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EXECUTIVE SUMMARY

Berdasarkan kebutuhan harmonisasi untuk penyusunan rencana pengelolaan

dan zonasi kawasan konservasi perairan tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan

”Penyediaan Data Series Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Ikan”. Tujuan

yang hendak dicapai dari kegiatan Penyediaan Data  Series  keanekaragaman hayati

dan sumberdaya ikan di wilayah konservasi Perairan Gosong Senggora dan Gosong

Baras Basah, serta perairan sekitarnya yaitu:

1. Mengidentifikasi dan monitoring habitat dan ekosistem kawasan konservasi yang

meliputi kondisi terumbu karang, lamun, ikan karang,

2. Mengidentifikasi dan monitoring ikan ekonomis penting kawasan konservasi

3. Mengidentifikasi dan monitoring biota yang dilindungi meliputi dugong, penyu,

teripang dan kima yang ada di sekitar kawasan konservasi.

Kegiatan penyediaan data series keanekaragaman hayati dan sumberdaya

ikan, diharapkan  memberikan manfaat untuk :

1. Tersusunnya kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi

Gosong Senggora dan Gosong Baras Basah sebagai pedoman bagi Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam

perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengelolaan

dan  pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut;

2. Menciptakan keterpaduan pembangunan antara wilayah darat dan wilayah laut

secara berkelanjutan.

3. Kawasan konservasi yang terjaga lestari dan tereleminirnya potensi konflik di

wilayah pesisir dan laut.

Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini adalah dokumen penyediaan data

series keanekaragaman hayati dan sumberdaya ikan yang berisi tentang:

1. Data dan informasi habitat dan ekosistem kawasan konservasi yang teridiri atas

kondisi terumbu karang, lamun dan ikan karang,

2. Data dan informasi jumlah rumah tangga penangkapan ikan..

Tahapan Pengolahan san Evaluasi Data merupakan tahapan kegiatan untuk

menginventarisasi data (tabulasi data), pengelompokkan data (kompilasi data) dan

evaluasi serta analisis data. Kegiatan analisa data yang akan dilakukan terhadap

data yang telah diperoleh dari tahap survey, antara lain:

1. Analisis persentase tutupan karang

2. Analisis indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan kekayaan jenis

3. Analisis persentase tutupan lamun
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Data Sekunder untuk jenis terumbu yang di perairan gosong senggora yaitu

Acropora bercabang, Goniopora, Favia, Favites, Goniastrea, Galaxea, Fungia,

Turbinaria, Montipora, Pectinia, Diplostrea dan Porites. Untuk jenis ikan karangnya

Chaetodontidae, Dasyatidae, Haemulidae, Lutjanidae, Mullidae, Serranidae,

Siganidae, Nemipteridae, Apogonidae, Caesionidae, Caesionidae, Gobiesocidae,

Gobiidae, Holocentridae, Pomacanthidae, Monacantidae, Ostraciidae, Pempheridae,

Pinguipedidae, Pomacentridae, Scaridae, dan Labridae. Sedangkan untuk data

lamun yaitu jenis Enhalus acoraides, Cyamodeca rotundata, C. Serrulata, Halodule

universis, Halophila ovalis, Syringodium isoetifolium dan Thalasssia hemprichii.

Beberapa genera karang yang dijumpai pada rataan terumbu seperti

Acropora, Favites, Porites, Geniopora, dan Diplostrea. Tutupan substrat Hard Coral

sebesar 53% yang terdiri dari jenis Acropora Tabulate (ACT), Acropora Branching

(ACB) dan Coral Massive (CM), Mobile Substrat sebesar 16% berupa pasir, Other

yang terdiri dari Zoanthid dan jenis lainnya sebesar 14%, tutupan Algae sebesar 9%,

Available Substrat berupa bebatuan dan patahan karang sebesar 7%, untuk jenis

Soft Coral sebesar 6%. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut dapat disimpulkan

bahwa kondisi perairan di Kawasan Gosong senggora dalam keadan baik.

Jenis Ikan karang yang pada pengamatan terdiri dari Apogonidae,

Chaetodontidae, Dasytidae, Pempheridae, Pomacentridae, Lutjanidae dengan hasil

perhitungan struktur komunitas ikan di perairan gosong senggora menunjukkan

bahwa nilai indeks Keanekaragaman (H’) berada pada kisaran 1,56 dimana angka

ini menunjukkan bahwa pada stasiun pengamatan di perairan gosong senggora

memiliki keanekaragaman sedang. Indeks keseragaman (E’) memperlihatkan nilai

keseragaman 0,80 yang menunjukkan keadaan stabil, sedangkan untuk indeks

kekayaan jenis 1,41 dimana termasuk kategori tergolong rendah.

Jenis lamun pada lokasi transek yaitu Halodule uninervis dengan penutupan

Lamun Per stasiun didapatkan angka, pada stasiun I persentase penutupan lamun

sebesar 46,91 %, stasiun II sebesar  57,36% dan stasiun III sebesar 38,09%.

Berdasarkan indeks tutupan lamun pada semua stasiun masuk pada kategori

penutupan sedang. Dan untuk persentase rata-rata penutupan lamun juga berada

pada angka 47,45% yaitu masuk pada kategori penutupan sedang.

Jumlah rumah tangga penangkapan ikan yang berada pada Kecamatan

Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu 672 rumah tangga. Desa Kubu menjadi

desa dengan jumlah rumah tangga pengusaha ikan tangkap terbesar yakni 232

rumah tangga, disusul Desa Sungai Bakau dengan 203 rumah tangga. Kedua desa

ini berbatasan langsung dengan laut sehingga lokasinya sangat mendukung bagi

masyarakat yang memiliki usaha penangkapan ikan. Desa Sabuai, Keraya, dan

Teluk Bogam  memiliki rumah tangga pengusaha ikan tangkap relatif rendah.



KATA PENGANTAR

Potensi sumber daya perikanan yang terdapat di dalam  kawasan  konservasi

Perairan Gosong Senggora,  Gosong Sepagar,  Gosong  Baras Basah,  Teluk  Bogam

sampai Tanjung  Keluang,  serta  Perairan  Sekitarnya  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah

mempunyai  daya  tarik  dengan  keanekaragaman  hayati  dan  bisa  sebagai  tujuan

wisata  yang  ramah  lingkungan.  Sumber daya  tersebut antara  lain  terumbu  karang

beserta   ikan-ikan   karang   yang   berasosiasi   dengannya   termasuk   spesies   yang

dilindungi seperti penyu dan dugong. Sumber daya tersebut merupakan target dalam

pengelolaan  kawasan  konservasi  perairan  yang  berdasarkan  rencana  pengelolaan
kawasan  konservasi.  Potensi  pengelolaan  tersebut    cukup  besar  karena  didukung

oleh adanya ekosistem dengan prokduktivitas hayati yang tinggi seperti estuaria dan

hutan mangrove.  Sumber daya hayati pada kawasan ini  memiliki poten§i keragaman

dan nilai ekonomis yang tinggi

Kegiatan  Penyediaan  Data Series Keanekaragaman  Hayati dan Sumberdaya

lkan,  diperlukan  dalam  pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Perairan  (KKP),  Laporan

ini disusun atas kerjasama yang baik antara tim penyusun data series.

Semoga  laporan  Kegiatan  Penyediaan  Data Series  Keanekaragaman  Hayati

dan  Sumberdaya  lkan  ini  dapat  memberi   manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi

pembangunan    dan    meningkatkan    kesejahteraan    masyarakat    pesisir    dalam

pengelolaannya secara berkelanjutan.

Palangka Raya,          Desember 2020

i#ELfi`#L:#as[Dknai[Sm::i:#:#anhperikanan

ARLIANSJAH, M,Si
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan pesisir merupakan wilayah yang mengandung beberapa

ekosistem yang sangat produktif untuk dikembangkan menjadi kawasan

perekonomian, pertahanan keamanan, pendidikan dan konservasi secara

terpadu oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan tetap

mempertimbangkan aspek ekologi dan sosial ekonomi budaya. Wilayah pesisir

yang memiliki berbagai karakteristik spesifik dalam hal keanekaragaman

ekosistem serta aksesibilitas wilayah transportasi laut, industri dan pariwisata

bahari, menjadikan wilayah ini memiliki aktivitas yang dinamis sekaligus

mengalami peningkatan tekanan demografi, ekologi dan aspek sosial budaya

lainnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin

Barat telah menggiatkan pembangunan desa pesisir dengan konsep yang

diarahkan sebagai basis pembangunan budidaya perikanan, perikanan

tangkap dan ekowisata bahari, ini dilaksanakan dengan memperhatikan daya

dukung lingkungan, keberlangsungan sumberdaya alam serta bertumpu pada

pemberdayaan masyarakat lokal.

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil yang tertuang dalam UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah

diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, telah mengamanatkan bahwa

sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada pada

kedaulatan Republik Indonesia harus direncanakan dan dimanfaatkan untuk

kepentingan masyarakat dan kesinambungan pembangunan kedepan dengan

tetap menjaga keseimbangan dan keselarasan hubungan manusia dengan

alam. Pada pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa “Pemerintah daerah wajib

menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

sesuai dengan kewenangan masing- masing”. Rencana zonasi wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil adalah rencana yang menentukan arah pemanfaatan

sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur

dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh

dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan

setelah memperoleh izin. Pencadangan kawasan konservasi laut daerah

sebagai implikasi dari rencana zonasi didasarkan atas keinginan untuk



2 PENYEDIAAN DATA SERIES KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN SUMBER DAYA IKAN

melestarikan kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya hayati laut dan

pesisir Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar,

Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang serta perairan

sekitarnya di Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat dimanfaatkan bagi

kesejahteraan masyarakat setempat secara lestari dan berkelanjutan.

Ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pasal 407 menyatakan bahwa “Segala peraturan perundang-undangan yang

berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan

menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini”, memiliki implikasi

bahwa kewenangan pengelolaan wilayah laut sejauh 0-12 mil berada pada

Pemerintahan Provinsi.

Telah dilakukan beberapa kajian untuk mendukung proses harmonisasi

pencadangan dan pengelolaan kawasan konservasi dalam konteks

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. Pada Tahun 2018

dilakukan kajian oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

Tengah adalah Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi

Perairan Daerah Taman Wisata Perairan Senggora Sepagar dan Laut

Sekitarnya Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor 24/Kepmen-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Perairan

Daerah Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar,

Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang, serta perairan

sekitarnya di Provinsi Kalimantan Tengah.   Sehingga Tahun 2020 dibuat

review Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

Daerah Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar,

Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang, serta perairan

sekitarnya di Provinsi Kalimantan Tengah.  Rencana Zonasi  ini juga mengatur

perlindungan kawasan penting untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan

sumber daya alam pesisir dan laut Kawasan Konservasi di Kabupaten

Kotawaringin Barat.

Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar,

Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang, serta perairan

sekitarnya di Provinsi Kalimantan Tengah luas keseluruhan 61.362,24 hektare

meliputi :
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Area I Gosong Senggora Sepagar dengan luas 43.257,05 hektar

terdiri atas:

1. Zona inti dengan luas 591,22 hektar

2. Zona pemanfaatan dengan luas 1.647,25 hektar

3. Zona perikanan berkelanjutan dengan luas 40.612,89 hektar

4. Zona lainnya dengan luas 405,69 hektar.

Area II Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang

dengan luas 18.105,19 hektar, terdiri atas :

1. Zona inti dengan luas 739,48 hektar

2. Zona pemanfaatan dengan luas 679,02 hektar

3. Zona perikanan berkelanjutan dengan luas 16.551,15 hektar

4. Zona lainnya dengan luas 135,54 hektar.

Berdasarkan kebutuhan harmonisasi untuk penyusunan rencana

pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan tersebut, maka perlu

dilakukan kegiatan ”Penyediaan Data Series Keanekaragaman Hayati dan

Sumber Daya Ikan”. Tujuan umum dari kegiatan adalah untuk melihat dinamika

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan – kelautan dan profil

ekosistem yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat diketahui

apakah terjadi perbaikan atau sebaliknya, dan diharapkan dapat terpetakan

kondisi ekosistem terumbu karang, habitat sumberdaya ikan, populasi jenis ikan

dilindungi, perikanan ekonomis penting dan pemanfaatan serta dinamika di

sekitar kawasan konservasi.

1.2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan Penyediaan Data  Series

keanekaragaman hayati dan sumberdaya ikan di wilayah konservasi   Perairan

Gosong Senggora dan Gosong Baras Basah, serta perairan sekitarnya adalah :

1. Mengidentifikasi dan monitoring habitat dan ekosistem kawasan konservasi

yang meliputi kondisi terumbu karang, lamun,  ikan karang,

2. Mengidentifikasi dan monitoring ikan ekonomis penting kawasan konservasi

3. Mengidentifikasi dan monitoring biota yang dilindungi meliputi dugong,

penyu, teripang dan kima yang ada di sekitar kawasan konservasi.
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1.3. Ruang Lingkup

Kegiatan penyediaan data series keanekaragaman hayati dan

sumberdaya ikan Base Line Data T - 0 adalah  di wilayah konservasi   Perairan

Gosong Senggora dan  Gosong Baras Basah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4. Manfaat

Kegiatan penyediaan data series keanekaragaman hayati dan

sumberdaya ikan. diharapkan  memberikan manfaat untuk :

1. Tersusunnya kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi

Gosong Senggora dan Gosong Baras Basah sebagai pedoman bagi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin

Barat dalam  perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian

kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut;

2. Menciptakan keterpaduan pembangunan antara wilayah darat dan wilayah

laut secara berkelanjutan.

3. Kawasan konservasi yang terjaga lestari dan tereleminirnya potensi konflik

di wilayah pesisir dan laut.

1.5. Keluaran/Output

Keluaran yang dicapai dari kegiatan ini adalah dokumen penyediaan

data series keanekaragaman hayati dan sumberdaya ikan yang berisi tentang:

1. Data dan informasi habitat dan ekosistem kawasan konservasi yang teridiri

atas kondisi terumbu karang, lamun dan ikan karang,

2. Data dan informasi jumlah rumah tangga penangkapan ikan.
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BAB II
RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini meliputi :

1. Identifikasi, monitoring dan analisa habitat, ekosistem, ikan ekonomis

penting, kawasan konservasi

2. Persiapan dan pembentukan tim survey

3. Penentuan titik lokasi survey

4. Survey dan pemasangan transek

5. Analisis hasil survey

6. Pelaporan

2.2. Tahapan Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Data Series/Monitoring Biofisik di Kawasan

Konservasi Pesisir dan Laut di Kabupaten Kotawaringin Barat ini dilakukan

melalui beberapa tahapan kegiatan. Adapun tahapan kegiatan tersebut sebagai

berikut:

a) Tahapan Persiapan.

Secara umum dalam persiapan pelaksanaan pekerjaan penyediaan data

series keanekaragaman hayati dan sumberdaya ikan dilakukan berupa

kegiatan:

1. Proses pengenalan kegiatan yang dilakukan melalui penelaahan

kerangka acuan kerja (TOR) untuk menyamakan persepsi dan tujuan

Kegiatan Pembaharuan Data Series / Monitoring Biofisik di Kawasan

Konservasi Gosong Senggora dan Gosong Baras Basah

2. Pendahuluan dilakukan untuk melakukan pendeteksian berbagai isu

dan problematika atau permasalahan dalam pemanfaatan sumberdaya

pesisir kondisi bio- fisik yang terdapat di wilayah Gosong Senggora dan

Gosong Baras Basah.

3. Pengumpulan data primer dan data sekunder terutama dalam hal

menginventarisasi jenis kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya

perikanan dan kelautan yang terdapat di pesisir Kawasan Konservasi.

4. Menelaah kajian pustaka yang terkait dengan pengelolaan dan

pemanfaatan sumberdaya ikan serta jenis usaha perikanan yang

dapat dikembangkan.
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Kegiatan lain yang dilakukan dalam tahapan persiapan antara lain :

 Koordinasi internal pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, aparat

Desa Teluk Bogam dan tenaga pendukung.

 Menyusun rencana dan skedul kerja.

 Menyusun metodologi pendekatan dan analisis.

 Menyiapkan Peta Dasar Kawasan Konservasi Gosong Senggora dan

Gosong Baras Basah.

 Menyiapkan kebutuhan data, persiapan survey (termasuk mobilisasi

peralatan).

 Merumuskan issu strategis yang menyangkut potensi dan permasalahan

kawasan.

 Menentukan tim survey yang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kalimantan Tengah dan Kelompok Masyarakat Pengawas serta

tim penyelam dari masyarakat Desa Teluk Bogam.

 Menentukan titik lokasi survey di Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut

Gosong Senggora dan Gosong Baras Basah.

b) Tahap Koordinasi Kegiatan

Secara umum dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan Penyediaan Data

Series  Keaneka Ragaman Hayati dan sumber daya ikan Base Line T – 0

di Kawasan Konservasi Gosong Senggora dan Gosong Baras Basah

dilakukan berupa koordinasi kegiatan melalui penyampaian rencana

kegiatan kepada pihak yang terkait, yakni:

 Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat, Bappeda Kabupaten

Kotawaringin Barat, Badan Pusat Statistik, Dinas Pariwisata Kabupaten

Kotawaringin Barat dalam rangka untuk memperoleh gambaran umum

mengenai kebijakan dan program pemanfaatan sumberdaya perikanan

yang terdapat di Kawasan Konservasi  di Kabupaten Kotawaringin

Barat.

c) Tahapan Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dibeberapa instansi teknis terkait

seperti di Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata, Badan Pusat Statistik utamanya

untuk memperoleh gambaran umum mengenai wilayah atau kawasan

untuk pekerjaan penyediaan data series keanekaragaman hayati dan

sumberdaya ikan.

Survei data instansional, berupa pengumpulan data atau perekaman dari
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instansi-instansi. Hasilnya adalah uraian fakta dan informasi baik dalam

bentuk data angka atau peta mengenai keadaan wilayah pesisir dan laut.

Data sekunder yang diperlukan sebagai berikut :

a. Data tataguna lahan dan tata ruang wilayah

b. Data potensi sumberdaya dan penyebarannya

c. Data sosial, ekonomi dan budaya

d. Data kelembagaan

e. Data demografi

f. Data dinamika perairan

d) Tahapan Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui kegiatan observasi

langsung/survey dan pengukuran di lapangan serta wawancara terstruktur

kepada responden. Data primer yang diperlukan sebagai berikut:

a. Kondisi dan karakteristik bio-fisik lingkungan pesisir dan laut yang

meliputi : dinamika perairan, kualitas air dan dasar perairan.

b. Kondisi sumberdaya dan ekosistem pesisir dan laut seperti

keberadaan ekosistem  terumbu karang dan padang lamun

c. Kondisi perikanan dan kelautan yang meliputi potensi daerah

penangkapan ikan dan produksi perikanan tangkap maupun perikanan

budidaya .

d. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya pelaku di sub sektor perikanan

dan kelautan meliputi tingkat pendapatan, pendidikan, keterampilan,

kegiatan patroli, struktur penduduk (demografi), jumlah kelompok

masyarakat dan kearifan lokal.

e. Kondisi kegiatan ekowisata dan aspek kelembagaan .

Pengukuran di lapangan pada dasarnya merupakan upaya pemindahan

situasi lapangan terbaru  dengan dilengkapi data-data teknis yang

diperlukan.

o Hidroseanografi, meliputi suhu air laut, gelombang, pH perairan.

Dissolved    Oxygen, Kecerahan air, dan Biological Oxygen Demand

o Morfologi pantai, meliputi tipe pantai dan jenis material..

o Ekosistem, meliputi  terumbu karang, padang lamun

o Data sosial ekonomi dan budaya meliputi perekonomian perikanan

dan sosial budaya.

o Kegiatan fungsional di kawasan pesisir di Kawasan Konservasi.
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e) Tahapan Pengolahan dan Evaluasi Data

Tahapan ini merupakan tahapan kegiatan untuk menginventarisasi data

(tabulasi data), pengelompokkan data (kompilasi data) dan evaluasi serta

analisis data. Kegiatan analisa data yang akan dilakukan terhadap data

yang telah diperoleh dari tahap survey, antara lain:

 Analisis persentase tutupan karang

 Analisis indeks keanekaragaman, indeks keseragaman dan kekayaan

jenis

 Analisis persentase tutupan lamun

f) Tahapan Penyusunan Laporan

Tahapan ini merupakan kegiatan penulisan laporan hasil kegiatan yang

telah dilakukan. Format penulisan yang terdiri dari  pendahuluan yang

memuat latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, ruang lingkup wilayah

studi, manfaat, keluaran/out put dan dasar hukum, rincian pelaksanaan

kegiatan yang memuat tentang waktu dan lokasi penelitian, ruang lingkup

kegiatan dan tahapan kegiatan,  hasil kegiatan yang memuat data hasil

kegiatan dan analisis data serta bahasannya,  rekomendasi yang memuat

jawaban atas tujuan beserta saran atau rekomendasi kegiatan

selanjutnya, serta lampiran yang berisi dokumentasi kegiatan. Pelaporan

kegiatan dimaksud dalam bentuk dokumen hardcopy dan softcopy.
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BAB III
METODOLOGI

3.1. Waktu dan Lokasi
Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari. Lokasi kegiatan Kawasan Konservasi

Gosong Senggora dan Gosong Baras Basah Kabupaten Kotawaringin Barat

Provinsi Kalimantan Tengah.

3.2. Alat dan Bahan Survei
Alat dan bahan meliputi:

- GPS Garmin 60CSx

- Kompas

- Perlengkapan selam scuba

- Kamera bawah air

- Meteran gulung 100 m

- Tali nylon

- Kuadran 50 cm X 50 cm

- Panduan identifikasi terumbu karang

- Panduan identifikasi ikan karang

- Panduan identifikasi lamun

- Alat tulis darat

- Kapal

- Kuisioner

- Kamera

3.3. Parameter
1) Data ekosistem terumbu karang meliputi:

- Persentase tutupan karang

2) Data komunitas ikan karang meliputi:

- Jenis dan jumlah ikan karang

- Struktur komunitas ikan karang

3) Data ekosistem lamun, meliputi:

- Jenis lamun

- Persentase tutupan lamun

- Struktur komunitas lamun
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3.4. Metode Survei
1) Metode Point Intercept Transect (PIT)

Metode Point Intercept Transect (PIT) Point Intercept Transect (PIT) atau

transek menyinggung poin/titik, merupakan metode pengumpulan data

tutupan substrat dasar terumbu karang dengan mencatat jenis substrat dasar

yang menyinggung titik atau poin tertentu. Metode ini hampir sama dengan

metode LIT namun dapat dilakukan dengan cepat, efisien dan mampu

mencakup area yang lebih luas dengan hasil pengukuran yang dapat

dibandingkan dengan data yang dihasilkan dengan metode LIT (Ahmadia,

dkk. 2013). Pencatatan dilakukan terhadap substrat dasar yang menyinggung

garis di titik tertentu dengan interval jarak 50 cm.

Gambar 3.1
Metode LIT

Dalam pemantauan atau pengumpulan data biotik yang lebih detail, banyak

digunakan 28 kategori substrat dasar yang direkomendasikan oleh English et

al. (1997) seperti tertuang dalam tabel berikut ini. Tabel kategori komunitas

bentik:
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Tabel 3.1
Kategori Komunitas Bentik

Berikut adalah kelima kategori beserta kode masing-masing :

1. Karang keras hidup atau hard coral (HC). Kategori ini adalah merupakan

gabungan semua kategori karang keras (karang Acropora, non-Acropora,

dan nonscleractinia),

2. Karang lunak hidup atau soft coral (SC). Kategori ini adalah gabungan dari

semua karang lunak (karang lunak dan xenia),

3. Alga makro atau macro algae (MA). Gabungan alga berambut, Halimeda

dan makroalga,

4. Biota lainnya atau others (OT). Gabungan dari spons, hydroid, gorgonian,

dan lainnya.

5. Abiotik (karang mati, karang memutih, patahan karang, batu, pasir, dan

lumpur)

2) Pengumpulan Data Populasi Ikan Karang

Ragam metode pengumpulan data populasi ikan karang dibedakan pada jenis

data yang dikumpulkan. Beberapa diantaranya dijelaskan di bawah ini.

Metode yaitu sensus secara visual dan timed swim. Sensus ikan secara visual

dengan transek sabuk Metode sensus ikan secara visual merupakan
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penghitungan dengan mengidentifikasi jenis ikan yang diamati pada suatu

area terumbu karang. Sensus ikan secara visual juga dapat digunakan untuk

mengestimasi kelimpahan dan ukuran ikan karang (biomassa). Transek sabuk

(belt transect) adalah transek garis dengan lebar tertentu. Lebar sabuk atau

lebar transek bersifat imaginer, berada di kiri dan kanan transek garis.

Pengamat berenang 1-2 meter diatas dasar, sepanjang transek sabuk dan

melakukan pengamatan dengan mencatat panjang, jumlah dan

mengidentifikasi jenis ikan sampai pada tingkat taksa tertentu sesuai tingkat

keahlian pengamat (spesies, genera atau familia).

Keuntungan metode sensus ikan secara visual: - Metode ini paling efektif

untuk pemantauan ikan terumbu karang terutama di tempat-tempat yang

terpencil. - Memiliki presisi yang tinggi bagi spesies ikan komersial perikanan

dan ikan Keuntungan metode sensus ikan secara visual: - Metode ini paling

efektif untuk pemantauan ikan terumbu karang terutama di tempat-tempat

yang terpencil. - Memiliki presisi yang tinggi bagi spesies ikan komersial

perikanan dan ikan

3) Survei Ekosistem Padang Lamun

Prosedur pengambilan sampel maupun teknik pengukuran di lapangan

dijelaskan secara sederhana. Data ekosistem padang lamun diperoleh melalui

pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan. Pengambilan contoh

lamun terbagi dalam  dua tahap yaitu :

a) Pengambilan data dilakukan pada tiga transek dengan panjang masing-

masing 100 m dan jarak antara satu transek dengan yang lain adalah 50

m sehingga total luasannya 100 x 100 m²

b) Frame Kuadrat diletakkan di sisi kanan transek dengan jarak antara

kuadrat satu dengan yang lainnya adalah 10 m sehingga total kuadrat

pada setiap transek adalah 11. Titik awal transekl diletakkan pada jarak 5

– 10 m dari kali pertama lamun dijumpai (dari atah pantai)

3.5. Analisis Data

1) Ekosistem terumbu karang

Persentase kemunculan karang untuk masing-masing jenis, persentase

karang keras hidup, dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

Persentase Kemunculan Terumbu Karang (PIT) :

Percent Kemunculan = Σ Karang Keras x 100%
Σ Titik dalam satu transek
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H’ = - ∑ Pi (lnPi)

2) Ekosistem Ikan karang

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif,

berdasarkan hasil pengamatan dilapangan yang didukung oleh gambar hasil

fotografi menggunakan underwater camera. Identifikasi dan klasifikasi ikan

karang pada tingkat spesies, genus dan famili dilakukan menggunakan buku

Identifikasi ikan karang yang disusun oleh Allen G. R (2000).

Analisis data secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan

struktur komunitas dikemukakan oleh Odum (1993), yaitu :

Indeks Keanekaragaman

Dimana : H’ = Indeks Keanekaragaman

N = Jumlah total individu

ni = jumlah individu spesies ke i

Kriteria penilaian (Odum, 1993) :

Jika H’< 1, keanekaragaman rendah, spesies cenderung seragam.

Jika 1 < H’ < 3, keanekaragaman sedang, penyebaran sedang.

Jika H’ > 3, keanekaragaman tinggi, penyebaran tinggi.

Indeks Keseragaman

Untuk mengetahui keseragaman jenis yaitu penyebaran individu antar spesies

yang berada dalam komunitas digunakan rumus yang dikemukakan oleh

Odum (1993) yaitu :

H’E =
LnS

Keterangan : E = Indeks keseragaman jenis
H’ = Indeks Shannon
S = Jumlah spesies dalam komunitas

Nilai indeks keseragaman jenis ini berkisar antara 0 – 1. semakin kecil nilai

indeks keseragaman menunjukkan bahwa jumlah antar spesies tidak

menyebar merata, dan sebaliknya semakin besar nilai indeks keseragaman
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berarti jumlah antar spesies semakin merata. Indeks keseragaman antar 0 –

0,5 menunjukkan jumlah ekosistem perairan sedang mengalami stres atau

tertekan, 0,5 – 0,75 ekosistem dalam keadaan labil (mudah mengalami

perubahan), 0,75 – 1 ekosistem dalam keadaan stabil (Odum, 1993).

Indeks Kekayaan Jenis

Perhitungan kekayaan jenis digunakan rumus indeks diversitas Margalaef

(Soemarwoto, 2004)

Dmg= S - 1
LnN

Dimana : Dmg = Indeks Margalaef
S = jumlah jenis yang teramati
N = jumlah total individu yang
teramati Ln = logaritma natural

Kriteria Penilaian :

Dmg ˂ 3,5 menunjukkan kekayaan jenis tergolong rendah,

Dmg antara 3,5 – 5,0 menunujukkan kekayaan jenis tergolong sedang,

Dmg ˃5,0 tergolong tinggi

3) Ekosistem Padang Lamun

Untuk mengetahui komposisi spesies lamun/rumput laut, setiap spesies yang

di dapat dari setiap titik pada masing-masing stasiun disusun dalam tabel

kemudian masing-masing dijumlahkan sesuai dengan banyaknya tegakan

yang didapatkan di lapangan.

Penutupan Lamun

Penutupan lamun dalam satu kuadrat adalah menjumlah nilai penutupan

lamun pada setiap kotak kecil dalam kuadrat dan membaginya dengan jumlah

kotak kecil, yaitu 25 (Dua Puluh Lima):

Penutupan Lamun % = Jumlah Nilai Penutupan Lamun (25 Kotak)
25
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Rata – Rata Penutupan Lamun

Cara menghitung rata-rata penutupan lamun per stasiun adalah menjumlah

penutupan lamun setiap kuadrat, yaitu hasil dari persamaan 1, pada seluruh

transek di dalam satu stasiun. Kemudian hasil penjumlahan dibagi dengan

jumlah kuadrat pada stasiun tersebut

Rata – Rata Penutupan Lamun (%) = Jumlah Penutupan Lamun Seluruh Transek
Jumlah Kuadrat Seluruh Transek
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah
Letak Geografis Kabupaten Kotawaringin Barat di daerah Khatulistiwa

antara  1° 19’ sampai dengan 3°36’ Lintang Selatan, 110°25’ sampai dengan

112°50’ Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 10.759

km2 sedangkan Kecamatan Kumai seluas 2,921 km²

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak diantara tiga Kabupaten dengan

posisi, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau, sebelah

timur berbatasan dengan  Kabupaten Seruyan, sebelah Barat berbatasan

dengan Kabupaten Sukamara dan sebelah barat berbatasan langsung

dengan Laut Jawa.

Kecamatan Kumai merupakan bagian dari Kabupaten Kotawaringin

Barat yang terletak di wilayah khatulistiwa. Kabupaten Kotawaringin Barat

memiliki kawasan perdesaan dengan tema agropolitan dan minapolitan. Luas

wilayah kawasan perdesaan yang terdiri dari Desa Sabuai Timur, Sabuai,

Keraya, Teluk Bogam, Sungai Bakau dan Kubu ialah 490 Km2, atau 4,55%

dari keseluruhan luas Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4.1
Luas Kawasan Perdesaan Tahun 2015 Menurut Desa/Kelurahan

Desa
Luas

Wilayah
(Km2)

Persentase Luas
Terhadap Luas

Kecamatan

Persentase Luas
Terhadap luas

kabupaten

Tinggi
Daerah
(mdpl)

Sabuai 97 3,32 0,90 2
Keraya 78 2,67 0,72 2
Teluk Bogam 82 2,81 0,76 3
Sungai Bakau 111 3,80 1,03 11
Kubu 122 4,18 1,13 1

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Desa Kubu memiliki jarak paling dekat terhadap pusat Kecamatan Kumai

di Desa Kumai Hilir. Jarak Desa Kubu terhadap Ibukota Kecamatan ialah 21,7

Km, sedangkan jarak Desa Sabuai  dengan Ibukota Kecamatan paling jauh

yaitu 63,2 Km. Desa Kubu dan Keraya merupakan Desa yang paling banyak

dilalui sungai dibanding desa lain di kawasan perdesaan, sungai yang

melintasi Desa Kubu ialah Sungai Bakau, Sungai Baru Besar, Sungai Baru

Kecil, Sungai SD, Sungai Muksin, sedangkan sungai yang melintasi Desa

Keraya ialah Sungai Sentosa, Sungai Benipah, Sungai Batu, Sungai

Pemancingan, Sungai Amang Besar, Sungai Amang Kecil.
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Tabel 4.2
Jarak Kawasan Perdesaan Ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten

Kecamatan Desa
Jarak Ke
Ibukota

Kecamatan

Jarak Ke Ibukota
Kabupaten

Kumai

Sabuai 63,2 78,2
Keraya 60 75
Teluk Bogam 50 70
Sungai Bakau 45 52
Kubu 21,7 36,7

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Topografi dan Curah Hujan

Kawasan Perdesaan di Kecamatan Kumai berada pada satuan morfologi

dataran hingga satuan berelief agak kasar, yaitu antara 0 - 40%, dan

berbatasan langsung dengan laut dengan tinggi daerah antara 1 mdpl hingga

30 mdpl yang terdiri dari danau dan rawa aluvial/organosol yang banyak

mengandung air. Kondisi ini disebabkan Kawasan Perdesaan Agropolitan

Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki banyak sungai,

dan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Rata-rata curah hujan pada

tahun 2015 sebesar 191,41mm/hh dengan rata-rata jumlah hari hujan per

bulan sebesar 15 hari/bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan

Desember sebesar 511 mm, dan hari hujan terbanyak terjadi pada Bulan

Januari sebanyak 29 hari.

Tabel 4.3
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan

di Stasiun Metereologi Pangkalan Bun Tahun 2015

Bulan Jumlah Hari
Hujan

Curah Hujan
(mm)

Januari 29 219,8
Februari 15 325,8
Maret 24 263,6
April 18 353,3
Mei 17 239,8
Juni 17 97,5
Juli 11 56,4
Agustus 5 12,6
September 2 19,5
Oktober 4 66,7
November 19 131
Desember 20 511

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016
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Penggunaan Lahan

Kawasan Perdesaan di Kecamatan Kumai memiliki dominasi penggunaan

lahan berupa perkebunan dan hutan produksi. Hanya sebagian kecil

daerahnya yang dimanfaatkan sebagai areal pertanian, dan permukiman.

Perkebunan terdiri dari kebun sawit, kebun kelapa, dan kebun tanaman ujung

atap dengan total lahan 5.985 Ha. Adapun persawahan terdiri dari sawah

tadah hujan yangbanyak terdapat di Desa Sabuai dan Sabuai Timur, juga

sebagian berada di Desa Sungai Bakau, total penggunaan lahan persawahan

ialah 599 Ha.

Tabel 4.4
Penggunaan Lahan Tahun 2015 Menurut Desa
di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata (Ha)

Desa Penggunaan Lahan
Perkebunan Persawahan Permukiman Lainnya

Kubu
Sungai Bakau 850 160 60 960
Teluk Bogam 35 - - 7.165
Keraya 150 - 26 7.624
Sabuai Timur 950 100 45 52
Sabuai 4000 339 3000 -

Sumber: RPJM Desa Tahun 2016

Gambar 4.1
Penggunaan Lahan Dominan di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Sumber: Survei lapangan, 2016
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Kebencanaan

Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat

merupakan wilayah pesisir yang dipengaruhi pasang surut air laut, bersifat

dinamis, dan rentan terhadap perubahan lingkungan (secara alami maupun

pengaruh manusia) seperti abrasi. Sebagai desa yang berbatasan langsung

dengan perairan kemungkinan terjadi erosi laut sangat besar. Bencana abrasi

terjadi di Desa Kubu, Teluk Bogam, Keraya, Sabuai dan Sabuai Timur.

Pemerintah  Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan langkah konkrit

berupa pembangunan talud, disertai peremajaan tanaman bakau, namun

yang perlu diperhatikan adalah efek dari pembangunan talud menyebabkan

munculnya tombolo, atau timbunan lumpur di belakang talud.

Jumlah Penduduk

Penduduk sebagai salah satu komponen dalam suatu sistem wilayah yang

memiliki peranan penting sebagai subjek atau pelaku pembangunan dan

perubahan pemanfaatan ruang melalui berbagai kegiatan dalam rangka

memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai pelaku perubahan

pemanfaatan ruang, penduduk juga merupakan pihak yang akan memperoleh

manfaat dari upaya-upaya penataan ruang. Dinamika kependudukan memiliki

peranan penting sebagai objek sekaligus subjek dalam dinamika

perkembangan wilayah. Beberapa hal yang berperan dalam kependudukan

ialah kepadatan penduduk di suatau wilayah, laju pertumbuhan penduduk,

serta struktur penduduk.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Tahun 2015 di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa Jumlah penduduk (Jiwa)
2013 2014 2015

Sabuai 400 403 411
Sabuai Timur - - 273
Keraya 490 489 501
Teluk Bogam 1269 1302 1333
Sungai Bakau 1593 1635 1674
Kubu 3522 3621 3722

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Kepadatan penduduk di Kawasan Perdesaan tahun 2015 rata-rata ialah 14

jiwa/Km2. Kepadatan penduduk di Desa Kubu merupakan kepadatan

penduduk terpadat sebesar 31 jiwa/Km2 mengingat luas wilayahnya yang

sangat sempit. Sementara itu, Desa Sabuai dengan luas wilayah 97 Km2,

memiliki nilai kepadatan penduduk paling rendah yaitu 4 jiwa/Km2 .
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Tabel 4.6
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2015

Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata
Desa Luas Wilayah Penduduk Kepadatan

(Jiwa/Km2)Km % Jumlah %
Sabuai 97 3,32 411 0,76 4
Sabuai Timur 63,4 273 5
Keraya 78 2,67 505 0,93 6
Teluk Bogam 82 2,8 1333 2,47 16
Sungai Bakau 111 3,8 1674 3,1 15
Kubu 122 4,17 3722 6,89 31

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk Kawasan Perdesaan Kecamatan Kumai tersebar tidak

merata. Desa Sabuai memiliki penduduk rata-rata 400 jiwa, sedangkan Desa

Kubu memiliki jumlah penduduk lebih dari 3.500 Jiwa. Meskipun demikian laju

pertumbuhan Keenam desa di Kawasan Perdesaan menunjukkan

pertumbuhan positif. Pertumbuhan tahun 2013 ke 2014 berada di nilai 0,29%

kemudian meningkat lima kali lipat di tahun 2015, dengan rata-rata

pertumbuhan penduduk 0,17%.

Tabel 4.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015 Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa Laju pertumbuhan penduduk (%)
2013-2014 2014-2015

Sabuai 0,007 0,020
Keraya -0,002 0,024
Teluk Bogam 0,026 0,024
Sungai Bakau 0,026 0,024
Kubu 0,028 0,028

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Komposisi Penduduk

Penduduk di kawasan perdesaan Kecamatan Kumai berdasarkan jenis
kelamin didominasi oleh penduduk laki-laki dengan jumlah 3.854 jiwa. Desa
Sabuai merupakan desa dengan rasio 92,6 yang merupakan rasio terendah,
jumlah penduduk laki-laki di Desa Sabuai hanya 197 jiwa. Rasio seimbang
senilai 100 dimiliki oleh Desa sungai Bakau, artinya penduduk laki-laki dan
perempuan di Desa Sungai Bakau memiliki jumlah sama pada tahun 2015.
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Tabel 4.8
Komposisi Penduduk Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin dan Rasio

di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa Penduduk
Laki-Laki

Penduduk
Perempuan Jumlah Rasio

Sabuai 197 214 411 92,6
Sabuai Timur 139 134 273 103. 73
Keraya 247 258 505 95,74
Teluk Bogam 674 659 1333 102,28
Sungai Bakau 837 837 1674 100
Kubu 1899 1823 3722 104,17
Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Sosial Budaya Penduduk

Sebagai subjek pembangunan, potensi sumber daya manusia digunakan

sebagai ujung tombak untuk mempercepat peningkatan ke arah kehidupan

yang lebih baik. Semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia, semakin cepat

pula proses peningkatan kesejahteraan. Pembangunan dengan tujuan fisik

tanpa diiringi dengan mempersiapkan perangkat pendukung, seperti

masyarakat, utamanya masyarakat desa, hanya akan menimbulkan

kesenjangan wilayah.

Potensi sumber daya manusia dapat dilihat melalui pendidikan penduduk di

bangku sekolah. Tahun 2015 total murid di sekolah-sekolah kawasan

perdesaan berjumlah 1.396 murid dengan Desa Kubu sebagai desa

penyumbang murid terbanyak yaitu 810 murid, Desa Sabuai menjadi desa

dengan jumlah murid terkecil yaitu 28 murid. Jenjang pendidikan penduduk

kawasan perdesaan didominasi oleh siswa Sekolah Dasar dengan 917 murid,

54 Guru dan tujuh sekolah.

Sumber daya manusia yang baik dilihat pula dari kesehatannya. Kesehatan

penduduk kawasan perdesaan digambarkan melalui jenis penyakit yang

terdapat di kawasan perdesaan Kecamatan Kumai. Jenis penyakit yang

terdapat di Kawasan perdesaan terbagi menjadi penyakit demam berdarah,

diare, TB,  pneumonia, dan malaria. Jumlah kasus penyakit diare menempati

urutan pertama dengan 25 kasus, kasus menurut data dalam angka

Kecamatan Kumai tahun 2015 hanya terjadi di Desa Kubu. Diurutan kedua

ialah penyakit demam berdarah dengue berjumlah dua kasus, berada di Desa

Kubu, sedangkan penyakit Tb, Pneumonia, dan malaria memiliki 0 kasus di

tahun 2015.
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Tabel 4.9
Banyaknya Guru, dan Murid  Tahun 2015 Menurut Jenjang Pendidikan

dan Desa di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa TK SD SMP SMA
Guru Murid Guru Murid Guru Murid Guru Murid

Sabuai 0 0 7 28 0 0 0 0
Keraya 0 0 9 60 0 0 0 0
Teluk
Bogam 0 0 9 149 9 27 13 125
Sungai
Bakau 0 0 5 197 0 0 0 0
Kubu 0 0 24 483 23 202 13 125
Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Tabel 4.10
Jumlah Kasus DBD, Diare, TB, Pneumonia, dan Malaria Tahun 2015

Menurut Desa di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa Agama Etnis
Islam Kristen Melayu Jawa Dayak Bugis

Sabuai
Sabuai
Timur

167 6 152 13 6 2

Keraya 505 0
Teluk
Bogam
Sungai
Bakau

1609 0 1421 141 7 33

Kubu
Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Ekonomi

Berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tahun

2015, Kecamatan Kumai termasuk daerah yang maju tetapi tertekan. Hal ini

berarti bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Kecamatan Kumai lebih rendah

daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat,

namun memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan

pendapatan per kapita Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pembentukan Kawasan Perdesaan dengan tema agropolitan tentu tidak lepas

dari keberadaan kontribusi sektor pertanian yang dilihat melalui struktur

ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yang didominasi oleh kegiatan

pertanian. Secara umum petanian di kawasan perdesaan Kecamatan Kumai

didominasi oleh pertanian pangan berupa padi sawah, padi ladang, jagung,

dan kacang tanah. Pada tahun 2013 luas tanam padi sawah dan padi ladang

berjumlah 513,3 Ha. Luas tanam padi sawah terbesar berada di Desa Sabuai

dengan luas tanam 233,86 Ha.
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Tabel 4.11
Jumlah Rumah Tangga Dan Luas Tanaman (Ha) Padi Sawah dan Kelapa Tahun 2015 di

Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa
Padi Sawah Kelapa

Jumlah
Rumah Tangga Luas Tanam Jumlah

Rumah Tangga
Luas

Tanam
Sabuai 75 233,86 0 0
Sabuai Timur 250 0 0,007
Keraya 41 61,5 0
Teluk Bogam 53 100 0
Sungai Bakau 342 86,5 81 0,005
Kubu 43 31,4 0

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Tanaman Jagung terdapat di beberapa desa Kawasan Perdesaan Kecamatan

Kumai, luas tanamnya mencapai 0,31 Ha. Berdasarkan data Kecamatan

dalam angka yang kemudian disajikan dalam tabel diketahui bahwa Desa

Sabuai memiliki 3.120 rumah tangga penanam jagung, Desa Sabuai tidak

memiliki rumah tangga penanam kedelai, kacang tanah dan kacang hijau.

Sedangkan Desa-Desa lain tidak memiliki rumah tangga baik yang menanam

jagung, kedelai, kacang tanah, maupun kacang hijau.

Tabel 4.12
Jumlah Rumah Tangga Dan Luas Tanam (Ha) Jagung dan Kedelai Tahun 2013 Menurut

Desa/Kelurahan
di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa

Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau
Jumlah
Rumah
Tangga

Luas
Tanam

Jumlah
Rumah
Tangga

Luas
Tanam

Jumlah
Rumah
Tangga

Luas
Tanam

Jumlah
Rumah
Tangga

Luas
Tanam

Sabuai 6 0,31 0 0 1 30 0 0
Sabuai Timur 0
Keraya 0 0 0 0 0 0 0 0
Teluk Bogam 0 0 0 0 0 0 0 0
Sungai Bakau 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubu 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Jenis ubi-ubian yang diusahakan adalah ubi kayu dan ubi jalar, dibandingkan

dengan tanaman pangan jenis lainnya, luas panen ubi-ubian di Kawasan

Perdesaan Kecamatan Kumai seluas 2,5 Ha. Jumlah rumah tangga Kawasan

Perdesaan Kecamatan Kumai yang mengusahakan tanaman ubi-ubian ialah

20. Desa Sabuai memiliki jumlah rumah tangga penanam ubi-ubian terbanyak

yaitu 11 rumah tangga, dengan luas tanam 1,5 Ha. Desa Keraya dan Teluk

Bogam tidak memiliki rumah tangga penanam ubi jalar.
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Tabel 4.13
Jumlah Rumah Tangga dan Luas Tanam (Ha) Ubi-ubian Menurut Desa/Kelurahan Tahun

2013
di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa
Ubi Kayu Ubi Jalar

Jumlah Rumah
Tangga

Luas
Tanam

Jumlah Rumah
Tangga

Luas
Tanam

Sabuai 9 13,38 2 0,25
Keraya 0 0 0 0
Teluk Bogam 0 0 0 0
Sungai Bakau 8 0,19 0 0
Kubu 1 0,75 0 0

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Peternakan yang berada di Kawasan Perdesaan Kecamatan Kumai belum

dikelola secara terintegrasi, dan sebagian besar masih dikelola secara

tradisional.  Namun, sektor ini telah menjadi sektor basis di Kabupaten

Kotawaringin Barat, dan pada RPJMD disebutkan bahwa Ayam masuk

sebagai salah satu dari komoditas unggulan dalam sektor pertanian,

peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sehingga diharapkan peternakan

mampu berdaya saing nasional maupun internasional melalui peningkatan

produksi dan kualitas peternakan terutama ayam kampung. Hal ini sejalan

dengan hasil peternakan tahun 2013 yang menunjukkan bahwa Ayam

kampung memiliki hasil produksi tertinggi kedua sejumlah  6.839 ekor

terutama di Desa Sungai Bakau sebanyak 2.416 ekor, kemudian Desa Teluk

Bogam dengan 1.375 ekor. Sedangkan Ayam petelor tidak diusahakan

sebagai hewan ternak di Kawasan Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Jenis unggas yang memiliki nilai populasi tertinggi ialah ayam pedaging

dengan total 500.450 ekor, populasi terbanyak sekaligus satu-satunya berada

di Desa Kubu. Populasi jenis unggas itik paling banyak berada di Desa Sungai

Bakau dengan 530 ekor, dan paling sedikit berada di Desa Kubu dengan 30

ekor, dan Desa Keraya tanpa populasi itik. Jenis hewan ternak bukan unggas

yang terdapat di Kawasan Perdesaan salah satunya ialah sapi. Populasi sapi

terbanyak berada di Desa Sabuai dengan 130 ekor, dan populasi hewan

ternak sapi paling sedikit di Desa Sungai Bakau dengan 23 ekor.
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Tabel 4.14
Jumlah Populasi Unggas, dan Sapi Tahun 2013 di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa
Unggas Sapi

PotongAyam
kampung

Ayam
petelor

Ayam
Pedaging Itik

Sabuai 1188 0 0 53 130
Keraya 865 0 0 0 33
Teluk Bogam 1375 0 0 85 45
Sungai Bakau 2416 0 0 530 23
Kubu 995 0 500450 30 112

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Gambar 4.2
Peternakan Sapi sebagai Populasi Ternak Terbesar

Sumber: Survei Lapangan, 2016

Hasil produksi ikan budidaya dan hasil tangkapan ikan di Kabupaten

Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa ikan budidaya yang terdiri dari jenis

ikan Nila, Bandeng, dan Patin. Jenis ikan dengan nilai panen tertinggi

berurutan ialah Bandeng, Nila, dan Patin. Jumlah rumah tangga yang

membudidayakan ikan di Desa Sungai Bakau sebanyak delapan rumah

tangga, terdiri dari tiga RT pengusaha Nila, dan lima RT pengusaha Bandeng.

Namun, saat ini tambak tersebut tidak lagi digunakan penduduk sebagai

penghasilan utama, melainkan melakukan kegiatan tangkap ikan.

Jumlah rumah tangga yang memiliki usaha penangkapan di Kawasan

Perdesaan Kecamatan  Kumai ialah 672 rumah tangga. Desa Kubu menjadi

desa dengan jumlah rumah tangga pengusaha ikan tangkap terbesar yakni

232 rumah tangga, disusul Desa Sungai Bakau dengan 203 rumah tangga.

Kedua desa ini berbatasan langsung dengan laut sehingga lokasinya sangat

mendukung bagi masyarakat yang memiliki usaha penangkapan ikan. Desa

Sabuai, Keraya, dan Teluk Bogam  memiliki rumah tangga pengusaha ikan

tangkap relatif rendah.
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Tabel 4.15
Jumlah Rumah Tangga Usaha Budidaya dan Penangkapan Ikan Tahun 2013

di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata
Desa Ikan Tangkap Ikan Budidaya

Sabuai 34 0
Sabuai Timur * *
Keraya 73 0
Teluk Bogam 130 1
Sungai Bakau 203 8
Kubu 232 4

Ket: *data belum tersedia
Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Sarana Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan formal atau sekolah dari tingkat TK sampai

dengan Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia. Oleh karena itu, ketersediaan sarana pendidikan

merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan tabel bahwa keberadaan sekolah dapat ditemui di masing-

masing kecamatan. Semakin banyak sekolah yang terdapat di Kabupaten

Kotawaringin Barat, kemudahan mencapai sarana pendidikan semakin mudah

dan menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sadar

akan pendidikan usia dini.

Sarana pendidikan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar mendominasi

dengan tujuh bangunan, terbanyak berada di Desa Kubu yang berjumlah tiga,

dan sekolah untuk tingkat pendidikan TK 0 bangunan, SMP dengan tiga

Bangunan, dan SMA dua bangunan. Desa yang memiliki jumlah sarana

pendidikan cukup lengkap ialah Desa Kubu.

Tabel 4.16
Banyaknya Fasilitas Pendidikan Sekolah Tahun 2015

Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa Tingkat Pendidikan
SD SMP SMA

Sabuai 1 0 0
Keraya 1 0 0
Teluk Bogam 1 1 1
Sungai Bakau 1 0 0
Kubu 3 2 1

Jumlah 7 3 2
Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016
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Sarana Kesehatan

Kesehatan merupakan hal penting dalam pengaruhnya terhadap

kesejahteraan masyarakat, tingkat kesehatan yang tinggi akan mencerminkan

bahwa kesejahteraan masyarakat juga tinggi. Tingkat kesehatan yang tinggi

juga harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Jika fasilitas kesehatan

kurang memadai, maka daya layan yang akan diberikan juga akan kurang

sehingga pengobatan yang dilakukan kepada masyarakat kurang optimal.

Gambar 4.3
Posyandu Harum Selati Desa Kubu

Sumber : survei lapangan, 2016

Kawasan Perdesaan Kecamatan Kumai tidak memiliki rumah sakit umum,

rumah sakit bersalin, puskesamas dan polindes, namun untuk memenuhi

kebutuhan pelayanan kesehatan  masyarakat, desa memiliki sarana

kesehatan lain seperti puskesmas pembantu, posyandu, klinik, poskesdes,

dan pos pelayanan keluarga berencana desa (PPKBD). Puskesmas

Pembantu hanya satu yaitu di Desa Kubu. Keberadaan posyandu di Desa

Kubu terdapat satu, dan digunakan secara berkala oleh penduduk. Polindes

hanya terdapat satu di Desa Kubu. Keberadaan pos pelayanan keluarga

berencana desa tersebar merata masing-masing satu PPKBD untuk

meningkatkan angka harapan hidup bayi dan ibu melahirkan.

Sarana Ekonomi

Salah satu tempat terjadinya kegiatan ekonomi masyarakat adalah pasar.

Namun, seluruh desa di Kawasan Perdesaan Kecamatan Kumai tidak

memiliki pasar, baik pasar permanen atau semi permanen maupun pasar

tanpa bangunan. Meskipun tidak memiliki pasar, namun desa-desa memeiliki

prasarana ekonomi lainnya yaitu warung/toko kelontong, restoran, serta

warung/kedai makanan minuman. Pertokoan terdapat di empat kecamatan

kecuali Kecamatan Kotawaringin Lama, dan Arut Utara.
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Toko atau warung kelontong tersebar di seluruh wilayah Kabupaten

Kotawaringin Barat. Cukup banyak desa yang memiliki toko/warung

kelontong. Keberadaan toko kelontong ini sangat membantu penduduk dalam

memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi penduduk yang tinggal di

daerah yang relatif sulit dijangkau. Kebutuhan penunjang kegiatan

perekonomian lainnya ialah koperasi, meskipun tidak semua desa di kawasan

perdesaan Kecamatan Kumai memiliki koperasi. Desa yang memiliki koperasi

ialah Desa Keraya, Teluk Bogam, dan Kubu masing-masing 1 koperasi, Desa

Sabuai dan Sungai Bakau masing-masing tidak memiliki koperasi. Untuk

memenuhi kebutuhan akan makanan tersedia warung/kedai makanan yang

berjumlah 21 unit dan paling banyak berada di Desa Kubu sejumlah 11

warung makan.

Tabel 4.17
Jumlah Sarana Perdagangan Tahun 2014 Menurut Desa

di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata
Desa Kios

Sembako
Warung
Makan

Koperasi

Sabuai 6 0 0
Keraya 7 5 1
Teluk
Bogam 16 3 1
Sungai
Bakau 30 2 0
Kubu 23 11 1

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Kini kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi

sedang mengusahakan BUMDes. Desa yang memiliki BUMDes ialah Desa

Sungai Bakau dengan satu BUMDes dan memiliki 20 pengurus dengan

lingkup kegiatan sebagai wahana pengadaan simpan pinjam dengan sistem

dana bergulir.

Sarana Produksi

Kawasan  Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Terdapat 134 gapoktan

di Kecamatan Kumai, untuk kawasan perdesaan terdapat 33 kelompok petani.

Dalam mendukung kegiatan bertani  para petani di Kawasan Perdesaan

Kobar yang berasal dari Desa Sabuai, Sabuai Timur, Keraya, dan Teluk

Bogam didukung dengan sarana produksi pertanian yang ada di kawasan

perdesaan.

Sarana produksi pertanian (saprotan) dapat dikelompokkan berdasarkan

sifatnya, yaitu  saprotan bahan habis pakai, dan alat pendukung pada
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berbagai tahapan kegiatan pertanian. Saprotan bahan habis pakai yang

dimiliki kawasan perdesaan antara lain benih Padi Ciherang yang merupakan

bantuan dari dinas pertanian dan peternakan. Saprotan bahan habis pakai

seperti zat pengatur tumbuh (ZPT) dan pestisida tidak terdapat di kawasan

perdesaan, karena Padi Ciherang ditanam secara organik. Saprotan alat

pendukung tahapan kegiatan pertanian yang terdapat di kawasan perdesaan

berupa pompa untuk mengambil air bersih, enam unit penggilingan padi,dan

empat traktor yang berasal dari dinas pertanian. Pengelolaannya dilakukan di

Desa Sabuai yang memiliki lahan pertanian yang luas.

Sarana Sosial Budaya

Lingkungan sosial budaya dipengaruhi oleh aktivitas sosial budaya penduduk,

sedangkan dalam melakukan aktivitas sosial dan budaya, penduduk

memerlukan sarana dan prasana pendukung kegiatan. Hasil survei lapangan

diketahui bahwa desa-desa pada kawasan perdesaan memiliki balai

pertemuan dan lapangan olah raga sebagai wahana berkegiatan penduduk.

Desa Keraya memiliki balai pertemuan dan tiga lapangan olah raga yang

dapat dimanfaatkan untuk sarana berkumpul bagi berbagai kelompok usia

penduduk.

Gambar 4.4
Balai Pertemuan dan Lapangan Desa

Sumber: Survei Lapangan, 2016

Sarana Pemerintahan

Setiap desa yang masuk dalam kawasan perdesaan memiliki sarana

pemerintahan berupa kantor desa. Masing-masing kantor desa memiliki

sarana pendukung di sekitarnya di antaranya ialah balai pertemuan warga.

Desa-desa di kawasan perdesaan memiliki kesamaan antara lain dalam satu

lokasi kantor desa terdapat balai pertemuan warga, posyandu, puskesmas

pembantu, masjid.
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Gambar 4.5
Kantor Desa Kubu dan Sabuai Timur

Sumber: Survei Lapangan, 2016

Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi terdiri dari banyak komponen. Sarana

transportasi berupa jalan menjadi penting karena jalan menjadi penghubung

antardesa dalam kawasan perdesaan, tanpa jalan, aktivitas masyarakat

termasuk kegiatan perekonomian akan terganggu, maka demi kelancaran

aktivitas harian masyarakat di kawasan perdesaan keberadaan jalan menjadi

sangat penting. Sejauh ini jalan yang berada di kawasan perdesaan terbagi

menjadi dua kelompok yakni jalan aspal dan jalan tanah. Desa Kubu, Sungai

Bakau, dan Desa Teuk Bogam sudah memiliki jalan aspal, sedangkan Desa

Keraya, Desa Sabuai Timur, dan Desa Sabuai masih berupa jalan tanah.

Gambar 4.6
Jalan Aspal Desa Kubu dan Jalan Tanah Desa Sabuai

Sumber: Survei Lapangan, 2016

Sarana dan Prasarana  Energi

Sebagai wilayah pesisir dengan mata pencaharian nelayan, kebutuhan

penduduk terhadap energi mutlak diperlukan. Terutama solar dan listrik. Solar

digunakan para nelayan untuk menjalankan mesin perahu-perahu mereka,

dan listrik diperlukan untuk mengoperasionalkan pabrik es. Hingga tahun 2016

ini, energi bahan bakar solar telah tersedia di kawasan perdesaan ditandai

dengan keberadaan SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan). Namun untuk

listrik masih tersedia sebatas untuk keperluan rumah tangga, pembangkit

listrik di masing-masing desa terdapat satu, kecuali Desa Kubu memiliki tiga,

Sungai Bakau memiliki sebelas, dan Sabuai memiliki dua pembangkit listrik.
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Gambar 4.7
Sarana pembangkit listrik Tenaga Listrik Desa Sungai Bakau, dan Sabuai

Sumber: Survei Lapangan, 2016

Sarana dan Prasarana Informasi  dan Telekomunikasi

Era pembangunan yang serba cepat mutlak memerlukan sarana dan

prasarana informasi dan telekomunikasi yang memadai. Kawasan perdesaan

di Kotawaringin Barat memiliki sarana telekomunikasi berupa telepon rumah,

telepon selular, dan radio. Telepon rumah terdapat satu di masing-masing

desa, sedangkan pelanggan telepon selular sudah dimiliki masing-masing

rumah tangga, dokumen profil Desa Sungai Bakau menunjukkan bahwa

Sungai Bakau memiliki pengguna telepon selular lebih dari 2100 pelanggan.

Sarana  dan  Prasarana  Air  Bersih

Wilayah pesisir memiliki ciri khas lahan yang didominasi oleh lahan berpasir,

hal tersebut menyebabkan wilayah pesisir kesulitan dalam penyediaan air

bersih, ditambah dengan air yang payau. Sumur pompa tentu mendominasi

dibandingkan dengan sumur gali, hal tersebut dibuktikan dengan data profil

desa di Desa Sabuai Timur dan Desa Sungai Bakau yang menunjukkan

bahwa jumlah sumur pompa lebih banyak dibandingkan sumur gali. Di Desa

Sabuai Timur terdapat 28 sumur pompa, dan 23 sumur gali, sedangkan di

Desa Sungai bakau terdapat 221 sumur pompa dengan 4 sumur gal, dan

masing-masing memiliki satu bangunan pengolahan air bersih.

Sarana  dan  Prasarana  Irigasi  dan  Sistem  Manajemen Air

Dikenal dengan kawasan perkebunan, dan pertanian, keberadaan sarana dan

prasarana irigasi menjadi penting dikaji di kawasan perdesaan di Kotawaringin

Barat. Kawasan perkebunan memanfaatkan aliran sungai dan sumur pompa

untuk irigasi perkebunannya, sedangkan untuk kawasan pertanian irigasi

dilakukan dengan memanfaatkan air tanah, dan irigasi yang berasal dari Desa
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Sabuai Timur. Desa Sabuai Timur memiliki satu saluran primer untuk

digunakan bersama dengan Desa Sabuai. Saluran sekunder yang dimiliki oleh

Desa Sabuai Timur ialah 16 unit, selain Desa Sabuai Timur, Desa Sungai

Bakau yang penggunaan lahannya didominasi oleh perkebunan sawit memiliki

5.250 m saluran primer, dan 6.300 m saluran sekunder.

Sarana dan Prasarana Sanitasi

Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi

kebersihan lingkungan dari subjeknya. Batasan pengertian sanitasi menurut

WHO adalah pengawasan penyediaan air minum masyarakat, pembuangan

tinja dan air limbah, pembuangan sampah, vektor penyakit, kondisi

perumahan, penyediaan dan penanganan makanan, kondisi atmosfer dan

keselamatan lingkungan kerja. Berdasarkan hasil survei lapangan diketahui

bahwa sebagian besar rumah tangga di kawasan perdesaan Kotawaringin

Barat sudah memiliki jamban sendiri, demikian juga dengan tempat mencuci

baju, hal ini disebabkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan jasmani

cukup besar. Sedangkan untuk tempat pembuangan sampah sarana dan

prasarana sudah tersedia namun  belum digunakan secara maksimal oleh

masyarakat sekitar karena kesadaran masyarakat terhadap keebersihan

lingkungan masih rendah.

Gambar 4.8
Tempat Sampah di Desa Sabuai Timur

Sumber: Survei Lapangan, 2016
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4.2. Karakteristik Lingkungan Perairan
Sifat Fisika Air :
1) Suhu

Menurut Poernomo (1988), ambang batas suhu air terhadap organisme

berkisar antara 26-32ºC. Suhu dilokasi pengamatan Gosong Baras

Basah sekitar 30,86ºC tergolong layak untuk berbagai kehidupan

organisme air. Berdasarkan suhu secara horizontal di perairan Gosong

Senggora yang diukur di lokasi 29,72oC. Suhu Secara umum suhu

perairan masih dalam batas yang dapat ditoleransi untuk kehidupan

biota laut. Suhu dalam kisaran tersebut diatas (28,30 - 30,20ºC)

tergolong layak untuk berbagai kehidupan organisme air.

2) Salinitas
Parameter salinitas menggambarkan banyaknya garam-garam yang

terlarut dalam air. Hasil pengukuran 23,56‰, di perairan Gosong

Senggora, sedangkan di Perairan Gosong Baras Basah 24,51‰

3) Kekeruhan Air
Kekeruhan (turbiditas) adalah gambaran sifat optik air dari suatu

perairan yang ditentukan berdasarkan banyaknya sinar (cahaya) yang

dipancarkan dan diserap oleh partikel-partikel yang ada dalam air.

Kekeruhan di perairan disebabkan oleh muatan bahan organik dan

anorganik. Nilai kekeruhan di lokasi pengamatan di Gosong Baras

Basah  ternyata cukup baik, yaitu 19,39 tdsppt, dan di Gosong

Senggora 18,70 tdspptt

4) Kecerahan
Kecerahannya berkisar antara 150-175 cm, kecerahannya di perairan

gosong senggora dan gosong baras basah mencapai dasar perairan.

Sifat Kimia Air
Sifat kimia air yang diukur terdiri dari parameter: pH, oksigen terlarut,

karbon dioksida (CO2), nitrogen amonia, nitrogen nitrat, dan orthofosfat.

Keempat parameter ini dianggap mewakili parameter air untuk menduga

kesuburan perairan bagi organisme yang hidup di dalamnya.
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1) pH Air
Nilai pH air laut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain suhu,

oksigen terlarut, alkalinitas dan adanya anion dan kation serta jenis dan

stadia organisme. Keasaman (pH) air laut di lokasi pengamatan

Gosong Baras Basah cukup baik yaitu 8,45, cukup ideal untuk

berbagai kehidupan organisme air. Karena perairan yang bersifat

sangat asam atau sangat alkali dapat menyebabkan kematian dan

menghentikan reproduksi ikan.

2) Oksigen Terlarut dan Karbondioksida
Oksigen terlarut sangat esensial bagi sistem respirasi dan merupakan

salah satu komponen utama bagi metabolisme ikan dan organisme

lainnya. Dalam ekosistem perairan, oksigen terlarut penting untuk

mendukung eksistensi organisme air dan dekomposer. Oksigen terlarut

dan karbon dioksia merupakan dua gas pelengkap dalam proses

metabolisme. Jika proses fotosintesis meningkat, konsentrasi

karbondioksida semakin menurun; sebaliknya jika proses oksidasi

mengalami peningkatan pada lapisan dasar perairan, konsentrasi

oksigen akan semakin menurun. Kandungan oksigen terlarut dari lokasi

1,32 ppm.

4.3. Ekosistem di Kawasan Konservasi
Potensi di Kawasan Konservasi Perairan  Taman Wisata Perairan

Senggora Sepagar dan Laut Sekitarnya Provinsi Kalimantan Tengah  meliputi

Potensi ekologis  antara lain Terumbu karang dengan jenis Acropora

bercabang, Goniopora, Favia, Favites, Goniastrea, Galaxea, Fungia,

Turbinaria, Montipora, Pectinia, Diplostrea dan pites,  filum Cnidaria

(Coelenterata).

Padang Lamun (seagrass) merupakan satu satunya tumbuhan air

berbunga yang mampu beradaptasi secara penuh di perairan laut yang

salinitasnya cukup tinggi , berpembuluh, berdaun, berimpang, berakar serta

berbiak dengan biji dan tunas. Jenis jenis lamun yang tumbuh di daerah

Gosong Senggora Enhalus acoroides, thalassia hemprichii-alophila, minor-

Cymodocea serrulata – Enhalus acoroides. Chaetodontidae (kepe-kepe), ikan

hias laut (Pomacentridae, Caesionidae, Scaridae, Pomacanthidae, Labridae,

Apogonidae, penyu hijau (Chaelonia mydas), penyu sisik (Eretmochelys

imbricate), Dugong (Dugong dugon), teripang (Holotyhuria scabra), lola merah
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(Trochus niloticus), Kima raksasa (tridacna gigas). Potensi Ekonomi dilihat

dari produksi  perikanan tangkap, perikanan budidaya

Sumberdaya Ikan Kawasan Perairan Senggora  Sepagar juga ditemukan

jenis  ikan ikan karang, yang dikelompokkan berdasarkan peranannya  yaitu

ikan ekonomis penting atau ikan konsumsi seperti Seranidae, Lutjanidae,

Kyphosidae, Lethrinidae, Acanthuridae, Mulidae, Siganidae, Labridae,

Gambar 4.9
Potensi Keanekaragaman Hayati Perairan Senggora (Data Sekunder 2018)

Dugong (Dugong dugon)

Kima

LOL
A

Lamun (seagrass)

Rumput laut

Penyu hijau

Lola

Kima

Kima
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Profil Ekosistem Terumbu Karang
Umumnya terumbu karang di jumpai pada perairan tropis dangkal yang

jernih, miskin nutrien (oligotrofik) dengan salinitas tinggi, mendapat pengaruh

aksi gelombang dan tidak ada sedimentasi (Nybakken 1992 dan Sumich

1997). Suatu yang unik jika formasi terumbu karang ditemukan pesisir

Kalimantan Tengah  mengingat banyaknya sungai besar yang bermuara ke

laut, dimana karakteristik perairannya bersifat estuarin; kekeruhan dan

sedimentasi yang tinggi, salinitas yang rendah dan tergolong perairan yang

kaya nutrien (heterotrofik). Umumnya sebaran terumbu karang dengan tipe

gosong/taka (patch reef) terpusat di Teluk Kumai Kabupaten Kotawaringin

Barat. Terbentuknya formasi terumbu karang yang bersifat patchy khususnya

di perairan Teluk Kumai dimungkinkan adanya teori steping stone biota

karang.  Veron (1996) menjelaskan bahwa penyebaran larva karang dibawa

oleh arus melintasi perjalanan yang jauh dari satu pulau ke pulau lainnya.

Pulau-pulau tersebut berfungsi sebagai batu loncatan bagi biota karang untuk

menjangkau pulau-pulau selanjutnya.

Karang sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu karang keras hidup dan

karang lunak hidup. Karang keras hidup atau hard coral (HC). Kategori ini

adalah merupakan gabungan semua kategori karang keras (karang Acropora,

non-Acropora, dan non-scleractinia) seperti pada gambar 4.10 HC dicirikan

dengan struktur yang keras karena memiliki rangka kapur, bentuk bisa

bercabang, berupa lembaran, atau seperti batu, memiliki warna, tentakel di

siang hari bisa muncul ataupun tidak muncul

Gambar 4.10
Hard Coral (HC)
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Karang lunak hidup atau soft coral (SC). Kategori ini adalah gabungan

dari semua karang lunak (karang lunak dan xenia) seperti pada gambar 4.11.

SC tidak memiliki rangka kapur sehingga lunak

Tabel. 4.11
Soft Coral (SC)

Dalam kasus ini, keberadaan terumbu karang tepi (fringing reef) pada

gugusan kepulauan di Selat Karimata dan Kepulauan di pesisir barat daya

Kalimantan Barat berfungsi sebagai steping stone bagi biota karang.

Peristiwa spawning biota karang di kepulauan tersebut akan melepaskan

sejumlah besar larva karang yang hanyut terbawa ketika musim barat dan

terperangkap di sekitar Teluk Kumai kemudian menempel pada substrat di

gugusan Gosong Senggora dan Sepagar.  Di sisi lain terdapat massa air yang

berbeda karena peristiwa flushing ketika air pasang masuk sehingga

menguntungkan bagi biota karang karena suplai oksigen meningkat karena

arus dan perairan relatif jernih dengan salinitas yang tinggi. Sementara itu

adanya Tanjung Puting menghalangi jangkauan longshore current yang

membawa suspended sediment berasal dari sungai-sungai besar di sebelah

timur.

Terumbu karang di perairan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan

peta Pushidros TNI AL ditemukan di sekitar Gosong Senggora dan Gosong

Sepagar yang terletak disisi barat pantai Tanjung Puting atau arah tenggara

dari Tanjung Penghujan. Tipe terumbu karang di perairan ini tergolong

gosong/taka (pacth reef) dan posisinya tidak berada di antara karang tepi dan

karang penghalang. Suharsono (2004) menjelaskan gosong karang

merupakan potongan terumbu yang terisolasi dan baru berkembang pada

dasar paparan pulau yang datar atau paparan benua. Besarnya ukuran

bervariasi dan jarang muncul ke permukaan laut, dan biasanya terdapat di



38 PENYEDIAAN DATA SERIES KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN SUMBER DAYA IKAN

antara terumbu karang tepi dan karang penghalang.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan penamaan lokal nelayan

setempat Gosong Senggora terdiri atas Gosong Pinggir, Gosong Besar dan

Gosong Berandam.  Pada area Gosong Pinggir dan Gosong Besar terdapat

gugusan pasir yang muncul kepermukaan sedangkan Gosong Berandam

paparan pasirnya tidak mucul ke permukaan ketika air pasang.  Di sekitar

Gosong Besar dengan jarak yang relatif dekat terdapat 3 (tiga) gosong kecil

pada sisi timur sedangkan yang relatif jauh terletak dekat pantai sisi timur

Tanjung Puting, terdapat satu gosong yang ukurannya kurang lebih sepertiga

dari Gosong Pinggir.

Formasi Gosong Senggora tersebut hampir membentuk garis linear dari

barat daya ke arah timur laut mengindikasikan pengaruh musim barat (angin

barat daya) lebih dominan dibandingkan musim tenggara. Hal ini juga

menjelaskan hipotesis bagaimana awal terbentuknya terumbu karang di

kawasan Teluk Kumai melalui peristiwa steping stone dimana arus barat daya

sebagai vektornya.

Terumbu karang di Gosong Senggora tumbuh pada kedalaman 1 – 5 m,

dimana jarak pandang kecerahan memiliki kisaran 3,11 – 3,27 m (sampai

dasar perairan) pada saat surut, di saat pasang 3,65 – 3,94 m. Tumbuhnya

karang di dasar perairan Gosong Senggora yang dangkal semakin

memperlihatkan dominasi sedimen yang masuk ke perairan, dimana karang

tersebut memiliki pola adaptasi tumbuh yang menyesuaikan dengan kondisi

lingkungan perairan yang relatif keruh untuk melakukan proses fotosintesis

beserta simbion zooxanthella-nya.

Karakteristik karang di perairan Gosong Senggora merupakan karang

yang umum dijumpai di perairan keruh.  Beberapa genera karang yang

dijumpai pada rataan terumbu seperti Acropora bercabang, Goniopora, Favia,

Favites, Goniastrea, Galaxea, Fungia, Turbinaria, Montipora, Pectinia,

Diplostrea dan Porites.  Sementara pada lereng terumbu umumnya dijumpai

Galaxea, Turbinaria, Porites, Favia, Pectinia dan Tubastrea. Semua jenis

karang termasuk kedalam filum Cnidaria (Coelenterata).

Hampir semua karang yang ditemukan mempunyai atribut sediment

rejection mulai dari bentuk pertumbuhannya yang umumnya massive,

pergerakan tentakel dan cilia, mampu menggelembungkan jaringan dengan

tekanan hidrostatik, menghasilkan lendir (mucus) dan memiliki jaringan yang

tebal.
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Ancaman terbesar terumbu karang di perairan Kabupaten Kotawaringin

Barat adalah banjir akibat kegiatan deforestrasi dan illegal logging sehingga

jangkauan air tawar semakin jauh memasuki kawasan terumbu sehingga

mempengaruhi fluktuasi salinitas, peningkatan kekeruhan dan suspended

sediment.  Penggunaan alat tangkap seperti lampara yang mengaduk dasar

perairan dapat menyebabkan peningkatan kekeruhan.

Posisi Gosong Senggora yang terletak di tengah Teluk Kumai dan jauh

dari daratan pesisir kabupaten Kotawaringin Barat.  Keberadaannya bagi

nelayan sekitar memberikan manfaat perlindungan bagi kapal terhadap

gelombang musim barat dan tenggara.  Sehingga mudah kita jumpai

kelompok Kapal penangkapan dalam jumlah besar yang labuh jangkar di

sekitar perairan terumbu karang.  Akibatnya di temukan areal karang yang

rusak akibat labuh jangkar dan terkena lunas kapal.

Selain itu perilaku nelayan labuh jangkar sembarangan dan transportasi

kapal yang menyebabkan benturan lunas dengan karang sangat berisiko

pada berkurangnya tutupan karang. Berkurangnya tutupan karang akan diikuti

menurunnya shelter, feeding dan spawning area.  Dalam jangka waktu yang

lama akan mengurangi hasil tangkapan ikan yang dipengaruhi terganggunya

siklus rantai makanan dan reproduksi ikan ekonomis penting di perairan

terumbu karang.

Faktor alam yang diduga menyebabkan kerusakan karang Ranggau-

Sagintung adalah salinitas, asupan air tawar dan sedimentasi. Beberapa

aktivitas kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap lampara di sekitar

lokasi Ranggau-Sagintung menjadi penyebab kerusakan fisik terumbu jenis

soft coral. Pada beberapa spot ditemukan sponge yang patah, terbalik

membentuk lintasan akibat tarikan kantung jaring.

Dalam pemantauan tutupan substrat ini menggunakan metode PIT

(Point Intercept Transect) atau transek menyinggung poin/titik, merupakan

metode pengumpulan data tutupan substrat dasar terumbu karang dengan

mencatat jenis substrat dasar yang menyinggung titik atau poin tertentu.

Pencatatan dilakukan terhadap substrat dasar yang menyinggung garis di titik

tertentu dengan interval jarak 50 cm.  Dengan menggunakan meteran yang

dibentang sepanjang 50 meter untuk tiap titik pengambilan sample.  Berikut

Grafik Penutupan Substrat di Gosong Senggora
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Gambar 4.12
Terumbu Karang di Perairan Gosong Senggora

Gambar 4.13
Persen Penutupan Substrat di Perairan Gosong Senggora

Penjelasan Grafik sebagai berikut:

1. Untuk titik 1 pengambilan sample, tutupan substrat Hard Coral

mendominasi sebesar 69 % dari jenis Acropora Branching (ACB) dan

sebagian Coral Massive (CM), Mobile Substrat berupa pasir sebesar 16

%, kemunculan Algae dari jenis Turf Algae (TA) sebesar 10 %, Availbale

Substrat berupa bebatuan sebesar 2 %, Other yang terdiri dari  Zoanthid

sebesar 2 %, dan Soft Coral sebesar 1 % berupa Xenia . Berdasarkan
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data tutupan substrat tersebut dapat disimpulkan pada titik 1 pengambilan

sample yaitu pada lokasi transplantasi terumbu karang kondisi

perairannya baik dan memungkinkan untuk terumbu karang berkembang

dengan baik.

2. Untuk Titik 2 pengambilan sample, tutupan substrat Hard Coral sebesar

53% yang terdiri dari jenis Acropora Tabulate (ACT), Acropora Branching

(ACB) dan Coral Massive (CM), Mobile Substrat sebesar 16% berupa

pasir, Other yang terdiri dari Zoanthid dan jenis lainnya sebesar 14%,

tutupan Algae sebesar 9%, Available Substrat berupa bebatuan dan

patahan karang sebesar 7%, untuk jenis Soft Coral sebesar 6%.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

kondisi perairan di Kawasan Gosong senggora dalam keadan baik.

Struktur Komunitas Ikan Karang
Ikan karang merupakan sekumpulan ikan yang berada di daerah

tropis di daerah tropis dan kehidupannya berkaitan erat dengan terumbu

karang (Sale, 1991). Ikan-ikan tersebut memanfaatkan terumbu karang

secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupannya. Masing-

masing ikan karang memiliki peran yang berbeda dalam kaitannya

sebagai bagian dari ekosistem terumbu karang. Ikan karang sangat

tergantung terhadap keanekaragaman lingkungan pada perairan jernih.

Lingkungan yang beranekaragam memungkinkan ikan karang memiliki

pola tingkah laku yang beragam dan lebih bervariasi.

Tingkah laku ini umumnya berhubungan dengan adanya

perkembangan pola warna yang khas pada ikan karang. Kondisi fisik

terumbu karang yang kompleks memberikan andil bagi keragaman dan

produktivitas biologinya. Banyaknya lubang dan celah diterumbu karang

memberikan tempat tinggal, perlindungan, tempat mencari makan dan

berkembang biak bagi ikan dan invertebrata yang ada di perairan

terumbu karang maupun yang berasal dari lingkungan sekitarnya.
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Gambar 4.14.
Interaksi organisme pada terumbu karang

Berdasarkan data sekunder jenis ikan karang yang teridentifikasi di

Gosong Senggora Besar, Gosong Sepagar, Gosong Pinggir dan Gosong

Berendam didapatkan 21 famili ikan karang

Tabel 4.18.
Famili ikan karang yang teridentifikasi di lokasi pengamatan tahun 2018.

NO. FAMILI (scientific name) FAMILI (common name) KETERANGAN

1. Chaetodontidae Butterflyfishes Indikator
2. Dasyatidae Stingrays Target
3. Haemulidae Grunts Target
4. Lutjanidae Snappers Target
5. Mullidae Goatfishes Target
6. Serranidae Sea basses: groupers and fairy bass Target
7. Siganidae Rabbitfishes Target
8. Nemipteridae Threadfin breams, Whiptail breams Target
9. Apogonidae Cardinalfishes Mayor

10. Caesionidae Fusiliers Mayor
11. Gobiesocidae Clingfishes and singleslits Mayor
12. Gobiidae Gobies Mayor
13. Holocentridae Squirrelfishes, soldierfishes Mayor
14. Pomacanthidae Angelfishes Mayor
15. Monacanthidae Filefishes Mayor
16. Ostraciidae Boxfishes (cowfish and trunkfish) Mayor
17. Pempheridae Sweepers Mayor
18. Pinguipedidae Sandperches Mayor
19. Pomacentridae Damselfishes Mayor
20. Scaridae Parrotfishes Mayor
21. Labridae Wrasses Mayor/Target

Interaksi antar organisme yang terjadi pada ekosistem terumbu

karang cukup kompleks dan beragam. Biota yang hidup di daerah

terumbu karang merupakan suatu komunitas yang meliputi kumpulan

kelompok biota dari berbagai tingkat trofik. Masing-masing komponen
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dalam komunitas ini mempunyai ketergantungan yang erat antara satu

dengan yang lain (Nybakken, 1993). Indikator utama yang digunakan

untuk mengkaji perubahan-perubahan seiring waktu dalam tingkat

populasi adalah komunitas ikan. Beberapa alasan pemilihan ikan sebagai

indikator karena ikan merupakan satu kesatuan dari sistem kehidupan

karang, yang cukup mencerminkan adanya proses-proses yang

mengancam atau mendukung sistem tersebut secara keseluruhan, dan

termasuk mempengaruhi berbagai komponen lainnya.

Berdasarkan fungsinya dalam sistem ekosistem terumbu karang,

ikan terumbu dibagi atas tiga yaitu ikan mayor, ikan target, dan ikan

indikator (Wilkinson & Baker, 1997).

1. Ikan-ikan major, merupakan jenis ikan berukuran kecil, umumnya 5–

25 cm, dengan karakteristik pewarnaan yang beragam sehingga

dikenal sebagai ikan hias. Kelompok ini umumnya ditemukan

melimpah, baik dalam jumlah individu maupun jenisnya, serta

cenderung bersifat teritorial. Ikan-ikan ini sepanjang hidupnya berada

di terumbu karang, diwakili oleh famili Pomacentridae, Apogonidae,

Labridae, dan Blenniidae.

2. Ikan-ikan indikator, yaitu jenis ikan karang yang khas mendiami

daerah terumbu karang dan menjadi indikator kesuburan ekosistem

daerah tersebut. Ikan-ikan indikator diwakili oleh famili

Chaetodontidae (ikan kepe-kepe).

3. Ikan-ikan target, yaitu ikan ekonomis penting dan biasa ditangkap

untuk konsumsi. Biasanya mereka menjadikan terumbu karang

sebagai tempat pemijahan dan sarang/daerah asuhan. Ikan-ikan

target ini diwakili oleh famili Serranidae (ikan kerapu), Lutjanidae

(ikan kakap), Lethrinidae (ikan lencam), Nemipteridae (ikan kurisi),

Caesionidae (ikan ekor kuning), Siganidae (ikan baronang),

Haemulidae (ikan bibir tebal), Scaridae (ikan kakak tua) dan

Acanthuridae.

Secara umum distribusi ikan karang dapat dibagi menjadi dua,

yaitu distribusi secara harian dan distribusi secara vertikal, sebagai

berikut :

1.  Distribusi secara harian

Secara harian ikan karang dibedakan kedalam dua kategori, yaitu

nokturnal dan diurnal (Longhurst dan Pauly, 1987). Ikan diurnal

merupakan ikan yang sering muncul pada siang hari. Umumnya
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memiliki bentuk tubuh yang lebih kecil jika dibandingkan dengan ikan

nokturnal. Menurut Lowe-McConnel (1991) sebagian besar ikan

karang bersifat diurnal dan ikan-ikan nokturnal biasanya merupakan

predator. Kelompok ikan-ikan diurnal umumnya berasal dari Famili

Pomacentridae, Labridae, Scaridae. Ikan-ikan nokturnal umumnya

berasal dari Famili Muraenidae.

2. Distribusi secara vertikal

Komunitas ikan dalam ekosistem terumbu karang umumnya

ditemukan dalam jumlah besar dan terlihat mengisi seluruh daerah

terumbu. Dengan kata lain ikan terumbu menjadi elemen penyusun

berbagai macam hubungan trofik yang ada dalam ekosistem terumbu.

Tingginya keanekaragaman jenis dan kelimpahan komunitas ikan di

ekosistem terumbu disebabkan oleh kompleksitas habitat terumbu

atau beragamnya ekologi dari spesies-spesies ikan tersebut. Habitat di

terumbu tidak hanya tersusun oleh komunitas karang saja, melainkan

terdiri atas daerah berpasir, ceruk dan celah, daerah alga, serta zona-

zona berbeda yang melintasi hamparan terumbu.

Tabel 4.19
Hasil Pengamatan Jenis-jenis Ikan Karang yang ditemukan 2020

No Nama Famili Nama Spesies Nama Lokal Jumlah
1 Apogonidae Apogonidae aureus Beseng 16 ekor
2 Chaetodontidae Chaetodon

octofasciatus
Ikan Kepe-Kepe 7 ekor

3 Dasytidae Taeniura lymma Pari Totol Biru 7 ekor
4 Pempheridae Pempheris

vanicolensis
9 ekor

5 Pomacentridae Amblyglyphidodon
leucogaster

Betok Perut
Kuning

28 ekor

6 Lutjanidae Lutjanus monostigma 3 ekor
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Gambar 4.15
Jenis Ikan Karang yang ditemukan

Berdasarkan data pengamatan ada terdapat Ikan Target

Chaetodontidae yang merupakan ikan herbivore berfungsi menjaga

kesuburan terumbu karang.

Hasil perhitungan struktur komunitas ikan di perairan gosong

senggora menunjukkan bahwa nilai indeks Keanekaragaman (H’) berada

pada kisaran 1,56 dimana angka ini menunjukkan bahwa pada stasiun

pengamatan di perairan gosong senggora memiliki keanekaragaman

sedang. Indeks keseragaman (E’) memperlihatkan nilai keseragaman

0,80 yang menunjukkan keadaan stabil, sedangkan untuk indeks

kekayaan jenis 1,41 dimana termasuk kategori tergolong rendah

Tabel 4.20
Struktur Komunitas di Perairan Gosong Senggora

No Struktur Komunitas Indeks Keterangan
1 Keanekaragaman 1,56 Sedang
2 Keseragaman 0,80 Stabil
3 Kekayaan Jenis 1,41 Rendah
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Gambar4.16
Penyu Hijau dan Bulu Babi

Tabel.4.21
Biota Lain yang ditemukan di Perairan Senggora

No Nama Famili Nama Spesies Nama Lokal Jumlah
1. Cheloniidae Chelonia mydas Penyu Hijau 2 ekor
2. Echinoidea Diadema antilarum Bulu Babi 16 Ekor

Profil Ekosistem Lamun
Lamun didefinisikan sebagai satu-satunya tumbuhan berbunga

(Angiospermae) yang mampu beradaptasi secara penuh di perairan yang

salinitasnya cukup tinggi atau hidup terbenam di dalam air dan memiliki

rhizoma, daun, dan akar sejati. Beberapa ahli juga mendefinisikan lamun

(seagrass) sebagai tumbuhan air berbunga, hidup di dalam air laut,

berpembuluh, berdaun, berimpang, berakar, serta berbiak dengan biji dan

tunas.

Istilah rumput laut dalam bahasa Indonesia mengacu secara kolektif

baik kepada tumbuhan laut yang berbunga (lamun) yang hidup di bawah

permukaan air, maupun kepada ganggang bentos makroskopik (rumput

laut). Tetapi secara ekologis, padang lamun disebut sebagai ilalang laut (sea

grass), sedangkan rumput laut disebut sebagai ganggang atau alga laut

(Sea weeds). Padang lamun didominasi oleh lamun, walaupun di antara

tumbuhan ini dapat pula ditemukan  ganggang laut, termasukganggang hijau

(green algae). Lamun tumbuh pada substrat  berpasir di perairan dangkal

yang mendapat penyinaran cukup baik.

Sebagai tumbuhan laut, lamun biasanya tumbuh terendam di dalam air

laut yang bersubstrat pasir atau campuran pasir, lumpur, dan pecahan

karang, sampai ke kedalaman air laut yang tidak lagi terkena penetrasi sinar
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matahari. Di Indonesia, lamun umumnya tumbuh di daerah pasang surut dan

sekitar pulau-pulau karang. Sebagai pengendali ekosistem di laut, lamun

menjadi habitat yang penting dan sebagai tempat bagi biota laut mengasuh

dan membesarkan anaknya, serta tempat mencari makan bagi ikan-ikan

karang dan satwa laut berukuran besar seperti penyu dan duyung.

Berdasarkan data sekunder komposisi jenis dan sebaran lamun di

Kabupaten Kotawaringin barat dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.22
Komposisi Jenis dan Sebaran Lamun

di Kabupaten Kotawaringin Barat. (Data Sekunder)

No. Jenis Teluk Bogam Sungai Bakau Teluk Kubu Gosong Senggora

1 Enhalus acoroides + + + +

2 Cymodocea rotundata - + - +

3 C. serrulata - + - +

4 Halodule uninervis - + - +

5 Halophila ovalis - - - +

6 Syringodium isoetifolium - - - +

7 Thalassia hemprichii + + - +

Jumlah 2 5 1 7

Untuk monitoring lamun dilaksanakan di perairan gosong beras

basah, penentuan lokasi ini ditentukan oleh tim monitoring dimana kawasan

ini merupakan kawasan zona inti konservasi. Pengambilan data dilakukan

pada tiga transek dengan panjang masing – masing 100 m dengan jarak

antara transek dengan yang lainnya 50 m

Gambar 4.17
Metode Transek Lamun
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Jenis lamun yang ditemukan didominasi jenis lamun Halodule

uninervis dengan substrat dasar pasir. Lamun Halodule merupakan lamun

disukai Dugong karena teksturnya halus dan ukurannya kecil. Dengan

demikian, saat mulut mamalia laut tersebut memakannya, lamun bisa mudah

dicerna. Saat sedang makan, Dugong biasanya akan membentuk pola

memanjang seperti traktor sedang membajak sawah. Pola tersebut besar

kecilnya bisa berbeda untuk setiap kali makan.

Gambar 4.18
Lamun dan Pengambilan Transek lamun di Perairan Gosong Beras Basah

Penutupan Lamun Per stasiun didapatkan angka, pada stasiun I

persentase penutupan lamun sebesar 46,91%, stasiun II sebesar  57,36%

dan stasiun III sebesar 38,09%. Berdasarkan indeks tutupan lamun pada

semua stasiun masuk pada kategori penutupan sedang. Dan untuk

persentase rata-rata penutupan lamun juga berada pada angka 47,45%

yaitu masuk pada kategori penutupan sedang.

Gambar 4.18
Diagram Batang Penutupan Lamun Perairan Gosong Beras Basah
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Profil Ekosistem Dugong
Perairan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan habitat dugong.

Namun ironisnya perburuan, konsumsi daging dan pemanfaatan tulang,

taring, air mata serta lainnya sering dilakukan oleh masyarakat. Akibatnya

keberadan dugong sekarang diperairan senggora sudah jarang terlihat.

Kemunculan dugong tidak dapat diprediksi hanya jejak makan di padang

lamun saja yang bisa menjadi bukti keberadaan dugong di perairan

senggora.

Terkait tentang perburuan ataupun penjualan daging dugong secara

ilegal, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

memberikan sosialisasi kepada masyarakat pesisir melalui pertemuan,

leafleat, papan informasi, agar masyarakat dapat lebih peduli dan tanggap

akan pentingnya dugong di ekosistem. Selain itu juga dibentuk

POKMASWAS atau KOMPAK yaitu masyarakat nelayan yang direkrut untuk

turut serta dalam pengawasan daerah konservasi, khususnya dugong.

Informasi tentang dugong di perairan senggora, seperti data sebaran,

jumlah dan tingkah laku dugong sangan sedikit, sehingga jumlah

populasinya tidak diketahui secara pasti. Data yang didapatkan berdasarkan

data wawancara dengan nelayan. Jawaban semua reponden mengenai

jumlah dugong lebih sedikit karena frekuensi melihat dugong dihabitatnya

juga semakin kecil.

Hasil wawancara dengan beberapa nelayan di Desa Kubu didapatkan

adanya penampakan dua ekor dugong yang menurut perkiraan narasumber

dugong tersebut ibu dan anak, namun tidak dapat didokumentasikan karena

begitu kapal mendekat, dugong tersebut lari menjauh. Demikian juga

wawancara dengan nelayan di Desa Sei Bakau, dimana pada tahun 2020 ini

juga tidak sengaja tersangkut di jala nelayan, namun berdasarkan

keterangan narasumber, dugong tersebut langsung dilepaskan tanpa sempat

dilakukan dokumentasi.

Berdasarkan kejadian tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kalimantan Tengah memberikan saran yang selanjutnya apabila

menemukan hal-hal serupa agar segera dilakukan dokumentasi dan

melakukan pencatatan berupa jumlah dugong, tempat kejadian, tanggal,

waktu kejadian dan keadaan dugong (hidup atau mati) dan penanganan

terhadap dugong tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan

pembaharuan data series keanekaragaman hayati dan sumberdaya ikan serta

profil sosial ekonomi masyarakat ikan di sekitar Kawasan Konservasi Perairan

Gosong Senggora dan Gosong Sepagar adalah :

1. Tutupan substrat Hard Coral sebesar 53% yang terdiri dari jenis Acropora

Tabulate (ACT), Acropora Branching (ACB) dan Coral Massive (CM),

Mobile Substrat sebesar 16% berupa pasir, Other yang terdiri dari

Zoanthid dan jenis lainnya sebesar 14%, tutupan Algae sebesar 9%,

Available Substrat berupa bebatuan dan patahan karang sebesar 7%,

untuk jenis Soft Coral sebesar 6%. Berdasarkan hasil pemantauan

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kondisi perairan di Kawasan

Gosong senggora dalam keadan baik.

2. Hasil perhitungan struktur komunitas ikan di perairan gosong senggora

menunjukkan bahwa nilai indeks Keanekaragaman (H’) berada pada

kisaran 1,56 dimana angka ini menunjukkan bahwa pada stasiun

pengamatan di perairan gosong senggora memiliki keanekaragaman

sedang. Indeks keseragaman (E’) memperlihatkan nilai keseragaman

0,80 yang menunjukkan keadaan stabil, sedangkan untuk indeks

kekayaan jenis 1,41 dimana termasuk kategori tergolong rendah.

3. Penutupan Lamun Per stasiun didapatkan angka, pada stasiun I

persentase penutupan lamun sebesar 46,91 %, stasiun II sebesar

57,36% dan stasiun III sebesar 38,09%. Berdasarkan indeks tutupan

lamun pada semua stasiun masuk pada kategori penutupan sedang. Dan

untuk persentase rata-rata penutupan lamun juga berada pada angka

47,45% yaitu masuk pada kategori penutupan sedang.

5.2. Saran
Penyediaan Data Series Keanekaragaman Hayati dan Sumberdaya Ikan perlu

dilaksanakan  tiap tahun karena sumberdaya perairan dan sumberdaya ikan

bersifat dinamis.
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