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Kata Pengantar 

Yayasan WWF Indonesia telah menjadikan Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai salah satu program yang 

didorong untuk mewujudkan upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian semua pihak terhadap keberadaan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup.  Hal ini juga sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan yang 

semakin lama kian mengkhawatirkan dan sulit dikendalikan. WWF Indonesia menyadari bahwa upaya 

pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berhasil dengan baik tanpa partisipasi dan kepedulian masyarakat. Ini 

berarti pendidikan lingkungan hidup memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan partisipasi 

dan kepedulian masyarakat dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup pada umumnya dan wilayah 

pesisir laut pada khususnya. 

Menyadari hal tersebut, Yayasan WWF Indonesia, Solor Alor Project bekerjasama dengan Pemerintah di 3 (tiga) 

kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata dan Kabupaten 

Alor, mengembangkan modul belajar untuk memberikan pengetahuan tentang sumber daya alam laut dan 

segala isinya kepada siswa-siswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Dengan 

berdasar pada visi Yayasan WWF-Indonesia “ Pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia untuk 

kesejahteraan generasi sekarang dan di masa mendatang ” dan komitmen Pemerintah Nusa Tenggara Timur 

untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati, bersama-sama untuk menumbuhkembangkan rasa 

cinta terhadap lingkungan khususnya lingkungan laut kepada siswa sekolah sedini mungkin. Modul yang terbagi 

menjadi 4 (Empat) buku ini (Terbagi berdasarkan tingkatan kelas 1-3 SD, kelas 4-6 SD, tingkat SMP, dan SMA) 

memberikan pengetahuan dasar hingga pengetahuan yang lebih mendalam yang ditujukan kepada siswa 

sekolah sesuai tingkatannya.

Selain itu, buku ini dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup di 

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Buku Pendidikan Lingkungan 

Hidup ini telah dirancang sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan 

lingkungan hidup, mulai dari manusia dan lingkungan, memelihara kebersihan lingkungan, sumber daya alam, 

air, pesisir dan laut. Pada buku ini diberikan pula kasus atau permasalahan yang harus diselesaikan oleh siswa 

sehingga akan melatih untuk bersikap dan berperilaku positif terhadap lingkungan. 

Dalam proses penyusunannya, buku ini telah mendapatkan berbagai masukan dari berbagai pihak, baik dari 

para guru, Dinas Pendidikan, serta pihak lainnya.  Namun demikian, tidak berarti bahwa buku ini telah sempurna 

dan memuaskan semua pihak.  Karena itu, berbagai masukan yang konstruktif terus dinantikan untuk perbaikan 

pada masa yang akan datang.

Yayasan WWF Indonesia Solor Alor Project mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya disampaikan kepada Tim Penulis dan semua pihak yang telah berperan serta secara aktif di dalam 

menyusun dan menyempurnakan buku ini. 

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa 

sehingga mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Kalabahi, Januari  2012.

Yayasan WWF Indonesia

Solor Alor Project
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LINGKUNGAN LAUT DAN PESISIR

Perairan nusantara yang membentang di garis khatulistiwa merupakan perairan yang 

sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Lautan tropis seluas 5,8 juta km2 menutupi hampir 

70 persen dari sekitar 7,8 juta km2 wilayah Indonesia. Laut dan samudera tersebut 

menyatukan sekitar 13.466 pulau besar dan kecil yang membentuk garis pantai sepanjang 

kurang lebih 95.186 km. Perpaduan yang unik antara letaknya di equator bumi, variasi iklim 

dengan interaksi lintasan arus dua samudera menjadikan laut nusantara kaya akan 

keanekaragaman sumberdaya ikan dan lingkungannya. Ragam ekosistem bisa dijumpai, 

mulai dari ekosistem pantai, muara, mangrove, laut terbuka, padang lamun, terumbu karang 

hingga laut teluk.

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke arah 

darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat 

pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut (Intrusi) yang 

dicirikan oleh vegetasinya yang khas, sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut mencakup 

bagian atau batas terluar daripada daerah paparan benua (Continental shelf), dimana ciri-ciri 

perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan 

aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti 

penggundulan hutan dan pencemaran (Bengen, 2002). 

Berdasarkan batasan tersebut di atas, beberapa ekosistem wilayah pesisir yang khas 

seperti estuaria, delta, laguna, terumbu karang (Coral reef), padang lamun (Seagrass), hutan 

mangrove, hutan rawa, dan bukit pasir (Sand dune) tercakup dalam wilayah ini. Luas suatu 

wilayah pesisir sangat tergantung pada struktur geologi yang dicirikan oleh topografi dari 

wilayah yang membentuk tipe-tipe wilayah pesisir tersebut

Wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi 

benua yang meluas (Trailing edge) mempunyai 

konfigurasi yang landai dan luas. Ke arah darat dari garis 

pantai terbentang ekosistem payau yang landai dan ke 

arah laut terdapat paparan benua yang luas. Bagi wilayah 

pesisir yang berhubungan dengan tepi benua patahan 

atau tubrukan (Collision edge), dataran pesisirnya sempit, 

curam dan berbukit-bukit, sementara jangkauan paparan 

benuanya ke arah laut juga sempit.

Foto : WWF Indonesia-Solor Alor
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Dengan pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, wilayah pesisir Indonesia 

memiliki sekitar 4,5 juta hektar ekosistem mangrove yang membentengi daratan dari 

gempuran ombak. Selain itu, ekosistem yang ditumbuhi vegetasi Rhizophora, Avicennia, 

Sonneratia, dll, ini menjadi habitat bagi peralihan dua alam antara laut dan darat. Di daratan, 

tumbuhan bakau menjadi rumah bagi burung air, amfibia, reptilia maupun primata, seperti 

Bekantan. Bagi hewan akuatik, perairan mangrove menjadi tempat pemijahan dan asuhan 

untuk kelangsungan hidupnya.

Pada kedalaman yang masih terjangkau matahari, laut Indonesia memendam 

hamparan terumbu karang yang ditempati lebih dari 500 spesies dari 70 genera hewan 

karang. Taman air laut dangkal ini membentuk sistem ekologi yang menjadi rumah bagi 

ratusan jenis ikan karang, alga, krustasea, moluska, mamalia, dan reptilia laut. Komunitas 

biota laut dan terumbu karang ini berpadu membentuk surga bawah laut yang indah.

Berdampingan dengan ekosistem terumbu karang, terhampar sekitar 12 juta hektar 

ekosistem padang lamun. Ekosistem tumbuhan berbunga ini ibarat belantara laut yang dihuni 

sekitar 12 jenis tumbuhan lamun dari 7 marga. Di sini hidup bermacam biota laut dari moluska, 

krustasea, cacing hingga ikan. Duyung, Dugong dugon, adalah mamalia laut yang hidupnya 

sangat tergantung pada kehadiran tumbuhan lamun. Hamparan lamun yang luas juga 

berfungsi sebagai penyaring sedimen dari daratan dan pelindung pantai.

Foto : WWF Indonesia-Solor Alor
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Hutan mangrove adalah tipe hutan yang khas terdapat di sepanjang pantai atau   

muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Seringkali disebut pula sebagai 

hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau. Untuk menghindari 

kekeliruan perlu dipertegas bahwa istilah bakau hendaklah digunakan hanya untuk jenis 

tumbuhan tertentu saja yakni dari marga Rhizophora, sedangkan istilah mangrove digunakan 

untuk segala tumbuhan yang hidup di lingkungan yang khas ini.

Hutan mangrove adalah vegetasi hutan yang hanya dapat tumbuh dan berkembang 

baik di daerah tropis, seperti Indonesia. Hutan mangrove tidak seperti yang dibayangkan oleh 

kebanyakan orang, memiliki fungsi ekologis dan ekonomi yang sangat bermanfaat bagi umat 

manusia. Secara ekologis hutan mangrove berfungsi sebagai daerah pemijahan dan daerah 

pembesaran berbagai jenis ikan, udang, kerang-kerangan dan spesies lainnya. Selain itu 

serasah mangrove (Berupa daun, ranting, dan biomassa lainnya) yang jatuh di perairan 

menjadi sumber pakan biota perairan dan unsur hara yang sangat menentukan produktifitas 

perikanan perairan laut kedepan. Lebih jauh, hutan mangrove juga merupakan habitat 

(rumah) bagi berbagai jenis burung, reptilia, mamalia, dan jenis-jenis kehidupan lainnya. 

Sehingga, hutan mangrove menyediakan keanekaragaman hayati (Biodiversity) dan plasma 

nutfah (Genetik pool) yang tinggi serta berfungsi sebagai sistem penunjang kehidupan. 

Dengan sistem perakaran yang rapat serta kokoh, hutan mangrove juga berfungsi sebagai 

pelindung daratan dari gempuran gelombang, tsunami, angin topan, perembesan air laut, dan 

gaya-gaya kelautan yang ganas lainnya.

Hutan bakau hanya ditemukan pada daerah tropik dan sub-tropik serta berkembang 

baik pada lingkungan dengan ciri-ciri ekologis sebagai berikut:

1. Jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir dengan bahan-bahan yang 

berasal dari lumpur, pasir atau pecahan karang.

2. Lahannya tergenang air laut secara berkala setiap hari ataupun hanya tergenang pada 

saat pasang purnama, dimana frekwensi genangan ini akan membentuk komposisi 

vegetasi hutan mangrove itu sendiri.

3. Menerima pasokan ait tawar yang cukup dari daratan (Sungai atau mata air). Air tawar 

ini berfungsi untuk menurunkan salinitas, menambah pasokan unsur hara dan lumpur.

4. Airnya payau dengan kadar garam (Salinitas) 2-22 ppt atau asin dengan salinitas 

mencapai 38 ppt.

Foto : Bambang Parlupi
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Peranan Mangrove

Dilihat dari segi ekosistem perairan, mangrove mempunyai arti yang sangat penting. 

Berbagai jenis hewan laut hidup di kawasan ini atau sangat bergantung pada ekosistem hutan 

mangrove. Perairan mangrove dikenal berfungsi sebagai tempat asuhan (Nursery ground) 

bagi berbagai jenis hewan akuatik yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, seperti ikan, udang, 

kepiting, dan kerang-kerangan.

Sumbangan terpenting hutan mangrove terhadap ekosistem perairan pantai adalah 

lewat luruhan daunnya yang gugur berjatuhan ke dalam air. Luruhan daun mangrove ini 

merupakan sumber bahan organik yang penting dalam rantai makanan (Food chain) di dalam 

lingkungan  perairan yang bisa mencapai 7-8 ton/ha/tahun. Kesuburan perairan sekitar 

kawasan mangrove kuncinya terletak pada bahan organik yang berasal dari guguran daun ini.

Fungsi lain dari hutan mangrove ialah melindungi 

garis pantai dari erosi. Akar-akarnya yang kokoh dapat 

meredam pengaruh gelombang. Selain itu akar-akar 

mangrove dapat pula menahan lumpur hingga lahan 

mangrove bisa semakin luas tumbuh ke luar. Mengingat 

berbagai fungsi penting hutan mangrove maka 

penebangan atau pengalihan fungsinya menjadi tambak, 

lahan pertanian atau pemukiman harus dilakukan dengan 

hati-hati . 

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan semasak-masaknya segala untung ruginya. 

Jangan hendaknya kita hanya terpukau pada keuntungan dalam jangka pendek tetapi akan 

merugi dalam jangka panjang (Nontji, 1997).

Hutan mangrove menghasilkan bahan organik yang tinggi, tetapi kurang lebih 10 % dari 

produksinya yang langsung dimakan oleh hewan herbivor. Sebagian produksi tersebut 

dimanfaatkan sebagai detritus atau bahan organik mati, seperti daun-daun mangrove yang 

gugur sepanjang tahun dan dengan aktivitas makan oleh mikroba, dekomposer serta hewan-

hewan pemakan detritus diproses menjadi partilkel halus. Lingkungan mangrove 

menyediakan habitat yang baik bagi berbagai fauna yaitu adanya naungan, substrat dasar 

yang lembab, pohon sebagai tempat menempel dan yang terpenting yaitu kelimpahan detritus 

organic  sebagai makanan (Berry,1972; Sasekumar dan Plaziat, 1974; Frit et al, 1976).

Materi II  
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Bentuk-bentuk Adaptasi

Menghadapi lingkungan yang ekstrem di hutan bakau, tetumbuhan beradaptasi 

dengan berbagai cara. Secara fisik, kebanyakan vegetasi mangrove menumbuhkan organ 

khas untuk bertahan hidup. Seperti aneka bentuk akar dan kelenjar garam di daun. Namun 

ada pula bentuk-bentuk adaptasi fisiologis.

Pohon-pohon bakau (Rhizophora spp.), yang biasanya tumbuh di zona terluar, 

mengembangkan akar tunjang (Stilt root) untuk bertahan dari ganasnya gelombang. Jenis-

jenis Api-api (Avicennia spp.) dan Pidada (Sonneratia spp.) menumbuhkan akar napas 

(Pneumatophore) yang muncul dari pekatnya lumpur untuk mengambil oksigen dari udara. 

Pohon Kendeka (Bruguiera spp.) mempunyai akar lutut (Knee root), sementara Pohon Nirih 

(Xylocarpus spp.) berakar papan yang memanjang berkelok-kelok, keduanya untuk 

menunjang tegaknya pohon di atas lumpur, sambil pula mendapatkan udara bagi 

pernapasannya. Ditambah pula kebanyakan jenis-jenis vegetasi mangrove memiliki lentisel, 

lubang pori pada pepagan untuk bernapas.

Untuk mengatasi salinitas yang tinggi, api-api mengeluarkan kelebihan garam 

melalui kelenjar di bawah daunnya. Sementara jenis yang lain, seperti Rhizophora, 

mengembangkan sistem perakaran yang hampir tak tertembus air garam. Air yang terserap 

telah hampir-hampir tawar, sekitar 90-97% dari kandungan garam di air laut tak mampu 

melewati saringan akar ini. Garam yang sempat terkandung di tubuh tumbuhan, 

diakumulasikan di daun tua dan akan terbuang bersama gugurnya daun.

Selain itu, mengingat sukarnya memperoleh air tawar, vegetasi mangrove harus 

berupaya mempertahankan kandungan air di dalam tubuhnya. Padahal lingkungan lautan 

tropika yang panas mendorong tingginya penguapan. Beberapa jenis tumbuhan hutan bakau 

mampu mengatur bukaan mulut daun (Stomata) dan arah hadap permukaan daun di siang 

hari terik, sehingga mengurangi evaporasi dari daun.

Peg roots of
Avicennia

Prop roots of
Rhizopora

Peg roots of
Sonneratia

Knee roots of
Bruguiera

Foto : Bambang Parlupi
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Perkembangbiakan

Adaptasi lain yang penting diperlihatkan dalam hal perkembangbiakan jenis. 

Lingkungan yang keras di hutan bakau hampir tidak memungkinkan jenis biji-bijian 

berkecambah dengan normal di atas lumpurnya. Selain kondisi kimiawinya yang ekstrim, 

kondisi fisik berupa lumpur dan pasang-surut air laut membuat biji sukar mempertahankan 

daya hidupnya.

Hampir semua jenis flora hutan bakau memiliki biji atau buah yang dapat mengapung, 

sehingga dapat tersebar dengan mengikuti arus air. Selain itu, banyak dari jenis-jenis 

mangrove yang bersifat vivipar: yakni biji atau benihnya telah berkecambah sebelum buahnya 

gugur dari pohon.

Contoh yang paling dikenal barangkali adalah perkecambahan buah-buah Bakau 

(Rhizophora), Tengar (Ceriops) atau Kendeka (Bruguiera). Buah pohon-pohon ini telah 

berkecambah dan mengeluarkan akar panjang serupa tombak, manakala masih bergantung 

pada tangkainya. Ketika rontok dan jatuh, buah-buah ini dapat langsung menancap di lumpur 

di tempat jatuhnya, atau terbawa air pasang, tersangkut dan tumbuh pada bagian lain dari 

hutan. Kemungkinan lain, terbawa arus laut dan melancong ke tempat-tempat jauh.

Buah Nipah (Nypa fruticans) telah muncul pucuknya sementara masih melekat di 

tandannya. Sementara buah Api-api, Kaboa (Aegiceras), Jeruju (Acanthus) dan beberapa 

lainnya telah pula berkecambah di pohon, meski tak nampak dari sebelah luarnya. 

Keistimewaan-keistimewaan ini tak pelak lagi meningkatkan keberhasilan hidup dari anak-

anak semai pohon-pohon itu.  Anak semai semacam ini disebut dengan istilah propagul.
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Propagul-propagul seperti ini dapat terbawa oleh arus dan ombak laut hingga 

berkilometer-kilometer jauhnya, bahkan mungkin menyeberangi laut atau selat bersama 

kumpulan sampah-sampah laut lainnya. Propagul dapat 'tidur' (Dormant) berhari-hari bahkan 

berbulan-bulan, selama perjalanan sampai tiba di lokasi yang cocok. Jika akan tumbuh 

menetap, beberapa jenis propagul dapat mengubah perbandingan bobot bagian-bagian 

tubuhnya, sehingga bagian akar mulai tenggelam dan propagul mengambang vertikal di air. Ini 

memudahkannya untuk tersangkut dan menancap di dasar air dangkal yang berlumpur.

Gangguan dan Kerusakan Ekosistem Hutan Mangrove

Akhir-akhir in,i gangguan yang serius terhadap kelestarian hutan mangrove adalah 

terjadinya perombakan hutan, penebangan liar, pelanggaran dalam pelaksanaan 

pengusahaan hutan dan sedimentasi.

Perombakan hutan mangrove untuk tujuan lain seperti usaha perikanan atau tambak, 

perkebunan dan pemukiman terutama terjadi di sekitar pemukiman yang padat penduduknya 

dan sosial ekonominya memprihatinkan. Demikian pula penebangan liar untuk tujuan 

memperoleh kayu bahan bangunan, kayu bakar dan sebagainya.  Disamping itu masih 

terdapat anggapan bahwa hutan mangrove adalah milik bersama yang dapat dimanfaatkan 

kapan saja dan oleh siapa saja.

Di beberapa tempat pada muara sungai juga terjadi gangguan terhadap ekosistem 

mangrove oleh sedimentasi yang terbawa sungai.  Sedimentasi mengakibatkan permukaan 

tanah menjadi lebih tinggi dan membawa perubahan terhadap berkurangnya pengaruh 

pasang surut air laut serta menurunnya kadar garam air tanah akibat lebih lanjut adalah 

permudaan jenis vegetasi lain yang menggantikan permudaan jenis vegetasi mangrove 

(Soeroyo,1993).

Penebangan liar yang mengakibatkan tegakan menjadi 

jarang karena ditebang habis akan menyebabkan perubahan 

terhadap penyinaran, suhu, kelembaban dan perubahan 

terhadap  keadaan lingkungannya.  Akibat hal itu terlihat pada 

bagian lahan yang merupakan transisi dengan lahan rawa yang 

permukaan tanahnya lebih tinggi dan kurangnya pengaruh 

pasang surut  a i r  laut ,  sehingga memungkinkan 

berkembangnya permudaan vegetasi lain yang mengantikan 

vegetasi mangrove (Soeroyo,1993).

Materi II  
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Gangguan dan Kerusakan Ekosistem Hutan Mangrove

Penyebab utama kerusakan atau kematian mangrove dalam jumlah besar adalah 

angin topan dan badai dahsyat merusak daerah bakau dengan mencabut pohon-pohon 

sampai ke akarnya atau oleh pengendapan yang masif atau mengubah salinitas air dan tanah.  

Sumber kematian yang lain adalah “Isopoda kecil”, Sphaeroma terebrans.  Isopoda ini 

merusak akar penunjang mangrove dengan cara melubanginnya. Daun-daunan menjadi 

penyebab utama erosi substrat yang kemudian menyebabkan pohon-pohon jatuh ke air.  

Pada keadaan ini, seluruh hutan perlahan-lahan terkikis dan rusak.  Kegiatan manusia 

merupakan penyebab kematian masif terbesar yang terjadi karena penyemprotan herbisida 

pada hutan bakau.  

Ancaman lain yaitu, berupa 75% alat perkembangbiakan lima jenis pohon mangrove 

dikonsumsi oleh predator terutama Ketam Grapsidae.  Buah Rhyzophora stylosa adalah yang 

paling sedikit dimangsa. Yang paling banyak dimangsa adalah buah Avicennia Marina akan 

diikuti pohon-pohon pantai berkayu, jadi kita dapat mempercepat hadirnya tumbuhan pantai 

berkayu lewat penanaman. Di daerah tropis mangrove dieksploitasi manusia untuk kayu 

bakar, tetapi bagian lain dirusak untuk membangun kolam-kolam ikan dan  budidaya ikan di 

samping untuk memproduksi garam dan ditimbun untuk pembuatan bangunan.

Foto : Bambang Parlupi
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Lamun atau seagrass merupakan tumbuhan berbunga dan berbuah yang tumbuh di 

dasar perairan pantai yang memiliki kemiripan sruktur dengan Tumbuhan Lily. Terdapat 

kurang lebih 60 spesies tumbuhan lamun di seluruh dunia, yang terbagi dalam 12 Genera, 4 

Famili, dan 2 Ordo.

Lamun biasanya tumbuh pada dasar perairan yang berpasir, berlumpur, atau 

gabungan dari keduanya ataupun disertai pecahan karang mati. Lamun bertahan pada akar-

akar disepanjang rizoma sebagai jangkar di substrat. Distribusinya berdasarkan temperatur 

dan aksi gelombang laut, tetapi yang paling penting adalah ketersediaan sinar matahari.

Lamun merupakan komponen utama pembentuk ekositem padang lamun dimana 

ekosistem ini juga mendukung produksi perikanan alami. Bagaimanpun juga, banyak ikan 

pelagis dan ikan karang melewati masa juvenile-nya di ekosistem ini. Dengan kata lain, 

ekosistem padang lamun merupakan nursery ground  bagi banyak populasi ikan.

Kawasan Solor-Lembata-Alor dikenal sebagai kawasan yang mempunyai kekayaan 

sumberdaya mamalia laut, salah satunya adalah Dugong atau Duyung. Dugong bergantung 

kepada ekosistem padang lamun sebagai tempat untuk mencari makan (Grazing atau 

merumput). Makanan utama Dugong adalah berbagai spesies dari lamun. Selain itu, di 

kawasan ini juga terdapat jenis Penyu Hijau (Chelonia mydas), dimana spesies penyu ini juga 

memakan beberapa jenis lamun.
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Jenis-jenis Tumbuhan Lamun

Setidaknya ada 60 jenis tumbuhan lamun yang ada di seluruh dunia, dan 12 jenis 

diantaranya ada di Indonesia. Kedua belas jenis tersebut adalah:

-Daun yang sangat panjang 

berbentuk seperti pita dengan 

pinggiran yang tebal membulat.

-Rizoma yang tebal dengan bulu-

bulu panjang berwarna hitam dan 

akar seperti kabel.

-Panjang daun 30-150 cm

-

pada daun.

-Rizoma yang tebal berbuku-buku 

antar tunas.

-Daun berbentuk sabit.

-Garis hitam pendek di sel tanin 

-Daun berbentuk silinder 

(seperti sedotan).

-Ujung daun meruncing.

-Urat daun berjumlah 7-15 buah.

-Kelopak daun yang berkembang 

baik.

-Ujung daun yang membulat.

-Ujung daun bergerigi.

-Urat daun berjumlah 13-17 buah.

Helai daun yang lebar (5-9 mm).

Enhalus acoroides

Nama Species Ciri - ciri Gambar

Thalassia hemprichii

Syringodium isoetifolium

Syringodium isoetifolium

Cymodocea serrulata

1

2

3

4

5
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-Ujung daun membulat.

- Sebuah urat daun tepat berada 

di tengah.

-Rizoma biasanya pucat.

-Ujung daun bermata tiga.

-Sebuah urat daun tepat berada di 

tengah.

-Rizoma biasanya pucat.

-Daun berbetuk oval.

-Tulang daun berjumlah 8 buah 

atau lebih.

-Permukaan daun tidak berbulu.

-Daun berbentuk oval kecil.

-Tulang daun berjumlah kurang 

dari 8 buah.

-Daun berbentuk panjang 

membulat.

-Daun tumbuh di batang seperti 

sisir.

-Kelompok daun tumbuh di ujung 

batang yang memanjang.

-Daun berbentuk sabit dan ujung 

bergerigi.

-Rizomanya keras ( Seperti 

berkayu).

-Daun berbentuk panjang 

membulat.

-Terdapat 3 buah urat daun.

-Terdapat 3 buah daun pada 

setiap buku-buku.

-Daun tumbuh mengelilingi 

batang seperti pusaran.

-Ditemukan di zona pasang surut

Halodule pinifolia

Halodule uninervis

Halophila ovalis

Halophila minor

Halophila spinulosa

Thalassodendron ciliatum

Halophila tricostata

7

6

8

9

11

12

10
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Pentingnya Ekosistem Padang Lamun dalam Sistem Ekologi

Ekosistem padang lamun adalah tempat pemeliharaan (Nursery ground) bagi banyak 

jenis ikan komersial dan crustacea (jenis udang-udangan). Anakan (Juvenile) ikan dan 

crustacea datang di ekosistem padang lamun bertujuan untuk menghindar dari pemangsaan 

oleh predator, memakan alga epifit yang tumbuh diatas tumbuhan lamun, dan memakan 

materi organik detrital yang berasal dari permukaan air laut. Dengan demikian, jika terjadi 

gangguan atau kerusakan pada ekosistem padang lamun dapat menurunkan produksi 

perikanan alami dimana ikan dan crustacea bernilai ekonomis penting bergantung pada 

ekosistem ini pada masa juvenile-nya.

Daun tumbuhan lamun berfungsi sebagai filter, dimana lembaran daun lamun 

meredam pergerakan air laut sehingga memungkinkan partikel tersuspensi dapat turun di 

dasar perairan. Partikel ini tersusun dari silt (lumpur) dan materi organik dan anorganik 

turunan dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan.

Rizoma (Tangkai akar) lamun yang tumbuh memanjang di dasar perairan menstabilkan 

dan mencegah sedimen yang telah mengendap tersuspensi atau teraduk kembali. Banyak 

pantai, channels (Lorong-lorong), dan dasar perairan berpasir diuntungkan karena ditumbuhi 

hamparan lamun yang bersifat menstabilkan.

Hamparan padang lamun memainkan peranan penting dalam perputaran nutrien dan 

jaring-jaring makanan pada perairan pantai. Daun dan batang lamun, menyokong 

pertumbuhan alga epifit yang merupakan makanan bagi amphipoda dan keong-keongan. 

Serpihan daun lamun yang dihancurkan oleh aksi gelombang dan bakteri, dan sejumlah besar 

detrivor menempati dasar dari sebuah jaring-jaring makanan yang kompleks. Secara 

ekonomi, ini menguntungkan karena banyak lobster memakan detritus, hewan lain serta 

material tumbuhan.

Pada daerah tropis, secara signifikan, Duyung (Dugong dugon) memakan daun dan 

rizoma lamun, dan Penyu Hijau (Chelonia mydas) memakan daun lamun. Lamun juga 

dimakan oleh beberapa jenis ikan, seperti Hemiramphids (Salah satu contoh adalah Ikan 

Sembe) dan monacanthids (Leatherjacket fish / Ikan Jaket Kulit), akan tetapi grazing 

(Pemangsaan daun lamun)  lebih umum dijumpai pada jenis molusca (siput) dan amphipoda.

Materi III  
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Hubungan Ekosistem Padang Lamun dengan Ekosistem Lain

Secara umum, ekosistem padang lamun berada di dekat tepi garis pantai. Tumbuhan 

lamun tidak dapat bertahan oleh aksi gelombang laut yang terlalu besar. Oleh karena itu, 

biasanya tumbuhan lamun dijumpai pada pantai yang terlindung, daerah estuaria (muara), 

ataupun pada area yang terlindung oleh terumbu karang ataupun barier (Pembatas) lain. 

Batas terdangkal padang lamun dapat tumbuh dan berkembang adalah sejauh mana lamun 

bisa bertahan terhadap aksi gelombang pada saat terjadi pasang-surut. Batas terdalam 

tumbuhan lamun dapat bertahan adalah sejauh mana sinar matahari bisa menembus dasar 

perairan. Pada banyak tempat ini berarti bahwa lamun tumbuh pada kedaman tidak lebih dari 

dua meter, walaupun pada kasus-kasus tertentu pernah dijumpai lamun tumbuh pada 

kedalaman 56 meter.

Pada perairan tropis, dimana substrat memungkinkan, lamun dapat tumbuh mencapai 

hutan mangrove (bakau). Dalam sebuah penelitian, dilaporkan bahwa spesies lamun yang 

dapat tumbuh mencapai hutan mangrove adalah jenis Halophila ovalis (Walker dan Prince, 

1987). Spesies lamun dari genus Halophila dan Halodule mewakili jenis lamun yang tumbuh 

pada area hutan mangrove dimana di dalamnya menampung anakan dari jenis udang-

udangan bernilai ekonomis tinggi.

Perairan terumbu karang bisa berarti perairan oligotrofik (Perairan dengan konsentrasi 

nutrien yang sangat rendah), perairan yang sedikit mengandung plankton berarti penurunan 

intansitas cahaya pada kedalaman juga rendah. Lamun dapat tumbuh pada area laguna 

berpasir antara terumbu karang, perairan lepas pantai yang lebih dalam, atau pada area 

laguna yang dibatasi terumbu karang atau patahan karang yang mampu menampung sisa air 

walaupun dalam keadaan air surut yang lebih rendah dari permukaan laguna.

Area padang lamun sering dilindungi dari kekuatan penuh aksi ombak dan gelombang 

oleh terumbu karang lepas pantai. Banyak area padang lamun yang luas ada karena 

terlindung dari gelombang laut oleh tumpukan batu kapur di lepas pantai. Beberapa tumbuhan 

lamun dapat beradaptasi untuk tumbuh di bebatuan. Kedua spesies dari genus 

Thalassodendron hanya dijumpai pada terumbu, kedua spesies dari genus Amphilbolis dapat 

tumbuh pada daerah yang lebih dingin, dan jenis-jenis Thalassia dapat tumbuh di area 

terumbu sebaik pertumbuhannya di area berpasir.

Foto : WWF Indonesia-Solor Alor
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Di permukaaan bumi kita, terumbu karang diperkirakan minimal meliputi wilayah 
2seluas 600.000 km  dan dengan beberapa pengecualian, jenis ekosistem ini terletak antara 

olintang 30  utara dan selatan katulistiwa.

Terumbu karang terdapat khususnya pada laut bersuhu hangat, tidak terdapat di 
o operairan dimana suhu musim dingin jauh di bawah 20 C atau 21 C. Keadaan lingkungan yang 

menyenangkan pertumbuhan karang meliputi suhu air di atas 18 oC, kejelukan air yang 
o okurang dari 50 m, salinitas air yang tetap di atas 30 /  tetapi di bawah 35 / , kecepatan oo oo

sedimentasi yang rendah, peredaran air bebas pencemaran yang cukup dan tersedianya 

substrat keras.

Terumbu karang dibangun oleh biota-biota laut penghasil kapur (CaCO3), khususnya 

jenis-jenis karang keras dan alga penghasil kapur. Ekosistem yang terdapat pada lingkungan 

perairan dangkal ini cukup kuat menahan gelombang laut untuk mencapai pertumbuhan 

maksimum.

Terumbu karang memerlukan perairan  jernih dengan suhu hangat, gerakan 

gelombang besar, serta sirkulasi yang lancar dan terhindar dari proses sedimentasi. Terumbu 

karang merupakan ekosistem laut yang paling produktif dan tertinggi keanekaragaman 

hayatinya. Ekosistem ini juga merupakan tempat mencari makan dari berbagai jenis ikan dan 

biota laut lainnya. Oleh karena itu produksi ikan di daerah terumbu karang sangat tinggi. 

Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai jenis spesies laut. Kegunaan terumbu 

karang yang lainnya adalah sebagai pelindung pantai dan abrasi.

Terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan zat kapur terutama kalsium karbonat 

(CaCO3) yang dihasilkan oleh hewan karang, alga berkapur dan organisme-organisme lain 

yang mengeluarkan kalsium karbonat. Hewan karang termasuk kelas Anthozoa yang berarti 

hewan berbentuk bunga. Polip karang bertubuh lunak, mempunyai mulut pada bagian atas 

yang dikelilingi lengan-lengan atau yang disebut tentakel. Polip pada umumnya hanya 

menjulur pada malam hari, terutama untuk menangkap plankton yang terdapat disekitarnya, 

dan dapat dijadikan sebagai makanan tambahan selain makanan yang dihasilkan oleh 

zooxanthellae.

Foto : WWF Indonesia-Solor Alor
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Tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Zooxanthellae tersebut berbentuk bulat 

dan tinggal di bawah kulit hewan karang. Proses pembentukan terumbu karang terdapat 

hubungan saling menguntungkan antara polip karang dan zooxanthellae. Ketika terkena sinar 

matahari, zooxanthellae  menghasilkan oksigen dan bahan makanan yang melekat di lapisan 

luar polip karang. Sedangkan polip karang memberikan tempat hidup dan juga karbon 

dioksida untuk digunakan dalam proses fotosintesis. 

Keberadaan zooxanthellae  ini juga mempengaruhi cepat lambatnya penumpukan zat 

kapur oleh polip karang. Polip karang menyerap kalsium karbonat (CaCO3) dari air laut, yang 

lebih kita kenal dengan kapur, terjadi reaksi di dalam tubuh polip dan menghasilkan cangkang 

luar berupa zat kapur. Selain memberikan zat makanan, zat warna yang dimilikinya, 

zooxanthellae memberikan warna pada polip-polip karang yang menyebabkan terumbu 

karang tampak menjadi indah.

 Di kawasan Solor-Lembata-Alor, jenis karang yang ada mencapai 345 jenis. Karang-

karang tersebut menjadi rumah bagi lebih dari 279 jenis ikan, baik ikan yang bernilai ekonomis 

tinggi untuk konsumsi maupun ikan hias.

Ekosistem terumbu karang

Karang terumbu dan
matrik terumbu

Hewan karang
diperbesar

 (Zooxanthellae) 

 (kerangka kapur)
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Bentuk Pertumbuhan Karang

Karang memiliki variasi bentuk pertumbuhan koloni yang berkaitan dengan kondisi 

lingkungan perairan. Berbagai jenis bentuk pertumbuhan karang dipengaruhi oleh intensitas 

cahaya matahari, hydrodinamis (Gelombang dan arus), ketersediaan bahan makanan, 

sedimen, sub  areal  exposure dan faktor genetik.

Bentuk Pertumbuhan Karang terdiri atas :

A.  Bentuk Bercabang (Branching), memiliki 

cabang lebih panjang daripada diameter 

yang dimiliki, banyak terdapat di sepanjang 

tepi terumbu dan bagian atas lereng, 

terutama yang terlindungi atau setengah 

terbuka. Bersifat banyak memberikan 

tempat perlindungan  bagi ikan dan 

invertebrata tertentu.

B.   Bentuk meja (Tabulate), bentuk bercabang 

dengan arah mendatar dan rata seperti 

meja. Karang ini ditopang dengan batang 

yang berpusat atau bertumpu pada satu 

sisi membentuk sudut atau datar.  

C.   Bentuk Berjari (Digitate Acropora), bentuk 

percabangan rapat dengan cabang seperti 

jari-jari tangan.

D.   Bentuk Padat (Massive), dengan ukuran 

bervariasi serta beberapa bentuk seperti 

bongkahan batu. Permukaan karang ini 

halus dan padat, biasanya ditemukan di 

sepanjang tepi terumbu karang dan bagian 

atas lereng terumbu.

Foto : WWF Indonesia-Solor Alor
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Foto : WWF Indonesia-Solor Alor

G.  Bentuk Jamur (Mushroom), berbentuk oval     

dan tampak seperti jamur,memiliki banyak 

tonjolan seperti punggung bukit beralur dari 

tepi hingga pusat mulut.

F.   Bentuk Lembaran (Foliose), merupakan 

lembaran lembaran yang menonjol pada 

dasar terumbu, berukuran kecil dan 

membentuk lipatan atau  melingkar, 

terutama pada lereng terumbu dan daerah-

daerah yang terlindung. 

E.   Bentuk Kerak (Encrusting), tumbuh menyerupai 

dasar terumbu dengan permukaan yang kasar 

dan keras serta berlubang-lubang kecil, banyak 

terdapat pada lokasi yang terbuka dan berbatu-

batu, terutama mendominasi sepanjang tepi 

lereng terumbu. Bersifat memberikan tempat 

berlindung untuk hewan-hewan kecil yang 

sebagian tubuhnya tertutup cangkang.

H.  Bentuk Submasif (Submassive), bentuk 

kokoh dengan tonjolan-tonjolan atau kolom-

kolomkecil, percabangan bentuk 

gada/lempeng dan kokoh.

I.    Karang Api (Millepora), semua jenis karang 

api yang dapat dikenali dengan adanya 

warna kuning di ujung koloni dan rasa 

panas seperti terbakar bila disentuh

J.  Karang Biru (Heliopora), dapat dikenali 

dengan adanya warna biru pada rangkanya.
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Kekayaan kehidupan laut Indonesia sangat melimpah dimana di dalamnya termasuk 

sumber daya ikan. Keanekaragaman hayati laut nusantara masih menyimpan potensi besar 

untuk dimanfaatkan secara lestari di masa depan. Di sisi lain, seiring dengan melimpahnya 

keanekaragaman hayati beserta fungsi ekologinya, secara tidak langsung pengelolaan 

wilayah laut merupakan sebuah tantangan besar. Selain bermanfaat bagi kehidupan bangsa 

selama ratusan tahun, laut juga sedang mengalami ancaman hebat dari dua sisi, yaitu 

ancaman dari daratan berupa polusi dan limbah, serta ancaman di laut langsung berupa 

perikanan ilegal (Pencurian oleh kapal-kapal asing), perikanan merusak (Bom dan sianida), 

dan penangkapan ikan berlebih.

Aktivitas di darat telah mengirim bahan buangan yang mengancam kehidupan laut. 

Sumber pencemaran tersebut berasal dari industri, pemukiman, perkotaan, pertambangan, 

pelayaran, pertanian dan budidaya perikanan. Begitu juga kegiatan manusia di kawasan 

pesisir dengan merombak pantai, muara, dan hutan mangrove. Umumnya ancaman di pesisir 

berupa perluasan pemukiman, aktivitas pariwisata bahari hingga konversi hutan mangrove 

untuk keperluan lain. Penangkapan ikan berlebih serta dengan cara-cara yang tidak ramah 

lingkungan adalah bentuk ancaman lain yang bersifat langsung terhadap sumberdaya laut. 

Teknik menangkap ikan dengan bahan kimia beracun, bom, dan pukat harimau menyebabkan 

efek sampingan bagi organisme lain.

Ancaman-ancaman dari manusia itu, semakin parah jika dikaitkan dengan gejala 

pemanasan global. Bumi yang makin menghangat menyebabkan iklim menjadi tidak normal. 

Fenomena EL Nino misalnya, telah menyebabkan pemutihan karang dalam skala luas. 

Dengan demikian, diperlukan upaya konservasi untuk melindungi, melestarikan, dan 

memastikan pemanfaatan sumberdaya ikan sejalan dengan kaidah-kaidah pembangunan 

berkelanjutan.

Foto : WWF Indonesia-Solor Alor
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Secara rinci, bentuk-bentuk ancaman tersebut adalah:

Ancaman Laut oleh Faktor  Alam

a. Tsunami

Tsunami berasal dari Bahasa Jepang yang berarti gelombang besar. Tsunami datang 

tiba-tiba beberapa saat setelah terjadi gempa. Tsunami terjadi karena adanya retakan atau 

pergeseran lempeng bumi atau letusan gunung api di dasar laut yang tak jauh dari garis 

pantai. Tsunami yang menyapu pantai dan daratan menyebabkan banyak kerusakan dan 

kerugian yang besar. Kita tentu masih ingat kejadian tsunami di Flores dan Aceh. Banyak 

sekali kerugian material bahkan korban jiwa yang diakibatkan. Selain itu, tsunami dipastikan 

merusak kawasan hutan mangrove dan terumbu karang yang ada di pantai.

c. Badai

Banyak tempat di Indonesia terutama di laut kondisinya sangat buruk pada musim 

hujan atau lebih dikenal di masyarakat pesisir dengan musim barat. Pada musim-musim 

seperti ini sering terjadi hujan besar diikuti angin kencang dan gelombang yang besar. Banyak 

nelayan tidak melaut karena seringnya terjadi badai pada musim barat. Bahkan pada musim 

kemarau atau masyarakat pesisir sering menyebut musim timur bisa juga terjadi badai dan 

gelombang besar yang disebabkan angin yang kencang.

Badai bisa menjadi penyebab kerusakan ekosistem laut karena hempasan ombak 

yang keras dan angin kencang. Badai menyebabkan banyaknya pohon mangrove tumbang, 

rusaknya terumbu karang dan padang lamun. Tidak sedikit pula kerugian masyarakat pesisir 

akibat banyaknya rumah yang rusak karena terjadinya badai.

b. Gunung Meletus

Kejadian gunung meletus yang merusak 

lingkungan laut memang tidak banyak di Indonesia. 

Beberapa diantaranya yang masih tercatat adalah 

meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda dan 

gunung di Laut Banda. Letusan terdahsyat adalah 

Gunung Krakatau yang menyebabkan tsunami 

dahsyat. Sedangkan letusan gunung di Laut Banda 

yang menumpahkan lahar panas di laut menyebabkan 

kerusakan terumbu karang dalam jumlah yang sangat 

besar.

foto : Bambang Parlupi/2005

Tsunami Aceh

Materi V  

Materi SMA Modul Pendidikan Lingkungan Hidup di Atas Kapal 119



Kerusakan Laut oleh Faktor Manusia

a. Penggunaan Alat Tangkap yang Tidak Ramah  Lingkungan

Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan diantaranya adalah bom, racun sianida, 

pukat harimau, kompresor, dll. Penggunaan alat tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem 

laut dalam jangka panjang yang menyebabkan sulit sekali untuk pulih kembali. Banyak 

kawasan terumbu karang sebagi rumah ikan rusak dan mati akibat penggunaan alat yang tidak 

ramah lingkungan. Alat tersebut juga sangat membahayakan bagi nelayan yang 

menggunakannya.

b. Penangkapan Berlebih (Over fishing)

Ikan di laut adalah sumberdaya alam yang dapat pulih kembali. Namun jika diambil 

secara berlebihan bisa menyebabkan cadangan di alam akan cepat habis atau punah 

sebelum mampu pulih kembali. Sudah banyak jenis ikan yang dinyatakan hampir punah 

sebagai akibat dari penangkapan berlebih. Sebagai contoh Ikan Napoleon sehingga 

pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi ikan ini sebelum punah.

c. Pengembangan Kawasan Pesisir

Pengembangan dan pembangunan kawasan pesisir sangat penting untuk menunjang 

kemajuan suatu daerah. Namun, jika pembangunan tersebut tidak direncanakan dengan baik 

dan tidak memperhatikan kondisi lingkungan maka nantinya hanya akan menyengsarakan 

masyarakat. Pembangunan pelabuhan, perhotelan ataupun perumahan di kawasan pesisir 

haruslah direncanakan dengan baik, karena jika tidak, akan berpotensi merusak ekosistem di 

perairan pantai.

Foto : WWF Indonesia-Solor Alor
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g. Pemanasan global

Polusi udara yang dihasilkan dari berbagai aktivitas 

manusia adalah penyebab utama terjadinya pemanasan 

global. Banyak biota laut sangat sensitif terhadap perubahan 

suhu yang ekstrim. Kenaikan suhu akibat pemanasan global 

menyebabkan banyak karang memutih bahkan mati. Jika 

karang mati, dapat dipastikan jumlah ikan juga akan menurun 

karena kehilangan rumah mereka yaitu terumbu karang. 

Diperkirakan ada lebih banyak lagi biota penghuni lautan 

terganggu atau mati karena kenaikan suhu ini.

h. Sedimentasi

Pengruhan atau sedimentasi terjadi ketika sedimen atau partikel pengeruh dibawa oleh 

aliran air dari darat ke laut terutama melalui sungai. Sedimentasi terjadi akibat aktivitas 

manusia di darat. Penggundulan hutan adalah penyebab utama sedimentasi di sungai yang 

akhirnya terbawa ke laut. Banyak biota laut terutama yang hidup di dasar seperti karang dan 

lamun sangat bergantung pada adanya sinar matahari. Jika terjadi pengeruhan atau 

sedimentasi, sinar matahari akan terhalang sehingga banyak biota di laut tidak bisa 

mendapatkan sinar matahari sehingga kehidupannya terganggu.

Cobalah cermati kedua kelompok ancaman tersebut di atas, 

lebih banyak yang diakibatkan manusia bukan?

Foto : WWF Indonesia-Solor Alor

Materi V  
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d. Penebangan hutan bakau

Hutan bakau secara fisik berfungsi sangat penting untuk melindungi garis pantai dari 

abrasi. Secara ekologis hutan bakau memberikan tempat perlindungan bagi banyak biota. 

Jika hutan bakau dirusak maka fungsi fisik dan ekologisnya pasti terganggu yang 

menyebabkan kerugian bagi manusia.

e. Pengambilan karang

Banyak masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir mengambil karang untuk 

membuat bangunan ataupun diambil kapurnya. Mereka beranggapan bahwa karang tersebut 

sudah mati dan tidak berguna lagi. Anggapan tersebut sama sekali tidak benar. Karang yang 

sudah mati berguna sekali menjadi penahan ombak dan tempat menempel bagi anakan 

(Juvenil) karang.

f. Polusi 

Polusi atau pencemaran yang menyebabkan kerusakan laut sebagian besar berasal 

dari darat sebagai sisa dari aktivitas manusia. Polusi tersebut bisa berupa sampah, limbah 

industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, buangan minyak kapal, dll. Polusi yang 

sebagian besar berasal dari darat terbawa oleh aliran sungai dan mencemari laut, sisanya 

merupakan sisa aktivitas langsung di laut. Polusi di laut menyebabkan kerusakan ekosistem 

dan memusnahkan banyak biota laut. 

Sampah anorganik, plastik dan styrofoam misalnya, membutuhkan waktu ribuan tahun 

untuk bisa diuraikan oleh alam (Styrofoam bahkan tidak bisa diuraikan oleh alam selamanya). 

Sampah-sampah tersebut akan mengotori laut dalam jangka waktu yang sangat lama. Selain 

sampah-sampah tersebut mengganggu keindahan laut, sampah jika menutup iterumbu 

karang akan membuatnya mati. Jika sampah tersebut termakan oleh ikan atau Penyu (Karena 

sampah plastik mirip dengan Ubur-ubur) juga akan menyebabkan kematian.

Limbah cair dari pabrik dan industri atau tumpahan minyak dari kapal tanker juga sangat 

lama diuraikan oleh alam. Limbah tersebut biasanya mengandung bahan kimia yang 

berbahaya. Jika limbah tersebut sampai di laut, dipastikan ribuan mahluk hidup yang ada di 

laut akan mati. Hal ini tentu akan mengancam kelestarian sumberdaya alam laut yang ada dan 

sangat merugikan manusia.
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Dalam rangka mengatasi degradasi sumberdaya kelautan di Indonesia, diperlukan 

suatu upaya yang efektif. Upaya ini dirancang agar mampu mengakomodasi kebutuhan 

masyarakat. Rancangan tersebut adalah dengan menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki 

potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, gejala alam dan keunikan, serta 

ekosistemnya menjadi Kawasan Konservasi Laut (KKL). Rancangan ini telah diterapkan di 

banyak negara.

Ditinjau dari kepentingan ekonomi dan lingkungan, sudah selayaknya untuk 

mencanangkan sedikitnya 10% dari 81.000 km2 daerah pesisir dan 5,8 juta km2  daerah 

lautan Indonesia sebagai cagar alam laut atau KKL dan taman nasional laut untuk 

melestarikan dan melindungi kekayaan keanekaragaman hayati laut yang masih tersisa.  Ada 

beberapa manfaat yang jelas yang dapat dihasilkan dari investasi dengan membuat KKL di 

perairan Indonesia, bukan saja sebagai alat untuk mengelola dan melestarikan perikanan dan 

sumberdaya genetisnya, tetapi juga setara untuk budidaya, khususnya budidaya laut sebagai 

sumber bibit dan induk.
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Sebuah kawasan konservasi laut terbagi dalam beberapa wilayah atau zona, yang 

secara garis besar ada wilayah dimana boleh melakukan penangkapan/pengambilan dan ada 

wilayah larang ambil. Luas wilayah larang ambil tidak lebih dari 30% dari total luasan KKL. 

Tujuan ditetapkannya wilayah larang ambil adalah sebagai berikut:

1. Wilayah larang ambil dapat meningkatkan produksi anakan ikan sehingga dapat 

memperbaharui sumberdaya ikan di wilayah penangkapan.

2. Wilayah larang ambil memungkinkan pergerakan induk dan ikan muda ke dalam wilayah 

penangkapan.

3. Wilayah larang ambil menyediakan tempat perlindungan bagi spesies yang lemah.

4. Wilayah larang ambil dapat mencegah kerusakan habitat.

5. Wilayah larang ambil dapat mendukung pengembangan komunitas biologi alami yang 

berbeda dengan komunitas-komunitas yang terdapat di daerah tangkapan.

6. Wilayah larang ambil membantu upaya pemulihan dari gangguan manusia dan alam

Banyak bukti manfaat kawasan konservasi laut dalam mendukung perikanan 

berkelanjutan.  Ada bukti kuat bahwa wilayah larang ambil memiliki persediaan ikan yang lebih 

banyak dibandingkan dengan wilayah penangkapan. Dari hasil penelitian juga membuktikan 

bahwa ukuran ikan di wilayah larang ambil juga lebih besar dibandingkan di wilayah 

penangkapan. Para ahli juga mencatat bahwa komposisi jenis ikan di wilayah larang ambil 

lebih banyak dibandingkan dengan wilayah penangkapan. Dalam sebuah penelitian 

dilaporkan bahwa dari 110 jenis ikan yang dijumpai di wilayah terumbu karang yang dilindungi, 

52 jenis diantaranya tidak dijumpai di wilayah penangkapan.

.

Foto : WWF Indonesia-Solor Alor
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Pengenalan Biota Laut 

( Fasilitator ) Menyebutkan Peranan Biota Laut di Alam.

1 Fasilitator menceritakan sekilas peranan biota laut di alam, lalu pemutaran film tentang 

salah satu biota laut di alam.

2. Setelah menonton film, peserta dibagi dalam kelompok untuk berdiskusi bersama 

tentang peranan biota laut di alam.

3. Fasilitator menyiapkan bahan bacaan yang diambil dari buku, koran, majalah dan

 internet.

4. Setiap kelompok boleh memilih jenis hewan yang ingin mereka dapatkan informasinya, 

setiap kelompok berjumlah dua dan diatur untuk tidak sama dengan kelompok yang 

lain.

5. Setelah mereka mendapat informasi dari bacaan tersebut, peserta mempresentasikan 

hasil temuan mereka di dalam literatur.

6. Fasilitator menyimpan informasi yang mereka tulis.

(Siswa) Menyebutkan Peranan Biota Laut di Alam.

Pilihlah hewan yang akan kalian jadikan bahan diskusi dalam kelompok. Tuliskan hasil diskusi 

tersebut di dalam LKS kalian beserta gambar  dan tuliskan juga di kertas yang besar untuk 

bahan presentasi.

Nama Kelompok :
Nama Hewan       :
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Diskusi dan Pengamatan Sederhana Biota.  

( Fasilitator ) Menyebutkan Peranan Biota Laut di Alam.

1 Peserta diajak untuk melakukan pengamatan sesuai jenis hewan yang mereka pilih.

2. Mereka mencatat hasil temuan mereka di lapangan.

3. Hasil temuan tersebut, dtuliskan lagi di dalam kertas baru, atau di kertas yang menjadi 

bahan presentasi mereka sebagai tambahan.

4. Peserta mempresentasikan kembali hasilnya, dengan menceritakan perbedaan 

metode yang mereka lakukan pada kegiatan pertama dan kedua.

5. Fasilitator mengulas hasil presentasi semua peserta.

(Siswa) Pengamatan Sederhana Biota.

Amati hewan yang kalian pilih. Catat semua informasi hewan tersebut.

Nama Hewan                
Fisik:
-  Bentuk badan                     
-  Kaki/tangan/ekor                
-  Warna                                
-  Mulut/gigi
-  Badan lunak/keras/sisik
-  Bersuara/tidak:
-  Cara berpindah
-  Gambar Hewan

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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Ekosistem.  

( Fasilitator ) Melengkapi Jaring Makanan di Setiap Habitat (Lebih Kompleks).

1 Fasilitator menerangkan tentang jaring makanan. .

2. Fasilitator mengeluarkan flipcart bergambar penampang ekosistem beserta biota yang 

ada di dalamnya.

3. Lalu fasilitator mengeluarkan flipcart yang memiliki magnet.

4. Fasilitator meminta peserta untuk membuat jaring makanan di atas  flipcart  dengan 

menggunakan pin magnet.

5. Fasilitator mengulas hasil kerja peserta (kelompok).

(Siswa) Melengkapi Jaring Makanan di Setiap Habitat (Lebih Kompleks).

Gambar Jaring Makanan
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Ekosistem.  

( Fasilitator ) Faktor Penyebab Kerusakan Ekosistem.

1 Fasilitator menerangkan faktor penyebab kerusakan ekosistem, dengan diskusi interaktif.

2. Fasilitator menyiapkan kontener atau box  berwarna bening atau transparan dan diisi dengan air 

laut.

3. Berilah peserta  tanah, sampah plastik, daun-daun kering, kecap, diterjen. 

4. Fasilitator membawa box berisi air dan bertanya pada peserta “siapa yang berani 

mencuci tangan dan muka pada air ini?” sambil mempraktekkan. Jika peserta berkata berani, 

carilah wakil dari mereka untuk mencuci tangan dan muka juga.

5. Setelah selesai, fasilitator berjalan melintasi para peserta. Dan bagi peserta yang 

memegang tanah atau plastik atau daun-daun, atau kecap atau diterjen diintruksikan untuk 

memasukan bahan tersebut ke dalam box  air.

6. Setelah semua bahan masuk, fasilitator menjelaskan pada peserta, “ Inilah kebiasaan  kita, suka 

membuang sampah dan limbah sembarangan.  Selain itu akibat hutan ditebang, menyebabkan 

longsor yang mengakibatkan banyak terjadi endapan tanah juga”.

7. Tanyakan kembali pada peserta “Siapa yang mau mencuci tangan dan muka dengan air ini?”

8. Jika tidak ada yang mau, fasilitator mengulas “ Ini dampak dari pencemaran, laut 

menjadi kotor, kita saja tidak mau mencuci tangan, apalagi hewan yang hidup di dalamnya? Tentu 

para hewan itu tidak mau tinggal di dalamnya”.

9. Lalu fasilitator kembali jalan mengelilingi peserta, dan mengintruksikan pada peserta untuk 

mengambil benda atau bahan yang telah mereka masukan ke dalam container. 

10. Untuk tanah, diterjen dan kecap, tidak bisa diambil oleh peserta, karena sudah larut 

dalam air.

11. Fasilitator kembali mengulas “Lebih baik mencegah dari pada memperbaiki”. 

Memperbaiki perlu waktu yang lama untuk menjadi baik seperti sedia kala.

12. Fasilitator menerangkan, ini adalah beberapa aktivitas kegiatan manusia yang 

merusak ekosistem. 

Siswa) Faktor Penyebab Kerusakan Ekosistem. 

Setelah kalian bermain bersama, apa pendapat kalian tentang: 

1. Faktor penyebab kerusakan ekosistem laut

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.2. Dampak akibat dari kerusakan itu

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
?
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( Fasilitator ) Upaya Pelestarian Ekosistem.  

1. Fasilitator mengulas kembali permainan yang telah dilakukan.

2. Fasilitator membagi peserta dalam kelompok, untuk mendiskusikan upaya yang bisa 

dilakukan untuk pelestarian ekosistem.

3. Hasil diskusi di presentasikan di depan teman-teman mereka.

4. Fasilitator mengulas hasil diskusi mereka dan ditutup dengan pemutaran film 

dokumenter tentang sosok penyelamat lingkungan.

( Siswa)  Upaya Pelestarian Ekosistem.

Diskusikan bersama kelompok kalian, upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam pelestarian 

ekosistem, baik berupa tulisan, data, puisi, gambar atau apapun yang membuat orang yang 

membaca atau melihat mengerti.

Nama Kelompok: :
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( Siswa ) Teka-Teki Silang (TTS). 

1. Isilah sejumlah pertanyaan di bawah ini.

2. Hasil jawaban yang benar dengan kecepatan waktu menjadi penilaian.

3. Peserta yang lebih dahulu selesai dan benar akan mendapat hadiah.

Mendatar:

1.  Batu yang keras, banyak di pantai.
3.  Ikan yang tinggal di ekosistem  
     mangrove yang memiliki mata seperti  
      kodok.
4. Ekosistem tempat tanaman bakau 
     tumbuh.
6. Predator terbesar di ekosistem  
     terumbu karang.
8.  Tempat hewan hidup.
9.  Binatang yang hidup disemua 
     perairan dan sering disalah artikan 
     sebagai cumi-cumi

Menurun :

2.  Hewan ini suka hidup di dalam gua, 
menggunakan tangannya untuk berenang 
dan menangkap mangsa
4.  Mahluk hidup ini yang menjaga dan 
merusak ekosistem laut.
5.  Hubungan mahluk hidup dengan 
lingkungannya.
7.  Nama lain mahluk hidup berupa hewan 
dan tumbuhan.

1

3

4 5

6

7

8

9

2

Materi SMA Modul Pendidikan Lingkungan Hidup di Atas Kapal 131

Lembar Kerja Siswa 6  



( Siswa ) Teka-Teki Silang (TTS). 

1. Isilah sejumlah pertanyaan di bawah ini.

2. Hasil jawaban yang benar dengan kecepatan waktu menjadi penilaian.

3. Peserta yang lebih dahulu selesai dan benar akan mendapat hadiah.

Mendatar:

3.  Hewan ini mengapung di laut, akan pergi 

kemana pun gelombang membawa.

6.  Ekosistem yang menyerupai padang 

rumput yang hijau.

7.  Nama lain hewan melata.

8.  Reptil laut yang makanannya lamun dan 

ubur-ubur.

10.  Hewan ini suka dipakai manusia untuk 

beratraksi.

12.  Pada rantai makanan sebagai 

tingkatan paling bawah (penghasil).

Menurun :

1. Hewan ini hidup di berbagai ekosistem. 

Jika kena durinya bisa membuat badan kita 

panas dingin.

2.  Tergerusnya tanah atau pasir oleh air.

4.  Nama lain mahluk hidup di air.

5.  Hewan tidak bertulang belakang.

9.  Reptil laut yang ganas.

11.  Hewan ini bersaudara dengan karang, 

memiliki tentakel yang mengandung sel 

penyengat agar dapat menangkap hewan 

dan tumbuhan laut yang kecil.

1

5

7

9

2

3

6

8

10 11

12

4
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(Fasilitator) Membuat Poster untuk Melestarikan Ekosistem

1. Fasilitator menerangkan tentang ekosistem.

2. Membagi peserta dalam dua kelompok, dan mengajak peserta ke pantai.

3. Siapkan alat berupa ember, sekop. Bagi peserta dalam dua kelompok besar.

4. Minta peserta membuat istana dari pasir. Untuk kelompok pertama, menggunakan 

pasir saja, sedangkan kelompok kedua bisa menggunakan pasir dicampur batu, 

ranting, dedaunan. 

5. Setelah istana jadi, fasilitator menilai hasil pekerjaan mereka. 

6. Setelah dinilai, fasilitator bertanya, kekuatan bangunan ini. Jika ada angin atau ombak 

datang, apakah istana tersebut kuat?

7. Peserta pertama diminta mengambil air dan menyiram istana tersebut. Amati apa yang 

terjadi.

8. Peserta kedua melakukan hal yang sama. Amati apa yang terjadi.

9. Bandingkan hasil dari istana tersebut, lalu fasilitator mengulas tentang fungsi karang, 

pohon-pohon yang ada adalah untuk menghalangi abrasi laut akibat angin dan air.

10. Kelompok yang sudah dibentuk, berdiskusi untuk membuat poster pelestarian 

ekosistem.

11. Hasil poster dipresentasikan di depan teman-teman, dan diulas oleh fasilitator.

“ Terumbu Karang di Pulau Kwane,
Desa Meko, Lembata, NTT “
Foto: WWF Indonesia - Solor Alor
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(Siswa) Membuat Poster untuk Melestarikan Ekosistem

Buatlah poster seindah mungkin yang bisa dimengerti oleh orang yang melihat atau temanmu 

dengan tema ”PELESTARIAN EKOSISTEM” 

Nama :
Judul  :
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(Fasilitator) Membuat Cerita Tentang Ekosistem Wilayah Pesisir dan Laut. 

1. Fasilitator mengajak peserta membuat karangan tentang ekosistem pesisir dan laut.

2. Yakinkan pada semua peserta, bahwa menulis cerita tidak susah.

3. Cerita yang sudah ditulis dibacakan di depan kelas oleh peserta itu sendiri. Bila 

ada cerita yang bagus, dan peserta tidak berani membacakan bisa diwakilkan pada 

temannya.

Contoh karangan :

Pesona Laut

Laut  indah membentang di hadapanku. Dengan air biru nan jernih, berpadu 

dengan kumpulan pohon bakau. Pagi itu matahari mulai memperlihatkan kekuatannya 

dengan panas yang dipancarkan. Aku mencari keteduhan di bawah pohon bakau. Saat 

aku tengah termenung memandang laut dan camar yang berterbangan, tiba-tiba ada 

sesuatu yang menggelitik kakiku. Ketika aku lihat, seekor kelomang sedang berjalan. 

Mungkin dia berfikir, kakiku adalah batang pohon bakau. Segera kuangkat kakiku untuk 

member jalan bagi kelomang.

Karena terlalu asyik termenung, tidak kusadari air perlahan mulai surut, dan 

terlihatlah daun-daun seperti rumput alang-alang. Penasaran, dengan tanaman 

tersebut, aku melihat lebih dekat. Di sana, banyak terlihat bintang laut dan bulu babi 

dengan ragam bermacam-macam. Tadinya aku takut untuk mendekat, tetapi melihat 

ketenangan hewan tersebut, aku mulai memegang bintang laut. Hewan itu lunak, dan 

sangat jinak. Tidak kusangka, pesona yang ada di alam begitu indah. Hingga sore 

datang, bias sinar mentari senja kemerahan menambah indahnya pemandangan laut. 

Aku berjanji akan menjaga keindahan itu untuk bisa dinikmati oleh generasiku yang 

akan datang.
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(Siswa) Membuat Cerita Tentang Ekosistem Wilayah Pesisir dan Laut. 

Buatlah sebuah cerita tentang ekosistem pesisir dan laut. Setiap karangan yang kalian buat 

adalah bentuk ekspresi diri kalian. Selamat mengarang!

Nama :
Judul  :     
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 Kuis dan Games Kotak Rahasia 

1. Peserta dibagi dalam kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4 – 6 orang.

2. Sediakan kotak yang berisi nilai (Poin). Tiap peserta harus mengumpulkan nilai      

karena yang paling besar menjadi pemenangnya.

3 Wakil kelompok melempar kotak itu dengan batu, karet yang di gulung atau media lain 

dengan membelakangi petak.

4. Bila batu atau  karet yang dilempar berada di dalam kotak bergambar, maka peserta 

lawan  harus memberikan pertanyaan sesuai dengan tema gambarnya.

5. Jawaban yang benar dan lengkap  akan diberi nilai atau poin 4,bila jawaban kurang 

lengkap akan diberi nilai 2. Sedangkan jawaban yang salah tidak mendapat nilai. Tugas 

fasilitator adalah mencatat poin tersebut.
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(Fasilitator) Cerita Lingkungan Hidup.

1. Fasilitator menerangkan lingkungan hidup. Dengan proses diskusi serta tanya 

jawab.

2. Setelah peserta tahu tentang lingkungan hidup, mintalah mereka belajar 

berkelompok dengan mencari cerita rakyat yang ada di daerah masing-masing dan 

menuliskannya.

3. Fasilitator meminta wakil dari para kelompok untuk maju dan bercerita hasil dari 

yang mereka dapat.

4. Beri pertanyaan kepada mereka, “ Mengapa cerita tersebut termasuk dalam cerita 

lingkungan hidup?”. Dan pertanyaan itu bisa dijawab oleh seluruh anggota 

kelompok.

(Siswa) Cerita Lingkungan Hidup.

Tuliskan secara singkat cerita rakyat di daerah kalian yang berkaian dengan 

lingkungan hidup.

Nama :
Judul  :     
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.(Fasilitator)  Kliping 

1. Fasilitator menyiapkan koran dan majalah yang berhubungan dengan lingkungan 

hidup .

2. Fasilitator mengkelompokan peserta.

3. Fasilitator mengintruksikan pada setiap kelompok mengambil satu tema dari kliping 

tersebut, lalu mendiskusikan bersama tentang isi kliping dan cara mengajak 

masyarakat untuk mau berbuat untuk menjaga ekosistem pesisir dan laut yang ada 

di daerahmu.

4. Presentasikan hasil diskusi di depan teman-teman mereka.

5. Fasilitator mengulas dan menyimpulkan.

(Siswa)  Kliping 

Bacalah koran atau majalah yang berhubungan dengan lingkungan. Pilihlah yang akan 

dijadikan bahan diskusi dalam kelompok kalian. Tuliskan bahan kliping tersebut dan hasil 

diskusi kalian. Selamat berdiskusi!

Tulisan asli koran atau majalah
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Tuliskan atau gambarkan  hasil diskusi kalian dengan cara mengajak masyarakat untuk mau 

berbuat untuk menjaga ekosistem pesisir dan laut yang ada di daerahmu.

Nama kelompok :
Hasil diskusi       :
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