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LAMPIRAN :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU - PULAU
KECIL
NOMOR 09 /PER-DJKP3K/2013
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMETAAN
POTENSI SUMBER DAYA PULAU-PULAU
KECIL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang besar

karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi,

pertahanan dan keamanan serta adanya ekosistem khas tropis dengan

produktivitas hayati tinggi. Selain potensi terbarukan pulau-pulau

kecil juga memiliki potensi yang tak terbarukan seperti pertambangan

dan energi kelautan. Selain itu pulau-pulau kecil mempunyai  potensi

seperti wisata bahari, transportasi dan industri maritim.

Karakteristik yang beragam dan besarnya potensi pulau-pulau

kecil di Indonesia menjadikan pulau-pulau kecil sebagai salah satu

sasaran prioritas pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan,

serta merupakan orientasi kebijakan perencanaan pembangunan

pemerintah Indonesia ke depan. Upaya pengembangan pulau-pulau

kecil kini terus diupayakan oleh pemerintah untuk mencapai pulau-

pulau kecil yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Upaya ini perlu

didukung dengan penyediaan data dan informasi potensi pulau-pulau

kecil yang akurat, up to date dan siap pakai sehingga dapat menjadi

referensi bagi para stakeholder dan pengambil keputusan dalam

rangka pengembangan potensi pulau-pulau kecil.

Kegiatan pemetaan potensi sumber daya pulau-pulau kecil

merupakan salah satu upaya untuk menyediakan data dan informasi

potensi sumber daya pulau sekaligus memberikan informasi awal

mengenai arah pemanfaatan ruang pulau yang rasional dan

berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyebutkan bahwa Pemerintah

dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pentingnya penyediaan data dan informasi ini juga diamanatkan

dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan

Pulau-pulau Kecil Terluar;

3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 Tentang Jaringan Data

Spasial Nasional;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.

16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.

20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan

Perairan di Sekitarnya; dan

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

KEP.15/MEN/2006 tentang Pedoman Umum Identifikasi Data Tata

Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Untuk mendukung program pemetaan potensi pulau di seluruh

wilayah Indonesia, dibutuhkan acuan yang sama bagi setiap pelaksana

kegiatan. Pedoman Teknis Pemetaan Sumber daya Pulau-pulau Kecil

diharapkan mampu mengarahkan upaya penyediaan data dan

informasi potensi pulau yang tepat sehingga dapat menunjang

kegiatan integrasi data spasial tematik sumber daya pesisir dan laut

termasuk pulau-pulau kecil di Indonesia dalam upaya mewujudkan

one map.
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B. Tujuan
Tujuan Pedoman Teknis Pemetaan Potensi Sumber daya Pulau-pulau Kecil

adalah:

1. memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan pemetaan potensi

sumber daya pulau-pulau kecil.

2. membangun kesamaan persepsi dan tindakan bagi para pelaksana

teknis, perencana dan stakeholder dalam penyajian data dan informasi

spasial pulau-pulau kecil

C. Sasaran
Sasaran Pedoman Teknis Pemetaan Potensi Sumber daya Pulau-pulau Kecil

adalah:

1. Terarahnya kegiatan pemetaan potensi sumber daya pulau-pulau kecil

oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

2. Terwujudnya kesatuan data dalam pemetaan potensi sumber daya

pulau-pulau kecil dalam mendukung program one map policy.

D. Ruang Lingkup Pedoman
Ruang lingkup pedoman teknis pemetaan potensi sumber daya pulau-pulau

kecil meliputi:

1. Tahapan kegiatan pemetaan potensi sumber daya pulau-pulau kecil;dan

2. Penyusunan dan penyajian peta.

E. Batasan Peristilahan
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Band adalah Sekumpulan data berisi nilai-nilai yang disimpan dalam

suatu berkas (file) yang menggambarkan spektrum elektromagnetik

tertentu.

2. Bentuk Lahan adalah bentukan pada permukaan bumi sebagai hasil

dari perubahan bentuk permukaan bumi oleh proses-proses

geomorfologis yang beroperasi di permukaan bumi.

3. Citra Satelit adalah produk penginderaan jauh yang dihasilkan dari

perekaman obyek di permukaan bumi yang menggunakan sensor

satelit yang merekam dengan cara pemindaian/scanning, yang

umumnya disimpan dalam bentuk file digital.
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4. Data Primer adalah data yang dihasilkan dengan mengukur secara

langsung baik melalui interpretasi, sensus maupun survei lapangan.

5. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penyedia data atau

institusi penyedia data.

6. Data Spasial adalah data yang mempunyai referensi atau informasi

lokasi dalam kedudukannya diruang muka bumi.

7. Data Non Spasial adalah data yang tidak mempunyai referensi atau

informasi lokasi dalam kedudukannya diruang muka bumi.

8. SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah sistem informasi khusus

yang mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi

keruangan).

9. Ikan Indikator adalah kelompok ikan karang yang dijadikan sebagai

indikator kesehatan terumbu.

10. Ikan Major adalah golongan ikan hias dan non ikan hias yang selalu

berasosiasi dengan  karang, baik sebagai penetap maupun pelintas.

11. Ikan Target adalah kelompok ikan yang menjadi target nelayan,

umumnya merupakan ikan pangan dan bemilai ekonomis.

12. Industri Non Ekstraktif adalah industri yang mengambil bahan baku

dari tempat lain atau yang disediakan oleh industri lain.

13. Koreksi Geometrik adalah perbaikan geometri citra satelit dengan cara

penempatan kembali posisi piksel sedemikian rupa sehingga

dihasilkan gambaran obyek yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di

lapangan atau pada peta topografi.

14. Koreksi Radiometrik adalah perbaikan kesalahan citra satelit yang

disebabkan oleh adanya pantulan balik dari partikel-partikel di

atmosfer yang ikut terekam oleh detektor satelit, yang mengakibatkan

terjadinya penambahan nilai piksel obyek tertentu. Koreksi radiometrik

dilakukan dengan cara memperbaiki nilai spektral citra, yang pada

prinsipnya adalah menghilangkan penambahan tingkat kecerahan

piksel akibat hamburan atmosfer.

15. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana,

baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami
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dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

16. Nilai Spektral Citra adalah nilai pantulan spektral setiap obyek terkecil

di permukaan bumi, yang merupakan jumlah energi elektromagnetik

yang dipantulkan dan diemisikan dari setiap obyek tersebut yang

dicatat oleh sistem penginderaan jauh.

17. Wisata Bahari adalah jenis wisata minat khusus yang memiliki

aktivitas terkait dengan kelautan, baik di atas permukaan laut

maupun kegiatan yang ada di bawah permukaan laut.

18. Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi

tentang obyek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisis data yang

didapat dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap

obyek, daerah atau gejala yang dikaji.

19. Penutupan Lahan (Landcover) berkaitan jenis kenampakan yang ada

dipermukaan bumi.

20. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan

manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi

yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala tertentu.

21. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau

buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada

suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan

georeferensi tertentu.

22. Peta Tematik adalah peta yang menyajikan data dan informasi dengan

tema-tema tertentu.

23. Piksel adalah dimensi gambar terkecil dalam obyek terkecil

24. Pulau adalah daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh

air, dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi

25. Pulau Kecil adalah pulau dengan ukuran luas lebih kecil atau sama

dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan

ekosistemnya
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26. Resolusi adalah jumlah piksel atau gambar elemen yang tersusun

dalam sebuah gambar digital

27. Spesies Endemik adalah spesies yang hanya ditemukan di suatu

tempat dan tidak ditemukan di tempat lain.

28. Sumber daya Pulau-pulau Kecil adalah seluruh sumber daya alam

yang terdiri dari semua jenis sumber daya alam dapat pulih maupun

tidak dapat pulih serta jasa lingkungan yang membentuk ekosistem

pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau kecil.
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BAB II
TAHAPAN PEMETAAN POTENSI SUMBER DAYA PULAU-PULAU KECIL

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan pada kegiatan pemetaan di

pulau kecil meliputi: persiapan peta dan citra satelit, pembuatan peta kerja,

penentuan lokasi dan jumlah sampel, jenis dan metode pengambilan data,

serta pengolahan dan analisis data.

A. Persiapan Peta dan Citra Satelit
1. Peta Dasar

Peta dasar merupakan peta yang berisi informasi dasar kondisi

pulau, meliputi batas poligon, batas administratif, jalan dan sungai.

Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial,

peta dasar yang sesuai digunakan dalam survei identifikasi potensi

pulau-pulau kecil berupa Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 1.000, 1

: 2.500, 1 : 5.000, 1 : 10.000, 1 : 25.000, dan skala 1 : 50.000 yang

dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

2. Citra Satelit
Citra satelit yang sudah tersedia dan dapat digunakan untuk

kegiatan pemetaan antara lain: Landsat TM, ALOS, SPOT 4, SPOT 5,

SPOT 6, Hyperion, Quickbird, IKONOS, Geoeye, Orbview, dan

Worldview. Jenis citra satelit yang digunakan akan berkaitan erat

dengan skala peta yang akan dihasilkan. Berikut disajikan jenis citra

satelit dan skala peta yang dihasilkan (Tabel 1).

Tabel 1. Jenis citra satelit dan skala peta yang dihasilkan.

No Citra Satelit
Resolusi
Spasial

Skala Peta

1. Landsat TM 30 m 1 : 50.000 – 1 :

100.000

2. ALOS, SPOT 4, SPOT

5

10 m 1 : 26.000 - 50.000

3. Hyperion, SPOT 4-5,

ALOS

5 - 10 m 1 : 11.000 - 25.000
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No Citra Satelit
Resolusi
Spasial

Skala Peta

4. SPOT 5, SPOT 6,

Quickbird, IKONOS

Geoeye, Orbview,

Worldview

< 5 m 1 : 2.500 – 1 : 10.000

B. Pembuatan Peta Kerja
Pada tahap pembuatan peta kerja, diperlukan peta kerja yang

akan digunakan sebagai acuan untuk melakukan pemetaan pulau kecil.

Untuk mendapatkan peta kerja, maka dilakukan pengolahan citra

satelit, yang meliputi pengolahan awal serta interpretasi, delineasi dan

klasifikasi.

1. Pengolahan Citra Satelit
a. Pengolahan awal

Tahap pengolahan awal citra satelit (image preprocessing)

dilakukan untuk memperbaiki data citra asli (raw data) menjadi

citra satelit yang siap untuk diinterpretasi. Pekerjaan yang

dilakukan meliputi perbaikan kesalahan akibat hamburan

partikel di atmosfer yang terekam oleh citra satelit (radiometric

correction), perbaikan kesalahan posisi perekaman citra satelit

terhadap referensi bumi (geometric correction) dan penajaman

obyek pada citra melalui perentangan nilai spektral citra.

1) Koreksi Radiometrik
Mengacu pada Inpres No. 6 Tahun 2012 tentang

Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan

dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi,

bahwa penggunaan citra satelit resolusi tinggi yang disediakan

oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

sudah dilakukan koreksi radiometrik dan spektral. Namun jika

belum dilakukan korensi radiometrik, maka pengguna dapat

melakukannya.
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Koreksi radiometrik dilakukan untuk menghilangkan

kesalahan radiometrik, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh

adanya pantulan balik dari partikel-partikel di atmosfer yang

ikut terekam oleh detektor satelit, yang mengakibatkan

terjadinya penambahan nilai piksel obyek tertentu. Koreksi

radiometrik dilakukan dengan cara memperbaiki nilai spektral

citra, yang pada prinsipnya adalah menghilangkan

penambahan tingkat kecerahan piksel akibat hamburan

atmosfer.

Metode yang digunakan untuk koreksi radiometrik adalah

metode penyesuaian histogram, yaitu dengan cara mengurangi

seluruh nilai piksel citra dengan nilai kecerahan dari

hamburan atmosfer. Nilai piksel citra dan besarnya nilai

kecerahan akibat hamburan atmosfer dapat diketahui melalui

histogram citra atau melalui perhitungan statistik citra.

2) Koreksi Geometrik
Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan,

Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi

Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi, bahwa Badan

Informasi Geospasial (BIG) berkewajiban untuk menyiapkan

citra tegak resolusi tinggi untuk keperluan  survei dan

pemetaan berdasarkan hasil pengolahan atas data citra satelit

resolusi tinggi berupa koreksi radiometrik dan spektral oleh

LAPAN. Dengan demikian citra resolusi tinggi yang digunakan

untuk kegiatan pemetaan harus dikoreksi geometik oleh BIG.

Koreksi geometrik yang paling mendasar adalah

penempatan kembali posisi piksel sedemikian rupa sehingga

dihasilkan gambaran obyek yang sesuai dengan kondisi

sebenarnya di lapangan atau pada peta topografi. Pada koreksi

geometrik terjadi pengalihan posisi (relokasi) seluruh piksel

pada citra sehingga membentuk konfigurasi piksel baru yang

dipersepsikan sebagai citra.
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Koreksi geometrik ini dilakukan dengan menggunakan

rujukan titik-titik tertentu pada peta (peta topografi) yang

mempunyai posisi kenampakan yang sama dengan titik-titik

yang ada pada citra. Pasangan titik-titik tersebut kemudian

digunakan untuk membangun fungsi matematis yang

menyatakan hubungan posisi sembarang titik pada citra

dengan titik yang sama pada peta. Hasilnya adalah citra digital

yang memiliki koordinat baru dan konfigurasi piksel yang baru.

Perubahan posisi piksel ini secara otomatis menyebabkan

perubahan nilai spektral dan menyebabkan citra digital

memiliki kesalahan radiometrik kembali, sehingga perlu

dilakukan penataan ulang piksel-piksel yang berubah tersebut.

Metode yang diterapkan untuk mengembalikan posisi piksel-

piksel citra digital adalah interpolasi nilai piksel citra atau

disebut resampling.

3) Penajaman Citra
Penajaman citra yang umum digunakan ada dua, yaitu

equalisasi histogram dan perentangan linear. Teknik equalisasi

histogram akan memberikan efek kontras yang tajam (kontras

maksimum) pada citra, sehingga perbedaan antara obyek yang

satu dengan obyek lain akan lebih jelas. Teknik ini lebih rumit

dari perentangan linear karena menggunakan hitungan

statistik.

Perentangan linear baik untuk mempertajam kenampakan

obyek tertentu yang terwakili oleh histogram. Teknik ini dapat

dilakukan secara interaktif dengan melihat distribusi nilai citra

asli (nilai maksimum dan minimum), kemudian nilai minimum

ditarik ke titik nol dan nilai maksimum ditarik ke titik 255.

Untuk citra multispektral, perentangan dilakukan terhadap

band merah, hijau dan biru dalam komposisi warna RGB.

Metode perentangan ini sangat bermanfaat untuk kajian

terumbu karang, pengenalan obyek secara visual maupun
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penentuan titik referensi lapangan pada citra resolusi tinggi.

Secara teknis penajaman kontras ini dapat dilakukan dengan

software pengolahan citra.

b. Interpretasi, Delineasi dan Klasifikasi
Interpretasi citra satelit merupakan serangkaian kegiatan

identifikasi, pengukuran dan penterjemahan data-data dari data

penginderaan jauh untuk memperoleh informasi yang memiliki

makna. Data yang diperoleh melalui interpretasi citra antara lain:

tutupan lahan, mangrove, terumbu karang dan lamun.

Hasil interpretasi penutupan lahan, mangrove, serta

terumbu karang dan lamun menghasilkan peta tentatif yang

digunakan untuk menentukan sampel yang akan dicek di

lapangan. Hasil penentuan sampel bersama dengan informasi

dasar lainnya digunakan sebagai peta kerja untuk acuan ground

check.

1) Penutupan Lahan (landcover)
Interpretasi penutupan lahan pada citra penginderaan

jauh dilakukan dengan pendekatan unsur interpretasi citra

yaitu rona/warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan,

situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Interpretasi tersebut

untuk menghasilkan jenis-jenis penutupan lahan pulau

berbasis Penginderaan Jarak Jauh dan Sistem Informasi

Geografis (SIG). Klasifikasi penutupan lahan pulau harus

mempertimbangkan hirarki pemetaan, misalnya citra yang

beresolusi sedang seperti SPOT akan menghasilkan kelas yang

berbeda dengan citra resolusi tinggi, seperti Ikonos, Quickbird,

WorldView, dan lain-lain. Klasifikasi penutupan lahan dapat

dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Klasifikasi penutupan lahan

Skala
> 50.000

Skala
26.000-50.000

Skala
25.000 - 11.000

Skala
< 10.000

1  Daerah

Bervegetasi

1.1 Daerah

Pertanian

1.1.1  Sawah

1.1.2  Ladang

1.1.3  Perkebunan

1.2 Daerah

bukan

pertanian

1.2.1  Hutan 1.1.2.1  Hutan lahan

kering

1.1.2.2  Hutan lahan

basah

1.1.2.3  Hutan

bakau

1.1.2.4  Vegetasi

pantai

1.2.2

Semak/belukar

1.2.3  Padang

rumput

1.2.4  Sabana

2  Daerah

Tidak

bervegetasi

2.1 Lahan

terbuka

2.1.1  Hamparan

pasir pantai

2.1.2 Beting

pantai

2.1.3 Gosong

sungai

2.2 Pemukiman

dan lahan

bukan

pertanian

yang

berkaitan

2.2.1 Lahan

terbangun

2.2.1.1 Pemukiman

2.2.1.2 Bangunan

Industri

2.2.1.3 Jaringan

jalan
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Skala
> 50.000

Skala
26.000-50.000

Skala
25.000 - 11.000

Skala
< 10.000

2.2.1.4 Bandar

udara

2.2.1.5 Pelabuhan

laut

2.2.2 Lahan tidak

terbangun

2.2.2.1

Pertambangan

2.3 Perairan 2.3.1 Danau

2.3.2 Tambak

2.3.3 Rawa

2.3.4 Sungai

2.3.5 Saluran

irigasi

2.3.6 Terumbu

karang

Sumber : Standar Nasional Indonesia (2010), hasil modifikasi
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Gambar 1. Contoh peta penutupan lahan Pulau Parang Kabupaten Jepara

dari hasil interpretasi citra satelit.

2) Mangrove
Metode yang digunakan untuk menginterpretasi mangrove

dari citra satelit resolusi tinggi adalah visual analyze, yaitu

dengan mendelineasi mangrove melalui interpretasi langsung

dari citra satelit. Sedangkan untuk citra satelit resolusi rendah

dapat menggunakan metode NDVI (Normalized Difference

Vegetation Index), yaitu perhitungan citra yang digunakan

untuk mengetahui tingkat kehijauan, yang sangat baik sebagai

awal dari pembagian daerah vegetasi. NDVI dapat

menunjukkan parameter yang berhubungan dengan parameter

vegetasi, antara lain, biomass dedaunan hijau, daerah

dedaunan hijau yang merupakan nilai yang dapat

diperkirakan untuk pembagian vegetasi. Perhitungan luas

tutupan lahan mangrove tersebut dilakukan menggunakan
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Software pengolahan citra. Berikut disajikan klasifikasi

penutupan mangrove berdasarkan Standar Nasional Indonesia

Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi penutupan mangrove.

No
Penutupan tajuk (%)
Interpretasi langsung

citra satelit

Tingkat kerapatan tajuk
berdasarkan nilai NDVI

Tingkat
kerapatan tajuk

Nilai NDVI

1
Mangrove sangat lebat

(>90)

Lebat 0,43 ≥ NDVI ≥ 1,00

2 Mangrove lebat (70 – 90)
Sedang 0,33 ≥ NDVI ≥

0,42

3
Mangrove sedang (50 –

69)

Jarang 0,00 ≥ NDVI ≥

0,32

4 Mangrove jarang (30 – 49)

5
Mangrove sangat jarang

(<30)

6 Non-mangrove

Sumber : Standar Nasional Indonesia (2010) dan Departemen

Kehutanan (2005)
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Gambar 2. Hasil interpretasi citra penutup lahan mangrove Pulau

Parang Jepara.

3) Terumbu Karang dan Lamun
Distribusi spasial karakteristik ekosistem terumbu karang

dan padang lamun dapat diinterpretasi dari citra satelit dengan

menggunakan beberapa pendekatan seperti komposit band dan

penajaman citra dengan Algoritma Depth Invariant Index.

Algoritma ini mengaplikasikan metode koreksi kolom air yang

dikenal dengan Algoritma  Lyzenga (1981). Metode ini efektif

untuk meningkatkan kualitas identifikasi dan klasifikasi

habitat dasar perairan dangkal secara tematik. Persamaan

Algoritma Depth Invariant Index diturunkan sebagai berikut:

Y = Ln B1 – (ki/kj) Ln B2

Dimana: Y = Indeks dasar perairan

B = Band
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Ki/kj = koefisien atenuasi

= Variance Band ke i

= Variance Band ke j

= Covar Band ke ij

Interpetasi terumbu karang dan padang lamun digunakan

untuk mendapatkan penggolongan habitat yang mampu

direkam citra. Khusus terumbu karang klasifikasi dilakukan

berdasarkan aspek geomorfologinya. Selanjutnya dilakukan

delineasi pada setiap kelas, seperti pada Tabel 4.

Tabel 4.  Klasifikasi terumbu karang dan lamun dari interpretasi

citra.

Pemetaan Sumber data Klasifikasi

Skala1 :

50.000

Resolusi spasial citra

minimal 10 m

Terumbu karang

Lamun

Makro alga

Substrat

Sumber : Standar Nasional Indonesia (2010)
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Gambar 3. Citra satelit Pulau Parang Kabupaten Jepara, sebagai data

dasar dalam interpretasi terumbu karang dan lamun.

C. Penentuan Lokasi dan Jumlah Sampel
Penentuan lokasi tutupan lahan, mangrove, terumbu karang dan

lamun ditentukan berdasarkan metode stratified proporsional random

sampling. Dengan menggunakan metode ini, unit terkecil dalam

penentuan sampel adalah hasil klasifikasi tiap jenis obyek pada setiap

peta.

Sedangkan penentuan jumlah sampel dari tutupan lahan,

mangrove, terumbu karang dan lamun diambil secara proporsional

sesuai dengan luas tiap kelas dari masing-masing tema peta. Contoh

desain lokasi sampel seperti pada Gambar 4.
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Gambar 4. Contoh desain lokasi sampel lapangan untuk uji hasil

interpretasi terumbu karang Pulau Miangas.

D. Jenis dan Metode Pengambilan Data
Jenis data yang butuhkan dalam pemetaan sumber daya pulau-

pulau kecil dikelompokan menjadi dua, yaitu data primer dan data

sekunder. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan pemetaan potensi

pulau sangat banyak dan beragam, sehingga perlu dilakukan klasifikasi

terlebih dahulu menjadi dua yaitu data spasial dan non-spasial. Data

spasial merupakan data yang mempunyai referensi dan/atau informasi

lokasi dalam kedudukannya di ruang muka bumi, sedangkan data non-

spasial merupakan data yang tidak mempunyai referensi atau informasi

lokasi dalam kedudukannya di ruang muka bumi, yang meliputi data

statistik dan informasi deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam

kegiatan pemetaan potensi sumber daya pulau-pulau kecil tersaji dalam

Tabel 5.



- 20 -

Pelaksanaan survey pemetaan pulau kecil diharapkan memiliki

kesamaan data yang bersifat geometri, sedangkan data tematik lainnya

disesuaikan dengan kebutuhan masing masing instansi atau lembaga.

Tabel 5. Kebutuhan data dalam kegiatan pemetaan potensi sumber daya pulau-

pulau kecil

No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

1 Kondisi
Umum Pulau

a. Nama Pulau
(Termasuk Nama
Lain Pulau)
Keterangan

mengenai nama

pulau menurut

masyarakat

setempat dan

dicocokkan dengan

nama pulau hasil

verifikasi Tim

Nasional

Pembakuan Nama

Rupabumi.

Wawancara Studi

literatur

Non

Spasial

b. Sejarah Nama
Pulau
Informasi

mengenai sejarah

nama dan

pemilikan pulau.

Wawancara Studi

literatur

Non

Spasial

c. Letak Geografis
Data letak pulau

secara geografis

berdasarkan

GPS Tim

Nasional

Pembakuan

Nama

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

lintang dan bujur,

ditulis dengan

format Derajat,

Menit, Detik.

Rupabumi

d. Letak
Administratif
Data letak pulau

berdasarkan

administrasi

wilayah, meliputi

Nama

Desa/Kelurahan,

Nama

Kecamatan/Distrik

, Nama

Kabupaten/Kota

dan Nama Provinsi.

Wawancara BPS,

Kemendagri,

BIG

Non

Spasial

e. Luas dan Batas
Fisik wilayah
Keterangan tentang

luas pulau dengan

format Km2 atau

Hektar dan batas

areal sekitarnya

(Sebelah Utara,

Selatan, Barat dan

Timur)

Citra

satelit,

Peta

Dasar,

Peta

Topografi

RBI

BPS, RTRW Spasial

f. Aksesibilitas/Kem
udahan
Transportasi

Survei

lapangan,

Wawancara

Studi

literatur

Non

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

Berisi keterangan

rinci mengenai

cara pencapaian

menuju ke pulau

dengan berbagai

moda transportasi,

udara, darat dan

laut berikut jadwal

per minggu dan

lama waktu

perjalanan per

jenis moda.

g. Status Kawasan
Keterangan

mengenai status

kawasan pulau

dan perairan

sekitarnya sesuai

dengan peraturan

perundang-

undangan yang

berlaku, misalnya

Kawasan

Konservasi

Perairan, Kawasan

Taman Nasional

Laut, Kawasan

Strategis Nasional

Kementerian

Kelautan &

Perikanan,

BPN,

Kementerian

Kehutanan,

Pemda

Spasial

h. Status Pulau
Berisi informasi

Kementerian

Kelautan &

Non

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

mengenai status

hukum

kepemilikan pulau,

status kepemilikan

ulayat/adat, atau

kepemilikan pihak

swasta/asing.

Perikanan,

BPN, Pemda,

Kemendagri

2 Klimatologi a. Iklim
Keterangan tentang

kondisi iklim,

meliputi:

- Curah hujan
Berisi data

mengenai

kondisi curah

hujan bulanan

dan tahunan

(mm/tahun).

BMKG

Terdekat,

Syahbandar,

Dishidros

TNI AL

Non

Spasial

- Kelembaban
relatif
Uraian mengenai

kondisi

kelembaban

relatif dalam

kurun waktu

tertentu

(bulanan atau

tahunan).

BMKG

Terdekat,

Syahbandar,

Dishidros

TNI AL

Non

Spasial

- Suhu udara
Kondisi rerata

BMKG Non

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

suhu udara

dalam kisaran

waktu tertentu

(bulanan atau

tahunan).

- Arah angin
Berisi data

mengenai arah

angin dan

kisaran waktu

pergantian angin

perbulan selama

satu tahun

(Angin Barat,

Timur, Selatan

dan Utara).

BMKG Non

Spasial

3 Oseanografi a. Pola Arus
Data sekunder

mengenai

kecepatan dan

arah arus dalam

kisaran waktu

tertentu (tahunan)

hubungannya

dengan kondisi

angin dan

gelombang laut

serta dampaknya

terhadap pola

perikanan tangkap.

Survei

lapangan

Dishidros

TNI AL,

BMKG

Terdekat

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

b. Gelombang
Data mengenai

tinggi gelombang

dalam kisaran

waktu tertentu

(tahunan).

Survei

lapangan

BMKG,

Hidros TNI

AL

Non

Spasial

c. Tunggang Pasang
Surut
Data mengenai

perbedaan tinggi

muka air laut

harian dan

bulanan dan arah

pergerakan air saat

pasang surut di

sekitar pulau.

Survei

lapangan

Dishidros

TNI AL,

BMKG

Terdekat,

Syahbandar,

BIG

Non

Spasial

d. Bathimetri Survei

lapangan

Dishidros

TNI AL, BIG

Spasial

4 Hidrologi
(Optional)

Identifikasi

keberadaan dan

kondisi air tawar di

pulau, meliputi:

a. Air
permukaan/tubuh
air
Keberadaan dan

fisik pengaliran air

tawar (Sungai,

danau, rawa, mata

air, kolam

Survei

lapangan,

Wawancara

Pemda Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

penampungan),

dan kapasitas

sumber air tawar

(kualitatif)

b. Air tanah (potensi
dan keterbatasan)
Gambaran

kualitatif potensi

dan keterbatasan

air tanah di pulau,

dapat dilihat dari

kondisi air sumur

yang ada di pulau

pada waktu musim

hujan maupun

musim kemarau.

Survei

lapangan,

Wawancara

Pemda Non

Spasial

5 Keadaan Fisik
Pulau

a. Topografi
Data mengenai

gambaran bentuk

permukaan pulau

terkait dengan

kemiringan relatif

pulau, terdiri dari

datar, landai,

bergelombang,

berbukit dan

bergunung.

Pengamatan BIG,

Dittopad,

Bappeda

Spasial

b. Bentuk Lahan/
Geomorfologi
Data mengenai

Interpretasi

Citra

BIG,

Dishidros

dan Instansi

Non

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

bentuk permukaan

pulau akibat

proses geomorfologi

atau pembentukan

permukaan pulau,

misalnya akibat

proses

pengendapan

fluvial dan erosi

lainnya,

Bappeda

c. Asal-usul
(Genesis) Pulau
Informasi asal-usul

pembentukan

pulau, misalnya

pulau benua,

pulau vulkanik,

pulau karang

timbul, dan pulau

sedimen/pengenda

pan material dasar

laut

Survei

lapangan

Puslitbang

Geologi

Kementerian

ESDM, LIPI

Non

Spasial

d. Penutupan Lahan
(Landcover)
Data mengenai

penutupan lahan

meliputi kelas-

kelas penggunaan

lahan dan luas tiap

kelas penggunaan

lahan yang ada di

Survei

lapangan,

Interpretasi

citra

BIG,

Bappeda

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

pulau (Km2 atau

Hektar)

e. Kemiringan
Lereng (optional)
Data mengenai

kelas kemiringan

lereng pulau,

meliputi datar (0 -

3 %), landai (3 - 8

%), miring (8 – 15

%), terjal (> 15 %).

Data kemiringan

lereng perlu

dicocokkan dengan

hasil penurunan

kemiringan lereng

dari data tiga

dimensi pulau

Survei

lapangan

BIG Non

Spasial

f. Morfologi pantai
Uraian mengenai

tipe dan jenis

material penyusun

pantai, misalnya

pantai berpasir,

pantai berlumpur,

pantai bervegetasi

mangrove

Pengamatan,

Interpretasi

citra

BIG Non

Spasial

g. Geologi
Informasi

mengenai jenis

Survei

lapangan

Puslitbang

Geologi

Kementerian

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

batuan dasar

penyusun pulau

ESDM, BIG

6 Ekosistem
dan Sumber
daya Hayati
Pesisir

a. Terumbu karang
Data terumbu

karang yang

diambil meliputi

jenis, persen

penutupan, dan

biota asosiasi.

Sebaran terumbu

karang dengan

kondisi baik,

sedang dan buruk

diperoleh melalui

interpretasi citra

dan ground check.

Survei

lapangan,

Interpretasi

citra

(sebaran)

LIPI,

Perguruan

Tinggi dan

Lembaga

Penelitian,

Balitbang

KP

Spasial

b. Lamun
Berisi informasi

mengenai jenis

lamun, kerapatan

jenis, dan

kerapatan rata-

rata serta sebaran

spasial di perairan

sekitar pulau, serta

biota yang

berasosiasi.

Survei

lapangan,

interpretasi

citra

(sebaran)

LIPI,

Perguruan

Tinggi dan

Lembaga

Penelitian

Spasial

c. Mangrove
Uraian mengenai

jenis, komposisi

Survei

lapangan,

interpretasi

LIPI,

Perguruan

Tinggi,

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

jenis, kerapatan

jenis, frekuensi

jenis, luas area

penutupan, nilai

penting jenis, dan

biota yang

berasosiasi.

citra

(sebaran)

Litbang

kementerian

dan

Lembaga

Penelitian

d. Vegetasi Pantai
Uraian mengenai

jenis dan luas

formasi vegetasi

(M2 atau Km2) dan

biota yang

berasosiasi

Survei

lapangan,

interpretasi

citra

(sebaran)

LIPI,

Perguruan

Tinggi,

Litbang

kementerian

dan

Lembaga

Penelitian

Spasial

7 Sumber daya
Non-Hayati
Pesisir

a. Mineral/Tambang
Data mineral

tambang di

daratan dan

perairan pulau,

misal nikel,

bauksit, timah,

batubara

Survei

lapangan,

Wawancara

Kementerian

ESDM

Non

Spasial

b. Energi Kelautan
Identifikasi potensi

energi kelautan

yang bersifat non-

exhaustive (tak

pernah habis),

seperti energi

Survei

lapangan,

Wawancara

Kementerian

ESDM, LIPI,

Perguruan

Tinggi,

Balitbang KP

Non

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

angin, gelombang,

panas bumi dan

OTEC (Ocean

Thermal Energy

Conversion)

8 Kualitas
perairan

a. Fisika perairan
Berisi informasi

mengenai

kedalaman laut,

kecerahan air,

kekeruhan dan

temperatur/suhu

perairan.

Survei

lapangan

Dishidros,

LIPI,

Perguruan

Tinggi,

Litbang

kementerian

dan

Lembaga

Penelitian

Non

Spasial

b. Kimia perairan
Data kimia

perairan yang

diambil meliputi

padatan pH,

salinitas, oksigen

terlarut (DO),

Untuk pulau-pulau

kecil yang ada

aktivitas dan bekas

pertambangan

dilakukan

pengukuran

Ammonia  (NH3-

N)+, Nitrat (NO3-N),

Nitrit (NO2), Fosfat

Survei

lapangan

Perguruan

Tinggi,

Litbang

Kementerian

dan

Lembaga

Penelitian,

Badan

Lingkungan

Hidup

Daerah, KLH

Non

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

(PO4-P)+, Silika

(Si), klorofil-a, E-

Coli dan BOD5

untuk pulau-pulau

disekitar

teluk/muara

dengan hulu yang

memiliki

kepadatan

penduduk tinggi,

dan logam berat.

9 Kerentanan
bencana dan
upaya
mitigasi

- Informasi kondisi

kerentanan dan

bahaya pulau

terhadap potensi

bencana letusan

gunung api, gempa

bumi, tsunami,

kenaikan paras air

laut, abrasi, upaya

mitigasi dan

adaptasi bencana

oleh masyarakat

dan pemerintah,

contohnya

pembuatan tembok

penahan abrasi,

penanaman

mangrove .

Survei

lapangan,

Wawancara

BMKG

Terdekat,

Kementerian

ESDM,

Perguruan

Tinggi, dan

Lembaga

Penelitian,

Balitbang KP

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

- Kondisi kerawanan

bencana dilengkapi

dengan informasi

pendukung,

misalnya waktu

kejadian gempa,

kekuatan,

frekuensi

10 Permasalahan
Lingkungan

Status ekosistem dan

permasalahan

lingkungan pulau,

seperti pencemaran

limbah industri dan

rumah tangga, abrasi

akibat pengerukan

pasir laut termasuk

keadaan sanitasi

lingkungan.

Survei

lapangan,

Wawancara

Badan

Lingkungan

Hidup

Daerah,

KLH

Perguruan

Tinggi, dan

Lembaga

Penelitian.

Non

Spasial

11 Perikanan
Tangkap

a. Produksi
perikanan
tangkap
Berisi informasi

mengenai jumlah

nelayan tangkap,

jenis-jenis ikan

hasil tangkapan,

harga per jenis

Ikan di pulau dan

di lokasi

pemasaran (per

Survei

lapangan

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Non

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

kg), produksi

menurut jenis ikan

(untuk budidaya

perairan) dan

produksi

pengolahan ikan

(total produksi per

tahun).

b. Sarana perikanan
tangkap
Berisi uraian

mengenai jenis

perahu yang

digunakan untuk

penangkapan ikan,

jumlah per jenis

perahu yang

digunakan,

peralatan

penangkapan ikan

seperti jaring,

pancing, bubu.

Diuraikan juga

informasi

kebutuhan sarana

dan peralatan

penangkapan ikan

yang dibutuhkan

oleh nelayan .

Survei

lapangan

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Non

Spasial

c. Nelayan Survei Kementerian Non



- 35 -

No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

Jumlah nelayan,

jumlah pemilik

perahu dengan

mesin tempel,

jumlah nelayan

yang menggunakan

jaring, pancing,

bubu, jumlah

nelayan penerima

bantuan peralatan

penangkapan ikan.

lapangan Kelautan dan

Perikanan

Spasial

d. Produksi
perikanan darat
Berisi informasi

mengenai jenis-

jenis ikan

perikanan darat,

harga per jenis

ikan di pulau dan

di lokasi

pemasaran (per kg)

dan produksi

menurut jenis ikan

(untuk budidaya

perairan).

Survei

lapangan

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Non

Spasial

12 Perikanan
Budidaya

a. Budidaya Laut
Data mengenai

budidaya laut yang

dikumpulkan

meliputi jenis yang

Survei

lapangan

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

dibudidayakan,

volume per panen,

volume produksi

rata-rata per

tahun, harga bibit,

harga produk,

lokasi pembelian

bibit, lokasi

pemasaran, jumlah

pembudidaya dan

kelembagaan

dalam

pengembangan

budidaya laut.

Diuraikan juga

informasi

permasalahan yang

dihadapi serta

kebutuhan

budidaya yang

diperlukan oleh

pembudidaya.

b.   Budidaya Pantai
Data mengenai

budidaya pantai

yang dikumpulkan

meliputi jenis yang

dibudidayakan,

volume per panen,

volume produksi

Survei

lapangan

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

rata-rata per

tahun, harga per

kilogram, harga

bibit, metode

penanaman, lokasi

pembelian bibit,

lokasi pemasaran,

harga per kilogram

kering di lokasi

pemasaran, jumlah

pembudidaya dan

kelembagaan

dalam

pengembangan

budidaya pantai.

Diuraikan juga

informasi

permasalahan yang

dihadapi serta

kebutuhan

budidaya yang

diperlukan oleh

pembudidaya.

c. Budidaya Air
tawar
Jenis yang

dibudidayakan,

volume per panen,

volume produksi

rata-rata per

Survei

lapangan

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

tahun, harga per

kilogram dan atau

per ekor, harga

bibit, metode

penanaman, lokasi

pembelian bibit,

lokasi pemasaran,

harga per kilogram

kering di lokasi

pemasaran, jumlah

pembudidaya dan

kelembagaan

dalam

pengembangan

budidaya air tawar.

Diuraikan juga

informasi

permasalahan yang

dihadapi serta

kebutuhan

budidaya yang

diperlukan oleh

pembudidaya.

13 Pariwisata Uraian mengenai

jenis pengembangan

pariwisata bahari dan

pulau-pulau kecil

yang telah

dilaksanakan, sarana

wisata yang ada,

Survei

lapangan,

Wawancara

Kementerian

Budaya dan

Pariwisata,

Dinas

Kelautan dan

Perikanan,

Dinas

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

potensi

pengembangan

pariwisata, kendala

pengembangan dan

program pemerintah

yang sudah atau

sedang dilaksanakan.

Diuraikan pulau

mengenai status

lahan yang

digunakan oleh pihak

pengelola wisata,

misalnya Hak

Pemanfaatan Lahan

atau Hak Guna

Bangunan.

Pariwisata,

Kemenkeraf

14 Aktivitas
Pengelolaan
Sumber daya

a. Pertanian
Uraian mengenai

luas dan produksi

jenis lahan

pertanian,

produksi menurut

jenis komoditi dan

harga menurut

komoditi.

Survei

lapangan,

Wawancara

Pemda Spasial

b. Peternakan
Berisi informasi

jenis ternak yang

diusahakan,

jumlah ternak, dan

Survei

lapangan,

Wawancara

Pemda Non

Spasial



- 40 -

No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

jumlah pelaku

usaha peternakan

c. Perkebunan
Uraian mengenai

luas dan produksi

jenis lahan

perkebunan,

produksi menurut

jenis komoditi dan

harga menurut

komoditi.

Survei

lapangan,

Wawancara

Pemda Spasial

d. Kehutanan
Uraian mengenai

jenis tanaman,

luas areal hutan,

status kawasan

hutan

Survei

lapangan,

Wawancara

Kementerian

Kehutanan

Spasial

e. Pertambangan
non ekstraktif
Berisi data

mengenai jenis

usaha

penambangan,

status

penambangan,

produksi per jenis

usaha dan nama

perusahaan

penambangan di

pulau.

Wawancara Kementerian

ESDM,

PEMDA

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

f. Industri
Uraian mengenai

status

kepemilikan, jenis

industri, jenis

produksi, produksi

per tahun per jenis

industri, jumlah

perusahaan, dan

potensi

pengembangan

industri non

ekstraktif di pulau.

Wawancara Kementerian

Perindustrian,

Kementerian

Perdagangan,

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan,

Pemda

Non

Spasial

15 Sarana dan
Prasarana

Berisi uraian

mengenai jenis

sarana dan

prasarana, jumlah,

kapasitas, dan

kondisi fisik. Untuk

sarana prasarana

kesehatan dan

pendidikan diuraikan

jumlah tenaga

medis/pendidik yang

tersedia di pulau.

Selain itu diuraikan

mengenai bantuan

sarana dan prasarana

yang pernah ada

serta permasalahan

Survei

lapangan,

Wawancara

BPS Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

dan kebutuhan

sarana prasarana

bagi penduduk.

16 Kependudukan Data tentang kondisi

kependudukan di

pulau, meliputi

jumlah penduduk,

kepadatan, jumlah

kepala keluarga,

sejarah penduduk

pulau, komposisi

berdasarkan umur,

komposisi

berdasarkan mata

pencaharian,

komposisi

berdasarkan tingkat

pendidikan, dan

komposisi

berdasarkan agama.

Survei

lapangan,

Wawancara

BPS,

BKKBN

Non

Spasial

17 Sosial-Budaya,
Ekonomi dan
Kelembagaan

Data dan informasi

mengenai kondisi

sosial kelembagaan

masyarakat pulau,

terutama di bidang

perikanan dan

kelautan, kondisi

usaha kecil dan

menengah, jumlah

usaha nelayan yang

Survei

Lapangan,

Wawancara

Pemda, BPS Non

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

ada, kondisi sistem

perekonomian lokal.

Diuraikan pula

informasi mengenai

budaya masyarakat

nelayan/kearifan

lokal terkait upaya

pelestarian sumber

daya pulau.

18 Peluang
Investasi

Data dan informasi

mengenai jenis

investasi yang sudah

berkembang di bidang

kelautan dan

perikanan,

pariwisata, dan

industri, kegiatan

promosi investasi

yang sudah

dilakukan, peluang

investasi, pola/model

investasi yang sudah

diterapkan, kendala

investasi yang ada,

dan program

pemerintah ke depan

terkait akselerasi

investasi di pulau.

Survei

lapangan,

Wawancara

Kementerian

Budaya dan

Pariwisata,

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan,

Dinas

Pariwisata,

BKPMD

Non

Spasial

19 Potensi
Pengembangan

Informasi umum

mengenai potensi

Survei

lapangan,

Kementerian

Terkait

Non

Spasial
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No Data Uraian
Metode Perolehan Data Klasifikasi

DataPrimer Sekunder

Pulau pengembangan

sumber daya pulau,

meliputi potensi

kelautan dan

perikanan, pertanian

dan perkebunan,

pertambangan dan

industri, dan

pariwisata bahari

Wawancara

20 Kendala
Pengembangan
Pulau

Keterangan mengenai

kendala

pengembangan pulau

terkait dengan

optimalisasi

pemanfaatan sumber

daya untuk

meningkatkan

perekonomian

masyarakat, seperti

rendahnya kapasitas

produksi nelayan,

minimnya

permodalan dan

kendala aksesibilitas

dan pemasaran hasil

perikanan dan

kelautan.

Survei

lapangan,

Wawancara

Kementerian

Terkait

Non

Spasial
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1. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder merupakan salah satu

aktivitas yang dilakukan sebelum dan  saat survei lapangan. Data

sekunder diperoleh dari instansi-instansi atau lembaga yang

terkait dengan pengelolaan pulau-pulau kecil, diantaranya Dinas

Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Dinas Kehutanan, Balai Taman

Nasional Laut, Lembaga Swadaya Masyarakat . Selain itu,

pengumpulan data dapat dilakukan melalui internet atau hasil

penelitian dari berbagai instansi. Data sekunder yang

dikumpulkan diantaranya data kondisi umum pulau, klimatologi,

oceanografi, kedaan fisik pulau, sumber daya non-hayati pesisir,

kerentanan bencana, permasalahan lingkungan, data perikanan

dan budidaya perairan, data aktivitas pengelolaan sumber daya,

data kependudukan, data kuantitatif sarana dan prasarana, dan

rencana pengembangan pulau. Secara detail mengenai data yang

diambil dapat dilihat pada Tabel 5.

2. Data Primer

Data primer merupakan aktivitas pengambilan data yang

harus dilakukan secara langsung di lapangan. Data primer yang

dikumpulkan pada kegiatan pemetaan potensi sumber daya

pulau-pulau kecil disajikan pada Tabel 5. Pengambilan data

primer pemetaan potensi sumber daya pulau-pulau kecil dapat

dilakukan 3 (tiga) cara, yaitu pengamatan (observasi),

pengukuran, dan wawancara.

a. Pengamatan

1) Topografi

Untuk mengetahui kondisi topografi suatu pulau,

maka dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan.

Pengamatan pulau dilakukan dengan cara mengelilingi

pulau tersebut sehingga diketahui gambaran bentuk dari

pulau terkait dengan kemiringan relatif pulau. Topografi
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pulau digolongkan menjadi 5 (lima) yaitu: datar, landai,

bergelombang, berbukit dan bergunung.

2) Morfologi pantai

Untuk mengetahui kondisi morfologi pantai, maka

dilakukan pengamatan dilapangan. Pengamatan pulau

dilakukan dengan cara mengelilingi pulau sehingga

diketahui morfologi pantai secara keseluruhan. Morfologi

pantai dapat diketahui berdasarkan tipe dan jenis material

penyusun pantai, misalnya pantai berpasir, pantai

berlumpur, pantai bervegetasi mangrove dan lain-lain.

b. Pengukuran

1) Oseanografi Fisik

a) Suhu air laut

Untuk mengetahui suhu air laut dapat dilakukan

dengan menggunakan berbagai macam alat (sesuai

dengan kebutuhan dan metode), salahsatu alat yang

sering digunakan adalah thermometer analog.

Pengambilan suhu air laut dilakukan dengan

mencelupkan thermometer yang diikat dengan tali

kedalam permukaan air laut pada setiap stasiun.

Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan

pada setiap stasiun, kemudian hasil akhirnya adalah

nilai rata-rata dari 3 pengulangan tersebut.

b) Salinitas

Untuk mengukur salinitas air laut dapat

digunakan berbagai macam alat (sesuai dengan

kebutuhan dan metode), salahsatu alat yang sering

digunakan adalah Refraktometer. Refraktometer juga

disebut sebagai pengukur indeks pembiasan pada

cairan yang dapat digunakan untuk mengukur kadar

garam. Prinsip alat ini adalah dengan memanfaatkan

indeks bias cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas
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air, karena memanfaatkan cahaya maka alat ini harus

dipakai ditempat yang mendapatkan banyak cahaya.

Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan

pada setiap stasiun, kemudian hasil akhirnya adalah

nilai rata-rata dari 3 pengulangan tersebut.

c) Arus

Untuk mengetahui kecepatan dan arah arus laut

dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai

macam alat (sesuai dengan kebutuhan dan metode),

salahsatu alat yang dapat digunakan adalah metode

Euler, yaitu dengan alat Current Meter. Metode

pengukuran arus dengan Current Meter adalah dengan

cara memasukkan Current Meter kedalam kolom

perairan sampai kedalaman tertentu (misalkan 5 m)

pada setiap stasiun. Secara otomatis alat tersebut akan

mencatat kecepatan dan arah arus permukaan air laut.

Data kecepatan arus adalah data vektor u (utara-

selatan) dan vektor v (timur-barat).

d) Kecerahan

Untuk mengetahui kecerahan air laut dapat

digunakan dengan alat secchi disc. Prinsip kerja secchi

disc adalah piringan diturunkan ke dalam air secara

perlahan menggunakan pengikat/tali sampai pengamat

tidak melihat bayangan secchi disc. Saat bayangan

piringan sudah tidak tampak, tali ditahan/berhenti

diturunkan. Selanjutnya secara perlahan piringan

diangkat kembali sampai bayangannya tampak

kembali. Kedalaman air dimana piringan tidak tampak

dan tampak oleh penglihatan adalah pembacaan dari

alat ini. Jadi, pemantulan panjang gelombang dari

bahan berwarna putih dan hitam inilah yang menjadi

dasar pengukuran kecerahan menggunakan
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instrument secchi disc. Pengukuran dilakukan

sebanyak 3 kali pengulangan pada setiap stasiun,

kemudian hasil akhirnya adalah nilai rata-rata dari 3

pengulangan tersebut.

2) Oseanografi Kimia

a) pH

pH adalah derajat keasaman yang digunakan

untuk menyatakan tingkat keasaman atau

kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan yang diukur

dengan menggunakan skala pH antara 0 hingga 14. Sifat

asam mempunyai pH antara 0 hingga 7 dan sifat basa

mempunyai nilai pH 7 hingga 14.

Alat yang digunakan untuk mengukur pH air laut

salah satunya adalah ph Meter. Untuk pengukuran yang

sangat presisi dan tepat, pH meter harus dikalibrasi

setiap sebelum dan sesudah melakukan pengukuran,

yaitu menggunakan cairan standard buffer yang sesuai

dengan rentang nilai pH yang akan diukur. Setelah

dikalibrasi, probe elektroda pada pH meter dicelupkan

kedalam sampel air laut. Display pH Meter akan

mencatat nilai pH air laut tersebut. Pengukuran

dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pengulangan pada setiap

stasiun, kemudian hasil akhirnya adalah nilai rata-rata

dari 3 (tiga) pengulangan tersebut.

b) Oksigen terlarut (Disolved Oxygen/DO)

Untuk mengukur kadar oksigen terlaut di dalam

air laut salah satunya menggunakan metode elektrokimia

yaitu DO Meter. Prinsip kerjanya adalah menggunakan

probe oksigen yang terdiri dari katoda dan anoda yang

direndam dalam larutan elektrolit. Probe pada DO meter

dimasukkan ke dalam air laut, kemudian Display DO
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meter akan mencatat kandungan DO air laut tersebut

secara real time. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali

pengulangan pada setiap stasiun, kemudian hasil

akhirnya adalah nilai rata-rata dari 3 pengulangan

tersebut.

c) Kekeruhan

Kekeruhan adalah pengukuran jumlah bahan

tersuspensi dalam kolom air. Bahan-bahan tersuspensi

termasuk lanau, lempung dan pasir (sedimen),

komunitas fitoplankton, zooplankton serta detritus

(pembusukan bahan organik). Bahan-bahan tersuspensi

secara bersama disebut sebagai total padatan

tersuspensi, atau TSS. Secara sederhana kekeruhan

adalah pengukuran kejernihan air. Metode yang biasa

digunakan untuk mengukur kekeruhan (turbiditas)

suatu larutan adalah turbidimetri dengan alat

turbidimeter.

d) Biochemical Oxygen Demand (BOD)

BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah

suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen

terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme (biasanya

bakteri) untuk mengurai atau mendekomposisi bahan

organik dalam kondisi aerobik. Bahan organik yang

terdekomposisi dalam BOD adalah bahan organik yang

siap terdekomposisi (readily decomposable organic

matter).

Pengukuran BOD pada dasarnya cukup sederhana,

yaitu mengukur kandungan oksigen terlarut awal (DOi)

dari sampel segera setelah pengambilan contoh,

kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut pada

sampel yang telah diinkubasi selama 5 hari pada kondisi

gelap dan suhu tetap (20oC) yang sering disebut dengan
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DO5. Selisih DOi dan DO5 (DOi - DO5) merupakan nilai

BOD yang dinyatakan dalam miligram oksigen per liter

(mg/L).

e) Nitrit, Nitrat, Phospat dan Silikat

Kandungan Nitrit, Nitrat, Phospat dan Silikat air

laut sangat mempengaruhi unsur hara dan tingkat

kesuburah suatu perairan. Metode pengukuran

dilakukan dengan sampel air laut diambil dari lapisan

pemukaan dan lapisan dekat dasar perairan

menggunakan botol Niskin, kemudian ditempatkan

dalam botol polyetilene. Sampel selanjutnya disaring

menggunakan membrane filter Nitroselulosa berukuran

pori 0,45 µm dengan diameter 47 mm dan disimpan di

dalam refrigerator lalu dilakukan analisis di

laboratorium.

Pengukuran konsentrasi zat hara mengikuti

metode yang dilakukan oleh Strickland dan Parsons

(1968) menggunakan Spektrofotometer Shimadzu UV-

1201V dengan panjang gelombang 885 nm untuk fosfat,

543 nm untuk nitrit dan nitrat, serta 810 nm untuk

silikat.

f) Logam Berat (Pb, Cu)

Untuk mengukur kandungan logam berat air laut

seperti Timbal (Pb) dan Tembaga (Cu) dilakukan secara

eksitu yaitu dilakukan dilaboratorium. Sampel diambil

dilapangan  menggunakan botol air mineral sebanyak 1,5

liter, kemudian diawetkan menggunakan Asam nitrat

(HNO3dan disimpan di cool box/kulkas. Analisis logam

Pb dan Cu pada air laut menggunakan alat

Spectrophotometer Serapan Atom.

3) Ekosistem dan Sumber daya Hayati Pesisir

a) Mangrove
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Pengukuran mangrove dilakukan dengan

pengamatan langsung dilapangan. Pada tahap

pengolahan awal interpretasi citra dengan melakukan

delineasi mangrove, maka diperlukan ground check untuk

memverifikasi terhadap hasil delineasi mangrove. Metode

yang digunakan adalah plot sampling. Metode ini

menggunakan plot/petak dengan ukuran 10 x 10 meter

yang diletakkan secara acak sesuai dengan jumlah

sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Pada setiap

petak contoh yang telah ditentukan, diidentifikasi setiap

tumbuhan mangrove yang ada, jumlah individu setiap

jenis, dan lingkaran batang setiap pohon mangrove.

Data-data  mengenai spesies, jumlah individu dan

diameter pohon yang telah dicatat pada tabel Form

Mangrove, diolah lebih lanjut untuk memperoleh

kerapatan jenis, frekuensi jenis, luas area penutupan,

dan nilai penting jenis suatu spesies dan

keanekaragaman spesies.

Tabel 6. Contoh form isian identifikasi mangrove di lapangan (Form

Mangrove)

No
Plot

Sampel

Koordinat
(Lintang
& Bujur)

Jenis
Mangrove

Jumlah
Individu

Per
Jenis

Rerata
Diameter

(Cm)
Keterangan

1

A 0o 69’ 10”

LU dan

120o 15’

4” BT

1.

2.

3.

2

3
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b) Terumbu Karang dan Ikan Karang

i) Terumbu Karang

Pada pengamatan terumbu karang dilakukan

dengan dua metode yaitu manta tow dan transek

kuadrat permanen. Pada tahap awal dilakukan

pengamatan terumbu karang menggunakan metode

manta tow yang dilakukan secara tegak lurus garis

pantai sesuai dengan titik sampel yang telah

ditetapkan berdasarkan interpretasi citra satelit.

Selanjutnya dilakukan pengamatan secara lebih detail

menggunakan metode transek kuadrat permanen

dilokasi sampling yang ada terumbu karangnya.

Secara rinci mengenai kedua metode yang digunakan

akan dijelaskan sebagai berikut:

 Metode Manta Taw

Pengamatan menggunakan metoda manta

tow bertujuan untuk mengamati perubahan secara

menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada

terumbu karang, termasuk kondisi terumbu

karang tersebut. Metode ini sangat cocok untuk

memantau daerah terumbu karang yang luas

dalam waktu yang pendek, biasanya untuk melihat

kerusakan akibat adanya badai topan, bleaching,

daerah bekas bom dan hewan Acanthaster plancii

(Bulu seribu). Teknik ini juga sering digunakan

untuk mendapatkan daerah yang mewakili untuk

di survei lebih lanjut dan lebih teliti dengan metoda

transek kuadrat permanen.

Pelaksanaan di lapangan, metode manta tow

ini dengan cara menarik peneliti dengan

menggunakan perahu selama dua menit dengan
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kecepatan tetap 3 - 5 km/jam atau seperti orang

yang berjalan lambat. Apabila ada faktor lain yang

menghambat seperti arus yang kencang, maka

kecepatan perahu dapat ditambah sesuai dengan

tanda dari si pengamat yang berada di belakang

perahu. Peneliti akan mengamati beberapa objek

sepanjang daerah yang dilewati dan persentase

penutupan karang hidup (karang keras dan karang

lunak) dan karang mati. Data yang diamati dicatat

pada tabel data dengan menggunakan nilai

kategori atau dengan nilai persentase bilangan

bulat. Untuk tambahan informasi yang menunjang

pengamatan, dapat pula memasukkan penutupan

pasir, patahan karang, objek lain (Tridacna,

Diadema dan Acanthaster) sebagai objek yang

diamati, semua tergantung tujuan penelitian yang

telah ditetapkan.

Peralatan yang digunakan dalam metode

manta tow ini adalah kaca mata selam (masker),

snorkel, fin, perahu motor minimal 5 PK, papan

manta yang berukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm

dan tebal dua cm, tali yang panjang 20 m dan

berdiameter satu cm, pelampung kecil, alat tulis

bawah air, stop watch dan GPS.
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Gambar 5. Kategori dan presentase tutupan karang untuk

penilaian presentase karang hidup, karang

mati, karang lunak, pasir dan kerikil.

Gambar 6. Rincian papan manta.

 Metode Transek Kuadrat Permanen

Metoda transek kuadrat digunakan untuk

memantau komunitas makrobentos di suatu

perairan. Pada survei karang, pengamatan

biasanya meliputi kondisi biologi, pertumbuhan,

tingkat kematian dan rekruitmen karang di suatu

lokasi yang ditandai secara permanen. Survei

biasanya dimonitoring secara rutin. Pengamatan

didukung dengan pengambilan underwater photo

sesuai dengan ukuran kuadrat yang ditetapkan
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sebelumnya. Pengamatan laju sedimentasi juga

sangat diperlukan untuk mendukung data tentang

laju pertumbuhan dan tingkat kematian karang

yang diamati. Peralatan yang dibutuhkan adalah

kapal kecil, peralatan scuba, tanda kuadrat 1 m x

1 m dan sudah dibagi setiap 10 cm, kaliper, GPS

dan underwater camera. Data yang diperoleh

dengan metoda ini adalah persentase tutupan

relatif, jumlah koloni, frekuensi relatif dan

keanekaragaman jenis.

ii) Ikan Karang

Metode pengambilan data ikan karang

adalah Underwater Visual Census (UVC) yaitu

pengamatan dilakukan di sekitar transek pengamatan

terumbu karang dengan cakupan luas area berkisar

antara 50 – 250 m2 atau lebih, tergantung dari kondisi

perairan yang diamati dan mengikuti kontur dasar

perairan. Kolektor ikan karang mengidentifikasi dan

mencatat jenis-jenis ikan karang yang ditemukan di

sekitar daerah pengamatan. Pengambilan data

dilakukan pada kedalaman 3 -10 meter, data yang

dicatat adalah jenis spesies dan jumlah ikan.

Struktur komunitas ikan karang dapat

digambarkan secara spesifik, karena pengambilan

data dalam monitoring ini melibatkan jumlah dari

masing-masing spesies. Oleh sebab itu, kelimpahan

ikan karang dapat dihitung atau dianalisis lebih

lanjut. Demikian juga halnya dengan indeks

dominansi (C) ikan karang dapat diperkirakan secara

matematis. Output analisis data hasil metode ilmiah

ini akan dapat memberikan informasi struktur
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komunitas ikan karang dengan sistematik dan

terperinci.

Gambar 7. Cara pencatatan data ikan karang pada metode

UVC dalam penelitian ikan karang, ikan

dikelompokkan kedalam 3 kategori, yaitu ikan

target, ikan indikator dan ikan major.

c) Lamun

Pengukuran struktur komunitas lamun salah

satunya dilakukan melalui Metode Transek Kuadrat yang

dibentangkan secara tegak lurus terhadap garis pantai.

Metode ini digunakan untuk mengetahui komposisi

spesies dan persentase penutupan lamun. Secara teknis

pengukuran dilakukan dengan cara membuat petak

pengamatan seluas 10 m x 10 m.  Kemudian pada

petakan tersebut diletakkan kuadrat ukuran 1 m x 1 m

secara sejajar luas areal pengamatan. Pengamatan

didukung dengan kamera bawah air (underwater camera)

sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Hasil yang

diperoleh dari metode ini adalah persentase tutupan

relatif.

2 .5  m

5  m

5 0 m

= B e lt Tr an sect

= Lin e  Tran se ctM e to d e U V C
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d) Vegetasi Pantai

Identifikasi vegetasi jenis vegetasi pantai dan biota

yang berasosiasi dilakukan di zona pasang surut air laut

ke arah darat. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui

jenis dan luasan formasi vegetasi serta jenis biota yang

berasosiasi. Alat yang digunakan adalah meteran dan

buku acuan identifikasi vegetasi pantai. Acuan

identifikasi sebagai berikut:

 Formasi Pes Caprae

Formasi pes caprae merupakan formasi vegetasi

yang terdapat di belakang pantai berpasir. Formasi

pescaprae didominasi oleh vegetasi pionir yang

menjalar atau rumput-rumputan tertentu,

khususnya kangkung laut (Ipomoea pescaprae),

rumput angin (Spinifex littorius), bakung (Crinum

asiaticum), pandan (Pandanus tectorius) dan

bebakauan (Scaeuola fruescens).

kangkung laut (Ipomoea

pescaprae)

bakung (Crinum asiaticum)



- 58 -

pandan (Pandanus tectorius) rumput angin (Spinifex littorius)

bebakauan (Scaeuola fruescens)

Gambar 8. Vegetasi penyusun formasi Pes Caprae.

 Formasi Barringtonia

Baringtonia merupakan formasi tumbuhan

semak dan perdu yang berukuran lebih besar dan

berada di belakang vegetasi pionir (ke arah darat) dan

berkembang di pantai berbatu tanpa deposit pasir di

mana formasi pescaprae tidak dapat tumbuh. Jenis

pohon yang dijumpai antara lain: nyamplung

(Calophyllum inophyllum), pandan (Pandanus

tectorius), pace/mengkudu (Morinda citrifolia), kepuh

(Sterculia foetida), ketapang (Terminalia catappa),

pakis haji (Cycas rumphii), dadap (Erythrina

variegata), waru (Hibiscus tiliaceus), waru laut

(Threspesia populnea).
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Nyamplung (Calophyllum

inophyllum)

Pandan (Pandanus tectorius)

Mengkudu (Morinda citrifolia) Kepuh (Sterculia foetida)

Ketapang (Terminalia catappa) Pakis haji (Cycas rumphii)

Dadap (Erythrina variegata) Waru laut (Threspesia populnea)

Gambar 9. Vegetasi penyusun formasi Barringtonia.
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4) Hidrologi

a) Air Permukaan

Pengukuran air permukaan dilakukan dengan cara

pengamatan langsung di lapangan, misalnya pada danau

dan atau sungai. Parameter yang diukur diantaranya

adalah kondisi fisik (luas, kedalaman dan lebar) danau

dan atau sungai, serta kondisi air (salinitas) dan sebaran

air permukaan.

b) Air Tanah

Pengukuran air tanah dilakukan secara langsung

pada sumur yang ada di pulau. Parameter yang diambil

adalah kedalaman sumur dan kadar salinitas.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan secara

langsung kepada responden, misalnya dengan Kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan, Kepala Desa atau nelayan setempat.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara yaitu:

1) kondisi fisik pulau meliputi: nama dan sejarah pulau, letak

geografis, wilayah administrasi, aksesibilitas, status

kawasan, status pulau;

2) hidrologi, meliputi:

a) air permukaan, dan

b) air tanah.

3) sumber daya non-hayati pesisir, meliputi:

a) mineral/tambang; dan

b) energi kelautan.

4) kerentanan bencana dan mitigasi;

5) pemasalahan lingkungan;

6) pariwisata;

7) aktifitas pengelolaan sumber daya;

8) sarana dan prasarana;
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9) kependudukan;

10) kondisi sosial, ekonomi dan budaya;

11) peluang investasi;

12) potensi pengembangan pulau; dan

13) kendala pengembangan pulau.

d. Pengolahan dan Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang telah diambil

kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data untuk

mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini.

Pengolahan dan analisis data diuraikan sebagai berikut:

1) Verifikasi dan Pengolahan Data Lapangan

Verifikasi data dilakukan untuk mendapatkan data

yang akurat dan valid. Verifikasi dilakukan melalui

pemeriksaan kesalahan pengambilan data, pemeriksaan

kebenaran data tersebut di lokasi pengambilan data, dan

kejelasan sumber data. pasca verifikasi, pengolahan data

dilakukan melalui tahapan inventarisasi data, kompilasi

data, klasifikasi data, penyamaan format data dan

pengkorelasian data.

2) Pengolahan Data Tabular dan Tekstual

Data-data yang berbentuk tabular/atribut dan

tekstual (non spasial) yang dihasilkan dari pengolahan data

dapat secara langsung diolah dan dianalisis menggunakan

program spreadsheet. Pengolahan data ini menghasilkan

informasi dalam berbagai bentuk, diantaranya dalam bentuk

deskripsi obyek atau lokasi, jumlah, persentase, frekuensi,

informasi grafis dalam bentuk gambar dan grafik, maupun

informasi dalam bentuk data yang terstruktur. Contoh data

dalam bentuk tabular dan tekstual yaitu data sosial

ekonomi, data infrastruktur pulau, permasalahan dan

peluang pengembangan.
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3) Reinterpretasi Peta Tematik

Reinterpretasi merupakan tahap perbaikan peta hasil

interpretasi citra satelit dengan menggunakan data hasil

lapangan. Proses perbaikan peta ini dilakukan dengan cara

perbaikan batas-batas polygon dari tiap kelas sesuai tema

peta.

Peta Tematik adalah peta yang menyajikan tema

tertentu dan untuk kepentingan tertentu (status lahan,

penduduk, transportasi) dengan menggunakan peta

rupabumi yang telah disederhanakan sebagai dasar untuk

meletakkan informasi tematiknya. Informasi tematik

tersebut adalah tutupan lahan, mangrove, terumbu karang

dan lamun. Selain itu, dilakukan analisis lanjutan untuk

beberapa parameter seperti mangrove, terumbu karang, ikan

karang, dan lamun.

a) Analisis Mangrove

Berdasarkan data-data mangrove yang telah

diidentifikasi di lapangan berupa spesies, jumlah individu

dan diameter pohon, dilakukan pengolahan lebih lanjut

untuk memperoleh kerapatan dan penutupan jenis.

i) Kerapatan Jenis (Di)

Di = ni / A

Dimana: Di = kerapatan jenis i

ni = jumlah total individu dari jenis i

A = luas total area pengambilan contoh (luas total

petak contoh/plot)

ii) Kerapatan Relatif jenis (RDi)

RDi= ( ni∑ n)x 100

Dimana: RDi = kerapatan relatif jenis

ni = jumlah tegakan jenis i

∑ n = jumlah total tegakan seluruh jenis
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iii) Penutupan jenis (Ci)

Ci=∑BA/A

Dimana: Ci = luas penutupan jenis i dalam suatu unit area

∑BA = BA= πDBH2/4 (dalam cm2), π(3,1416) adalah

suatu konstanta dan DBH adalah diameter

batang pohon dari jenis i, DBH= CBH adalah

lingkaran pohon setinggi dada

A = luas area pengambilan contoh (luas total

petak contoh/ plot)

iv) Penutupan Relatif Jenis ( RCi)

RCi = (Ci / ∑C) x 100

Dimana: RCi = Penutupan relatif jenis

Ci = luas area penutupan jenis i

∑C = luas total area penutupan untuk seluruh jenis

Tabel 7. Klasifikasi kerapatan mangrove

No Kerapatan pohon (Σ pohon/ha)

1 Mangrove sangat rapat ≥ 880

2 Mangrove rapat (660 ≤ KP < 880

3 Mangrove sedang (330 ≤ KP < 660

4 Mangrove jarang (110 ≤ KP < 330

5 Mangrove sangat jarang < 110

Sumber : Standar Nasional Indonesia.

b) Analisis Terumbu Karang

Berdasarkan data hasil pengamatan dilapangan

menggunakan metode transek kuadrat permanen,

kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk
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mengetahui persentase penutupan karang, baik karang

hidup, karang mati dan jenis lifeform lainnya.

Persentase penutupan karang

C =



f

Mixfi)(

Dimana: C = Persentase penutupan karang

∑Mixfi = Jumlah perkalian antara Nilai tengah

persentase dengan frekuensi dari kelas ke-i

∑f = Frekuensi (jumlah dari sektor dengan kelas

penutupan yang sama)

Tabel 8. Kriteria penutupan karang

Kelas
Nilai penutupan

karang
% penutupan

Nilai tengah

(Mi)

5 - seluruhnya 50 – 100 75

4 – 25 – 50 37,5

3 – 12,5 - 12 18,75

2 – 6,25 - 12 9,38

1 0 - 6,25 3,13

0 0 0 0

c) Analisis Ikan karang

Untuk mengetahui kondisi sumber daya ikan

karang yang ada di pulau, maka dilakukan pengolahan

lanjutan berdasarkan hasil pengmatan dilapangan untuk

kelimpahan komunitas ikan karang dan indeks

dominansi.

i) Kelimpahan Ikan

Kelimpahan komunitas ikan karang adalah

jumlah ikan karang yang dijumpai pada suatu lokasi
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pengamatan persatuan luas transek pengamatan.

Kelimpahan ikan karang dapat dihitung dengan

rumus sebagai berikut:

Dimana: Xi = Kelimpahan ikan ke-i (ind/ha)

Ni = Jumlah total ikan pada stasiun pengamatan

ke-i

A = Luas transek pengamatan

ii) Indeks dominansi (C)

Indeks dominansi berdasarkan jumlah individu

jenis ikan karang digunakan untuk melihat tingkat

dominansi kelompok biota tertentu.  Persamaan yang

digunakan adalah indeks dominansi yaitu:





S

i

PiC
1

2)(

Dimana: C = Indeks dominansi

Pi = Perbandinga proporsi ikan ke i

S = Jumlah ikan karang yang ditemukan

Nilai indeks dominansi berkisar antara 1 – 0.

Semakin tinggi nilai indeks tersebut, maka akan

terlihat suatu biota mendominasi substrat dasar

perairan.  Jika nilai indeks dominansi (C) mendekati

nol, maka hal ini menunjukkan pada perairan

tersebut tidak ada biota yang mendominasi dan

biasanya diikuti oleh nilai keseragaman (E) yang

tinggi.

Sebaliknya, jika nilai indeks dominansi (C)

mendekati satu, maka hal ini menggambarkan pada

perairan tersebut ada salah satu biota yang
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mendominasi dan biasanya diikuti oleh nilai

keseragaman yang rendah.  Nilai indeks dominansi

dikelompokkan dalam 3 kriteria seperti yang

tercantum dalam tabel 9.

Tabel 9. Nilai indeks dominansi

No. Selang Nilai Kriteria  Dominansi

1 0 < C ≤ 0.5 Rendah

2 0.5 < C ≤ 0.75 Sedang

3 0.75 C ≤ 1 Tinggi

d) Analisis Tutupan lamun

Berdasarkan data hasil pengukuran dilapangan,

kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk

mengetahui kerapatan dan penutupan jenis lamun yang

ada. Hasil pengolahan tersebut akan mengetahui kondisi

kerapatan dan penutupan lamun dengan mengacu pada

tabel 9 dan 10. Persamaan yang digunakan dalam

menghitung kerapatan dan penutupan lamun.

i) Kerapatan Jenis (Di)

Di = ni / A

Dimana: Di = kerapatan jenis i

ni = jumlah total individu dari jenis i

A = luas total area pengambilan contoh

ii) Penutupan Spesies (PCi)

Ci = Σ (Mi x fi)/ Σf

Dimana: Ci = tutupan lamun jenis ke-i (%)

Mi = persentase nilai tengah kelas ke-i

fi = frekuensi kemunculan jenis (jumlah petak

contoh yang memiliki kelas yang sama untuk

jenis ke-i)

Σf = jumlah total frekuensi jenis (jumlah
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keseluruhan petak contoh)

Tabel 10. Klasifikasi Tutupan Lamun

Kelas
Bagian yang

tertutupi lamun

Persentase yang
tertutup

(%)

Nilai tengah
(Mi) (%)

5 1/2 - semua 50 -100 75

4 1/4 - 1/2 25 - 50 37,5

3 1/8 – 1/4 12,5 - 25 18,75

2 1/16 – 1/8 6,25 – 12,5 9,3

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

0 Tidak ada 0 0

Tabel 11. Kategori Tutupan Total

Persen tutupan total Kategori

C < 5% Sangat Jarang

5% ≤ C < 25% Jarang

25% ≤ C < 50% Sedang

50 % ≤ C < 75% Rapat

C ≥ 75% Sangat Rapat
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BAB III
PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN PETA

Pada pembuatan peta untuk kegiatan pemetaan pulau kecil dilakukan

melalui 2 tahap kegiatan yaitu penyusunan peta, dan penyajian peta.

Berikut diuraikan terkait kedua tahapan tersebut:

A. Penyusunan Peta
Pada tahap penyusunan peta tematik akan dilakukan pengolahan

data secara digital dan/atau peta peta tematik dari hasil analisis data

sekunder serta data hasil analisis dari lapangan. Pada proses

penyusunan data digital dan/atau peta tematik tersebut diolah melalui

beberapa langkah sebagai berikut:

1. melakukan kompilasi dan klasifikasi data hasil analisis data

sekunder dan hasil kerja lapangan;

2. melakukan verifikasi geometri data, terdiri dari kesesuaian

proyeksi dan datum yang digunakan terhadap proyeksi dan datum

standar;

3. melakukan verifikasi kelengkapan data, baik spasial maupun

atributnya (completeness);

4. memperbaiki data spasial dan melengkapi data atribut untuk

data-data yang belum lengkap;

5. melakukan verifikasi topologi peta (konsistensi antar komponen data,

baik titik, garis maupun area); dan

6. penyusunan peta tematik sesuai tema dataset secara kartografis.

Secara diagramatis, proses penyusunan peta tematik sebagai berikut:
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Gambar 10. Proses penyusunan peta tematik.

Analisis hasil pengumpulan
data sekunder

Analisis hasil survei
lapangan

Data tematik
sesuai scr kualitas

Data tematik
hasil pengolahan

Kompilasi dan klasifikasi
data hasil analisis

Verifikasi geometri
(Proyeksi dan datum)

Verifikasi kelengkapan data

Perbaikan kelengkapan
data

Pembangunan Topologi
peta

Layout Peta secara
kartografis

Peta Tematik
Sumber: Rancangan Rencana

Zonasi TRLP3K, 2013
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B. Penyajian Peta
Pada penyajian peta spasial akan memberikan informasi tentang

standar umum peta tematik meliputi bentuk format, proyeksi,

simbolisasi, dan jumlah peta tematik yang harus muncul. Setiap peta

tematik yang akan ditampilkan harus memenuhi standar kartografi

dan standar pencetakan, seperti yang diuraikan dibawah ini:

1. Standar Kartografi

Penyajian peta memiliki standar baku layout yang terdiri dari:

a. judul peta;

b. skala;

c. lambing;

d. nama lembaga/instansi;

e. indeks peta;

f. nomor lembar/sheet peta;

g. arah mata angin;

h. proyeksi;

i. datum;

j. sistem grid;

k. legenda peta; dan

l. riwayat peta.

2. Standar Pencetakan

Peta Spasial Tematik yang dicetak sesuai dengan standar

pencetakan pada SNI Nomor 19-6502.4-2000, SNI Nomor 19-

6502.3-2000, dan SNI Nomor 19-6502.2-2000, dengan spesifikasi

teknis sebagai berikut:

a. ukuran kertas adalah 650 mm x 1000 mm (a1/a0);

b. ukuran peta setelah dipotong adalah 825 x 525 mm

(provinsi), 636 x 696 mm (kabupaten dan kota), jika

diperlukan lembar yang bersifat khusus akan diberi

penjelasan pada peta tersebut;

c. berat kertas minimum 100 gr/m2

d. kertas yang stabil (memiliki koefisien pemuaian kecil), contoh
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jenis kertas antara lain hvs atau hws; dan

e. Resolusi minimal pencetakan 300 dpi.

Peta yang dicetak pada ukuran kertas yang lebih kecil dari

ukuran standar pencetakan (A1/A0) maka dicetak pada beberapa

kertas. Penyajian peta dan pencetakan dilakukan tanpa merubah

skala yang sesuai standar baku penyajian.

Peta tematik yang harus disediakan/disajikan untuk kegiatan

pemetaan PPK adalah:

a. Peta tutupan lahan

b. Peta sebaran mangrove

c. Peta sebaran terumbu karang dan lamun

d. Peta sebaran sarana dan prasarana

e. Peta aksesibilitas

Berikut ini disajikan simbolisasi untuk penyajian peta sebagai

berikut:
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Tabel 12. Unsur, Simbol, dan Spesifikasinya

a.Tema penutup lahan

No. Nama unsur
Pengertian

Simbol
dan/atau

notasi

Spesifikasi

Simbol
Tinta cetak

offset CMYK (%) RGB (255) Tipe

1
1

2 3 4 5 6 7 8 9
1 Sawah

tadah hujan

Lahan yang

diusahakan

untuk padi

dengan cara

tadah hujan

BAKOSURTAN

AL (ST)

pada screen

50%

cyan

30 00 00

00 cyan

178 255

255 cyan

Area
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No. Nama unsur
Pengertian

Simbol
dan/atau

notasi

Spesifikasi

Simbol
Tinta cetak

offset CMYK (%) RGB (255) Tipe

1
1

2 3 4 5 6 7 8 9
2 Kebun/

perkebunan

Lahan yang

diusahakan

untuk

kebun dan

tanaman

perkebunan

baik dikelola

oleh

perorangan,

perusahaan

swasta, atau

pemerintah

BAKOSURTAN

AL (KB) pada

screen

30%

hijau

10 00 15

00 hijau

229 255

216 hijau

Area
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No. Nama unsur
Pengertian

Simbol
dan/atau

notasi

Spesifikasi

Simbol
Tinta cetak

offset CMYK (%) RGB (255) Tipe

1
1

2 3 4 5 6 7 8 9
3 Hutan Lahan yang

tertutup oleh

tanaman

hutan dengan

ketinggian

tanaman rata-

rata

lebih dari 10

meter

BAKOSURTAN

AL (HT)

pada screen

40%

hijau

25 00 40

00 hijau

191 255

153 hijau

Area

4 Semak/

Belukar

Lahan yang

tertutup oleh

tanaman

hutan dengan

ketinggian

tanaman rata-

rata

kurang dari 10

meter

BAKOSURTAN

AL (BL)

pada screen

40%

hijau

25 00 40

00 hijau

191 255

153 hijau

Area
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No. Nama unsur
Pengertian

Simbol
dan/atau

notasi

Spesifikasi

Simbol
Tinta cetak

offset CMYK (%) RGB (255) Tipe

1
1

2 3 4 5 6 7 8 9
5 Tegal/

ladang

Lahan yang

diusahakan

secara tidak

tetap

atau teratur

termasuk

pekarangan

BAKOSURTAN

AL (TL) pada

screen

40%

kuning

00 00 40

00

kuning

255 255

153 hitam

Area
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No. Nama unsur
Pengertian

Simbol
dan/atau

notasi

Spesifikasi

Simbol
Tinta cetak

offset CMYK (%) RGB (255) Tipe

1
1

2 3 4 5 6 7 8 9
6 Rumput/

tanah

kosong

Lahan yang

tidak

diusahakan,

termasuk

tanah kosong,

padang

rumput,

ilalang,

savana dengan

sedikit pohon

BAKOSURTAN

AL (RP)

tanpa tinta

Tanpa

tinta

tanpa tinta Area
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No. Nama unsur
Pengertian

Simbol
dan/atau

notasi

Spesifikasi

Simbol
Tinta cetak

offset CMYK (%) RGB (255) Tipe

1
1

2 3 4 5 6 7 8 9
7 Hutan rawa Rawa yang

tertutup oleh

tanaman

hutan dengan

ketinggian

tanaman rata-

rata

lebih dari 10

meter

BAKOSURTAN

AL (HT)

hijau

BAKOSURTAN

AL (RW)

cyan

25 00 40

00 hijau

30 00 00

00 cyan

191 255

153 hijau

178 255

255 cyan

Area
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b.Tema Mangrove

No Pembagian data mangrove yang disajikan
Simbol

penutupan tajuk

RGB Kode
kerapatan

pohon
Penutupan tajuk Kerapatan pohon R G B

1
Mangrove sangat

lebat

Mangrove sangat

rapat
255 190 232 SR

2 Mangrove lebat Mangrove rapat 255 115 223 R

3 Mangrove sedang Mangrove sedang 255 0 197 S

4 Mangrove jarang Mangrove jarang 230 0 169 J

5
Mangrove sangat

jarang

Mangrove sangat

jarang
168 0 132 SJ
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c. Tema Terumbu karang dan padang lamun

No Nama Simbol Simbol
Keterangan

R G B

1 Terumbu karang 214 133 137

2 Padang lamun 174 241 176

3 Makro alga 234 150 80

4 Substrat 255 255 115



- 80 -

d.Tema bangunan dan fasilitas umum

No.
Nama
unsur

Pengertian

Simbol
dan/ata

u
notasi

Spesifikasi

Simbol

Tinta
cetak
offset

CMYK
(%)

RGB Tipe

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Bangunan Segala bentuk

dan struktur

bangunan yang

berhubungan

dengan tempat

tinggal

manusia

Hitam 00 00 00

100 hitam

00 00 00

hitam

Titik
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No.
Nama
unsur

Pengertian

Simbol
dan/ata

u
notasi

Spesifikasi

Simbol

Tinta
cetak
offset

CMYK
(%)

RGB Tipe

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Permukiman Bagian areal

yang

berpenduduk

berupa kelompok

bangunan

beserta jalan

yang apabila

disesuaikan

dengan skala

akan

sulit

digambarkan

secara sendiri-

sendiri.

Termasuk

perkampungan

yang mempunyai

batas

tegas

Hitam

dan

30%

orange

00 00 00

00 garis

hitam

00 15 30

00 area

orange

00 00 00

hitam

255 216

178 area

orange

Area
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3 Kantor

pemerintah

an

:

Bangunan

tempat pejabat

pemerintah

melakukan

kegiatan

untuk

mengelola

masalah

administrasi

wilayahnya .

- gubernur

- bupati/

walikota

- camat

- lurah/

kepala desa

- provinsi

- kabupaten/kota

- kecamatan

- kelurahan

/desa

Hitam 00 00 00

100 hitam

00 00 00

hitam

Titik



- 83 -

4 Fasilitas

Umum :

- Pendidikan

- Rumah

- Sakit

- Polisi

- Pasar

- Pelayanan

- Pos

Bangunan

sebagai tempat

untukmelakuka

n kegiatan

pelayanan

masyarakat

sehari- hari

Hitam 00 00 00

100 hitam

00 00 00

hitam

Titik
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5 Tempat

Peribadatan

:

- Masjid

- Gereja

- Vihara

- Pura

Bangunan

sebagai tempat

melakukan

kegiatan ibadah

Hitam 00 00 00

100 hitam

00 00 00

hitam

Titik
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6 Makam:

- Tempat

Pemakama

n Umum

- Taman

Makam

Pahlawan

- Islam

- Kristen

- Cina

Tempat

pemakaman bagi

masyarakat

Hitam 00 00 00

100 hitam

00 00 00

hitam

Titik

TPU

TMP
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7 Pembang

kit listrik:

- PLTA

- PLTU

- PLTD

- PLTN

Bangunan

sebagai tempat

pembangkit

tenaga listrik

- Pembangkit

Listrik

Tenaga Air

- Pembangkit

Listrik

Tenaga Uap

- Pembangkit

Listrik

Tenaga Disel

- Pembangkit

Listrik

Tenaga Nuklir

Hitam 00 00 00

100

hitam

00 00 00

hitam

Titik



- 87 -

8 Tempat

bangunan

bersejarah

Tempat atau

bangunan yang

memiliki nilai

sejarah

Hitam 00 00 00

100

hitam

00 00

00

hitam

Titik

9 Menara Bangunan tinggi

biasanya

digunakan

sebagai tempat

pemasangan

transmisi,

antena,

dan sejenisnya

Hitam 00 00 00

100

hitam

00 00

00

hitam

Titik

10 Tempat

menarik

Tempat yang

dinilai menarik

baik

pariwisata

maupun yang

bersifat umum

Magenta 00 100 00

00

magenta

255 00

255

magenta

Titik
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11 Tambang Tempat atau

bangunan guna

mendapatkan

bahan tambang

Hitam 00 00 00

100 hitam

00 00 00

hitam

Titik

12 Menara air Tempat

menampung air Cyan 100 00 00

00 cyan

00 255 255

cyan

Titik

13 Tangki

bahan

bakar

Tempat

menampung

bahan bakar

Magenta 00 100 00

00

magenta

255 00 255

magenta

Titik
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14 Sumber/su

mur:

- Sumber

gas alam

- Sumber

air

panas

- Sumber

bahan

bakar

- Tempat

keluarnya gas

yang belum

diusahakan

dan muncul

dipermukaan

bumi secara

alamiah

- Tempat

keluarnya air

panas yang

muncul

di permukaan

bumi secara

alamiah

- Tempat

keluarnya

bahan bakar

yang muncul

dipermukaan

bumi secara

alamiah

Hitam

Magenta

Magenta

00 00 00

100 hitam

00 100 00

00

magenta

00 100 00

00

magenta

00 00 00

Hitam

255 00 255

magenta

255 00 255

magenta

Titik

Titik

Titik
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e. Tema perhubungan

No. Nama unsur Pengertian

Simbol
dan/at

au
notasi

Spesifikasi

Simbol
Tinta
cetak
offset

CMYK (%) RGB (255) Tipe

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jalan arteri:

- Jalan arteri

dua jalur

- Jalan arteri

satu jalur

Jalan yang

melayani

angkutan utama

dengan ciri-ciri

perjalanan jarak

jauh dan

kecepatan rata-

rata tinggi

Hitam

Magenta

00 00 00

100 hitam

00 60 00

00

magenta

00 00 00

Hitam

255 102

255

magenta

Garis
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2 Jalan

kolektor

Jalan yang

melayani

angkutan dengan

ciri- ciri

perjalanan jarak

sedang dan

kecepatan rata-

rata

sedang

Hitam

Magenta

00 00 00

100 hitam

00 60 00

00

magenta

00 00 00

hitam

255 102 255

magenta

Garis

3 Jalan lokal Jalan yang

melayani

angkutan

setempat dengan

ciri-ciri

perjalanan jarak

dekat dan

kecepatan rata-

rata rendah

Hitam

Putih

00 00 00

100 hitam

00 00 00

00 putih

00 00 00

hitam

255 255 255

putih

Garis
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4 Jalan lain Jalan yang

melayani

angkutan

setempat dengan

ciri-ciri

perjalanan dekat

dan kecepatan

rata-rata

rendah

Screen 40%

magenta

00 40 00

00

magenta

255 153 255

magenta

Garis

5 Jalan

setapak

Jalan khusus

pejalan kaki,

biasanya

menghubungkan

kampung satu

dan lainnya atau

di daerah

pegunungan

Screen 40%

magenta

00 40 00

00

magenta

255 153

255

magenta

Garis
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6 Jembatan Bangunan yang

melintas diatas

badan air untuk

dilalui kereta api,

kendaraan

bermotor atau

pejalan

kaki

Hitam 00 00 00

100 hitam

00 00 00

hitam

Titik

7 Bandar

udara

perintis

Bandar udara yang

fasilitasnya terbatas Hitam

Putih

00 00 00 100

Hitam

00 00 00 00

putih

00 00 00

hitam

255 255 255

putih

Garis
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f. Tema perairan

No. Nama unsur Pengertian
Simbol

dan/atau
notasi

Spesifikasi

Simbol R G B Tipe

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Terumbu

karang

Batu karang

yang tampak

pada

waktu air laut

surut

00 00 00 Titik

(Point)

2 Mata air Tempat keluar

air dari tanah

secara alami

00 255 255 Titik

(Point)

3 Danau Genangan air

tawar atau

payau

yang luas

di daratan

00

204

255

255

255

255

Area

(Area)
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No. Nama unsur Pengertian
Simbol

dan/atau
notasi

Spesifikasi

Simbol R G B Tipe

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Sungai Aliran air

sepanjang

tahun Sungai

dengan lebar

lebih dari 15

meter digambar

sesuai dengan

bentuk dan

skala,

sedangkan

sungai dengan

lebar kurang

dari 15 meter

digambar

dengan garis

tunggal

00 255 255 Garis

(Line)
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No. Nama unsur Pengertian
Simbol

dan/atau
notasi

Spesifikasi

Simbol R G B Tipe

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Rawa Genangan air

sepanjang

tahun

dan biasanya

ditumbuhi

tumbuhan

yang tingginya

kurang dari 5

meter

00

00

00

255

00

255
Area

6 Empang/

tambak

Tempat

peternakan

ikan

dan/atau

udang

00 255 255 Area
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No. Nama unsur Pengertian
Simbol

dan/atau
notasi

Spesifikasi

Simbol R G B Tipe

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Penggaraman Tempat

pembuatan

garam

dari air laut

00

204

00

255

00

255
Area

8 Penahan

ombak

Bangunan

yang dibuat

untuk

menahan

gelombang

atau ombak

00 00 00 Garis

9 Dermaga Bangunan

yang dibuat

untuk

bongkar muat

barang

dan/atau

penumpang

kapal

00 00 00 Garis
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No. Nama unsur Pengertian
Simbol

dan/atau
notasi

Spesifikasi

Simbol R G B Tipe

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Pelabuhan

Lokal Pelabuhan

laut atau

sungai

dengan

fasilitas

terbatas pada

kepentingan

pencarian ikan

dan untuk

transpotasi lokal

00 00 00 Titik
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No. Nama unsur Pengertian
Simbol

dan/atau
notasi

Spesifikasi

Simbol R G B Tipe

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Menara suar Bangunan yang

dilengkapi

dengan lampu

untuk

kepentingan

navigasi

00 00 00 Titik
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g. Simbolisasi dan Spesifikasi Penyajian Zona & Sub Zona

No. Zona Sub Zona Pengertian
Spesifikasi

Simbol R G B Tipe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Zona

Pariwisata

Zona yang

diperuntukkan

bagi kegiatan

pariwisata

255 230 255

Selam

Rekreasi air

Rekreasi

pantai
Cruising

Yatching dan

Sailing
Fishing

Surfing

Pengamatan

Terumbu

Karang



- 101 -

No. Zona Sub Zona Pengertian
Spesifikasi

Simbol R G B Tipe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Olahraga Air

2 Zona

Pertambanga

n

Zona yang

diperuntukkan

bagi

pertambangan,

baik wilayah

yang sedang

maupun yang

akan segera

dilakukan

kegiatan

pertambangan

222 158 102

Mineral (pasir

laut) 242 242 242
Batubara

78 78 78
Minyak bumi

217 217 217
Gas bumi

255 127 0
Panas bumi

191 191 191
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No. Zona Sub Zona Pengertian
Spesifikasi

Simbol R G B Tipe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Air Tanah

166 166 166
Air Laut

0 204 255
Garam

0 92 230
3 Zona

Perikanan

Budidaya

Zona yang

diperuntukkan

bagi budidaya

perikanan

115 223 255

Budidaya

Rumput Laut 0 197 255

Budidaya

Udang 255 170 0

Budidaya

Kerapu 255 211 127
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No. Zona Sub Zona Pengertian
Spesifikasi

Simbol R G B Tipe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Budidaya

Mutiara 0 255 197
Budidaya

Kerang 85 255 0

4 Kawasan

Konservasi

Kawasan yang

ditetapkan

dengan fungsi

utama

melindungi

kelestarian

lingkungan

hidup yang

mencakup

sumber daya

alam dan

sumber daya

buatan

108 208 117
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No. Zona Sub Zona Pengertian
Spesifikasi

Simbol R G B Tipe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zona Inti 115 178 115

Zona Kawasan

Terbatas 174 241 176
Zona Lain

Sesuai

Peruntukan

Kawasan

205 245 190
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Lembar Pengesahan

No Jabatan Paraf

1. Sekretaris

Ditjen KP3K

2. Direktur
Pendayagunaan

PPK

3. Kabag Hukum,
Organisasi dan
Humas

BAB IV
PENUTUP

Kegiatan pemetaan potensi sumber daya pulau-pulau kecil

merupakan tugas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemangku

Kepentingan dalam rangka penyediaan data dan informasi awal

pengelolaan pulau-pulau kecil sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Informasi Geospasial, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010

tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan

Pulau-pulau Kecil dan Perairan disekitarnya.

Kegiatan pemetaan potensi merupakan kegiatan yang strategis

sehingga dibutuhkan panduan yang sama bagi pelaksana di lapangan.

Panduan yang lengkap dan sistematis dapat memberikan landasan dalam

pembentukan persepsi dan tindakan yang sama bagi para pelaksana

dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi sumber daya serta

menyusun rekomendasi pengelolaan pulau-pulau kecil.

Pedoman Pemetaan Potensi Sumber daya Pulau-pulau Kecil

diharapkan mampu mengarahkan upaya penyediaan informasi potensi

sumber daya secara lengkap dan akurat sehingga mampu menunjang

upaya optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil di masa yang akan

datang.

DIREKTUR JENDERAL

KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

SUDIRMAN SAAD
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