
Laporan Pemantauan Ekosistem Terumbu Karang tahun 2020 
Kawasan Tulamben dan Amed 

 
Pandemi Covid19 telah menyebabkan ditutupnya aktivitas wisata menyelam di kawasan Tulamben 
dan Amed sejak awal April 2020. Aktivitas penyelaman bisa dikatakan hampir tidak ada di dua 
kawasan tersebut selama 2 bulan terakhir, walau ada 1-2 aktivitas penyelaman yang berlangsung di 
kawasan Amed hingga Bunutan. Pandemi ini merupakan kejadian luar biasa yang sangat berdampak 
bagi sektor ekonomi, dimana pariwisata bahari (selam dan snorkeling) yang merupakan daya tarik 
utama di kedua kawasan tersebut. 
  
Namun dari sisi ekologi dapat diasumsikan pandemi berpengaruh baik terhadap lingkungan terutama 
ekosistem terumbu karang. Dimana tidak adanya aktivitas penyelaman selama dua bulan tersebut 
akan mengurangi tekanan terhadap ekosistem terumbu karang dan memberi waktu untuk pemulihan 
kualitasnya. Selain tekanan dari kunjungan wisatawan terhadap ekosistem terumbu karang, banyak 
faktor lain yang mempengaruhi kualitas ekosistem terumbu karang seperti suhu, salinitas, cahaya, 
sedimentasi, serta arus dan gelombang. 
  
Asumsi ini perlu diuji dengan pengamatan (monitoring) langsung untuk mengetahui kondisi 
sesungguhnya dampak atau perubahan yang terjadi di kawasan selam tersebut. Pengamatan atau 
monitrong tersebut berpatokan pada data pengamatan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. 
Hal ini bertujuan agar data pengamatan dapat memberikan informasi perubahan dengan data 
sebelumnya. Sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat menjadi landasan pengambilan 
kebijakan yang lebih baik di waktu mendatang. 
 
Bekerjasama dengan Organisasi Pemandu Selam Tulamben (OPST), Conservation International 
Indonesia melakukan kegiatan monitoring ekosistem terumbu karang di wilayah Desa Tulamben 
pada tanggal 10 Juli 2020. Kegiatan diawali sehari sebelumnya dengan melakukan pelatihan 
monitoring kepada anggota OPST. Pelatihan diikuti oleh 21 orang termasuk termasuk pemateri dan 
fasilitator pelatihan. 
 
Peserta dilatih mengenai pengenalan kondisi laut dan biota yang akan dimonitoring. Peserta juga 
dilatih untuk langsung mencatat menggunakan sabak yang akan dipergunakan pada saat monitoring. 
Kemudian dilakukan simulasi mulai dari pemasangan transek, pembagian tugas, dan latihan 
pencatatan menggunakan alat peraga yang telah disiapkan. Menjelang penutupan dilakukan 
pembagian kelompok monitoring. Anggota OPST dibagi menjadi empat kelompok yang masing-
masing kelompok akan melakukan 2 kali penyelaman di 2 lokasi yang berbeda. 
 
Pada tanggal 10 Juli 2020, kegiatan monitoring dimulai sekitar pukul 8.30 wita dengan mengambil 
lokasi titik kumpul di pantai drop off Desa Tulamben. Masing-masing kelompok yang beranggotakan 
4 orang langsung menuju lokasi penyelaman yang telah disepakati menggunakan perahu kelompok 
nelayan Tirta Wisata Tulamben. Monitoring tahap pertama berlangsung sekitar 1 jam. Setelah 
beristirahat sekitar 30 menit, para anggota OPST kembali melanjutkan kegiatan monitoring tahap 
kedua di 4 lokasi selanjutnya. Total ada 8 titik penyelaman yang dimonitoring. 
 
Untuk pengamatan kelimpahan ikan dengan membagi bidang pengamatan menjadi 4 transek dengan 
panjang masing-masing 20 meter per transek. Adapun jenis ikan yang diamati adalah Butterflyfish, 
Haemulidae, Snapper, Barramundi cod, Humphead wrasse, Bumphead parrot, Parrotfish dan Moray 
eel. 
 



Pengamatan tutupan dasar dicatat setiap 50 cm hingga jarak pengamatan mencapai 100 meter dari 
titik turun awal (titik 0) ke arah yang disamakan dengan pengamatan tahun sebelumnya di tiap lokasi 
penyelaman.  
 
Adapun hasil pengamatan ekosistem terumbu karang di titik lokasi penyelaman di kawasan 
Tulamben yang didapat sebagai berikut: 

1. Emerald 

Berdasarkan analisis data ikan, kelimpahan jenis ikan paling tinggi adalah Butterflyfish dengan total 
mencapai 37 ekor dengan rata-rata 9,25 ekor per-transek. Lebih banyak dibandingkan data 
pengamatan pada tahun 2019 yang hanya terlihat total 8 ekor (rata-rata 2 ekor per-transek). Untuk 
jenis ikan Bumphead sebanyak 2 ekor dan parrotfish 5 ekor. Dari data tahun 2019 tercatat 5 ekor 
bumphead dan tidak terlihat ikan parrotfish.  
 

 
 
Untuk kelimpahan Invertebrata data pengamatan menunjukkan kemunculan invertebrata di site 
Emerald yaitu Giant Clam sebanyak 15 ekor dengan rata-rata 3,75 per-transek dimana ukuran 
kurang dari 10 cm teramati 7 ekor, ukuran 10-20 berjumlah 7 ekor, dan 1 ekor berukuran 20-30 cm. 
Dibandingkan data monitoring tahun 2019, jumlah tersebut bertambah. Pada monitoring yang 
dilaksanakan 10 Agustus 2019, tercatat 5 ekor giant clam dengan ukuran kurang dari 10 cm 
berjumlah 3 ekor dan 2 ekor berukuran antara 10-20 cm. 
 



 
 
Pengamatan persentase substrat di lokasi penyelaman Emerald yang tertinggi adalah Hard Coral 
sebesar 33,75%. Tutupan Rock (batu) sebesar 20% serta pasir 20%. Persentase tutupan karang 
hidup mencapai 52,5%. Mengacu pada  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (KEPMEN LH) 
No.04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang, angka tersebut tergolong baik 
(50-74,9%) 
 

 

2. Batu Kelebit 

Berdasarkan analisis data kelimpahan ikan, jenis ikan paling tinggi adalah Butterflyfish atau Kepe – 
kepe dengan total 18 ekor dan kelimpahan hingga 4,5 ekor per-transek. Diikuti dengan Parrotfish 
sebanyak 14 ekor dengan rata-rata 3,5 ekor per-transek. Data pengamatan tahun 2019 menunjukan 
jumlah ikan Butterflyfish sebanyak 25 ekor atau rata-rata 6,25 per-transek dan snapper 6 ekor dan 2 
ekor parrot fish. Untuk jenis ikan yang tidak ditemui selama survei adalah Barramundi cod, 
Humphead wrasse dan Moray eel.  



 

Analisis data menunjukkan invertebrata paling tinggi adalah Banded coral shrimp sebanyak 8 dengan 
rata-rata 2 ekor per-transek. Teramati juga 8 ekor giant clam dengan ukuran kurang dari 10 cm 
sebanyak 1 ekor dan 7 ekor berukuran antara 10-20 cm. Dalam data pengamatan tahun 2019 
menunjukan kemunculan invertebrata yang tertinggi adalah diadema urchin sebanyak 14 dan 1 
banded coral shrimp. Sedangkan pengamatan giant clam berjumlah 8 ekor dengan 5 ekor berukuran 
kurang dari 10 cm dan 3 ekor berukuran antara 10-20 cm. 

 

Lokasi penyelaman Batu Kelebit pada pengamatan di kedalaman 5 meter memiliki tutupan dasar 
dominan berupa 43,75% adalah karang keras, 27,50% batu, dan 16,87% pasir. Hasil analisis 
pemantau tutupan karang hidup mencapai 53,75% yang menurut KEPMEN LH No.04 Tahun 2001 
Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang angka tersebut tergolong baik (50-74,9%). 



 

Anggota OPST melakukan pencatatan hasil pemantauan. Foto oleh: I Nyoman Suastika 

 

3. Alamanda 

Dari pengamatan di kedalaman 5 meter didapat jenis ikan paling tinggi adalah Butterflyfish 16 ekor 
atau rata-rata 4 ekor per- transek, dan Parrotfish dengan kelimpahan mencapai 9 ekor atau 2,25 ekor 
per-transek. Jumlah ini meningkat cukup signifikan jika dibandingkan pengamatan tahun 2019 yang 
tidak tampak di lokasi pengamatan.  

Untuk jenis ikan yang tidak ditemui selama survei adalah Snapper, Barramundi cod, Humphead 
wrasse dan Moray eel. Data pengamatan tahun 2019 menunjukan teramati 4 ekor butterflyfish, 6 
ekor Haemulidae, 3 ekor bump head, dan 1 ekor Moray eel. 



  

Untuk pengamatan invertebrata, yang terbanyak adalah diadema urchin berjumlah 11 atau rata-rata 
2,75 per-transek. Collector urchin sebanyak 4 ekor dan sea cucumber sebanyak 3 buah. Dimana 
data pengamatan tahun 2019 menunjukan tidak teramati diadema urchin dan hanya 1 collector 
urchin.  

Giant clam yang teramati berjumlah 4 ekor dengan ukuran kurang dari 10 cm sebanyak 2 ekor dan 
berukuran 10-20 cm sebanyak 2 ekor. Tahun 2019 giant clam yang teramati berjumlah 2 ekor yang 
berukuran kurang dari 10 cm sebanyak 1 ekor dan ukuran 10-20 cm berjumlah 1 ekor. 

Dari hasil analisis pengamatan lokasi penyelaman Alamanda memiliki persentase tutupan substrat 
berupa 26,25% batu, 23,12% karang keras, dan 9,37% karang lunak. 

 

 



 

Anggota OPST menggelar transek ukur pemantauan sepanjang 100 meter. 
Foto oleh Nyoman Suastika 

4. Palung-Palung  

Pada pengamatan tahun 2020 terlihat penurunan kelimpahan ikan dibandingkan tahun 2019. Dimana 
tahun ini teramati 16 ekor Butterflyfish sedangkan tahun lalu terlihat 64 ekor. Untuk Haemulidae 
hanya 1 ekor dan tahun lalu 2 ekor. Kakap atau Snapper terpantau 6 ekor, sedangkan tahun lalu 
tercatat sebanyak 16 ekor. Untuk jenis ikan Barramundi cod, Humphead wrasse, Grouper, 
Bumphead parrotfish dan Moray eel tidak ditemui selama survei. Tahun 2019 Humphead teramati 1 
ekor, Bumphead 9 ekor dan Parrotfish sebanyak 7 ekor. 



 

Analisis data menunjukkan invertebrata paling tinggi adalah Diadema urchin sebanyak 20 ekor atau 
rata-rata 5 ekor per-transek. Pada tahun 2019, teramati 49 ekor atau rata-rata 12,5 per-transek. 
Teramati juga 2 ekor Banded coral shrimp dimana tahun 2019 tidak terlihat. Untuk giant clam dengan 
ukuran kurang dari 10 cm terlihat 11 ekor sedangkan tahun lalu tidak terlihat. Untuk ukuran 10-20 cm 
terlihat 3 ekor dan tahun 2019 teramati sebanyak 2 ekor. 

Lokasi penyelaman Palung-palung pada pengamatan tahun 2020 di kedalaman 5 meter memiliki 
tutupan dasar dominan berupa 28,75% adalah bebatuan, 25% berpasir, dan 25% berupa karang 
keras. 

5. 
Coral Garden 

Pengamatan kelimpahan ikan di Coral Garden pada kedalaman 5 meter tahun 2020 menunjukan 
jumlah tertinggi jenis Butterfly fish dengan total 47 ekor atau rata-rata 11,75 per-transek. Kemudian 
snapper dengan total 30 dan Haemulidae sebanyak 10 ekor. Dibandingkan pengamatan tahun 2019 
terdapat peningkatan yang cukup banyak, dimana tahun lalu teramati sejumlah 19,16, dan 3 ekor 
untuk masing-masing jenis tersebut. Jumlah Parrotfish juga meningkat cukup banyak pada tahun ini 



yaitu berjumlah 9 ekor. Sedangkan pada pengamatan tahun 2019 hanya terlihat 1 ekor.

 

Analisis data menunjukkan invertebrata paling tinggi pada site Coral Garden adalah Diadema urchin 
sebanyak 9 ekor atau 2,25 per-transek. Terlihat juga 3 ekor Crown-of-thorns dan ditemukan 1 ekor 
Banded Coral Shrimp. Pengamatan tahun lalu mencatat 23 ekor Diadema urchin dan 3 ekor Banded 
Coral Shrimp. Untuk Giant Clam tidak teramati pada monitoring tahun 2020. Sedangkan tahun 2019 
tercatat 8 ekor giant clam dengan ukuran kurang dari 10 cm sejumlah 6 ekor dan 2 ekor berukuran 
10-20 cm. 

 

Persentase tutupan dasar Coral Garden terdiri dari 28,75% pasir, 20% lain-lain, 25,62 bebatuan. 
Karang keras sekitar 8,12% dan living substrate lainnya adalah NIA (Nutrient Indicator Algae) yang 
merupakan kelompok alga dengan jumlah sekitar 7,5%. 

6. Tauch Terminal 

Hasil pengamatan kelimpahan ikan di titik penyelaman Touch Terminal pada 11 Juli 2020 
menunjukan jenis ikan tertinggi adalah Butterflyfish dengan total 25 ekor atau rata-rata 6,25 per-
transek. Kemudian Parrotfish 13 ekor, Snapper 5 ekor, dan Humphead terlihat 2 ekor. Jika 



dibandingkan pengamatan tahun 2019, jumlah terbanyak terlihat adalah Haemulidae sejumlah 23 
ekor, Butterflyfish 20 ekor, snapper 5 ekor, dan Parrotfish 4 ekor. Moray eel yang teramati berjumlah 
1 ekor baik tahun 2019 maupun tahun 2020. 

 

Kelimpahan Invertebrata di Touch Terminal terbanyak adalah Diadema Urchin dengan jumlah 12 
ekor atau rata-rata 3 ekor per-transek. Invertebrata lain yang terlihat adalah triton yang berjumlah 2 
ekor. Sedangkan pada pengamatan tahun 2019 menunjukan jumlah diadema urchin 4 ekor dan 2 
ekor sea cucumber. 

Giant clam yang terlihat pada monitoring tahun 2020 berjumlah 7, dimana 2 ekor  berukuran kurang 
dari 10 cm dan 5 ekor berukuran antara 10-20 cm. Sedangkan pengamatan tahun 2019 tidak terlihat 
adanya giant clam di lokasi pemantauan. 

Dari analisis data pengamatan tahun 2020, substrat dasar Touch Terminal tertinggi adalah Hard 
Coral (Karang Keras) sebesar 26,87%, diikuti dengan Rock (bebatuan) 23,12% dan Sand (pasir) 
22,5%. Soft Coral (karang lunak) sebesar 13,12%. Persentase karang hidup mencapai 53,12% 
dimana menurut KEPMEN LH No.04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang 
angka tersebut tergolong baik (50-74,9%) 



 

  

7. Liberty Shipwreck  

Liberty Shipwreck yang menjadi daya tarik utama penyelaman di Desa Tulamben, analisis data 
pengamatan kelimpahan ikan tahun 2020 menunjukan ikan yang terbanyak terlihat adalah 
butterflyfish yang total 18 ekor atau rata-rata 4,5 ekor per-transek pengamatan dan snapper 
berjumlah 4. Sedangkan jenis ikan lainya tidak tampak pada saat pengamatan dilakukan. Data 
pengamatan tahun 2019 tercatat 14 ekor Butterflyfish, 11 ekor snapper, dan 8 ekor parrotfish. 

 

Untuk invertebrata yang teramati yaitu diadema urchin berjumlah 8 ekor dan 1 ekor Banded 
coral shrimp. Lebih sedikit dibandingkan pengamatan tahun 2019 yang tercatat 19 diadema 
urchin, 6 pencil urchin dan 5 Banded coral shrimp. 

Sedangkan untuk giant clam teramati total 9 ekor atau rata-rata 2,25 per transek dimana terdapat 1 
ekor ukuran kurang dari 10 cm, 6 ekor berukuran antara 10-20 cm dan 2 ekor berukuran 20-30 cm. 



Pengamatan 2019 mencatat 3 ekor giant clam dimana 2 ekor berukuran kurang dari 10 cm dan 1 
ekor berukuran antara 10-20 cm.   

Pengamatan Liberty Shipwreck di kedalaman 5 meter memiliki tutupan dasar dominan berupa 
23,12% adalah karang keras, 18,75% batu, dan 18,75% pasir. Untuk Hasil analisis pemantauan 
tutupan karang hidup mencapai 49,37% yang menurut KEPMEN LH No.04 Tahun 2001 Tentang 
Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang angka tersebut tergolong sedang (25-49,9%). 

 

 8. Singkil 

Hasil pengamatan kelimpahan ikan di titik penyelaman Singkil menunjukan jenis ikan tertinggi adalah 
Butterflyfish dengan total 17 ekor atau rata-rata 4,25 per-transek. Kemudian Haemulidae atau yang 
lebih umum dikenal dengan jenis ikan sweetlips berjumlah 5 ekor. Pada pengamatan tahun 2019, 
jumlah terbanyak terlihat 30 Butterflyfish, 4 Parrotfish dan 2 Haemulidae. 



 

Kegiatan pemantauan di wilayan perairan Tulamben oleh anggota OPST, Juli 2020. 
Foto oleh: I Nyoman Suastika. 

 



Analisis data pengamatan 2020 menunjukkan invertebrata yang terpantau di Singkil adalah Diadema 
urchin sebanyak 53 ekor. Lebih sedikit dibandingkan pengamatan tahun 2019 yang berjumlah 60 
ekor. Untuk jenis Banded coral shrimp, Pencil urchin, Collector urchin, Sea cucumber, Crown-of-
thorns, Triton dan Lobster tidak terlihat baik pada pengamatan 2020 maupun tahun 2019. 

Giant clam yang teramati tahun 2020 berjumlah 8 dengan ukuran kurang dari 10 cm berjumlah 1 ekor 
dan 7 ekor berukuran 10-20 cm. Secara jumlah sama dengan pengamatan 2019 namun dengan 
kriteria ukuran yang berbeda. Yaitu  5 ekor berukuran kurang dari 10 cm dan 3 ekor berukuran 
antara 10-20 cm.  

Pengamatan tutup dasar Singkil di kedalaman 5 meter didominasi oleh Hard Coral (Karang Keras) 
sebesar 43,75%, kemudian Rock (bebatuan) dan Sand (pasir) yang masing-masing sebesar 23,12%. 
Untuk persentase tutupan karang hidup mencapai 53,75% yang termasuk kategori baik (50-74,9%) 
mengacu pada KEPMEN LH No.04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang 
angka tersebut tergolong baik  

 
     

Pemantauan Perairan Amed 

Untuk kegiatan monitoring di kawasan Amed, melibatkan para pemandu selam lokal di sekitar Amed. 
Kegiatan diawali dengan pelatihan yang difasilitasi Nyoman Suastika dari Organisasi Pemandu 
Selam Tulamben dan Nyoman Sugiartha (Bondalem Eco Dive). Pelatihan dilaksanakan di Balai 
banjar Jemeluk Desa Purwakerthi. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 dengan 
diikuti oleh 11 orang pemandu selam Amed. 

Kegiatan pelatihan dimulai dengan perkenalan kemudian pemaparan materi tentang teknik 
monitoring dan jenis-jenis terumbu karang yang akan diamati oleh Nyoman Sugiartha. Kemudian 
dilanjutkan dengan materi tentang ikan dan metode penghitungannya oleh Nyoman Suastika. Setelah 
istirahat makan siang, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian kelompok monitoring dan simulasi 
menggunakan alat peraga.  



 

 

 

Untuk kegiatan Monitoring dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020 di empat lokasi penyelaman. 2 
titik pengamatan di Teluk Jemeluk, Lipah (Dusun Lean, Desa Bunutan) dan Kepah (Amed). Kegiatan 
pengamatan dimulai sekitar pukul 09:00 dengan membagi menjadi 2 tim pengamatan yang masing-
masing berjumlah 6 orang. Awal pengamatan dimulai dengan pemasangan patok (penanda) titik 
mulai agar kegiatan pengamatan selanjutnya bisa dimulai dari titik yang sama. 



 

 

 

  



 

Pemasangan patok penanda 0 Meter lokasi pengamatan. Foto oleh: I Nyoman Suastika  

Adapun hasil pengamatan di lokasi penyelaman di wilayah Amed adalah sebagai berikut: 

1. Lipah 

Pengamatan kelimpahan ikan di Lipah menunjukan jenis ikan tertinggi adalah Butterflyfish dengan 
total 21 ekor atau rata-rata 5,25 per-transek. Hampir dua kali lebih banyak dibandingkan pengamatan 
tahun 2019 yang berjumlah 11 ekor. 

Kemudian Parrotfish dengan total mencapai 14 ekor saat pengamatan, dimana pengamatan tahun 
lalu hanya terlihat 1 ekor. Untuk jenis Haemulidae dan Snapper masing-masing teramati berjumlah 2 
ekor. Sedangkan pada pengamatan tahun 2019, jumlah Haemulidae 3 ekor dan Snapper tidak 
terlihat saat itu. Untuk jenis Barramundi cod, Humphead, Bumphead, dan Moray eel tidak terlihat baik 
dalam pengamatan tahun 2020 maupun tahun 2019. 

Dalam kegiatan pengamatan tahun 2020 terlihat jenis ikan yang jarang ditemui yaitu penyu dan ikan 
hiu jenis blacktip.  

Untuk invertebrata yang teramati yaitu diadema urchin berjumlah 2 ekor. Jumlah yang sama saat 
pengamatan tahun 2019 dilakukan. Jenis invertebrata lainnya yang menjadi objek pengamatan tidak 
terlihat. 



Giant clam teramati total 3 ekor atau rata-rata 0,75 per transek dimana terdapat 2 ekor ukuran kurang 
dari 10 cm, 1 ekor berukuran antara 10-20 cm. Pengamatan 2019 mencatat hanya 1 ekor giant clam 
yang berukuran antara 10-20 cm.   

  

Pengamatan perairan Lipah di kedalaman 5 meter memiliki tutupan dasar dominan berupa Rubble 
(patahan karang) 28,73%, Karang keras sekitar 23,75%, bebatuan 18,12% dan pasir sekitar 17,37%. 
Untuk Hasil analisis pemantauan tutupan karang hidup sekitar 37,5% yang menurut KEPMEN LH 
No.04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang angka tersebut tergolong 
sedang (25-49,9%). 

    



 

 

Pemandu selam lokal Amed melakukan pencatatan hasil pengamatan di lokasi penyelaman Kepah 
(Pyramid), Agustus 2020. Foto oleh: I Nyoman Suastika. 

2. Kepah 

Pengamatan kelimpahan ikan di Lokasi penyelaman Kepah atau yang biasa dikenal dengan Pyramid 
didapat hasil berupa jenis Butterflyfish total 26 ekor atau rata-rata 6,5 ekor per-transek. Parrotfish 
berjumlah total 11 ekor atau rata-rata 2,75 ekor per-transect. Untuk jenis ikan lainnya tidak terlihat 
saat kegiatan pengamatan. Tidak ada data pengamatan yang dilakukan tahun 2019. 

Kelimpahan Invertebrata di Kepah yang terbanyak adalah Diadema Urchin dengan jumlah 40 ekor 
atau rata-rata 10 ekor per-transek. Invertebrata lain yang terlihat adalah Banded coral shrimp yang 
berjumlah 1 ekor. Giant clam yang terlihat berjulam total 5 ekor diantaranya 1 ekor berukuran kurang 
dari 10 cm dan 1 ekor berukuran 10-20 cm. 

Perairan Kepah memiliki tutupan dasar dominan berupa kategori lainnya sekitar 36,25%, Karang 
keras sekitar 27,5%, dan bebatuan sekitar 15,62%. Untuk Hasil analisis pemantauan tutupan karang 
hidup sekitar 69,37% yang menurut KEPMEN LH No.04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku 
Kerusakan Terumbu Karang angka tersebut tergolong baik (50-74,9%). 



 

3. Jemeluk 1 (8 Meter)  

Hasil pengamatan kelimpahan ikan di titik penyelaman Teluk Jemeluk di kedalaman 8 meter 
menunjukan jenis ikan tertinggi adalah Butterflyfish dengan total 31 ekor atau rata-rata 7,75 per-
transek. Parrotfish 11 ekor atau rata-rata 2,75 per-transek. Pada pengamatan tahun 2019, terlihat 16 
ekor Butterflyfish dan 2 ekor Parrotfish. Pada tahun 2019 terlihat seekor Moray eel namun tahun 
2020 tidak terlihat. Untuk jenis lainnya tidak terlihat baik pada pengamatan tahun 2020 maupun pada 
tahun 2019. 

Analisis data menunjukkan invertebrata yang teramati hanya diadema urchin. Pada pengamatan 
tahun 2020 tercatat 14 ekor (rata-rata 3,5 per-transek) dan tahun 2019 total 2 ekor. Sedangkan untuk 
jenis lain tidak terlihat baik pada pengamatan tahun 2020 maupun tahun 2019. Teramati juga 4 ekor 
giant clam dengan yang berukuran antara 10-20 cm pada pengamatan tahun 2020. Sedangkan pada 
pengamatan tahun 2019 tidak terlihat. 

 

Tutupan dasar dominan Jemeluk pada kedalaman 8 meter menunjukan berupa Rubble (patahan 
karang) sekitar 50,25%, karang keras (HC) sekitar 17,50%, pasir dan bebatuan sekitar 9,37%. 



Analisis pemantauan tutupan karang hidup sekitar 21,87% yang menurut KEPMEN LH No.04 Tahun 
2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang angka tersebut tergolong rusak dan buruk 
(0-24,9%). 

 

4. Jemeluk 2  

Di Teluk Jemeluk juga dilakukan pemantauan di kedalaman 4 meter. Dimana kelimpahan ikan yang 
terpantau diantaranya 31 ekor Butterflyfish, 1 ekor Haemulidae, 1 ekor Snapper dan 8 ekor 
Parrotfish. Untuk jenis lain tidak terlihat saat pemantauan. Tidak ada data pemantauan tahun 2019 
untuk kedalaman 4 meter di Teluk Jemeluk. 

Analisis data invertebrata yang teramati hanya Banded coral shrimp yang jumlahnya mencapai 45 
ekor atau rata-rata 11,25 per-transek. Jenis lainnya tidak terlihat saat pemantauan. Untuk giant clam 
terhitung totalnya mencapai 12 ekor dengan rincian 6 ekor berukuran kurang dari 10 cm, 3 ekor 
berukuran 10-20 cm, 2 ekor berukuran 20-30 cm dan 1 ekor berukuran 30-40 cm.  

Tutupan dasar dominan Jemeluk pada kedalaman 4 meter terdiri dari sekitar 52,50% karang keras 
(Hard Coral), 16,87% berupa bebatuan, 10% pasir, dan 8,75%  berupa rubble (patahan karang). 
Analisis pemantauan tutupan karang hidup sekitar 64,37%. Merujuk pada KEPMEN LH No.04 Tahun 
2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang angka tersebut tergolong baik (50-74,9%). 
Dalam pengamatan juga terlihat ada 1 lokasi kerusakan karang akibat jangkar dan 9 lokasi 
kerusakan akibat lainnya. 



 

 

Tim pemandu selam Amed melakukan pemantauan di perairan Jemeluk, Agustus 2020.  
Foto Oleh: I Nyoman Suastika 

 

   

    
    
   
 
      
     
    
   
 
 


