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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2016 sampai dengan Desember 

2016. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui jenis-jenis biota dan jenis-jenis 

lamun serta mengetahui potensi sumberdaya lamun sebagi pencadangan kawasan 

konservasi. Lokasi. Lokasi penelitian ini terletak di Perairan Pantai Lola Kampung 

Kalang Batang dengan titik pengamatan sebanyak 31 titik yang merupakan 

keterwakilan dari luas area.  

Hasil dari penelitian ini ialah ditemukannya 4 jenis lamun yaitu : Thalassia 

hemprichii, Syringodium isoetifolium, Enhalus acoroides, Cymodoceae serrulata dan 

terdapat 9 jenis biota yaitu kepiting ranjungan, remis, ikan baronang, siput gonggong, 

kerang tipeh,siput unam, siput kerang ,kerang bulu , siput blongkeng. Ekosistem 

lamun di Pantai Lola Desa Gunung Kijang termasuk kategori sesuai (S2) untuk 

dijadikan kawasan konservasi dengan nilai 75%. 

Faktor lain yang mendukung kawasan tersebut untuk dijadikan kawasan 

konservasi ialah karena jenis lamun Thalassia hemprichii memiliki nilai kerapatan 

tertinggi (106,66 ind/m²) dan jenis lamun ini merupakan makanan yang disukai 

dugong dan penyu sebagai hewan yang dilindungi serta juga  dilihat dari jenis biota 

yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis serta di dukung dengan adanya potensi 

sosisal masyarakat Kampung Kalang Batang yang sebagian besar mendukung untuk 

kawasan tersebut dijadikan pencadangan kawasan konservasi. 

 

Kata Kunci : analisis kesesuaian konservasi, lamun, biota. 
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ABSTARCT 

 

This research was conducted in November 2016 until Desember 2016. The 

purpose of this research is to know the types of biota and other types of seagrass 

resource potential, as well as knowing as backup conservation area. The location of 

this research lies in coastal waters Lola Kampung Kalang Batang with observation as 

much as 31 points which is representation of the area. 

The results of this research is the discovery of four species of seagrasses that : 

Thalassia hemprichii, Syringodium isoetifolium, Enhalus acoroides, Cymodoceae 

serrulata and there are 9 types of biota that ranjungan crabs, mussels, fish baronang, 

barking snails, clams tipeh, unam slugs, snails mussels, clams fur, snails Blongkeng.  

Lola Coastal seagrass in the village of Kalang Batang including the appropriate 

category (S2) to be used as a conservation area with a value of 75%. 

Another factor supporting the region's key conservation is due to the type of 

seagrass Thalassia hemprichii has the highest density value (106.66 ind / m²) and 

seagrass species is a preferred food dugong and turtle as a protected animal as well as 

views of the types of biota that have the economic and ecological value and is 

supported by the potential for social Kampung Batang Kalang were largely 

supportive for the region used as a backup conservation area 

 

 

Key words: analysis suitabilility of conservation, seagrass, biota. 
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PENDAHULUAN 

 

Kampung Kalang Batang 

merupakan kampung yang terletak di 

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten 

Bintan Provinsi Kepulauan Riau, 

sekitar 30 km dari Kota 

Tanjungpinang. Di bidang perikanan 

Kampung Kalang Batang cukup 

memiliki potensi yang dapat di 

kembangkan, salah satunya yaitu 

dalam hal kegiatan konservasi.  

Adapun tujuan dari penelitian ini 

ialah mengetahui jenis biota laut dan 

jenis lamun apa saja yang hidup di 

kawasan ekosistem lamun di Kampung 

Kalang Batang dan seberapa besar 

potensi sumberdaya lamun untuk 

pencadangan konservasi  yang terdapat 

di Kampung Kalang Batang. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

perairan Pantai Lola terletak di 

Kampung Kalang Batang Kecamatan 

Gunung Kijang Kabupaten Bintan.  

 
Gambar 1. Lokasi penelitian 

 

 

 

B. B. Alat dan bahan 

Adapun alat dan bahan yang 

digunakan untuk penelitian ialah : 

 

No Alat Kegunaan 

1 Recorder Perekam 

2 Kamera Dokumentasi 

3 Alat tulis Mencatat hasil 

data 

4 GPS Menunjukan 

lokasi 

5 Alumunium 

foil 

Wadah sampel 

subtract pada 

saat 

pengeringan. 

6 Hand 

refraktometer 

Untuk mengukur 

salinitas 

7 Multy taster Untuk mengukur 

pH, DO,suhu. 

8 Oven  Untuk 

pengeringan 

sampel subtrat 

9 Gill net Jaring untuk 

menangkap ikan 

( nekton ) 

10 Petak contoh Untuk mengukur 

tutupan lamun. 

11 Stopwatch Mengukur 

kecepatan waktu  

12 Pipa  Mengambil jenis 

substrat 

13 Aquades Kalibrasi alat 

14 Peta lokasi Lokasi 

penelitian dan 

luas kawasan 

 

 

C. Jenis data  

Data sumberdaya alam, 

kesesuaian lahan, daya dukung 

kawasan, sumberdaya manusia, 

keadaan umum lokasi, isu-isu yang 



berkembang dan kebijakan 

pengelolaan di wilayah tersebut. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa : 

1. Data primer 

Pengumpulan data primer 

dilakukan melalui pengamatan 

langsung (observasi) di lapangan. 

2.      Data sekunder 
Pengumpulan data sekunder 

dilakukan dengan cara mengumpulkan 

dokumen-doumen dan studi pustaka. 

a. Penentuan Responden 

Responden yang diamati adalah 

masyarakat setempat yang bertempat 

tinggal di Desa Gunung Kijang 

khususnya pada RT 005 dan 

masyarakat luar yang melakukan 

aktivitas di kawasan lamun. Untuk 

penentuan responden menggunakan 

rumus Yamane (1967).Adapun rumus 

perhitungannya adalah: 

  (
 

      
) 

Keterangan : 

N = Jumlah Populasi 

n = Jumlah Responden  

d= Error (maksimal 10% atau 20%) 

 

N

o 

Populas

i 
 

Jumla

h 

Popula

si 

Ero

r 

% 

Jumla

h 

Samp

el 

1. Pendud

uk 

63 KK 10 

% 

39 KK 

 

 

D. Prosedur penelitian 

1. Penentuan stasiun pengamatan 

Stasiun penelitian ditentukan 

dengan cara observasi awal lapangan. 

Stasiun penelitian ditentukan 

berdasarkan observasi awal yang telah 

dilakukan. Penentuan stasiun 

berdasarkan kebutuhan informasi yang 

diinginkan yaitu kawasan perairan 

yang ditumbuhi lamun. Untuk 

peletakan plot akan tentukan secara 

acak dengan jumlah plot sebanyak 35 

plot untuk mewakili luas kawasan 

perairan tersebut. 

2. Penyamplingan ekosistem 

lamun 

a. Peletakan plot 

Menurut KEPMEN LH No 200 

Tahun 2004 menyatakan bahwa untuk 

peletakan plot menggunakan metode 

observasi langsung, dimana dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

transek dan petak contoh. Dari garis 

transek, titik-titik sampling ditentukan 

dengan jarak masing-masing titik 

sampling berjarak 10-20 m. Plot 

berukuran 50 x 50 cm digunakan untuk 

menentukan luas penutupan lamun. 

 
Persentase penutupan lamun 

ditentukan dengan metode Saito & 

Atobe. Petak contoh yang digunakan 

untuk pengambilan contoh berukuran 

50 cm x 50 cm yang masih dibagi-bagi 

lagi menjadi 25 subpetak dengan 

ukuran 10 cm x 10 cm. Setiap stasiun 

diletakkan 3 buah transek garis tegak 

lurus dengan pantai. 

 

 

 



b. Identifikasi jenis lamun 

Identifikasi jenis lamun 

ditentukan dengan menggunakan 

panduan identifikasi jenis lamun sesuai 

dengan KEPMEN LH No 200 Tahun 

2004 lampiran 2, yaitu : 

1. Daun pipih daun berbentuk silindris 

(Syringodium isoetifolium) 

2. Daun bulat-panjang, bentuk seperti 

telur atau pisau wali ( Halophila) 

a. Panjang helaian daun 11– 40 mm, 

mempunyai 10-25 pasang tulang 

daun (Halophila ovalis). 

b. Daun dengan 4-7 pasang tulang 

daun 

c. Daun saampai 22 pasang, tidak 

mempunyai tangkai daun, tangkai 

panjang( Halophila 

spinulosa)Panjang daun 5-15 mm, 

pasangan daun dengan tegakan 

pendek (Halophila minor) 

d. Daun dengan pinggir yang bergerigi 

seperti gergaji (Halophila 

decipiens) 

e. Daun membujur seperti garis, 

biasanya panjang 5 –  200 mm 

3. Daun berbentuk selempang yang 

menyempit pada bagian bawah 

4. Tulang daun tidak lebih dari 3 

(Halodule) 

a) Ujung daun membulat, ujung 

seperti gergaji (Halodule pinifolia) 

     b) Ujung daun seperti trisula 

(Halodule uninervis) 

     c) Tulang daun lebih dari 33. 

5. Jumlah akar 1-5 dengan tebal 0,5-2 

mm ujung daun seperti gigi 

(Thalassodendronciliatum) 

6. Tidak seperti diatas (Cymodocea) 

     a. Ujung daun halus licin, tulang 

daun 9-15 (Cymodocea rotundata)b) 

     b. Ujung daun seperti gergaji, 

tulang daun 13-17 (Cymodocea 

serrulata) 

7. Rimpang berdiameter 2-4 mm tanpa 

rambut-rambut kaku; panjang daun 

100- 300mm, lebar daun 4-

10 mm (Thalassia hemprichii). 

8. Rimpang berdiameter lebih 10 mm 

dengan rambut-rambut kaku; 

panjang daun300-1500 mm, lebar 

13-17 mm (Enhalus acoroides) 

 

c. Analisis komunitas lamun 

1.      Analisis persentase total 

tutupan lamun  

Untuk mengetahui luas area penutupan 

jenis lamun tertentu dibandingkan 

dengan luas total area penutupan untuk 

seluruh jenis lamun. Dibawah ini 

merupakan tabel kelas kehadiran 

lamun pada setiap subpetak menurut 

Kepmen LH No.200 Tahun 2004. 

 

Kela

s 

Luas 

area 

penutup

an 

% 

Penutup

an area 

% 

Titik 

Temga

h 

(M) 

5 ½ - 

penuh 

50 – 100 75 

4 ¼ - ½ 25 – 50 37,5 

3 1/8 - ¼ 12,5 – 25 18,75 

2 1/16 – 

1/8 

6,25 – 

12,5 

9,38 

1 < 1/16 <6,25 3,13 

0 Tidak 

ada 

0 0 

 

Adapun kondisi lamun 

berdasarkan persen tutupan menurut 

KEPMEN LH No 200 Tahun 2004. 



Kondisi Penutupan (%) 

Kaya / sehat ≥ 60 

Kurang kaya / 

kurang sehat 

30 – 59,9 

Miskin ≤ 29,9 

 

Rumus untuk mencari persentase 

tutupan lamun menurut Kepmen LH 

No 200 Tahun 2004 ; 

 
Keterangan:  

C  = presentase penutupan jenis 

lamun i. 

Mi = presentase titik tengah dari 

kelas kehadiran jenis lamun i. 

f  = banyaknya sub petak dimana 

kelas kehadiran jenis lamun i sama. 

2. Kerapatan Jenis Lamun  

Kerapatan jenis lamun yaitu 

jumlah total individu suatu jenis lamun 

dalam unit area yang diukur. 

Kerapatan jenis lamun ditentukan 

berdasarkan rumus  Odum (1998) 

dalam Hardiyanti et al. (2011). 

Di = ni/A 

Keterangan :  

Di = Kerapatan Jenis (ind/m2)  

ni = Jumlah total tegakan spesies 

(tegakan)  

A = Luas total pengambilan sampel 

(m²) 

Disamping ini merupakan tabel 

untuk kondisi kerapatan jenis lamun 

menurut Braun-Blanquet (1965) dalam 

Haris dan Gosari (2012) : 

 

Skala kondisi 

(ind/m²) 

Kerapatan 

5 >175 Sangat 

rapat  

4 125-175 Rapat 

3 75-125 Agak 

rapat 

2 25-75 Jarang 

1 <25 Sangat 

jarang 

 

E. Pengamatan biota di ekosistem 

lamun 

1. Prosedur kerja pengamatan 

biota :  

Metode pengamatan biota ini 

dilakukan bertujuan mengidentifikasi 

biota yang berasosisai di kawasan 

ekosistem lamun di Kampung Kalang 

Batang. Adapun metodenya ialah 

sebagai berikut : 

a. Biota bentik 

Biota bentik merupakan 

organisme perairan yang hidup pada 

substrat  dasar suatu perairan. Adapun 

organisme biota bentik terdiri dari : 

1. Gastropoda  

Metode yang digunakan untuk 

melakukan pengamatan terhadap 

gastropoda ialah observasi langsung 

dengan cara manual menggunakan 

tangan dan menggunakan sarung 

tangan. Untuk gastropoda 

pengambilan sample biota ini di 

lakukan tiap stasiun pengamatan. 

2. Bivalvia 

Pengamatan biota di ekosistem 

lamun khususnya yaitu bivalvia 

menggunakan alat serokan, sedangkan 

untuk metode yang digunakan ialah 

pengamatan langsung di lokasi 

penelitian. Bivalvia ialah kelas dalam 



moluska yang mencakup semua 

kerang-kerangan. 

b. Nekton 

Ikan dan udang dikumpulkan 

dengan menggunakan alat tangkap gill 

net. Lokasi penangkapan ditetapkan 

pada tiap stasiun. Penarikan alat 

tangkap (setting hauling) dilakukan 

pada saat air pasang menjelang surut, 

gill net di pasang pada saat air akan 

pasang dan hasilnya dikumpulkan pada 

saat setelah air surut. Ikan dan udang 

yang tertangkap, kemudian di 

identifikasi (Peristiwady, 2006). 

Mengidentifikasi nekton menggunakan 

data primer dan sekunder, untuk data 

primer didapatkan dari observasi 

langsung ke lapangan dengan alat 

tertentu dalam pengambilan sampel 

nekton yang bergerak, sedangkan 

untuk data sekunder di ambil dari 

wawancara terhadap nelayan setempat. 

 

F. Analisis data 

 Analisis data bertujuan untuk 

menyederhanakan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah di pahami 

dan diinterpretasikan. Data yang 

dikumpulkan meliputi : jenis lamun, 

identifikasi biota yang berasosiasi 

lamun, tutupan lamun, kerpatan jenis 

lamun. Kualitas air merupakan faktor 

pendukung kehidupan biota laut 

secara umum, baik itu untuk 

ekosistem maupun untuk jenis biota 

tertentu.   

 Untuk menentukan daerah 

tersebut masuk dalam kategori sesuai 

untuk kawasan konservasi maka di 

dapatkan rumus sebagai berikut : 

 
 

No param

eter 

Bobot S1 S2 S3 N 

1 Tutupa

n 

lamun 

(%) 

5 >75 >50-

75 

25-

50 

<25 

2 Kerapa

tan 

lamun 

(ind/m
2

) 

4 >75 >50-

75 

25-

50 

<25 

3 Biota 

yang 

berasos

iasi 

4 >10 6-10 3-5 <3 

4 Jenis 

lamun 

4 >7 

jenis 

>5-7 

jenis 

2-5 

jeni

s 

< 2 

jeni

s 

5 Jenis 

substra

t 

3 Pasir 

berk

aran

g 

Pasir Pas

ir 

ber

lu

mp

ur 

Lu

mp

ur 

6 Kecepa

tan 

arus 

(m/dt) 

3 0-15 >15-

30 

>3

0-

50 

>50 

Sumber : Yulianda (2007) dalam 

modifikasi Haris dan Gosari (2012) 

 

Nilai maksimum = 92 

Keterangan:  

S1 = Sangat sesuai, dengan nilai 

80%-100%  

S2  = Sesuai, dengan nilai 60%-

<80%  



S3 = Sesuai bersyarat, dengan 

nilai 35%-<60%  

N  = Tidak sesuai, dengan nilai 

<35%  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kondisi umum lokasi 

penelitian 

Kecamatan Gunung Kijang 

adalah salah satu dari gugus 

Kecamatan di Kabupaten Bintan yang 

berpenghuni dan masuk kedalam 

wilayah Kepulauan Riau. Dimana 

Kecamatan Gunung Kijang secara 

geografis terletak antara 0°59’18” 

Lintang Utara - 1°10’20” Lintang 

Utara dan 104°36’6” Bujur Barat di 

sebelah barat dan 104°43’17” Bujur 

Timur di sebelah timur (BPS 

Kabupaten Bintan, 2014). 

Secara Administratif Kecamatan 

Gunung Kijang berbatasan langsung 

dengan: 

Sebelah Utara : Berbatasan dengan 

Kecamatan Teluk Sebong 

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan 

Kecamatan Bintang Timur 

Sebelah Barat : Berbatasan dengan 

Toapaya 

Sebelah Timur : Berbatasan dengan 

Bintan Timur dan Laut 

 

B. Biota yang berasosiasi dengan 

lamun 

Berdasarkan hasil penelitian di 

perairan Pantai Lola Kampung Kalang 

Batang untuk jenis biota laut yang 

hidup dengan ekosistem lamun 

ditemukan sebanyak 9 jenis biota.  

Tabel 7. Biota yang ditemukan di 

lokasi penelitian. 

NO Nama lokal Nama latin 

1 Kepiting 

ranjungan 

Portunus 

pelagicus 

2 Remis Corbicula 

javanica 

mousson 

3 Siput 

gonggong 

Strombus 

turturella 

4 Ikan 

Baronang 

Siganus 

canaliculatus 

5 Kerang tipeh Codakia tigerina 

6 Siput unam Pugilina 

cochlidium 

7 Siput kerang  Brachidontes 

striatulus 

8 Kerang bulu  Anadara 

antiquata  

9 Siput 

blongkeng 

Telescopium 

telescopium 

 

C. Kondisi Lamun di Pantai Lola 

1. Identifikasi jenis lamun 

Dari hasil penelitian di Pantai 

Lola Kampung Kalang Batang hanya 

terdapat 4 jenis lamun yang 

ditemukan. Diantaranya ialah Thalassii 

hemperichii, Syringodium isoetifolium, 

Enhalus acoroides, Cymodoceae 

serrulata. Hal ini sesesuai dengan 

pernyataan (Bengen, 2001) 

menyebutkan bahwa tumbuhan lamun 

tidak hanya hidup sendiri tetapi 

berdampingan dengan tumbuhan 

lamun jenis yang lain atau biota 

asosiasi.  

Tabel 8. Jenis lamun yang ditemukan 

di lokasi penelitian 

No Jenis Lamun 

1 Thalassii hemperichii 

2 Syringodium isoetifolium 

3 Enhalus acoroides 

4 Cymodoceae serrulata. 



 

2. Persentase Total Tutupan 

Lamun 

Nilai tutupan lamun yang 

terdapat di lokasi penelitian untuk 

jenis Enhalus acoraides yaitu 7.11 %, 

Cymodoceae serrulata 16.17 %, 

Thalasia hempricii 25.67 %, 

Syringodium isetifolium 8.38 %. 

Sedangkan untuk total tutupan lamun 

yaitu 57.3 % dapat dilihat pada Tabel 

10.  

NO Jenis Persentase 

tutupan (%) 

1 Enhalus 

acoraides 

7.11  

2 Cymodoceae 

serrulata 

16.17  

3 Thalasia 

hempricii 

25.67  

4 Syringodium 

isetifolium 

8.38  

TOTAL 57.3 

Sumber : Data primer, 2016. 

Berdasarkan analisis menurut 

KEPMEN-LH tahun 2004 tentang 

kondisi lamun yang terdapat 3 kategori 

baik itu kaya/sehat (≥60%), kurang 

kaya/kurang sehat (30-59,9%), dan 

miskin (≤29,9%)  bahwa untuk 

persentase total tutupan lamun di 

kawasan Perairan Pantai Lola dengan 

hasil total tutupan yaitu 57,3 % 

termasuk dalam kondisi kurang kaya/ 

kurang sehat. Kondisi penutupan 

lamun di perairan Pantai Lola Desa 

Gunung Kijang termasuk kategori 

kurang sehat/kurang kaya disebabkan 

oleh rendanya tutupan jenis lamun 

Enhalus acoroides, selain itu 

rendahnya tutupan lamun juga 

disebabkan oleh aktivitas 

penambangan dimana pembuangan 

limbah tanpa melalui proses 

sedimentasi sehingga ekosistem lamun 

mengalami kerusakan. 

Tabel tersebut menggambarkan 

bahwa jenis lamun Syringodium 

isetifolium merupakan jenis lamun 

dengan hasil penutupan terendah 

kedua hal ini dikarenakan morfologi 

jenis lamun ini dengan struktur daun 

kecil. Menurut Short dan Coles (2001) 

dalam Rifai et al. (2013) penutupan 

lamun berhubungan erat dengan 

habitat atau bentuk morfologi dan 

ukuran suatu spesies lamun.  

3. Kerapatan jenis lamun 
Kerapatan jenis lamun yang 

terdapat di lokasi penelitian ialah : 

Enhalus acoraides , Cymodoceae 

serrulata, Thalasia hempricii, 

Syringodium isetifolium. Jenis lamun 

yang memiliki nilai tertinggi ialah 

jenis lamun Thalasia hempricii (928 

tegakan), sementara untuk nilai 

terendah ialah  jenis lamun Enhalus 

acoroides (260 tegakan). kerapatan 

jenis lamun di Perairan Pantai Lola 

didapatkan dengan nilai rata-rata yaitu 

67.23 tegakan/m². Nilai kerapatan 

jenis di lokasi penelitiian >175 ind/m² 

atau sangat rapat. Adapun untuk nilai 

kerapaatn jenis laamun di Pantai Lola 

Kampung Kalang Batang dapat dilihat 

pada Tabel berikut : 

 



N

O 

Jenis Jumlah    

 

(tegaka

n) 

Kerapata

n jenis  

(tegakan/

m²) 

 1 Enhalus 

acoraides 

260 29.71 

2 Cymodoc

eae 

serrulata 

698 79.77 

3 Thalasia 

hempricii 

928 106.66 

4 Syringodi

um 

isetifoliu

m 

467 53.37 

Jumlah  2353 268.91 

Sumber : Data primer,2016. 

Kerapatan jenis lamun di 

Perairan Pantai Lola didapatkan 

dengan nilai rata-rata yaitu 67.23 

tegakan/m². Nilai kerapatan jenis di 

lokasi penelitiian >175 ind/m² atau 

sangat rapat.  

Kerapatan lamun pada lokasi 

penelitian hasil tertinggi terdapat pada 

jenis Thalassia hemphricii hal ini 

dikarenakan jenis lamun dapat 

bertahan hidup pada substrat pasir 

berlumpur sedikit kerikil dari 

penejelasan ini dapat diperkuat 

menurut Hutomo et al. (1988) 

melaporkan Thalassia hemprichii 

adalah jenis lamun yang paling 

dominan dan luas sebarannya. Jenis ini 

ditemukan 10ertic di seluruh perairan 

Indonesia, seringkali mendominasi 

vegetasi campuran dengan sebaran 

10ertical dapat mencapai 25 m serta 

dapat tumbuh pada berbagai jenis 

substrat mulai dari pasir lumpur, pasir 

berukuran sedang dan kasar sampai 

pecahan pecahan karang. 

Menurut Kiswara (2010)  dalam 

Suryanti et al. (2014) menemukan 

bahwa kerapatan tunas lamun per 

luasan area tergantung pada jenisnya. 

Jenis lamun yang mempunyai 

morfologi besar seperti Enhalus 

acoroides mempunyai kerapatan yang 

rendah dibandingkan dengan jenis 

lamun yang mempunyai morfologi 

kecil seperti jenis Thalassia hemprichii 

dengan kerapatan yang tinggi 

 

D. Kondisi lingkungan perairan 

Dibawah ini merupakan tabel 

perbandingan hasil pengukuran dengan 

baku mutu kualitas perairan menurut 

KEPMEN-LH Tahun 2004 : 

 

No Para

meter 

Baku 

Mutu 

KEPMEN

-Lh 

Kisara

n Hasil 

Rata –

rata Hasil 

1 Suhu  28 – 30 28 – 30 

°C 

29,6 °C 

2 Salinit

as 

33 – 34 29 – 31 

‰ 

30 ‰ 

3 DO >5 6,40 – 

8 mg/L 

7,32 mg/L 

4 pH 7 – 8,5 7 – 

8,42  

7,7 

5 Kecep

atan 

arus 

 0,05 – 

0,13 

m/s 

0,08 m/s 

6 Substr

at  

 Pasir 

berlum

pur 

sedikit 

kerikil 

Pasir 

berlumpur 

sedikit  

kerikil  

Berdasarkan Tabel tersebut 

untuk hasil pengukuran kualitas air 



dalam kategori optimum untuk 

kehidupan lamun. Dari hasil 

pengukuran salinitas ini sedikit 

mengalami perbedaan dengan baku 

mutu KEPMEN-LH Tahun  2004 yang 

menyebutkan kisaran optimal untuk 

kehidupan ekosistem lamun berkisar 

antara 33-34 ‰. Dengan hasil rata-rata 

pengukuran salinitas tersebut masih 

dikatakan normal untuk kehidupan 

lamun. 

Hal ini di dukung oleh pendapat 

Dahuri et al., (1996) yang 

menyebutkan bahwa, spesies padang 

lamun mempunyai toleransi yang 

berbeda-beda, namun sebagaian besar 

memiliki kisaran yang lebar yaitu 10 

ppt – 40 ppt. Nilai optimum toleransi 

lamun terhadap salinitas air laut pada 

nilai 35 ppt. 

 

E. Potensi sosial masyarakat 

dalam kegiatan konservasi 

Untuk mengetahui potensi social 

dari masyarakat Kampung Kalang 

Batang khusunya RT.05 kecamatan 

gunung kijang dilakukan dengan 

wawancara langsung kepada 

msyarakat setempat.  

 
 

Gambar 3 menjelaskan bahwa untuk 

status pekerjaan masyarakat RT.05 

Kampung Kalang Batang ialah 

nelayan. Hal ini dikarenakan bahwa 

nelayanlah yang berperan penting 

terhadap kelestarian  serta 

pemanfaatan secara langsung terhadap 

ekosistem lamun di perairan Pantai 

Lola. 

1. Tingkat pengetahuan 

 
Pada wawancara terhadap 

responden didapatkan tingkat 

pengetahuan sebesar 62%, hal ini 

sesuai dengan jawaban dari responden 

yang telah mengetahui peraturan 

perlindungan dan pemanfaatan 

ekosistem lamun, perlindungan dan 

pemanfaatan yang dilakukan 

masyarakat Kampung Kalang Batang 

ialah dengan cara tidak menggunakan 

alat tangkap yang dapat merusak 

ekosistem lamun. Masyarakat 

mengetahui  bahwasannya kerusakan 

ekosistem lamun dapat berpengaruh 

terhadap biota yang berasosiasi dengan 

lamun, hal ini dikarenakan sebagian 

masyarakat memahami akan peran 

ekologis lamun yang merupakan 

habitat bagi para organisme laut 

2. Tingkat kesadaran  

 
Sebagian besar masyarakat 

menyatakan setuju tentang 

diberlakukannya peraturan atau 

0.0

100.0

buruh swata

Pekerjaan 

62% 

38% ya
tidak

84% 

16% 
ya

tidak



undang-undang yang mengatur 

pemanfaatan dan pengelolaan 

ekosistem lamun dengan cara menjaga 

lingkungan serta masyarakat juga 

setuju dengan pemberian sanksi 

terhadap orang yang merusak 

ekosistem lamun hal ini dikarenakan 

masyarakat ingin sumberdaya pesisir 

khususnya ekosistem lamun di daerah 

mereka terjaga kelestarian dan fungsi 

ekosistem tersebut 

3. Tingkat partisipasi 

 
 Pada tingkat partisipasi 

masyarakat RT.05 Kampung Kalang 

Batang cukup tinggi  yaitu sebesar 

73%. Hal ini sesuai dengan jawaban 

masyarakat dimana masyarakat 

mendukung dan menyambut baik 

peraturan pemerintah tentang kegiatan 

konservasi lamun. Selain itu juga 

masyarakat ikut serta dalam menjaga 

ekosistem lamun dengan tidak 

menggunakan alat tangkap yang dapat 

merusak ekosistem lamun dan 

melaporkan kepada pihak terkait jika 

ada orang yang merusak lamun sekitar. 

 

 

F. Potensi ekosistem lamun 

dalam pencadangan kawasan 

konservasi di Peraiaran Pantai 

Lola. 

Dibawah ini merupakan tabel 

hasil penelitian untuk konservasi 

lamun menurut Yulianda (2007) dalam 

modifikasi Haris dan Gosari (2012). 

 

NO. Krite

ria 

Bob

ot  

Hasil  Skor  Juml

ah 

1. Tutup

an 

lamun 

(%) 

5 57,3 

% 

3 15 

2. Kerap

atan 

jenis 

lamun 

(ind/

m²) 

4 >175 

ind/m² 

4 16 

3. Biota 

yang 

beraso

siasi 

4 9 

jenis 

biota* 

3 12 

4. Jenis 

lamun 

4 4 

jenis 

lamun

* 

2 8 

5. Jenis 

substr

at  

3 Pasir 

berlu

mpur 

2 6 

  6. Kecep

atan 

arus 

(m/s) 

3 0,05-

0,13 

4 12 

Indeks kesesuaian Konservasi 69 

Nilai maksimum analisis kesesuaian = 92 

Indek kesesuaian = 
  

  
 x 100 % = 75% 

 

Sumber : Data primer, 2016. 

 

Dari analisis konservasi lamun 

tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai 

indeks kesesuian wisata untuk 

konservasi lamun di kawasan 

73% 

27% 

ya

tidak



Kampung Kalang Batang Kecamatan 

Desa Gunung Kijang yaitu 75%. 

Berdasarakan tabel analisis kesesuaian 

dengan kriteria parameterny untuk 

konservasi lamun dikawasan tersebut 

termasuk dalam kategori S2 (sesuai ) 

untuk dijadikan pencadangan kawasan 

konservasi lamun yang dilihat dari 

fungsi jenis lamun Menurut Nontji 

(1987) jenis lamun Thalassia 

hemprichii dan Syringodium 

isoetifolium  merupakan makanan yang 

disukai oleh ikan dugong dan penyu 

(turtle).  

Dugong dan penyu merupakan 

hewan yang dilindungi, salah satu cara 

untuk melindungnya ialah menjaga 

kelestarian ekosistem lamun 

khususnya jenis lamun Thalassia 

hemprichii dan Syringodium 

isoetifolium.  

Dilihat dari jenis biota yang 

ditemukan di sekitar ekosistem lamun 

Peraiaran Pantai Lola umumnya 

memiliki  nilai ekonomis dan ekologis. 

Potensi sosial masyarakat 

sangatlah penting yang merupakan 

faktor pendukung kegiatan konservasi. 

Potensi sosial dilihat dari tingkat 

kesadaran masyarakat, tingkat 

pengetahuan masyarakat dan tingkat 

partisipasi. 

 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian di 

Pantai Lola Kampung Kalang Batang 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Jenis lamun yang ditemukan di 

Perairan Pantai Lola terdapat 4 

jenis lamun yaitu Thalassia 

hemprichii, Syringodium 

isoetifolium, Enhalus acoroides, 

Cymodoceae serrulata dan 

terdapat 9 jenis biota yaitu 

kepiting ranjungan, remis, ikan 

baronang, siput gonggong, 

kerang tipeh,siput unam, siput 

kerang ,kerang bulu , siput 

blongkeng serta untuk potensi 

sosial masyarakat secara umum 

mendukung kawasan peisir 

Pantai Lola dijadikan 

pencadangan kawasan 

konservasi yang dilihat dari 

tingkat pengetahuan, tingkat 

kesadaran dan partisipasi 

masayarakat setempat. 

2. Ekosistem lamun di Pantai Lola 

Desa Gunung Kijang termasuk 

kategori sesuai (S2) untuk 

dijadikan kawasan konservasi 

dengan nilai 75%.  

B. SARAN  

1. Perlu adanya campur tangan 

pemerintah dalam proses 

perencanaan terhadap ekosistem 

lamun di daerah Pantai Lola 

Desa Gunung kijang yang dapat 

berfungsi sebagai pelestarian 

lingkungan sekitar. 

2. Perlu adanya sosisalisai dari 

pihak terkait untuk 

meningkatkan kesadaran 

masyarakat Kampung Kalang 

Batang terhadap ekosistem 

lamun di Perairan Pantai Lola. 
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