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PENDAHULUAN 

 

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan 

yang luar biasa. Sebagai negara kepulauan yang 

memiliki hamparan laut yang luas dengan tak kurang 

dari 13.000 pulau besar dan kecil di dalamnya, jelas 

negara kita memiliki kekayaan keanekaragaman 

hayati yang besar, baik di wilayah daratan maupun 

di wilayah laut.  

Sebenarnya, perlu kita sadari bahwa sebagian 

besar wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga 

dengan demikian tak salah bila dikatakan bahwa 

bangsa Indonesia merupakan bangsa bahari. 

Sebagai suatu bangsa bahari maka tingkat 

keberhasilan bangsa Indonesia sangat ditentukan 

oleh bagaimana bangsa ini bisa memanfaatkan dan 

mengelola wilayah laut dan kepulauan yang luas 

tersebut. 

Keindahan dan keunikan serta keanekaragaman 

kehidupan di bawah laut dari kepulauan Indonesia 

yang membentang luas di cakrawala khatulistiwa 

masih sangat banyak menyimpan potensi. Salah satu 

dari potensi tersebut adalah sumberdaya hayati 

yang tak ternilai harganya dari segi ekonomi 

maupun segi ekologinya, yaitu sumberdaya Terumbu 

Karang. 
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1. APA ITU TERUMBU KARANG 

Terumbu Karang merupakan salah satu komponen 

utama sumber daya pesisir dan laut utama, selain 

hutan mangrove dan padang lamun. Terumbu karang 

adalah hewan laut yang hidupnya berkoloni. Meski 

terlihat menyatu, namun sebenarnya terumbu 

karang terdiri dari dua bagian. Yakni, terumbu dan 

karang. Secara klasifikasi ilmiah dapat diketahui 

bahwa karang ini memang termasuk kelompok hewan 

dan bukan sebagai kelompok tumbuhan. Hewan 

karang ini masuk ke dalam phylum Cnidaria, kelas 

Anthozoa, ordo Scleractinia. 

Terumbu karang sepintas terlihat seperti bangunan 

ribuan karang, dimana berbagai jenis ikan dan 

makhluk laut lainnya menjadikannya sebagai tempat 

hidup, berkembang biak, bertumbuh, berlindung 

dari serangan pemangsa, serta mencari makan. 

Karang beraneka warna dan bentuk yang hidup di 

laut ini memang terlihat seperti batuan atau 

tanaman. Tetapi sebenarnya mereka adalah 

sekumpulan hewan kecil yang dinamakan polyp.  

Polyp adalah makhluk yang sangat sederhana, dan 

termasuk dalam hewan tak bertulangbelakang. Polyp 

masih merupakan kerabat dari ubur-ubur hanya 

saja ukurannya sangat kecil. Polyp memiliki sebuah 

mulut yang dikelilingi oleh tentakel-tentakel yang 
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dapat menyengat. Polyp hidup dengan memakan 

berbagai mikro organisme yang hidup melayang di 

kolom perairan laut. Pada tentakel polyp terdapat 

racun yang digunakan untuk menangkap berbagai 

jenis hewan dan tumbuhan laut yang sangat kecil 

atau disebut plankton sebagai makanan 

tambahannya.  

 

Dalam ekosistem terumbu karang ada karang yang 

keras dan lunak. Karang batu adalah karang yang 

keras disebabkan oleh adanya zat kapur yang 

dihasilkan oleh binatang karang. Melalui proses 

yang sangat lama, polyp membentuk koloni karang 

yang sebenarnya terdiri atas ribuan individu polyp. 

Sedangkan karang batu menjadi pembentuk utama 

ekosistem terumbu karang.  
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Karang batu berinteraksi dengan tumbuhan algae 

yang disebut zooxanthellae, yang bertugas 

memasak makanan bagi karang ini dengan melakukan 

proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang 

berguna untuk kehidupan hewan karang. Di lain 

fihak, hewan karang memberikan tempat berlindung 

bagi zooxanthellae. 

Ekosistim terumbu karang ini umumnya terdapat 

pada perairan yang relatif dangkal dan jernih serta 

suhunya hangat ( lebih dari 22 derjat celcius) dan 

memiliki kadar karbonat yang tinggi. Hewan karang 

hidup dengan baik pada perairan tropis dan sub 

tropis serta jernih karena cahaya matahari harus 

dapat menembus hingga dasar perairan. Sinar 

matahari diperlukan untuk proses fotosintesis, 

sedangkan kadar kapur yang tinggi diperlukan untuk 

membentuk kerangka hewan penyusun karang dan 

biota lainnya. 

Dengan matahari sebagai sumber kehidupannya, 

membuat hewan karang ini sangat bergantung pada 

ketersediaan sinar matahari. Tanpa pasokan sinar 

matahari yang cukup, maka karang-karang laut 

tersebut akan mati. Karena, hampir empat per lima 

bagian energi yang dibutuhkan karang, ternyata 

berasal dari sinar matahari. 
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Perkembangbiakan & Pertumbuhan 

Perkembangbiakan karang batu (Scleractinia) yang 

membentuk terumbu karang sebagian besar yaitu 

hidup berkelompok dan beberapa hidup secara 

sendiri-sendiri. Proses perkambangbiakannya 

adalah dengan cara perkawinan ( seksual ) dan 

pembelahan (aseksual ). Pada tingkat kedewasaan 

tertentu, sel jantan dan sel betina akan bertemu 

dan terjadi pembuahan, yang kemudian terbentuk 

larva yang disebut sebagai ”larva planula”. Larva ini 

akan bergerak terbawa arus, dan akan melekatkan 

dirinya pada media yang sesuai. Setelah melekat 

maka pertumbuhan karang dimulai dengan aseksual, 

yaitu pembelahan polyp-polyp karang, yang 

kemudian membentuk koloni 
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Pertumbuhan hewan karang ini membutuhkan waktu 

yang lama. Untuk jenis karang yang mempunyai 

pertumbuhan sangat lambat, yaitu antara 0,05-0,25 

cm per tahun, sedangkan jenis karang yang memiliki 

pertumbuhan tercepat sekitar 10-15 cm per tahun. 

Umumnya, hewan karang ini kira-kira memakan 

waktu selama setahun, untuk tumbuh bercabang, 

mencapai panjang satu sentimeter.  

Jadi bisa dibayangkan, karang sebesar 1 meter 

terbentuk dalam waktu sangat lama, 100 tahun..!! 

Terumbu karang termasuk ekosistem yang paling 

tua di bumi ini. Waktu yang dibutuhkan terumbu 

karang untuk tumbuh adalah antara 5000 sampai 

10.000 tahun. Jadi terumbu yang biasa kita lihat 

sekarang ini rata-rata telah berumur lebih dari 

10.000 tahun..!! Bahkan untuk gugusan terumbu 

karang raksasa yang utuh dan indah yang terdapat 

di beberapa daerah di nusantara ini telah berusia 

ratusan ribu bahkan jutaan tahun. 

Terumbu karang itu umumnya hidup dan 

berkembang biak di laut pada daerah pinggir pantai 

sampai pada kedalaman sekitar 40 meter. Namun, 

kedalaman tersebut juga tergantung pada kondisi 

kejernihan air laut dan dasar pantai, di beberapa 

daerah di Indonesia ada pula terumbu karang yang 

hanya hidup sampai pada kedalaman 15 meter, hal 
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ini disebabkan karena di pantai terlalu banyaknya 

endapan lumpur ataupun polusi dari daratan 

sekitarnya. 

Terumbu karang merupakan ekosistem yang amat 

peka dan sensitif sekali. Faktor–faktor kondisi 

lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

dan pertumbuhan terumbu karang. Faktor-faktor 

tersebut adalah: 

Suhu air laut : terumbu karang sangat baik pada 

suhu antara 26 derajat celcius sampai 28 derajat 

celcius. Kenaikan dan penurunan suhu sekecil 1 

derajat celcius saja, apabila terjadi dalam waktu 

yang cukup lama, akan menimbulkan kematian pada 

karang batu. 

Kadar garam : Terumbu karang baik pada kondisi 

kadar garam di laut antara 30 – 36 ppm, pengaruh 

air tawar dan air hujan akan membuat pertumbuhan 

tidak maksimal. 

Kejernihan : Faktor kejernihan air sangat penting 

dalam proses fotosintesa sel algae yang hidup di 

dalam jaringan polip karang. Rata-rata pertumbuhan 

karang yang sangat baik ada pada sampai kedalaman 

20 meter , namun di Indonesia banyak terumbu 

karang yang hidup sampai pada kedalaman lebih dari 

40 meter. 
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Pergerakan air : Pergerakan air yang terus menerus 

akan memberikan oksigen yang sangat dibutuhkan 

oleh organisme yang hidup di terumbu karang dan 

mempengaruhi bentuk pertumbuhan koloni juga 

rekolonisasi. 

Media : Jenis media yang keras sangat diperlukan 

oleh larva planula untuk memulai penempelan. Jenis 

media yang ideal adalah permukaan keras seperti 

koloni karang yang telah mati, dan pecahan karang 

yang besar dan batu. 

 

Fungsi Terumbu Karang 

Terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun 

adalah tiga ekosistem yang berperanan sangat 

penting dalam melindungi pantai dari ancaman 

abrasi dan erosi. Dari segi fisik, struktur karang 

yang keras dapat menahan gelombang dan arus 

sehingga mengurangi abrasi pantai dan mencegah 

rusaknya ekosistim pantai lain seperti padang lamun 

dan magrove.  

Terumbu karang merupakan rumah bagi banyak 

mahkluk hidup laut. Diperkirakan lebih dari 3.000 

spesies dapat dijumpai pada terumbu karang yang 

hidup di Asia Tenggara. Beberapa jenis ikan seperti 

ikan kepe-kepe dan betol menghabiskan seluruh 

waktunya di terumbu karang, sedangkan ikan lain 
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seperti ikan hiu atau ikan kuwe lebih banyak 

menggunakan waktunya di terumbu karang untuk 

mencari makan. Udang lobster, ikan scorpion dan 

beberapa jenis ikan karang lainnya menggunakan 

terumbu karang sebagai tempat bersarang dan 

memijah.  

Terumbu karang yang beraneka ragam bentuknya 

itu memberikan tempat persembunyian yang baik 

bagi ikan. Di situ hidup banyak jenis ikan hias yang 

memiliki warna yang indah. Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa Indonesia memiliki lebih dari 253 

jenis ikan hias laut, yang sebagian besar 

memanfaatkan terumbu karang sebagai tempat 

tumbuh dan berkembang biak.  
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Bagi masyarakat pesisir terumbu karang 

memberikan manfaat yang besar, selain mencegah 

bahaya abrasi mereka juga memerlukan ikan, kima, 

kepiting, dan udang barong yang hidup di dalam 

terumbu karang sebagai sumber makan dan mata 

pencaharian mereka.  

Dengan warna yang beraneka ragam dan bentuk-

bentuk yang unik dan indah, terumbu karang 

menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata 

bahari. Kegiatan penyelaman yang dilakukan 

wisatawan manca negara telah menghasilkan devisa 

yang cukup besar bagi Indonesia 
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Selain itu terumbu karang juga memiliki fungsi 

sebagai laboratorium alam bagi para peneliti, dan 

dari kegiatan penelitian tersebut kini telah 

ditemukan beberapa fungsi karang sebagai bahan 

dasar obat-obatan, salah satunya adalah untuk obat 

penyakit kanker. 

 

Kerusakan Terumbu Karang  

Terumbu karang dapat ditemukan di sekitar 100 

negara dan merupakan rumah tinggal bagi 25% 

habitat laut. Terumbu karang merupakan ekosistem 

yang sangat rentan. Dalam beberapa puluh tahun 

terakhir sekitar 35 juta hektar terumbu karang di 

93 negara mengalami kerusakan. Ketika temperatur 

air laut meningkat, semakin besarnya sinar 

ultraviolet dan terjadi perubahan lingkungan 

lainnya, maka terumbu karang akan mengalami 

stress, karena ia akan kehilangan sel algae yang 

menjadi ”kawan baiknya” penghasil oksigen dari 

proses fotosintesis. Akibatnya warna karang akan 

berubah menjadi putih dan jika tingkat ke-stres-

annya sangat tinggi dapat menyebabkan terumbu 

karang tersebut mati. 

Jika laju kerusakan terumbu karang tidak menurun, 

maka diperkirakan pada beberapa waktu ke depan 
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sekitar 70% terumbu karang dunia akan mengalami 

kehancuran. Kenaikan temperatur air laut sebesar 1 

hingga 2 derajat celcius dapat menyebabkan 

terumbu karang menjadi stres dan menghilangkan 

zooxanthellae yang merupakan pewarna jaringan 

dan penyedia nutrient-nutrien dasar. Jika 

zooxanthellae tidak kembali, maka terumbu karang 

tersebut akan mati. 

Sebagian besar kerusakan terumbu karang adalah 

disebabkan oleh manusia, dan sebagian kecil 

memang terjadi karena alam. Penyebab kerusakan 

tersebut antara lain: 

Pemanasan Global 

Pemanasan global terjadi akibat efek rumah kaca, 

yaitu terperangkapnya panas dari matahari di 

bawah atmosfer bumi karena adanya gas-gas rumah 

kaca yang berada di atmosfer. Seharusnya sebagian 

panas matahari ini dipantulkan dan lepas ke luar 

angkasa, tapi karena terhalang gas-gas tersebut 

maka panas ini tidak bisa keluar. Semakin banyak 

gas rumah kaca semakin banyak panas yang 

tertahan. 

Gas-gas rumah kaca sebagian besar merupakan gas-

gas buangan dari industri, pembangkit tenaga 

listrik tenaga batu bara dan kendaraan bermotor, 

yang terutama berupa gas karbondioksida. Semakin 
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meningkatnya gas-gas rumah kaca ini disebabkan 

oleh aktivitas industri yang tidak ramah lingkungan 

dan semakin menyusutnya luas hutan yang memiliki 

fungsi sebagai penyerap karbondioksida. Hutan-

hutan semakin menyusut juga akibat jumlah manusia 

yang makin banyak dan membutuhkan pemukiman 

serta pengalihfungsian menjadi wilayah perkotaan 

maupun industri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karbondioksida gas buang industri 

 

Sedimentasi 

Sedimentasi adalah pengendapan lumpur di wilayah 

pantai akibat terbawa oleh aliran sungai. Lumpur ini 

terbawa ke sungai karena tidak ada pohon-pohon 

yang menahannya, karena pohon-pohon telah 

dibabat untuk kepentingan manusia. Sedimentasi 

menyebabkan tertutupnya karang oleh lumpur.  
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Hutan gundul 

Pencemaran air 

Industri yang dibangun manusia banyak 

menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan 

limbahnya. Banyak limbah-limbah yang dibuang 

mengandung racun dan mengakibatkan matinya 

terumbu karang maupun biota laut lainnya. 

Penangkapan ikan 

Penangkapan ikan dengan teknik teknik tertentu 

mengakibatkan rusaknya terumbu karang. Jenis 

penangkapan ini antara lain dengan bom ikan, 

racun/potas, jaring dasar, jaring trawl, dan bubu. 

Bom ikan menyebabkan rusak dan berlubangnya 

terumbu karang, sedangkan jaring dan bubu 

membuat terumbu karang patah serta mati. 
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Penambangan batu karang 

Penambangan batu karang untuk dijadikan bahan 

dalam membuat bangunan untuk kebutuhan 

perumahan mengakibatkan habisnya karang-karang 

di tepi pantai. 

Cindera mata 

Terumbu karang memiliki warna dan bentuk yang 

beranekaragam, yang memang sangat indah, 

sehingga banyak orang ingin memilikinya untuk 

dijadikan cindera mata  maupun ditaruh di aquarium 

sebagai pemanis. Yang menyedihkan lagi, saat ini 

tidak sedikit orang mengekspor karang ini, dan di 

Indonesia tentu saja karang ini diambil langsung 

dari alam, bukan hasil tangkaran. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suvenir terumbu karang 
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Aktivitas perahu 

Aktivitas manusia dalam berperahu juga banyak 

membuat kerusakan pada terumbu karang. 

Penggunaan jangkar untuk parkir perahu, berperahu 

di daerah terumbu karang yang dangkal, penggunaan 

bambu untuk pendorong perahu mengakibatkan 

patah dan rusaknya terumbu karang. 
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Perahu di terumbu karang dangkal 

 

Aktivitas penyelam 

Kegiatan menyelam yang dilakukan wisatawan dalam 

menikmati keindahan terumbu karang, tak jarang 

malah menimbulkan kerusakan pada terumbu 

karang. Penyelam yang tidak paham terhadap 

bagaimana dan seberapa lama terumbu karang 

terbentuk kerapkali mengambil terumbu karang 

untuk suvenir dan terkadang mereka berjalan di 
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atas terumbu karang sehingga mengakibatkan patah 

dan matinya terumbu karang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelam berjalan di atas karang 

 

Sampah 

Sampah yang disebabkan oleh aktivitas rumah 

tangga dan industri mengakibatkan kotor keruhnya 

air di sekitar pantai. Ini mengakibatkan 

zooxanthellae tidak dapat melakukan proses 

fotosintesis untuk menghasilkan oksigen, lama 

kelamaan terumbu karang akan mati. 
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Sampah di muara sungai 

Ancaman dari alam 

Sementara itu  ancaman dari alam yang mengancam 

kelestarian terumbu karang antara lain berupa 

angin topan, gelombang pasang, badai, tsunami, 
gempa bumi, letusan gunung berapi, dan pemangsaan 

oleh CoTs (crown-of-thorns starfish) atau biasa 

dikenal sebagai bintang laut. 

 

Bintang laut (crown of thorns starfish) 
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2. TERUMBU KARANG DI INDONESIA 

Ada dua jenis terumbu karang yaitu terumbu 

karang keras (hard coral) dan terumbu karang lunak 

(soft coral). Terumbu karang keras (seperti jenis 

brain coral dan elkhorn coral) merupakan karang 

batu kapur yang keras yang membentuk terumbu 

karang. Terumbu karang lunak (seperti jenis sea 

fingers dan sea whips) tidak membentuk karang. 

Berdasarkan hubungannya dengan daratan, terumbu 

karang di Indonesia dikelompokkan ke dalam 3 

kelompok besar sebagai berikut: 

1. Terumbu Tepi (fringing reef) yaitu terumbu 

karang yang berada dekat pantai dan sejajar 

dengan garis pantai. Terumbu karang ini tumbuh 

mengelilingi pulau, jarak dari pantai bervariasi 

dari 3-300 m. 

2. Atoll adalah terumbu tepi yang berbentuk 

seperti cincin dan ditengahnya terdapat air yang 

menyerupai danau. Terumbu karang ini melingkar 

atau oval mengelilingi ”danau”. Pada terumbu 

tersebut terdapat satu atau dua pulau kecil. 

Karang cincin terbentuk dari tenggelamnya pulau 

vulkanik yang dikelilingi oleh karang tepi. Saat 

ini kurang lebih ada 300 atoll di daerah Indo-

Pasifik, dan hanya 10 atoll di Karibia.  
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3. Terumbu Penghalang (barrier reef) serupa 

dengan karang tepi, tapi jarak antara terumbu 

karang dengan garis pantai atau daratan cukup 

jauh. Terumbu ini terletak sejajar pantai pulau 

utama namun dipisahkan oleh laut. Lebar laut 

pemisah tersebut dapat mencapai enam 

kilometer dan kedalamannya puluhan meter. 

Selain ketiga kelompok besar tersebut, di 

Indonesia terdapat jenis terumbu karang gosong 

(patch reef), seperti terumbu karang di Kepulauan 

Seribu. Terumbu karang gosong adalah terumbu 

yang tidak terlalu luas dan yang dalam proses 

pembentukannya belum mencapai permukaan laut. 

Terumbu ini pada akhirnya tumbuh menjadi pulau-

pulau karang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentukan terumbu karang 
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Kumpulan karang dapat juga dibedakan atas letak 

karang tersebut pada terumbu karang:  

Fore reef, yaitu karang yang terletak berhadapan 

langsung dengan laut lepas.  

Reef flat yaitu rataan terumbu yang cukup dangkal 

dan pada saat tertentu dapat terkena sinar 

matahari.  

Back reef yaitu kumpulan terumbu di belakang reef 

flat dicirikan dengan keadaan air yang cukup 

tenang. 

Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada 

didalamnya merupakan salah satu kekayaan alam 

luar biasa yang dimiliki bangsa Indonesia dan tak 

ternilai harganya. Diperkirakan luas terumbu 

karang yang terdapat di perairan Indonesia saat ini 

tinggal sekitar 42.000 km persegi, yang tersebar 

luas dari perairan Kawasan Barat Indonesia sampai 

Kawasan Timur Indonesia. Terumbu karang 

Indonesia merupakan yang terluas kedua di dunia 

setelah Great Barrier Reef di Australia. Terumbu 

karang terbesar ini berada di lepas pantai timur 

laut Australia dengan panjang sekitar 2000 km. 

Indonesia merupakan tempat bagi sekitar 1/8 dari 

terumbu karang dunia dan merupakan negara yang 

kaya akan keanekaragaman biota perairan dibanding 

dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. 
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Indonesia memiliki sekitar 450 jenis karang. 

Terutama Indonesia bagian timur, satu unit 

terumbu karang dapat mengandung lebih dari 140 

jenis karang batu. Keanekaragaman kelompok-

kelompok yang hidup bersama dengan terumbu pun 

juga cukup tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keanekaragaman karang 

 

Jadi, berdasarkan penelitian, sedikitnya terdapat 

14.000 jenis terumbu karang di 243 lokasi yang 

tersebar di seluruh Kepulauan Indonesia, dengan 
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luasan sekitar 14 % dari luas seluruh terumbu 

karang di dunia. Terumbu karang Indonesia 

sebagian besar tersebar di Indonesia Timur. 

Sementara itu bagian lain kondisinya sudah 

menurun drastis, karena perlakuan manusia serta 

praktek pengelolaan dan pemanfaatannya yang 

tidak ramah lingkungan. 

Menurut penelitian LIPI (1996), kondisi terumbu 

karang Indonesia berada dalam kondisi rusak 

sekitar 39,5%, dalam kondisi sedang sekitar 33,5%, 

kondisi baik 21,7% dan hanya 5,3% dalam kondisi 

sangat baik. Kondisi ini pun makin hari kian 

mengkhawatirkan apabila tidak segera diambil 

langkah-langkah untuk penyelamatannya.  

Kondisi terumbu Karang Indonesia mengalami 

penurunan drastis hingga 90% dalam lima puluh 

tahun terakhir akibat penangkapan ikan yang tidak 

ramah lingkungan.  

Akibatnya dapat dirasakan langsung, salah satunya 

adalah bagaimana Bali menghabiskan dana lebih dari 

satu juta dolar AS selama beberapa tahun untuk 

usaha-usaha perlindungan sejauh 500 meter dari 

garis pantai. 

Kerusakan terumbu karang ini juga secara langsung 

akan berpengaruh pada kehidupan nelayan. Ikan 

menjadi susah didapat, hasil tangkapan menurun 
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dengan akibat harga ikan akan menjadi semakin 

mahal. Semua ini akan mempengaruhi kondisi 

perekonomian Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Acropora digitate 
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3. MENYELAMATKAN TERUMBU KARANG 

Berdasarkan laporan penelitian, seperlima terumbu 

di seluruh dunia telah kehilangan 90 persen karang 

dan tidak dapat diperbaiki. Sementara itu, 

seperempat terumbu karang tengah berada pada 

titik kritis, karena kehilangan lebih dari 50 persen 

organisme. Seperempat terumbu karang lainnya 

tengah terancam, dengan lebih dari seperlimanya 

kehilangan karang. Hanya 30 persen terumbu 

karang dunia yang benar-benar tidak terancam. 

Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk 

menyelamatkan terumbu karang Indonesia dari 

kepunahan dengan melaksanakan Program 

Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang atau 

Coral Reef Rehabilitation and Management Program 

(Coremap). Program ini melibatkan seluruh instansi 

yang terkait dalam pengelolaan terumbu karang, 

seperti pemerintah daerah, perikanan, pariwisata, 

dan lingkungan hidup, Program Coremap terdiri dari 

5 komponen penting yaitu : 

 Program berbasis masyarakat, berupa penggalian 

potensi untuk mengalihkan kegiatan yang dapat 

mengakibatkan kerusakan terumbu karang dengan 

kegiatan lain yang menguntungkan secara ekonomi.  

 Program penguatan kelembagaan, berupa 

pemberian wawasan pada instansi terkait. 
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 Program monitoring, kontrol dan pengawasan, 

berupa penguatan metode pemantauan terhadap 

terumbu karang dan aktivitas masyarakat sekitar 

terumbu karang 

 Program penyadaran masyarakat, berupa 

kampanye, pendidikan dan pelatihan pada 

masyarakat untuk melestarikan terumbu karang.  

 Program dukungan ilmiah, berupa dukungan serta 

inisiatif terhadap penelitian dan penggalian data 

kondisi terumbu karang Indonesia. 

 

Bagaimana kita dapat ikut menyelamatkan 

terumbu karang?  

 Jangan membeli souvenir atau barang-barang yang 

terbuat dari karang atau makhluk laut lainnya 

seperti karang yang dikeringkan, ikan buntal yang 

diawetkan, kerang-kerang besar, dll 

 Jangan menyentuh, berdiri di atas karang, atau 

mengambil karang ketika sedang bermain di laut 

atau snorkeling 

 Tidak membuang sampah yang dapat mencemari 

pantai dan laut  

 Minta penjaga/pengelola pantai untuk 

menyediakan tong sampah (bila tidak ada)  

 Adakan kegiatan membersihkan pantai  

 Tidak memakai karang batu dalam aquarium air  
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 Jika kita memiliki akuarium air laut, pastikan 

untuk membeli ikan-ikan yang tidak ditangkap 

dengan menggunakan racun 

 Tidak memakai batu karang sebagai bahan 

bangunan 

 Belajar lebih banyak tentang terumbu karang dan 

menyebarkan pengetahuan ini pada teman atau 

keluarga.  

 Pujilah anggota masyarakat maupun aparat 

pemerintah yang giat menyelamatkan terumbu 

karang  

 Menghormati peraturan dan panduan lokal saat 

mengunjungi lokasi terumbu karang  

 Ingatkan awak kapal untuk hati-hati dalam 

membuang jangkar, supaya tidak merusak 

terumbu karang  

 Laporkan kegiatan yang dapat merusak terumbu 

karang (seperti penangkapan ikan secara tidak 

ramah lingkungan dan polusi) pada yang berwenang 

atau media massa  

 Bergabunglah dengan kelompok yang bergerak di 

bidang lingkungan hidup, khususnya di bidang 

kelautan. 

 Mendukung kegiatan yang berkaitan dengan 

penyelamatan terumbu karang 
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 Jika kita adalah seorang penyelam, perhatikan 

gerakan fin, tabung, dan alat selam lainnya, jangan 

sampai membentur karang 
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Lampiran 

 

Contoh kategori jenis-jenis karang dan biota lain 

yang bergabung dengannya, berdasarkan bentuk 

pertumbuhan: 

A. Karang Keras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Acropora digitate (ACB)  Karang bercabang 

Acropora branching 
         (ACB) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    Acropora submassive (ACS)       Karang kerak 

Acropora encrusting     
           (ACE) 
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    Acropora submassive (ACS)      Karang meja 

Acropora tabulate 
(ACT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Karang kerak    Coral                
       submassive (CS)               Coral encrusting (CE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Coral massive (CM)        Karang otak 

Coral massive (CM) 
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              Coral massive (CM)    Karang bercabang 

Coral branching (CB) 
 
 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
               Karang daun      Karang daun 
            Coral foliose (CF)  Coral foliose (CF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Karang biru      Karang api 
      Heliopora (CHL)   Milepora (CME) 
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           Karang jamur 
   Mushroom coral (CMR) 

 

B. Karang Lunak 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Soft coral (SC)   Soft coral (SC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Soft coral (SC)             Soft coral (SC) 
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              Soft coral (SC)                  Soft coral (SC) 
 
 

C. Biota Lainnya 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
              Sponge (SP)   Sponge (SP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Zoanthids (ZO)        Kima 

Clams (OT) 
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         Anemone (OT)          Turf algee (TA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      Ascidians (OT)   Akar bahar 

        Gorgonians (OT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Halimeda (HA) 
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