
Pengelolaan Sumberdaya Lamun Berbasis Biota Gastropoda di Desa Sebong 

Pereh Kabupaten Bintan 

 

 

Sindi Triyawati 
Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan, FIKP UMRAH, sinditriyawati@yahoo.com 

 

 

Febrianti Lestari 

Dosen Manajemen Sumberdaya Perairan, FIKP UMRAH, febs_lestary@yahoo.co.id 
 
 

Diana azizah 

 Dosen Manajemen Sumberdaya Perairan, FIKP UMRAH 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui populasi padang lamun meliputi jenis, 

kerapatan dan tutupan lamun, populasi gastropoda di ekosistem padang lamun yang meliputi 

jenis dan kelimpahan, dan pemanfaatan gastropoda di ekosistem padang lamun yang meliputi 

jenis biota yang ditangkap, jumlah produksi tangkapan dan harga serta dampak ekologis di 

Desa Sebong Pereh Kabupaten Bintan. Metode yang digunakan adalah metode purposive 

sampling dengan menentukan tiga titik stasiun dan metode kusioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok dan wawancara pemanfaatan gastropoda. 

Hasil penelitian ditemukan 4 jenis lamun Yang didominasi oleh jenis Enhalus 

accoroides dengan rata-rata kerapatan keseluruhan 69,33 ind/m² dan penutupan dengan rata-

rata tertinggi sebesar 18,50%. Teridentifikasi 20 gastropoda stasiun kelimpahan tertinggi 

sebesar 20,33 ind/m² yang merupakan jenis Clypeomorus batillariaeformi dan kelimpahan 

terendah 0,67 ind/m² merupakan jenis lambis-lambis. 17 jenis yang tidak bernilai ekonomis 

dan 3 jenis yang dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu : Lambis-lambis, Strombus urcens dan 

ceritium. Pemasaran gastropoda baik jenis strombus, ceritium dan lambis-lambis nelayan 

setempat menjualnya kepada pengumpul. Dari pengumpul dapat menjual 10-50 kg per 

penjualan atau mencapai 100 kg atau lebih dalam satu bulan. Untuk penjualan nelayan ke 

pengumpul dengan harga Rp. 6.000,- per kilogram untuk jenis strombus urcens, Rp. 9.000,- 

perkilo jenis ceritium dan Rp. 700 – Rp. 1500 per ekor jenis lambis-lambis. tingginya tingkat 

kebutuhan masyarakat telah memacu keinginan masyarakat untuk mengeksploitasi 

sumberdaya gastropoda yang bernilai ekonomis terus menerus, tanpa memperhatikan 

kelangsungan hidup gastropoda dan habitatnya seperti penangkapan gastropoda secara 

manual juga dapat mengakibatkan rusaknya kondisi lamun karena terinjak-injak nelayan. 
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ABSTRACT 

 
  The purpose of this study was to determine population seagrass including the type, 

density and cover seagrass, population gastropods in seagrass ecosystems that include the 

type and abundance, and the use of gastropods in seagrass ecosystems that include biota 

captured, the number of production catches and prices as well as the ecological impact in the 

Village Sebong Pereh district bintan. The method used is purposive sampling method to 

determine the three-point station and questionnaire method as the principal means of data 

collection and utilization interviews gastropods. 

The research found four types of seagrass dominated by Enhalus accoroides with an 

average overall density of 69.33 ind / m² and closing with the highest average of 18.50%. 

Unidentified 20 gastropods station highest abundance of 20.33 indo / m² which is a kind 

Clypeomorus batillariaeformi and the lowest abundance of 0.67 ind / m² is a type Lambis 

Lambis. 17 species that are not economically viable and 3 types utilized by the public, 

namely: Lambis-Lambis, Strombus urcens and ceritium. Marketing of gastropods both types 

Strombus, ceritium and Lambis Lambis local fishermen sell them to collectors. From 

collector may sell 10-50 kg per sale or up to 100 kg or more in a month. For fishermen 

selling to collectors at a price of Rp. 6.000, - per kilogram for the type of Strombus urcens, 

Rp. 9.000, - per kilo types ceritium and Rp. 700 - Rp. 1500 per tail-Lambis Lambis types. the 

high level of community needs have spurred people's desire to exploit the resources of 

gastropods economic value continuously, without regard to survival and habitat, such as the 

arrest gastropods gastropods manually may also cause damage to seagrass conditions for 

fishermen trampled. 
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PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Bintan memiliki rentang 

wilayah pantai yang panjang yaitu sekitar 

966,54Km garis pantai serta wilayah laut yang 

sangat luas yaitu 86.398,33 km2 atau 98,51% 

dari total wilayah Kabupaten Bintan (Secara 

geografis wilayah Kabupaten Bintan terletak 

antara 0⁰06’17”-1⁰34’52” Lintang Utara dan 

104⁰12’47” Bujur Timur di sebelah Barat 108⁰ 
02’27” Bujur Timur di sebelah Timur (DKP 

Bintan, 2011). Padang lamun di pesisir timur 

Pulau Bintan memiliki luas > 2500 ha dengan 

keanekaragaman jenis yang tinggi, dimana 

ditemukan 10 jenis lamun yaitu: Cymodocea 

rotundata, Cymodocea serrulata, Enhalus 

acoroides, Halodule pinifolia, Halodule 

uninervis, Halophila ovalis. Halophila 

spinulosa, Syringodium isoetifolium, Thalassia 

hempricii dan Thalassodendron ciliatum 

(Widyastuti, 2011). 

Pada pesisir Desa Sebong Pereh 

memiliki beragam ekosistem padang lamun 

yang berguna dalam menunjang kehidupan 

dan perkembangan jasad hidup dilaut dangkal. 

Kawasan ini juga memiliki karakteristik yang 

cukup unik yaitu memiliki surut yang jauh, 

pada saat surut dapat dimanfaatkan masyarakat 

Desa Sebong Pereh untuk kegiatan berkarang. 

Gastropoda umumnya dimanfaatkan 

oleh masyarakat Desa Sebong Pereh seperti 

bagian tubuh gastropoda yang umumnya 

dimanfaatkan adalah daging dan cangkangnya. 

Daging gastropoda dimanfaatkan sebagai 

sumber protein hewani dan cangkangnya 

digunakan sebagai bahan baku dalam industri 

dan perhiasan. 

Pemanfaatan biota gastropoda yang 

tidak didukung dengan upaya pelestarian akan 

mengakibatkan berkurangnya populasi 

ataupun ukuran gastropoda yang semakin 

mengecil. Jika hal ini dibiarkan terus 

berlangsung akan berakibat juga pada 

implikasi terhadap penurunan kegiatan 

perekonomian masyarakat Desa Sebong Pereh. 

Berdasarkan pentingnya manfaat 

gastropoda bagi masyarakat Desa Sebong 

Pereh dan manfaat lamun itu sendiri bagi 

kehidupan biota gastropoda maka 

dilakukannya penelitian mengenai pengelolaan 

sumberdaya lamun berbasis pemanfaatan biota 

gastropoda. 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui populasi padang 

lamun meliputi jenis, kerapatan dan 

tutupan lamun di perairan Desa Sebong 

Pereh 

2. Untuk mengetahui potensi populasi 

gastropoda di ekosistem padang lamun 

yang meliputi jenis dan kelimpahan di 

perairan Desa Sebong Pereh 

3. Untuk mengetahui potensi pemanfaatan 

gastropoda di ekosistem padang lamun 

yang meliputi jenis biota yang 

ditangkap, jumlah produksi tangkapan 

dan harga serta dampak ekologis. 

 

METODE 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Sebong 

Pereh Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten 

Bintan berlangsung selama bulan Januari 

hingga bulan Maret 

C. Prosedur Penelitan 

1. Penentuan Titik Sampling 

Penelitian dilakukan pada perairan 

Desa Sebong Pereh kecamatan Teluk Sebong 

Kabupaten Bintan. Penentuan titik sampling 

dilakukan berdasarkan survey lapangan 

berdasarkan ekosistem padang lamun. 

 

 
Metode sampling yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode purposive 

sampling. menetapkan kriteria untuk 3 lokasi 

pengambilan sampel lamun dan Gastropoda 

adalah sebagai berikut : 



a. Stasiun I terletak pada daerah 

padang lamun tutupan penuh, 

b. Stasiun II terletak pada daerah 

padang lamun tutupan sedang, 

c. Stasiun III terletak pada daerah 

padang lamun tutupan sedikit / 

minim. 

Setiap stasiun terdiri dari satu garis 

transek (lines transec), masing-masing garis 

transek mempunyai panjang 50 meter, pada 

setiap transek garis diletakkan 3 kuadrat 

penempatan arah garis transek, yaitu tegak 

lurus dengan garis pantai, dengan jarak 

masing-masing kuadrat 10 meter. Ukuran 

kuadrat yang digunakan 1 m x 1 m untuk 

setiap stasiun. 

 

2. Pengamatan Vegetasi Lamun 

2.1      Jenis Lamun 

Pengamatan lamun pada lokasi 

penelitian dilakukan dengan melihat dan 

mengidentifikasi jenisnya. Identifikasi jenis 

lamun mengacu pada KEPMEN LH nomor 

200 tahun 2004.  

 

2.2      Tingkat Tutupan Lamun 

Untuk presentase tingkat tutupan lamun 

dapat dilihat dari berapa persen penutupan 

lamun mengacu pada Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup (KMLH) No. 20 Tahun 

2004 

Adapun penghitungan penutupan jenis 

lamun tertentu pada masing-masing petak 

dilakukan dengan menggunakan rumus : 

 

𝐶 =  
 (𝑀𝑖 𝑥 𝑓𝑖)

 𝑓
 

Keterangan : 

C     =  persentase penutupan jenis lamun i,  

Mi   =  persentase titik tengah dari kelas  

            kehadiran jenis lamun i,  

 f     =  banyaknya sub petak dimana kelas  

           kehadiran jenis lamun i sama. 

 

 

2.1 Kerapatan Lamun 

Kerapatan jenis merupakan 

perbandingan antara jumlah total individu 

dengan unit area yang diukur. Kerapata jenis 

lamun dapat dihitung berdasarkan persamaan : 

 

𝐾𝐽𝑖 =  
𝑁𝑖

𝐴
 

Keterangan : 

KJi = kerapatan jenis ke-i 

N = Jumlah total individu dari jenis I (tegakan) 

A = luas total pengambilan sampel 

3. Pengamatan Biota Gastropoda 

3.1      Jenis biota gastropoda di alam 
Pengambilan contoh gastropoda dilakukan 

dalam kuadrat berukuran 1x1 m. pengambilan 

contoh gastropoda dilakukan pada saat surut. 

Gastropoda yang diambil adalah gastropoda 

yang menempel pada tumbuhan lamun, 

permukaan dan di dalam substrat. Untuk 

gastropoda yang terdapat di dalam substrat 

diambil menggunakan skop kecil dengan 

kedalaman 5 cm agar gastropoda yang 

membenamkan diri pada siang hari dapat 

terkumpulkan. gastropoda yang didapat 

diamati langsung di lapangan dan sebagian 

gastropoda yang belum diketahui jenisnya 

dimasukkan ke dalam plastik sampel dan 

diberi label, kemudian di bawa ke 

laboraturium untuk diidentifikasi berdasarkan 

bentuk, ukuran, warna, dan jumlah putaran 

cangkang. Proses identifikasi gastropoda 

dilakukan dengan mengacu pada 

www.marinespecies.org/www.seashellhub.co

m. 

3.1 Kelimpahan gastropoda 

Kelimpahan Gastropoda merupakan 

gambaran banyaknya jenis Gastropoda yang 

ditemukan pada setiap stasiun/titik sampel. 

Untuk menghitung Kelimpahan Gastropoda 

maka digunakan rumus : 

 

𝐾𝑒𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎𝑎𝑛 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐾𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡
 

3.2 Pemanfaatan biota Gastropoda 

yang ditangkap 

Metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif dengan teknik survei dan wawancara 

Teknik survei merupakan teknik penelitian 

yang mengambil sampel dari suatu populasi 

dengan menggunakan kuisioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok. 

http://www.marinespecies.org/
http://www.seashellhub.com/
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4. Pengamatan habitat dan parameter 

lingkungan gastropoda 

4.1 Substrat 

Pemantauan jenis sedimen 

berdasarkan ukuran butir sedimen dilakukan di 

Laboratorium. Untuk menghitung % berat 

sedimen pada metode ayakan kering dapat 

digunakan rumus sebagai berikut:  

 

% Berat =  
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐴𝑤𝑎𝑙
 × 100 % 

 
4.2 Total Organik Metter (TOM) 

Pengukuran kandungan organik 

dalam substrat atau dikenal dengan istilah 

Total Organik Metter (TOM) dilakukan 

dengan metode pembakaran sederhana. Untuk 

menghitung Total Organik Metter (TOM) pada 

substrat dihitung dengan rumus : 

𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑘 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
 𝑑 − 𝑎 

𝑐
𝑥100% 

Dimana : 

d = berat sampel dan cawan setelah  

      pengeringan dengan suhu 90ºC 

a = berat sampel dan cawan setelah  

      pengeringan dengan suhu 200ºC 

c = berat sampel (d-berat cawan) (gr)  

D. Analisis Data 

Data yang telah didapat disajikan 

dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif 

dengan cara tabulansi dan digambarkan secara 

grafik. Selanjutnya keberadaan gastropoda di 

alam dan gastropoda yang dimanfaatkan akan 

dikonfersikan perminggu dan akan didapatkan 

persen rata-rata gastropoda yang dimanfaatkan 

oleh masyarakat Desa Sebong Pereh dan data 

yang didapat akan dianalisis secara deskriptif 

Sehingga dapat diperoleh gambaran 

bagaimana peranan lamun bagi gastropoda dan 

pemanfaatan Gastropoda di Desa Sebong 

Pereh. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Desa Sebong Pereh adalah salah satu 

desa di Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten 

Bintan dengan luas ± 30,80 km, berada 

diketinggian 20 m di atas permukaan laut , 

dengan suhu berkisar 18 ͦc s/d 22 ͦc dan curah 

hujan mencapai 1.220 mm/tahun dengan 

intensitas maksimum curah hujan selama 75 

hari dalam setahun. Secara administratif Desa 

Sebong Pereh berbatasan dengan: 

 Sebelah Utara: Laut Cina Selatan 

 Sebelah Selatan: Kuala Simpang& 

Lancang Kuning 

 Sebelah Barat: Kel.Tanjung Uban Utara 

& Selat Batam. 

 Sebelah Timur: Sebong Lagoi dan Kota 

Baru 

Desa sebong pereh memiliki lebaran 

pantai yang panjang terdapat aktivitas 

penangkapan ikan (pancing, jaring, dan 

memungut biota), dan alur pelayaran, karena 

hal tersebut menjadikan 158 penduduk 

bermata pencaharian sebagai nelayan, 

ditunjang dengan keberadaan lamun yang 

cukup merata di kawasan perairan Desa 

Sebong Pereh menjadikan hasil laut yang 

cukup untuk dijual. Hasil laut yang biasa 

didapat berupa ikan karang, kepiting, 

udang,teripang, kuda laut, kerang-kerangan, 

hingga gastropoda juga banyak ditemukan di 

perairan ini seperti gonggong, siput, lolak, 

range dan jenis yang memilki nilai ekonomi 

lainnya. Pada daerah pemukiman banyak 

dijumpai restaurant maupun resort yang 

merupakan tempat dimana masyarakat 

menjual hasil laut yang mempunyai nilai 

ekonomis tinggi seperti salah satunya jenis 

gastropoda. 

B. Pengamatan Vegetasi Lamun 

1. Identifikasi jenis lamun di perairan 

Desa Sebong Pereh 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan di perairan Desa Sebong Pereh 

ditemukan 4 jenis lamun yang telah 

teridentifikasi yaitu jenis lamun Enhalus 

accoroides, Thalasia hemprichii ,Cymodocea 

serullata dan Halodule uninervis. 

2. Komposisi Jenis Lamun di Perairan 

Desa Sebong Pereh 

 
 



Berdasarkan tabel di atas, pada 

stasiun 1 terdapat 2 jenis lamun yang 

ditemukan yaitu : Enhalus accoroides dan 

Thalassia hemprichii, pada stasiun 2 terdapat 4 

Jenis lamun yang ditemukan yaitu : Enhalus 

accoroides, Thalassia hemprichii. 

Cymodoceaserullata, dan Halodule uninervis, 

pada stasiun 3 ditemukan 2  jenis lamun yang 

ditemukan yaitu : Enhalus accoroides dan 

Thalassia hemprichii. 

Pada stasiun 2 memiliki jenis lamun 

hingga 4 jenis. Pada stasiun ini terdapat 

intrupsi air yang berasal dari darat yang berupa 

masuknya aliran sungai, Jumlah spesies yang 

ditemukan pada daerah yang berada jauh dari 

pemukiman lebih banyak karena lingkungan 

dalam kondisi baik dan mendukung adanya 

pertumbuhan berbagai jenis lamun. Pada 

stasiun ini hanya dijadikan sebagai kawasan 

penangkapan oleh warga Desa Sebong Pereh, 

diduga tidak banyaknya aktifitas pemukiman 

menyebabkan kondisi lamun pada stasiun ini 

cukup baik. 

Dan pada stasiun 3 memilki jumlah 

lamun yang sama seperti stasiun 1 yaitu 2 

jenis, pada stasiun ini cukup jauh untuk 

menemukan lamun hal ini diduga karena 

adanya pembangunan di kawasan ini berupa 

resort yang menjorok ke laut. 

Secara keseluruhan jenis lamun yang 

hidup di perairan Desa Sebong Pereh 

merupakan jenis lamun yang biasa hidup di 

perairan dangkal dan selalu terbuka pada saat 

air surut yang mencapai kedalaman kurang 

dari 1 meter, dan beberapa jenis lamun yang 

ditemukan dapat hidup diperairan dalam. Jenis 

lamun yang mendominan berdasarkan 

penelitian ini yaitu Enhalus accoroides dan 

Thalassia hemprichii.  

Hal ini juga didukung dengan 

penelitian Yanti (2015) di Pantai Sakera yang 

tidak jauh dari Desa Sebong Pereh dimana 

ditemukan 6 jenis lamun namun jenis yang 

mendominan yaitu jenis lamun Enhalus 

acoroides, Thalassia hemprichii dan 

Cymodoceae rotundata memiliki rata-rata 

frekuensi jenis yang cukup tinggi. 

 
Menurut Nainggolan (2011) 

Thalassia hemprichii merupakan unit vegetasi 

yang paling luas sebarannya Lamun jenis ini 

juga mempunyai kisaran sebaran vertikal yang 

luas mulai dari zona daerah yang berada 

didekat pantai sampai zona subtidal bawah dan 

bisa bertahan hidup pada hampir disegala jenis 

substrat. Enhalus acoroides juga tersebar 

secara luas, terutama pada substrat yang halus, 

berlumpur tetapi mampu juga tumbuh pada 

substrat berbatu. Spesies ini sering didapati 

tumbuh secara heterogen dengan spesies lain 

atau sebagai vegetasi monospesifik pada 

habitat yang beragam mulai dari dasar perairan 

berlumpur lunak, berpasir lumpuran sampai 

pada sedimen karbonat yang berbutir-butir 

kasar. 

3. Kerapatan Lamun di Perairan Desa 

Sebong Pereh 

 

 
Dari hasil penelitian didapatkan 

jumlah kerapatan jenis Enhallus accoroides 

tertinggi terdapat pada stasiun 1 sebesar 108 

ind/m², pada stasiun 2 sebesar 74 ind/m², dan 

kerapatan terendah pada stasiun 3 sebesar 27 

ind/m². Jenis Thalassia hemprichii pada 

stasiun 1 memiliki kerapatan tertinggi sebesar 

85 ind/m², untuk stasiun 2 sebesar 32 ind/m², 

dan stasiun 3 sebesar 34 ind/m². untuk jenis 

lamun Cymodocea serullata hanya di jumpai 

pada stasiun 2 namun tidak dalam jumlah 

besar yaitu sebesar 6 ind/m². Jenis lamun 

Halodule uninervis hanya terdapat pada 

stasiun 2 dengan jumlah yang sedikit yaitu 

sebesar 5 ind/m². 

Kerapatan jenis lamun dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan lamun tersebut seperti : 

kedalaman, kecerahan, dan tipe substrat. 

Kerapatan jenis lamun akan semakin tinggi 

bila kondisi lingkungan perairan tempat 

lamun tumbuh dalam keadaan baik. Nilai 

kerapatan lamun yang tinggi terdapat pada 

stasiun 1 dan stasiun 2, pada stasiun 1 

merupakan daerah dimana terdapat rumah 

makan namun masih memiliki kondisi 

perairan yang baik sehingga pertumbuhan 

lamun di daerah ini masih tinggi daerah ini 

juga dimanfaatkan sebagai area penangkapan 



oleh masyarakat untuk menangkap jenis 

gastropoda, bivalvia, kepiting dan beberapa 

jenis ikan karang. Pada stasiun 2 dipengaruhi 

oleh kondisi lingkungan yang masih cukup 

baik karena lokasi ini hanya dimanfaatkan 

untuk area penangkapan. Stasiun 3 

merupakan lokasi dengan nilai kerapatan 

rendah lokasi ini tidak jauh dari taman 

rekreasi dimana juga terdapat resort Hal ini 

tentunya dipengaruhi oleh tingginya limbah 

bahan organik padatan dan tersuspensi dalam 

kolom air, sehingga mempengaruhi penetrasi 

cahaya yang masuk ke perairan dan juga 

menutupi permukaan daun lamun dan secara 

langsung mempengaruhi aktifitas 

pertumbuhan lamun. 

4. Penutupan Lamun di perairan Desa 

Sebong Pereh 

 
Penutupan lamun Tertinggi terdapat 

pada stasiun 1 dengan jumlah 63,30%, pada 

stasiun 2 dengan jumlah penutupan sebesar 

32,75% dan stasiun 3 dengan jumlah 

penutupan 12.09. Untuk rata-rata tertinggi 

sebesar 18,50% adalah jenis lamun Enhallus 

accoroides, untuk jenis lamun Thalassia 

hemprichii memiliki rata-rata penutupan 

sebesar 14,25%, jenis Cymodocea serullata 

dengan jumlah penutupan 3,17% dan jenis 

lamun Halodule uninervis dengan penutupan 

terendah sebesar 1,88%. 

Tingginya penutupan lamun Enhallus 

acoroides diduga karena substrat dan kondisi 

perairan pada perairan Desa sebong Pereh 

sangat cocok untuk kehidupan jenis tersebut. 

Kondisi substrat yang diduga menjadi faktor 

utama penyumbang nutrien di substrat 

sehingga mengakibatkan lamun kelompok 

pionir besar (Enhalus acoroides) lebih tinggi 

tingkat tutupannya. Enhallus acoroides 

merupakan jenis lamun yang mempunyai 

ukuran paling besar, Menurut Tomascik dkk. 

(1997) dalam Chandra (2014) Enhalus 

acoroides merupakan spesies yang paling 

umum ditemukan di perairan dan hidup 

tersebar di sepanjang pantai tropis di 

Indonesia. Enhalus acoroides hidup pada 

sedimen kasar, pasir hingga lumpur. 

Rendahnya persen penutupan pada 

Stasiun 3, diduga karena topografi pada 

stasiun ini cukup terbuka dan untuk 

menjumpai lamun pertama juga cukup jauh 

jaraknya dari garis pantai. Selain itu Ancaman 

lain bagi ekosistem lamun di stasiun 3 ini 

diduga dari aktivitas masyarakat seperti 

aktivitas lalu lalang keluar masuk kapal. Selain 

itu tingginya aktifitas penangkapan juga 

menjadi salah satu faktor minimnya jumlah 

lamun, aktifitas penangkapan secara manual 

menyebabkan terinjak-injaknya lamun 

sehingga rusak, lamun yang rusak juga 

berpengaruh pada kehidupan gastropoda 

disekitarnya dikarenakan lamun merupakan 

habitat penting bagi gastropoda. 

Berdasarkan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 

tutupan lamun dibagi menjadi 3 kategori yaitu 

≥60 untuk kategori kaya/sehat, 30-59,9 untuk 

kategori kurang kaya atau kurang sehat dan 

≤29,9 untuk kategori miskin. Penutupan lamun 

di perairan DesaSebong Pereh pada stasiun I 

dikatakan “kaya”, stasiun II dikatakan “kurang 

sehat” dan stasiun III dikatakan “miskin” 

C. Pengamatan Biota Gastropoda 

1. Identifikasi dan komposisi 

gastropoda yang ditemukan di 

perairan Desa Sebong Pereh 

 
 

Pada perairan Desa sebong Pereh 

gastropoda yang ditemukan berada pada 

permukaan, substrat dan menempel pada daun 



lamun. Dari hasil yang didapat ukuran yang 

ditemukan paling kecil yaitu berukuran 1 cm 

seperti pada jenis Strombus (Dolomena) 

marginatus. Untuk ukuran terbesar berukuran 

15 cm seperti pada spesies Lambis Lambis. 

 Pada stasiun 1 terdapat 18 jenis yang 

ditemukan, pada stasiun 2 yang ditemukan 

berjumlah 20 jenis dan pada stasiun 3 terdapat 

17 jenis yang ditemukan dan teridentifikasi. 

 Untuk jenis yang paling banyak 

ditemukan yaitu Clypeomorus 

batillariaeformis dengan total 61 ind/m² dan 

jumlah rata-rata mencapai 12,15 %. Pada jenis 

ini ukuran yang ditemukan berkisar 4-6 cm.  

Untuk jenis yang paling rendah ditemukan 

yaitu Lambis Lambis dengan total 2 ind/m² 

dan jumlah rata-rata mencapai 0,40 % pada 

jenis ini ukuran yang ditemukan mencapai 11-

15 cm. 

2. Nilai Kelimpahan gastropoda di 

perairan Desa Sebong Pereh 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 

perairan Desa Sebong Pereh dan telah 

teridentifikasi 20 jenis gastropoda yang 

ditemukan maka dapat diperoleh total 

kelimpahan gastropoda pada perairan Desa 

Sebong Pereh. 

 
Pada stasiun 1 jenis 

kelimpahan tertinggi sebesar 9 ind/m² 

yaitu jenis Clypeomorus 

batillariaeformis dan jumlah terendah 
sebesar 1 ind/m² yaitu jenis Drupella 

concatenta dan Strombus marginatus. Pada 

stasiun 2 jenis kelimpahan tertinggi sebesar 

6,33 ind/m² yaitu jenis  Drupella concatenta 

dan jumlah terendah sebesar 0.67 ind/m² yaitu 

jenis lambis-lambis. Pada stasiun 3 

kelimpahan tertinggi sebesar 8.33 ind/m² yaitu 

jenis Clypeomorus batillariaeformis dan nilai 

kelimpahan terendah sebesar 0,67 ind/m² yaitu 

jenis Cypraea Errones errones. 

Untuk total kelimpahan dari 

keseluruhan stasiun kelimpahan tertinggi 

sebesar 20,33 ind/m² yang merupakan jenis 

Clypeomorus batillariaeformi, 14,00 ind/m²  

jenis Oliva lignaria, 13,67 ind/m² untuk jenis 

Drupella concatenta  dan 13,33 ind/m² 

Cerithium sp untuk jenis kelimpahan tertinggi 

ini diduga menunjukkan bahwa spesies 

tersebut mempunyai kisaran yang cukup luas 

terhadap faktor lingkungan, mampu 

berkembangbiak dengan cepat dan disebabkan 

oleh cara penyebaran yang luas serta 

mempunyai daerah jelajah yang digunakannya 

untuk mencari dan memanfaatkan sumber 

daya yang diperlukan. 

Kelimpahan terendah 0,67 ind/m² 

merupakan jenis lambis-lambis. Hal ini 

diduga bahwa spesies tersebut mempunyai 

kisaran yang rendah terhadap faktor 

lingkungan, tidak mampu berkembang biak 

dengan cepat dan cara penyebaran atau daya 

jelajahnya untuk mencari dan memanfaatkan 

sumber daya yang diperlukan tidak cukup 

luas. Jenis lambis-lambis ini juga 

dimanfaatkan oleh masyarakat dan bernilai 

ekonomis, hal ini dapat saja menunjukkan 

aktifitas penangkapan yang berlebih oleh 

masyarakat dan perkembangbiakan yang 

tidak cepat menyebabkan tingkat populasi di 

alam sedikit. 

D. Parameter kualitas perairan 

Kualitas perairan yang baik dapat 

menunjang pertumbuhan organisme yang baik 

pula. Berdasarkan hasil penelitian di perairan 

Desa Sebong Pereh maka di dapatlah kualitas 

perairan seperti : 

1. Suhu 

Hasil pengukuran suhu di perairan Desa 

Sebong Pereh didapatkan berkisaran 28,33°C 

– 29,70 °C. Mengacu pada KEPMEN LH 

NO. 51 tahun 2004 menyebutkan bahwa 

kondisi suhu optimal untuk pertumbuhan 

lamun adalah pada kisaran 28 – 30 °C. 

dengan demikian kondisi suhu di perairan 

Sebong Pereh masih sesuai dan layak untuk 



pertumbuhan lamun, dapat dilihat dari 

kerapatan lamun di perairan Sebong Pereh 

yang tergolong baik. 

1. Salinitas 

Mengacu pada KEPMEN LH NO. 51 

Tahun 2004, kisaran salinitas yang optimal 

untuk pertumbuahan lamun berada pada 

kisaran 33 – 34 
0
/00. Dari hasil penelitian 

menujukkan salinitas perairan berada kisaran 

31,67 – 35,33 
0
/00. Pada stasiun 1 dan stasiun 2 

menujukkan kisaran optimal bagi 

pertumbuhan lamun namun pada stasiun 3 

menunjukkan salinitas melebihi batas optimal 

yang ditentukan, sehingga menjadikan salah 

satu faktor lamun dalam kondisi kerapatan 

yang miskin. Tingginya salinitas pada perairan 

ini diduga disebabkan oleh kurangnya suplai 

air tawar. 

2. Derajat Keasaman (pH) 

Dari hasil praktik lapang, didapatkan 

keasaman perairan berada pada kisaran 6,57 – 

7,50. Menurut KEPMEN LH NO. 51 Tahun 

2004 kisaran Derajat Keasaman optimal untuk 

kehidupan lamun berkisar antara 7 – 8,5. Hal 

ini menujukkan bahwa perairan Desa Sebong 

Pereh memilki derajat keasaman (pH) masih 

sesuai untuk kehidupan lamun. 

3. Oksigen Terlarut (DO) 

Hasil pengukuran oksigen terlarut di 

perairan Sebong Pereh berada pada kisaran 

5,63 – 6,63 mg/L. Menurut KEPMEN LH 

(2004) kondisi Oksigen Terlarut yang layak 

untuk kehidupan organisme akuatik adalah > 5 

mg/L. hal ini menujukkan kandungan oksigen 

dalam keadaan yang masih sesuai baik untuk 

lamun maupun biota gastropoda. Sehingga 

masih baik digunkan untuk berfotosintesis dan 

dapat digunakan untuk proses metabolisme 

dalam tubuh dan berkembang biak. 

 
E. Parameter habitat gastropoda 

1. Substrat 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa tipe substrat di perairan Desa Sebong 

Pereh adalah pasir. Dari ketiga stasiun yang 

menjadi tempat penelitian tipe substrat sama 

yaitu pasir. Menurut Nybakken, (1992) dalam 

Satria, (2014) bahwa tipe substrat berpasir 

memudahkan moluska untuk mendapatkan 

suplai nutrisi dan air yang diperlukan untuk 

kelangsungan hidupnya. Dibandingkan 

dengan tipe substrat berlumpur, tipe substrat 

berpasir akan lebih memudahkan moluska 

untuk menyaring makanan. 

2. Total Organik Metter (TOM) pada 

substrat 

Kandungan total organik substrat 

tertinggi berada pada stasiun 1 yaitu sebesar 

46,86%. Pada stasiun 2 sebesar 30,54%, dan 

terendah pada stasiun 3 yaitu sebesar 22,60%. 

Tingginya kandungan organik pada stasiun 1 

diduga dipengaruhi oleh letak stasiun ini dekat 

dengan rumah makan sehingga mendapat 

pasokan bahan organik yang banyak dari 

aktivitas darat. 

Pada stasiun 3 yang berada dekat resort. 

Penimbunan dan reklamasi yang dilakukan 

pada stasiun ini menghalangi arus sehingga 

pencampuran bahan organik dari daerah 

stasiun 1 dan stasiun 2 terhalangi. 

Tinggi rendahnya kandungan bahan 

organik dipengaruhi juga oleh tipe sedimen. 

Pada sedimen berlumpur lebih mengikat bahan 

organik dengan teksturnya yang padat dan 

cenderung halus, sedangkan tekstur sedimen 

berpasir cenderung tidak mengikat begitu 

banyak bahan organik karena teksturnya yang 

kasar dan bersifat terpisah-pisah (Rafni, 2004 

dalam Hawari, 2013). 

Berdasarkan pernyataan tersebut 

dapat dikatakan pada perairan Desa Sebong 

Pereh meskipun memilki kandungan organik 

substrat yang tinggi tidak begitu berpengaruh 

terhadap kehidupan lamun dan biotanya. 

F. Pemanfaatan Gastropoda di Desa 

Sebong Pereh 

Data pemanfaatan di Desa Sebong 

pereh diambil menggunakan kusioner terhadap 

nelayan yang memanfaatkan biota gastropoda 

sebanyak 29 responden dan 5 responden 

pengumpul. Data tersebut diambil dengan 

mewawancarai secara langsung ke nelayan dan 

pengumpul di Desa sebong Pereh. Penjabaran 

mengenai komponen pemanfaatan biota 

Gastropoda akan di paparkan sebagai berikut. 

1. Bentuk pekerjaan dalam mengambil 

gastropoda 

Dalam menentukan bentuk pekerjaan 

dalam menangkap gastropoda di Desa Sebong 

Pereh dibagi menjadi 2 kategori yaitu bentuk 

pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan. 

Dari hasil wawancara sebanyak 34,48% 



responden yang menjadikan pekerjaan pokok 

dalam menangkap gastropoda dan sebanyak 

65,52%  responden menjadikan sebagai 

pekerjaan sampingan dalam menangkap 

gastropoda. 

 Hal ini juga berkaitan dengan alasan 

responden mengambil gastropoda sebagai 

pekerjaan pokok dan sampingan. Adapun 

alasan tersebut terbagi menjadi 3 yaitu hanya 

untuk dikonsumsi sendiri dengan hasil 17,24% 

responden, dengan alasan untuk dikonsumsi 

sendiri dan untuk dijual dengan hasil 58,62% 

dan dengan alasan harga yang tinggi sebesar 

10,34%. Dengan ini maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa gastropoda sangat digemari 

masyarakat baik untuk dikonsumsi sendiri 

namun bisa dijual karena memiliki harga jual 

yang tinggi. 

2. Jenis dan jumlah tangkapan 

gastropoda 

Dari hasil 29 responden didapatkan 

jenis yang dikonsumsi dan miliki nilai 

ekonomis yaitu jenis Strombus urcens 

(gonggong ayam/jantan), Lambis-Lambis 

(range) dan Ceritium (siput isap). Namun 

pemanfaatan terbesar yaitu Strombus urcens 

sebesar 59,57% responden banyak yang 

menjual dan mengkonsumsi jenis ini. Untuk 

jenis ceritium sebesar 21,28% jenis ini lebih 

banyak dikonsumsi sendiri dikarenakan 

sulitnya mencari dalam ukuran besar di alam. 

Untuk jenis lambis-lambis juga sulit 

ditemukan sehingga hanya 19,15% yang 

memanfaatkannya. 

Hasil penelitian menujukkan jumlah 

tangkapan gastropoda sebesar 44,83% 

mengatakan hasil tangkapan >10 kg dalam 1 

kali pengambilan, 41,38% mengatakan hasil 

tangkapan >5 kg dan 13,78% mengatakan <5 

kg. menurut nelayan sekitar dikarenakan pada 

perairan Desa Sebong Pereh pada saat surut 

luas maka pengambilan gastropoda semakin 

jauh dari pantai maka semakin banyak 

gastropoda yang ditemukan. Didukung dengan 

ditemukan 16 ekor jenis Strombus Urcens dari 

3 stasiun saat pengambilan sampel, hal ini 

diduga pada kawasan pinggir pantai telah 

terjadi eksploitasi tinggi dan diduga kondisi 

habitat pada wilayah mendekati pantai tidak 

mendukung kehidupan gastropoda. 

Dengan demikian dapat diperkirakan 

hasil tangkapan gastropoda di Desa Sebong 

Pereh mencapai 100 kg perbulan atau lebih 

tergantung pada kondisi perairan. Berdasarkan 

pernyataan Handayani (2006) Pertumbuhan 

dari siput dan kerang terjadi jauh lebih cepat 

diwaktu umurnya masih muda dibandingkan 

dengan siput yang sudah dewasa. Ada siput 

yang tumbuh terus sepanjang hidupnya, tetapi 

ada pula yang 

pertumbuhannya terhenti setelah dewasa. 

Karena proses pertumbuhan siput muda cepat, 

maka jenis yang muda jauh lebih sedikit 

ditemukan dibandingkan dengan yang dewasa. 

Dengan demikian gastropoda yang 

dimanfaatkan cenderung masih berusia muda 

dan masih dalam proses memijah  jika 

pemanfaatannya meningkat secara terus 

menerus maka dapat mengancam keberadaan 

gastropoda itu sendiri. 

 

3. Waktu, ukuran, dan jarak 

penangkapan gastropoda 

Penangkapan gastropoda dengan hasil 

yang melimpah terjadi pada bulan April 

hingga Agustus, hal ini berdasarkan hasil 

wawancara kepada 29 responden yaitu sebesar 

34,48% mengatakan pada bulan April hingga 

Juni dan 65,52% pada bulan Juli-Agustus. 

Menurut Dody (2012) bahwa waktu 

pengambilan gastropoda khusunya jenis 

strombus yang paling efektif adalah pada 

bulan Februari hingga Juni, selain bulan-bulan 

tersebut aktivitas penangkapan tidak maksimal 

karena kondisi perairan yang bergolak dan 

menyebabkan meningkatnya kekeruhan air 

yang akan menyulitkan nelayan untuk mencari 

gastropoda di alam. 

Berdasarkan hasil dari responden untuk 

ukuran gastropoda pada perairan Desa Sebong 

pereh yang banyak dijumpai memiliki ukuran 

berkisar 3-7 cm dengan presentase 85,71%. 

Dengan ukuran 0-3 cm sebanyak 14,29%. 

Menurut Nasution dan Siska (2011) dalam 

Anggraini (2014) jenis Strombus atau siput 

gonggong  ukuran  39 - 49 mm (3,9 cm – 4,9 

cm) merupakan Strombus yang berukuran 

kecil, 50 – 59 mm (5,0 cm – 5,9 cm) Strombus 

berukuran sedang, dan 60 - 69 mm (6,0 cm – 

6,9 cm) Strombus yang berukuran besar. Maka 

untuk jenis pemanfaatan masyarakat Desa 



Sebong Pereh memanfaatkan Strombus 

berukuran sedang dan besar. 

Jarak yang ditempuh untuk 

mendapatkan gastropoda 30-50 meter menurut 

responden sudah banyak ditemukan 

gastropoda, namun untuk responden yang 

menjadikan sebagai pekerjaan pokok biasanya 

penangkapan gastropoda dilakukan hingga 

jarak >50 meter. Hal ini dilakukan karena 

semakin jauh jarak yang ditempuh maka 

semakin banyak pula gastropoda yang didapat. 

4. Pemasaran gastropoda dan 

Penghasilan dari penjualan 

gastropoda 

Pemasaran gastropoda baik gonggong 

ayam/jantan, siput isap dan range. nelayan 

setempat menjualnya kepada pengumpul. 

Nelayan menjual kepada pengumpul dengan 

harga Rp. 6.000,- per kilogram untuk jenis 

gonggong ayam, Rp. 9.000,- per kilogram 

jenis siput isap dan Rp. 700 – Rp. 1500 per 

ekor jenis range. Adapun beberapa pengumpul 

yang hanya menerima penjualan jenis 

gonggong tanpa cangkang dengan harga Rp. 

40.000 per kilogram. 

Dari hasil wawancara didapat juga 

penghasilan nelayan yang mengambil 

gastropoda yang terbagi menjadi 3 kategori. 

Untuk penghasilan <50.000 sekali penjualan 

sebanyak 62,07 % responden, untuk >50.000 

sebanyak 34,48% responden dan >100.000 

sebanyak 3,45% responden. Untuk 

penghasilan >100.000,- biasanya nelayan yang 

menjadikan penangkapan gastropoda sebagai 

pekerjaan pokok. 

5. Penjualan gastropoda para 

pengumpul 

Dari hasil wawancara terhadap 4 

responden pengumpul, penjualan gastropoda 

selanjutnya dijual pada daerah lokal dan ada 

juga yang menjualnya keluar daerah. Target 

pasar para pengumpul biasanya kepada para 

pengusaha rumah makan “seafood” baik 

sekitaran Desa Sebong Pereh, Uban, hingga 

Lagoi tergantung musim dan permintaan. 

Harga yang dijual ke beberapa 

pengusaha rumah makan biasanya berkisar Rp. 

60.000,- hingga Rp. 80.000,- untuk jenis 

gonggong ayam/jantan tanpa cangkang untuk 

yang bercangkang dijual dengan harga sekitar 

Rp. 10.000,- per kilogram untuk jenis 

gonggong ayam/jantan, Rp. 12.000,-  hingga 

Rp. 15.000,- untuk jenis siput isap. Untuk 

jenis range cukup jarang didistribusikan ke 

luardaerah hanya dijual di kawasan Sebong 

Pereh dan sekitarnya saja dengan harga sekitar 

Rp. 1.500 sampai Rp. 2.000,-  per ekor. 

 Untuk setiap harinya pengumpul 

dapat menjual 10-50 kg per penjualan. Dari 

data yang didapat 2 responden dapat menjual 

10-30 kg dan 3 responden 30-50 kg. dan 

penghasilan dari penjualan bisa lebih dari Rp. 

100.000,- per pernjualan. 

G. Pengelolaan ekosistem lamun 

berbasis pemanfaatan biota 

gastropoda 

Di Desa Sebong Pereh sendiri pada 

umumnya telah dibentuk kelompok nelayan 

dengan batasan Rw, namun pendidikan minim 

dari pada nelayan menjadikan nelayan tersebut 

kurang memahami pemanfaatan yang berbasis 

ekologis. Untuk itu dibutuhkan penyuluhan 

secara intens serta sosialisasi yang lebih 

komprehensif dalam pengelolaan dan 

pembinaan masyarakat nelayan ini dibutuhkan 

juga solusi terbaik dimana masyarakat nelayan 

tersebut dapat memanfaatkan pemanfaatan laut 

yang ramah lingkungan namun tidak 

menurunkan perekonomian dari nelayan itu 

sendiri. 

Ukuran tangkap dan musim tangkap 

gastropoda dapat dilakukan pengelolaan 

dengan pengaturan pasti ukuran gastropoda 

yang ditangkap dan berhubungan juga pada 

musim tangkapan. Menurut Berg (1975) 

dalam Anggraini (2014), Satu induk siput 

dapat memijah 75- 95 ribu butir telur. 

Selanjutnya cangkang anakan rnulai terbentuk 

hingga mencapai ukuran panjang 2-3 mm (0,2 

-0,3 cm) setelah berumur 15-20 hari, saat 

itulah larva sudah bisa mengkonsumsi 

makanan yang berada didasar subtrat, jenis 

Strombus sangat sering dan banyak terdapat di 

area yang berlimpah alga dan lamun. Mereka 

ditemukan bergerak dan makan sepanjang hari 

dan malam. Kegiatan pembesaran ini 

dilakukan hingga Strombus mencapai ukuran 

konsumsi, kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan 

dengan ukuran cangkang 50 – 69 mm. Dari 

penetasan hingga siput gonggong tumbuh 

besar mencapai ukuran konsumsi memerlukan 



waktu selama 2 tahun. Dengan begitu maka 

dapat ditetapkan untuk jenis Strombus sebagai 

jenis yang banyak di manfaatkan masyarakat 

Desa Sebong Pereh berukuran 50-69 mm ( 5,0 

– 6,9 cm). Semakin banyak siput gonggong 

yang memijah maka akan sering ditemukan 

pola sebaran mengelompok, puncak 

reproduksi siput gonggong pada bulan Mei 

sampai Oktober (Dody,2009 dalam 

Fatmawati, 2014). Dengan begitu 

ditetapkannya musim tangkapan tidak pada 

bulan Mei hingga Oktober akan membantu 

dalam mengatasi over eksploitasi jenis 

Strombus. Atau dengan membagi kawasan 

sebagai kawasan tangkap dan kawasan 

pengembangan gastropoda bernilai ekonomis 

sesuai musim. 

Terdapatnya pembangunan 

dikawasan pesisir Desa sebong Pereh dapat 

dilakukannya pengelolaan dengan membangun 

tempat penampungan limbah kemudian 

melakukan pengelohan limbah sebelum 

dibuang keperairan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. dibutuhkan kerja sama antara 

masyarakat setempat dan pemerintah untuk 

menjalankan metode ini. Kemudian 

menerapkan konsep wisata bahari 

berkelanjutan sehingga tidak merusak fungsi 

ekologis yang ada didaerah pesisir. 

meningkatkan pengetahuan mengenai 

pentingnya ekosistem lamun dan membentuk 

forum komunikasi antara pemangku 

kepentingan yang diinisiasi dinas desa Sebong 

Pereh dan pemerintah. 

Dibutuhkannya pemimpin yang ahli 

dalam bidang pengelolaan sumberdaya pesisir 

agar dapat membimbing para nelayan dan 

masyarakat setempat untuk memanfaatkan 

alam yang lestari. 

  Di Desa Sebong Pereh nelayan yang 

mengambil gastropoda pada umumnya wanita 

atau ibu-ibu nelayan yang kebanyakan 

berlatarbelakang sebagai pekerjaan 

sampingan. Dibutuhkan sebuah usaha dimana 

hasil penangkapan gastropoda yang bernilai 

ekonomis diolah lagi menjadi makanan siap 

makan yang penjualannya bernilai lebih besar 

dari pada menjual gastropoda tanpa diolah lagi 

pada pengumpul. Hal ini dapat membantu 

pekerjaan tambahan nelayan di Desa Sebong 

Pereh dan kerusakan ekologi dari penangkapan 

dapat diminimalisir. 

 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di Perairan Desa Sebong Pereh 

maka ditemukan 4 jenis lamun Yang 

didominasi oleh jenis Enhalus accoroides 

dengan rata-rata kerapatan keseluruhan 69,33 

ind/m² dan penutupan dengan rata-rata 

tertinggi sebesar 18,50%. Dan teridentifikasi 

20 jenis gastropoda. 17 jenis yang tidak 

bernilai ekonomis. Dan 3 jenis yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu : Lambis-

lambis (Range), Strombus urcens (Gonggong 

ayam /jantan) dan Ceritium (Siput Isap) . 

Pemasaran gastropoda baik jenis strombus, 

ceritium dan lambis-lambis nelayan setempat 

menjualnya kepada pengumpul. Dari 

pengumpul dapat menjual 10-50 kg per 

penjualan atau mencapai 100 kg atau lebih 

dalam satu bulan. 

Tingginya tingkat kebutuhan 

masyarakat telah memacu keinginan 

masyarakat untuk mengeksploitasi 

sumberdaya gastropoda yang bernilai 

ekonomis terus menerus, tanpa memperhatikan 

kelangsungan hidup gastropoda dan 

habitatnya. Keterbatasan pengetahuan 

masyarakat dalam melihat bahwa sumberdaya 

alam dimana tidak selamanya akan tersedia 

cukup bagi pemenuhan kebutuhan, dibutuhkan 

penyuluhan secara intens serta sosialisasi yang 

lebih komprehensif dalam pengelolaan dan 

pembinaan masyarakat nelayan ini, dibutuhkan 

juga solusi terbaik dimana masyarakat nelayan 

tersebut dapat memanfaatkan pemanfaatan laut 

yang ramah lingkungan namun tidak 

menurunkan perekonomian dari nelayan itu 

sendiri. 

 

 

B. Saran 

Perlu dilakukan penelitian untuk melihat 

hubungan kerapatan lamun dengan 

kelimpahan gastropoda dan mengenai 

hubungan antara kandungan bahan organik 

dengan kelimpahan gastropoda. Perlu juga 

dilakukan penelitian pemanfaatan bivalvia 

dan kuda laut karena pada Desa Sebong Pereh 



cukup dimanfaatkan oleh masyarakat 

setempat. Pentingnya pengelolaan dalam 

pemanfaatan gastropoda dirasa sangat perlu 

mengingat manfaat secara ekonomis bagi 

nelayan. 
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