan 

peraturan-peraturan lainnya;
•	 gambar alat tangkap, gambar ikan;
•	 Panduan pemantauanpemanfaatan sumberdaya;
•	 Peralatan pribadi (topi, kacamata, sunblock);
•	 Makanan dan air;
•	 Termos air panas; 
•	 Formulir pengamatan insidentil – setasea, manta, duyung, karang memutih (skala 

luas) (coral bleaching).
Semua daftar tersebut di atas harus ada dan tersedia sebelum melakukan Sortie atau 

pemantauanpemanfaatan sumberdaya. Koordinator pemantau membuat daftar tersebut 
ketika melakukan pengecekan akhir.

g.  Persiapan sebelum pemantauan
Tim pemantauan harus sudah menyelesaikan seluruh persiapan sebelum melakukan 

survei di lapangan. Persiapan tersebut, termasuk:
•	 rencana rute perjalanan yang dibuat berdasarkan map yang tersedia untuk 

mensinkronkan waktu kerja, tenaga tim pemantau, dan persediaan logistik yang 
ada; 

•	 Koordinator Pemantauan menyampaikan rencana pemantauan kepada Kepala 

Balai Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Dinas 
Kelautan dan Perikanan setempat. Jika memungkinkan, pemerintah Kecamatan 
memberikan semacam surat penugasan kegiatan pemantauan kepada tim yang 
berasal dari masyarakat. Catatan: Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil sebaiknya mempunyai kerjasama dengan Pemerintah Kecamatan 
dan memberikan surat rekomendasi bagi anggota masyarakat yang terlibat 
dalam pengamanan. hal ini dimaksudkan agar memudahkan mereka melakukan 
antisipasi jika ada permintaan bantuan dari tim kepada pemerintah lokal;

•	 Formulir P1 diisi dan ditandatangani oleh seluruh peserta/petugas. Satu salinan 
formulir P1 diberikan kepada petugas radio di darat. hal ini dimaksudkan untuk 
mengetahui catatan seluruh peserta yang ada di dalam speedboat. Jika terjadi 
sesuatu yang tidak diinginkan di laut, petugas radio bisa mendapat kejelasan 
peserta survei dan hal ini akan memudahkan petugas radio dalam membuat 
laporan tindak lanjut;

•	 	 	Petugas radio komunikasi harus diberitahu pada pusat kontrol informasi. Sambil 
mencatat jam berangkat pada formulir P2, ketua tim atau kapten speedboat 
melapor kepada petugas radio di darat bahwa tim segera melakukan survei.

h.  Prosedur pemantauan di lapangan
Tim melakukan observasi terhadap semua kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang 

bergerak dan tetap. Kegiatan tersebut termasuk:
•	 Melakukan wawancara terhadap seluruh perahu nelayan dan pariwisata yang 

ditemui selama survei. Berdasarkan pengujian lapang sebelumnya, wawancara 
berlangsung tidak lebih dari 5 menit (menghindari nelayan merasa terganggu 
dalam melakukan aktifitas). wawancara dilakukan dalam seluruh aktifitas nelayan 
dan pengguna sumberdaya bergerak lainnya, baik ketika melakukan istirahat, 
melintas atau ketika sedang melakukan kegiatan. wawancara dilakukan untuk 
mengisi Formulir P3;

•	 rumah berlabuh, rumah kebun, karamba, atau budidaya rumput laut dicatat 
dengan menggunakan Formulir P4 dan P5;

•	 Catat rute perjalanan pada Formulir P2 (pengisian sektor dan rute pada peta);
•	 wawancara harus didahului dengan penjelasan singkat: salam, penjelasan singkat 

tentang maksud wawancara dan (jika disetujui) melakukan pertanyaan tentang: 
asal pengguna, jenis alat dan hasil tangkap.

i.  Penanganan kasus aktifitas melanggar hukum
Ketika sedang melakukan kegiatan pemantauan, tim bisa saja menemukan pengguna 

sumberdaya yang melanggar hukum. Jika hal itu terjadi, tim disarankan untuk melakukan 
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kombinasi penanganan kasus sebagai berikut (yang memungkinkan):
•	 Selalu melapor melalui radio;
•	 Mengambil gambar dengan kamera digital (audio-visual), jika ada delik yang 

membutuhkan tindak lanjut penanganan hukum;
•	 Jika kecendrungan akan terjadi kekerasan, pertahankan jarak yang aman, gunakan 

radio untuk minta pertolongan kepada tim pengamanan. Pertahankan kontak 
visual dengan pelaku/tersangka sampai tim penegakan hukum datang;

•	 Selalu membuat file laporan tertulis kepada polisi setelah sampai di darat.

j. Setelah sorti pemantauan
Setelah menyelesaikan seluruh rute pemantauan, umumnya anggota tim cukup lelah. 

Dalam kondisi seperti ini, mereka sering melupakan hal-hal yang seharusnya diselesaikan 
sebagai berikut:

•	 Ketua tim melengkapi Formulir P2 sebelum diarsip dalam file folder;
•	 Semua Formulir di salin, satu set disimpan di Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil;
•	 Masukkan data dalam Excel spreadsheet, paling lambat dua hari setelah 

menyelesaikan satu Sortie_ID. Jika ada kesalahan dalam mengisi formulir lapangan, 
ketua tim masih bisa mengingat seluruh peristiwa sehubungan dengan pencatatan 
data tersebut.

k. Catatan untuk pemanfaatan sumberdaya tetap
Pemanfaatan sumberdaya yang tetap adalah termasuk setiap tipe pemanfaatan yang 

cenderung tetap selama periode 2 – 3 bulan atau lebih, tidak termasuk struktur permanent 
seperti pelabuhan, resort di pantai, dan lain-lain.

Beberapa contoh pemanfaatan sumberdaya yang tetap, termasuk:
•	 rumpon atau Fish Aggregating Devices (FaDs);
•	 Karamba ikan (terutama ikan sunu yang digunakan untuk menampung ikan hasil 

tangkapan kompresor); 
•	 Petak-petak budidaya rumput laut;
•	 Lokasi budidaya kerang mutiara;
•	 Bagan tancap (perikanan lampu dari lokasi yang tetap dengan menggunakan 

jaring);
•	 rumah berlabuh;
•	 Pelampung tambatan perahu (mooring buoys) untuk armada pariwisata.
Prinsip dasar pemantauan pemanfaatan sumberdaya tetap adalah bahwa tim 

pemantauan membawa peta sketsa (Formulir P4) untuk periode 3 bulan dimana seluruh 
pemanfaatan sumberdaya dimasukkan pada awal mereka ditemukan. hal ini berarti 

bahwa tim harus membawa peta yang sama pada setiap sortie/trip. Pemanfaatan 
sumberdaya tetap yang hilang selama dalam periode pemantauan tiga bulan (misalkan, 
sebuah budidaya karamba yang sudah pindah atau tidak ada lagi) tidak boleh dihilangkan 
dari peta sketsa. asumsinya adalah bahwa selama periode tiga bulan, seluruh area yang 
dibahas sudah dicakup (dikunjungi), paling tidak satu kali. Setelah periode tiga bulan, peta 
sketsa di file dan diambil lagi peta sketsa yang baru. anggota tim survei harus mengerti 
pengisian Formulir P4 dan P5.
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1. Mesin dalam

2. Mesin tempel besar

3. Mesin tempel ketinting
4. Tanpa mesin 
5. Tanpa kapal 
1. Deer
2. Dibalal
3. Tolobi
4. Raja Ampat
5. Papua
6. Maluku
7. Sulawesi
8. Daerah lain, Nasional
9. Luar negeri
1. Pancing tonda atau rawai tuna ( hanyut ) 
2. Pancing dasar atau rawai dasar (tetap)
3. Jaring insang hanyut / tetap ( pukat )
4. Jaring/pukat cincin, pukat harimau, lampara
5. Bubu
6. Kompresor ( alat selam )
7. Meting/ Bameti ( tanpa alat selam )
8. Bom, sianida, potas, tuba atau bius, akar 
9. Pengumpul ikan hidup
0. Alat lainnya (tombak, panah, ...)
0. Belum ada hasil
1. Ikan (tuna/ cklg/ tgkol/ ik krg mati/ tenggiri)
2. Ikan hidup (gropa, maming)
3. Ikan hidup (ikan hias)
4. Sirip hiu
5. Teripang
6. Penyu
7. Lobster  (2 ekor dalam 1 kg)
8. Bia garu / lola/ mata tuju/ mt bulan/ triton
9. Cumi-cumi/ sontong/ gurita/ tali arus
10. Kepiting
11. Lainnya

Berat basah (kg)

Berat kering (kg)
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Raja Ampat: 
 

 

77 
 

77 

 

 

  



70 Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 71Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 

78 
 

78 

 

 

 

79
 

 

79
 



72 Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 73Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 

80
 

 

80
 

 

81
 

 

81
 



74 Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 75Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 

82
 

 

82
 

 

83
 

 

83
 



76 Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 77Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 

84
 

 

84
 

 

85
 

 

85
 



78 Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 79Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 

86
 

 

86
 

   

 

 
              

BAB 4
coNtoH StUdi kaSUS HaSiL PEMaNtaUaN EkoSiStEM PESiSir 

daN LaUt di kawaSaN koNSErvaSi PErairaN

analisa data untuk Manta tow ditranslasikan ke format geospatial dan bisa dilihat 
seperti contoh hasil manta tow dari P Koon dibawah ini. Pembagian selang kelas setiap 
kategori cukup dibagi menjadi 3. Untuk kategori hCL menggunakan Baik (di atas selang 
nilai rerata), Sedang (dalam kisaran nilai rerata),Buruk (di bawah kisaran selang nilai 
rerata). Nilai ini bisa didapatkan di dalam pengolahan menggunakan Microsoft Excel atau 
Spreadsheet software lainnya. (average, Stdev)
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BAB 4 

CONTOH STUDI KASUS HASIL PEMANTAUAN 
EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT DI KAWASAN 

KONSERVASI PERAIRAN 
 

Analisa data untuk Manta tow ditranslasikan ke format geospatial dan 

bisa dilihat seperti contoh hasil manta tow dari P Koon dibawah ini. 

Pembagian selang kelas setiap kategori cukup dibagi menjadi 3. Untuk 

kategori HCL menggunakan Baik (di atas selang nilai rerata), Sedang 

(dalam kisaran nilai rerata),Buruk (di bawah kisaran selang nilai rerata). 

Nilai ini bisa didapatkan di dalam pengolahan menggunakan Microsoft 

Excel atau Spreadsheet software lainnya. (Average, Stdev) 
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Lakukan proses yang sama untuk HCB, SC, OTH dan Alga. Untuk HCB 

nilai yang diatas nilai selang rerata adalah “Buruk”, kebalikan dengan 

nilai HCL.  
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• kategori penutupan berkisar 8 - 57% (rata-rata penutupan karang 

hidup 29%) 

• Sisi selatan lebih banyak ditemukan pecahan karang 

dibandingkan sisi utara 

• Sisi selatan lebih banyak ditemukan karang mati dibandingkan 

sisi utara 

Analisa Data Point Transect dan UVC adalah sebagai berikut 
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24 titik pengamatan menunjukkan rata-rata tutupan terumbu karang 

hidup sebesar 65% dengan kisaran tutupan 46-80%.  Pembagian selang 

kelas setiap kategori cukup dibagi menjadi 3. Untuk kategori HCL 

menggunakan Baik (di atas selang nilai rerata) ,Sedang (dalam kisaran 

nilai rerata),Buruk (di bawah kisaran selang nilai rerata). Nilai ini bisa 

didapatkan di dalam pengolahan menggunakan Microsoft Excel atau 

Spreadsheet software lainnya. (Average, Stdev). Cara analisa di excel 

sama seperti perhitungan untuk manta tow, seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. 

 

 
ikan ukuran 20-30 cm mendominasi jumlahnya, yang disusul oleh 

ukuran ikan 30 -40 cm, kemudian 10-20 cm dan terakhir 20-35 cm. 

Data didapatkan dengan mentabulasikan koordinat X dan Y. Sumbu X 

adalah selang kelas (10-20) dan seterusnya. Sumbu Y adalah frekuensi 

kemunculan ikan masing-masing kelas 
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• Ikan kerapu (Plectopormus areolatus) ditemukan mengelompok  

dalam 2 kelompok ukuran (40 sd 50 cm) dan (60 sd 70 cm).  

Ukuran panjang siap memijah 40 cm 

 
Ikan carnivore yang berukuran kecil (10 – 40 cm) yang ditemukan paling 

banyak adalah ikan family Lutjanidae (kakap), disusul kemudian ikan 

dari family carangidae (ikan Kuwe), dan ikan family serranidae (kerapu) 
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Ikan family Lutjanidae (kakap) mendominasi disusul Ikan scaridae 

(kakatua), Haemuliadae (sweetlips) dan Serannidae (kerapu)  - Ukuran 

ikan carnivore besar  40 – 80 cm 

 

 
Ikan family Lutjanidae (kakap) mendominasi jumlahnya di perairan, 

disusul scaridae (kakatua) , serranidae (kerapu) dan lethrinidae (lencam) 

– Ukuran ikan besar > 80 cm  

 

 

 

 

 

 Pembuatan Laporan teknis 
Laporan Teknis dibuat paling lambat 1 bulan setelah team pengamat menyelesaikan 

pekerjaan pengambilan data di lapangan. Format laporan teknis berisi sebagai berikut:
1. halaman sampul yang memuat judul, nama–nama team pengamat kesehatan 

karang, logo instansi, tahun pembuatan
2. abstrak merupakan ulasan singkat mengenai alasan monitoring dilakukan, 

metode yang digunakan, hasil-hasil yang penting, dan kesimpulan utama dari hasil 
monitoring, kata kunci

3. Daftar Isi yang memuat secara menyeluruh isi laporan monitoring kesehatan 
karang dan sebagai petunjuk  pembaca yang berminat membaca keseluruhan 
atau suatu bab tertentu

4. Daftar Tabel, Daftar gambar dan Lampiran dapat ditulis melanjut dalam satu 
halaman, tidak perlu menuliskannya pada halaman sendiri-sendiri

5. Bagian Utama yang meliputi
a. Pendahuluan yang memuat latar belakang atau alasan kuat dilakukannya 

monitoring, tujuan dan hiptoesa jika ada. Di dalam pendahuluan dijelaskan 
pula perumusan atau pendekatan penyelesaian masalah dan alasan pemilihan 
metode dilakukan
	Latar belakang memuat ulasan singkat mengapa melakukan pemantauaan 

. Uraian dimulai dengan hal yang unik, fakta, masalah dan pendapat yang 
mendasari perlu dilakukannya pemantauan kesehatan karang

	Perumusan masalah dan pendekatan masalah. Laporan yang dirumuskan 
harus jelas dan focus ada kata kunci utama yang unik, deskripsi lokasi studi, 
pendekatan yang dgunakan dalam perumusan masalah

	Tujuan, pernyataan singkat dan jelas yang akan dicapai sebagai upaya 
pemecahan masalah. Menggunakan kata kerja yang hasilnya dapat diukur

b. Metode Penelitian yang terdiri atas 
	Bahan penelitian 
	Peralatan penelitian
	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
	Prosedur pekerjaan di lapangan
	analisa Data

c. hasil dan Pembahasan
d. Kesimpulan, merupakan jawaban dari tujuan yang sudah ditentukan dan tidak 

dimaksudkan sebagai ringkasan hasil
e. Saran, mengarahkan ke implikasi atau tindakan lanjutan yang harus dilakukan 

sehubungan dengan temuan atau kesimpulan team pengamat
f. Daftar Pustaka
g. Lampiran
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Publikasi dan Komunikasi Hasil
Setelah laporan teknis diselesaikan. Team pengamat harus membuat publikasi 

secara popular yang mampu dipahami oleh orang awam, terutama pengelola kawasan 
konservasi perairan.  Publikasi harus mampu menjawab kategori 4w1h, (what-apa, 
why-Mengapa, who-Siapa,when-Kapan, how-Bagaimana). Publikasi harus dibuat dalam 
bentuk factsheet untuk tujuan komunikasi hasil pemantauan dengan pengelola kawasan, 
pengguna sumberdaya, para pemangku kepentingan lainnya yang relevan.
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