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RINGKASAN 

Teknologi Artificial Patch Reef Sebagai Metode Baru Restorasi Terumbu Karang Guna 

Meningkatkan Keragaman Hayati Laut dan Perlindungan Pantai  

2018 

 

Penelitian ini untuk menghasilkan teknologi restorasi terumbu karang di perairan 

Indonesia terutama di pulau-pulau kecil. Teknologi restorasi terumbu karang ini selanjutnya 

disebut Artificial Patch Reef (APR). APR ini dibuat dari susunan modul-modul beton ringan 

“concrete block” yang selanjutnya dilakukan transplantasi karang dengan difiksasi 

menggunakan semen di bawah laut. Keberhasilan uji coba metode baru ini (2015-2016) 

menjadi babak baru dan harapan baru dalam pengembangan teknologi restorasi terumbu karang 

di Indonesia. Metode ini akan memberikan manfaat ganda yaitu menciptakan habitat baru 

terumbu karang sehingga mampu meningkatkan keragaman hayati yang pada akhirnya akan 

mengurangi abrasi pantai. Keunggulan metode ini diperoleh dari kekokohan substrat buatan 

dan metode transplantasi karang menggunakan semen di bawah laut dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan kelulushidupan transplant karang karena fiksasi yang cepat.  

Akan tetapi untuk menuju kesiapan aplikasi APR sebagai model restorasi terumbu 

karang perlu kajian tentang: (1) Jenis dan bentuk pertumbuhan karang yang mampu tumbuh 

pada substrat buatan. (2) Bentuk dan banyak percabangan pada fragmen karang yang dapat 

tumbuh pada substrat buatan. (3) Pengaruh APR terhadap peningkatan keragaman hayati laut. 

(4) Pengaruh formasi APR terhadap kerusakan pantai. Untuk itu disusunlah penelitian selama 

3 tahun dengan fokus pada tahun I melakukan studi tentang pertumbuhan dan kelulushidupan 

fragmen karang branching sedangkan pada tahun II mengkaji pertumbuhan dan kelulushidupan 

karang transplant dari berbagai jenis karang sedangkan pada tahun III mengkaji pengaruh 

terumbu buatan terhadap keragaman hayati ikan dan biota yang berasosiasi dan studi awal 

pengaruh formasi terumbu buatan untuk perlindungan pantai. 

Hasil yang dicapai pada tahun kedua ini adalah telah dikembangkan revisi desain baru, 

dibuat dan diinstalnya APR di lokasi penelitian. Dua buah APR tersebut dirancang untuk dapat 

dilakukan transplantasi karang menggunakan 2 metode transplant, yaitu transplantasi 

menggunakan menggunakan fiksasi kabel tis metode horizontal dan vertikal. Kedua metode 

transplantasi tersebut juga telah dilakukan, yang selanjutnya dilakukan pengamatan tentang 

pertumbuhan dan kelulushidupan karang. Hasil menujukkan bahwa untuk mendapatkan hasil 

terbaik dalam rehabilitasi/restorasi terumbu karang diperlukan site assessment terlebih dahulu 

dan penelitian ini merekomendasikan bahwa indikator keberhasilan rehabilitasi terumbu 

karang adalah terbentuknya habitat mirip terumbu karang alami yang ditandai oleh 

meningkatnya biomassa karang keras, rekrutmen karang alami dan rekrutmen ikan terumbu 

karang beserta avertebrata  lainnya.  

Luaran yang telah dicapai adalah telah dipublish artikel pada IOP 2018 hasil pertemuan 

Ilmiah International ICTCRED 2017, Abstrak pertemuan ilmiah internnasional dan nasional, 

menjadi narasumber pada pertemuan nasional KLHK dan telah terdaftar HAKI Draft paten 

“Terumbu Buatan dari Modul Balok Beton” draft paten baru yang siap untuk didaftarkan 

berjudul “Transplantasi Karang pada Struktur Modul Beton Bertingkat Untuk Pembentukan 

Habitat Terumbu Karang” 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan potensi terumbu karang terbesar dunia 

dan kajian terkini menyebut sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia.  Terumbu karang 

Indonesia dengan luas terumbu karang kurang lebih 50,875 km2 atau kira-kira separo dari luas 

terumbu karang Asia Tenggara dan tersusun atas 1.650 jenis karang keras (WRI, 2002). Mengingat 

fungsi dan manfaatnya bagi kehidupan manusia, terumbu karang merupakan ekosistem strategis 

untuk dikembangkan baik sebagai pelindung pantai maupun penyedia pangan di masa depan. 

Namun sayang, ekosistem terumbu karang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan sehingga 

mudah mengalami kerusakan. Tekanan terhadap terumbu karang di Indonesia terutama disebabkan 

oleh kegiatan manusia. Terumbu karang umumnya terdapat berdekatan dengan garis pantai yang 

mudah untuk diakses oleh masyarakat setempat, karena pertumbuhan dan perkembangbiakan 

karang yang lambat sehingga potensi kerusakannya sangat tinggi. Menurut Laporan program 

nasional penyelamatan terumbu karang COREMAP (Coral Reefs Rehabilitation and Management 

Program) bahwa hanya sedikit kondisi terumbu karang Indonesia yang masih sangat bagus, yaitu 

6,2%. Kegiatan yang berpotensi merusak terumbu karang antara lain adalah pembangunan pesisir, 

pencemaran laut, sedimentasi dari daratan, penangkapan ikan berlebih dan penangkapan ikan 

secara merusak. Keberadaan ekosistem terumbu karang kini sedang terancam bahkan jika 

dibiarkan akan terjadi kepunahan. 

Dalam rangka memperbaiki ekosistem terumbu karang yang telah rusak maka pada kurun 

waktu 2000-an, pemerintah dan masyarakat melakukan program rehabilitasi terumbu karang 

dengan memasang terumbu buatan di berbagai perairan di Indonesia. Terumbu buatan 

didefinisikan sebagai habitat buatan yang dibangun di laut dengan maksud memperbaiki ekosistem 

yang rusak sehingga dapat memikat jenis-jenis organisme laut untuk hidup dan menetap, biasanya 

terbuat dari timbunan bahan-bahan seperti ban mobil, cetakan semen/beton, bangkai kerangka 

kapal, badan mobil bekas, bambu dan sebagainya. Secara teknis, terumbu buatan adalah struktur 

atau kerangka yang sengaja diletakkan ke dalam laut yang ditujukan sebagai tempat berlindung 

dan habitat bagi organisme laut (sebagai rumpon dan pengumpul larva karang) atau sebagai 

pelindung pantai. Disamping itu, metode transplantasi karang juga diterapkan untuk rehabilitasi 



2 

 

terumbu karang sejak tahun 1990-an. Transplantasi karang adalah upaya perbanyakan koloni 

karang dengan memanfaatkan kemampuan berkembang biak karang keras secara aseksual berupa 

fragmentasi dan selanjutnya fragmen karang dapat tumbuh melalui regenerasi. Umumnya, 

transplantasi karang dilakukan dengan menempelkan fragmen-fragmen karang (bibit hasil 

pemotongan koloni karang induk) pada substrat keras yang terbuat dari cetakan semen yang 

disebut “pot” kemudian ditempatkan pada meja/rak persemaian yang terbuat dari jaring atau 

anyaman besi. Harapannya setelah umur 6-8 bulan, koloni yang hidup akan ditempatkan di lokasi 

terumbu buatan. Akan tetapi hingga kini teknologi terumbu buatan dan transplantasi belum dapat 

menjawab permasalahan akan kebutuhan peningkatan luas tutupan karang hidup dan penciptakan 

habitat terumbu karang yang baru. Bahkan pemerintah hanya sekedar menerbitkan pedoman 

pengelolaan terumbu buatan dan transplantasi karang untuk merespon maraknya kegiatan 

rehabilitasi terumbu karang namun belum menentukan kebijakan nasional dalam penerapan 

IPTEK terumbu buatan dan transplantasi karang yang berhasil guna.  

 

1.2. Identifikasi Permasalahan 

Hasil evaluasi rehabilitasi terumbu karang (2001-2004) di berbagai perairan Indonesia 

memperlihatkan bahwa pemasangan terumbu buatan tidak didasari studi yang memadai dengan 

tujuan yang kurang jelas dan hasilnya tidak memuaskan. Umumnya, terumbu buatan yang 

dipasang di perairan dangkal terjadi penempelan karang keras, tetapi terumbu buatan di perairan 

dalam tidak ditumbuhi karang keras (Munasik, 2009). Terumbu buatan di perairan dalam berperan 

sebagai rumpon (Fish Agregation Device) sedangkan terumbu buatan di perairan dangkal di sekitar 

terumbu karang alami berpotensi menjadi habitat baru, untuk tujuan restorasi karang (Coral 

restoration). Rehabilitasi terumbu karang dengan metode transplantasi karang dengan 

menggunakan rak maupun ditanam pada terumbu buatan umumnya tidak berhasil yang 

ditunjukkan oleh rusaknya rak persemaian dan rendahnya kelangsungan hidup karang transplant. 

Hal ini karena transplant karang tidak berhasil melekat pada pot dan tidak stabilnya pot sebagai 

substrat dasar fragmen karang sehingga banyak karang transplant yang mati. 

Transplantasi karang sampai saat ini dipercaya dapat digunakan untuk restorasi karang 

karena disamping pertumbuhan karang yang cepat juga mudah untuk diterapkan. Kajian 

transplantasi karang bercabang Acropora di P. Panjang Kab. Jepara dengan menggunakan substrat 

buatan blok beton pada skala kecil berhasil meningkatkan kelulushidupan dan pertumbuhan karang 
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transplant (Munasik et al., 2001). Teknik penanaman dengan menancapkan fragmen karang ke 

dalam substrat blok beton dipercaya dapat meningkatkan kelulushidupan dan pertumbuhan karang 

transplant. Atas dasar hasil kajian tersebut maka pengembangan metode transplantasi karang untuk 

tujuan  restorasi karang terbuka lebar. Pada skala luas, blok beton dapat dibentuk dan diperbesar 

sesuai keinginan sehingga mampu menampung banyak koloni karang dan menciptakan patch reef-

patch reef baru sebagai habitat buatan. Perpaduan terumbu buatan dan transplantasi karang yang 

dirancang sedemikian rupa akan menyediakan habitat baru yang menyerupai patch reef sehingga 

dapat meningkatkan luas tutupan karang hidup, melindungi pantai dan menciptakan obyek wisata 

bawah laut yang menarik. Untuk itu perlu dilakukan perancangan konstruksi terumbu buatan untuk  

memperbaiki teknologi restorasi karang (lihat Roadmap Penelitian).  

Pulau Panjang merupakan pulau kecil dengan status terumbu karang terbaik di pantura 

Jawa (Munasik et al., 2000; Indarjo et al., 2004; Munasik et al., 2012). Akan tetapi status perairan 

telah menunjukkan tingkat eutrofikasi yang cukup tinggi (Edinger et al., 2000; Holmes et al., 

2000). Bagaimana dengan kebijakan coral restoration di Indonesia dalam perlindungan kehati dan 

rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil? Menciptakan habitat terumbu karang baru 

agar ekosistem pantai dan pulau dapat pulih kembali seperti alami. Kajian ini akan fokus pada 

kelangsungan hidup dan kecepatan tumbuh karang transplant yang ditanam pada substrat buatan 

di perairan dangkal dan keruh. Bagaimana caranya? Merancang konstruksi substrat buatan dari 

bahan beton ringan yang kuat, kokoh dengan desain tertentu tetapi mudah untuk pemasangannya 

(tanpa bantuan crane) dan sehingga karang terhindar dari kekeruhan. Keberhasilan restorasi 

karang juga ditentukan oleh pemilihan lokasi, pemilihan jenis karang (karang donor), 

pemeliharaan dan monitoring kondisi kesehatan karang transplant. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKAN 

 

 

2.1. Transplantasi Karang 

Transplantasi karang adalah upaya perbanyakan koloni karang dengan memanfaatkan 

kemampuan berkembang biak karang keras secara aseksual berupa fragmentasi dan selanjutnya 

fragmen karang dapat tumbuh melalui regenerasi (DKP, 2007). Umumnya, transplantasi karang 

dilakukan dengan menempelkan fragmen-fragmen karang (bibit hasil pemotongan koloni karang 

induk) pada substrat keras yang terbuat dari cetakan semen yang disebut “pot” kemudian 

ditempatkan pada meja/rak persemaian yang terbuat dari jaring atau anyaman besi. Harapannya 

setelah umur 6-8 bulan, koloni yang hidup akan ditempatkan di lokasi rehabilitasi terumbu karang 

atau pada terumbu buatan. Secara biologis, transplantasi dinyatakan berhasil dengan tingkat 

kelulushidupan berkisar 50-100 % ketika karang ditransplantasikan pada habitat yang serupa 

dengan habitat dimana mereka dikoleksi. 

Teknik trasplantasi karang dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara (Lindahl et al.,1998), 

yaitu: 

1. Transplantasi karang-karang dari suatu daerah ke daerah yang lain secara langsung. 

Pemindahan dari suatu ekossitem terumbu karang dan ditanam langsung pada substrat alam 

ataupun buatan. 

2. Patahan ditransplantasikan pada lokasi yang terlindungi dan dibiarkan tumbuh menjadi 

ukuran tertentu sebelum akhirnya dipindahkan ke lokasi transplan yang sesungguhnya. 

Kekurangan teknik transplantasi karang selain memanfaatkan kemampuan reproduksi 

aseksual, yang selama ini dilakukan pada fiksasi fragmen karang dengan substrat buatan adalah 

dengan menggunakan tali, sehingga kelulushidupan karang transplant sangat rendah (Munasik, 

2009). Sedangkan keunggulan metode transplantasi karang apabila berhasil fiksasi, fragmen 

karang dapat kalsifikasi dengan baik maka pertumbuhan dari regenerasinya sangat tinggi (Lindahl 

et al.,1998). 

 

2.2. Terumbu Buatan (Artificial Reef) 

Terumbu buatan didefinisikan sebagai habitat buatan yang dibangun di laut dengan maksud 

memperbaiki ekosistem yang rusak sehingga dapat memikat jenis-jenis organisme laut untuk hidup 
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dan menetap, biasanya terbuat dari timbunan bahan-bahan seperti ban mobil, cetakan semen/beton, 

bangkai kerangka kapal, badan mobil bekas, bambu dan sebagainya (DKP, 2007). 

Terumbu buatan adalah struktur atau kerangka yang sengaja diletakkan ke dalam laut yang 

ditujukan sebagai tempat berlindung dan habitat bagi organisme laut (sebagai rumpon dan 

pengumpul larva karang) atau sebagai pelindung pantai. Transplantasi juga dilakukan pada 

terumbu buatan akan tetapi hasilnya juga kurang menggembirakan (Munasik, 2009). Sebenarnya 

bila transplantasi karang pada terumbu buatan/substrat buatan berhasil maka keuntungan dalam 

rehabilitasi karang sangat besar. Mengingat mendapatkan benih karang (larval trap) dengan 

pemasangan terumbu buatan juga kurang berhasil. 

 

2.3. Studi yang telah dilakukan 

 Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan (Tabel 2.1), menunjukan bahwa  keberhasilan 

tranplantasi terumbu karang sampai saat ini belum menghasilkan restorasi terumbu karang seperti 

yang diharapkan, yaitu mampu merestorasi terumbu karang yang telah rusak. Bahkan dari semua 

kegiatan transplantasi yang telah ada, belum ada yang bisa mengungkap tingkat kehidupan 

terumbu karang. Salah satu faktor yang diperlukan yang harus dipenuhi untuk menghasilkan 

teknologi restorasi terumbu karang adalah kekokohan substrat yang digunakan untuk tempat 

tumbuh terumbu karang.  

Tabel 2.1 Studi dan kegiatan yang telah dilakukan 

No Studi dan Kegiatan Keterangan 

1 Hibah Dosen Muda Dikti: 

Transplantasi Karang: 

Rekayasa reproduksi aseksual 

Acropora aspera guna 

mempercepat pertumbuhan dan 

rehabilitasi terumbu karang 

(1999) 

1. Metode transplantasi menggunakan fiksasi spon. 

2. Satus bulan setelah penanaman terlihat telah tumbuh 

2 cm, namun terdapat juga yang tidak tumbuh karena 

kurang kokohnya tempat penanaman 

3. Belum dapat menganalisa tingkat pertumbuhan 

karang lebih jauh lagi karena tempat penanaman 

karang hilang terbawa arus 

2 Hibah Dosen Muda Dikti: 

Teknologi Transplantasi 

Karang II: Pengaruh 

Konstruksi Blok Substrat pada 

Perairan dengan Strata 

Kedalaman dan Tingkat 

Sedimentasi yang Berbeda 

(2001) 

1. Metode transplantasi menggunakan fiksasi spon. 

2. Konstruksi blok berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan fragmen karang sedangkan sedimentasi 

tidak berpengaruh nyata 

3. Transplantasi karang dapat dilakukan di lingkungan 

tersedimentasi 

4. Diperlukan konstruksi konkret blok dengan posisi 

fragmen vertikal untuk hasil terbaik pertumbuhan 

karang 



6 

 

Tabel 2.1 Studi dan kegiatan yang telah dilakukan ( lanjutan ) 

3 Hibah Penelitian Dasar 

DIKTI Studi Ekologi 

Reproduksi Karang Cabang 

Acropora aspera Untuk 

Mengatasi Kondisi Kritis 

Ekosistem TerumbuKarang 

(2003) 

1. Karang Acropora aspera dapat melakukan reproduksi 

seksual. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan 

keanekaragaman genetikkarang, akan tetapi 

perkembangabiakannya tidak sampai hingga tingkat 

planulae (anakan karang) 

2. Diperlukan metode lain untuk meningkatkan 

kelulushidupan karang yang digunakan untuk 

rehabilitasi terumbu karang/restorasi karang 

4 MonevDirjen P3K DKP RI 

Evaluasi Kegiatan Penanaman 

Terumbu  Buatan di Pulau-

Pulau Kecil (Kep. 

Karimunjawa, Sabang-NAD, 

dan Bali Utara) (2005) 

1. Terumbu buatan dari konkret blok memiliki 

kelemahan dalam pemasangan dan yang berhasil 

dipasang di perairan dangkal 

5 MonevDirjen P3K DKP RI 

Evaluasi Kegiatan Penanaman 

Terumbu Buatan di Pulau-

Pulau Kecil (P. Nusa 

Lembongan Bali dan P. 

Sembilan, Kab. Sinjai, Sulsel) 

(2006) 

Desain terumbubuatan dari konkret  blok harus stabil dan 

keberhasilannya ditentukan oleh lingkungan perairan 

(dekat dengan terumbu karang alami) 

6 MonevDirjen P3K DKP RI 

Evaluasi Kegiatan Penanaman 

Terumbu Buatan di Pulau-

Pulau Kecil (P. Pramuka, Kep. 

Seribu) (2007) 

Aplikasi transplantasi karang pada terumbu buatan tidak 

berhasil. 

7 Hibah Kompetensi Dikti 

Tekonologi Benih Karang 

untuk Terumbu Buatan  

Sebagai Strategi Adaptasi 

Pemanasan Global (2009) 

Benih karang hasil reproduksi seksual dapat dimanfaatkan 

untuk rehabilitasi terumbu karang 

8 Hibah BOPTN FPIK Undip 

Studi seleksi microhabitat 

juvenile karang keras 

(Scleractinia) dalam 

mempertahankan biodiversitas 

di Kepulauan Karimunjawa, 

Jepara (2013) 

1. Penempelan benih karang sangat ditentukan oleh 

kokoh tidaknya substrat. 

2. Memerlukan kajian yang lebih lanjut tentang substrat 

alami dengan permukaan kasar. 
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 Tahun 2015, IbIKK Pusat Pengembangan Teknologi Perumahan Universitas Diponegoro 

telah mendesain suatu substrat beton yang dapat digunakan untuk restorasi terumbu karang. 

Substrak tersebut terbentuk dari susunan sejumlah modul-modul concrete block (berat satu modul 

berkisar 30-50 kg) yang berbentuk sedemikian rupa sehingga dapat saling mengikat antar modul 

(Gambar 2.1).  

 

Gambar 2.1. Substrat Buatan untuk Artificial Patch Reef 

Desain ini diuji coba di P Panjang, Kab. Jepara dengan metode transplantasi karang 

menggunakan semen dalam air, dengan jenis karang yang ditanam adalah Acropora aspera. 

Gambar 2.2 menunjukan proses instalasi substrat dan penanaman terumbu karang, sedangkan 

Gambar 2.3 menunjukkan pertumbuhan karang dari waktu ke waktu. Dari hasil tersebut membuka 

langkah baru untuk mempelajari pertumbuhan karang pada Artificial Patch Reef.  

 

Gambar 2.2. Proses instalasi substrat buatan dan transplantasi karang 
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Gambar 2.3. Hasil Uji Coba Metode Baru Artificial Patch Reef 

 

2.4 Road Map Penelitian 

Dari hasil uji coba metode baru yang telah dikembangkan tersebut, disusunlah road map 

penelitian “Teknologi Artificial Patch Reef Untuk Restorasi Terumbu Karang Guna Meningkatkan 

Keragaman Hayati Laut dan Perlindungan Pantai. Gambar 2.4 menunjukkan posisi penelitian 

pendahuluan, penelitian usulan dan rencana pengembangan yang dijabarkan dalam road map 

penelitian. 
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Gambar 2.4 Roadmap Penelitian Artificial Patch reef 

Uji coba transplantasi 
karang pada substrat 

beton dengan metode 

penanaman 
menggunakan semen 

dalam air 

USULAN STRANAS  20117- 2019 

2017  

Kajian tingkat 
pertumbuhan karang 

jenis Acropora di P 

Panjang dengan 
metode penenaman 

menggunakan semen 

dalam air  

2018  

Kajian tingkat partum-

buhan transplant 

karang dengan bentuk 
koloni  dan jenis yang 

berbeda di P Panjang 

dengan metode pena-
naman menggunakan 

semen dalam air 

2019 

Kajian tentang 

pengaruh  

terumbu buatan 
Artificial Patch Reef 

di P. Panjang  

terhadap keragaman 
ikan dan biota yang 

berasosiasi 

 

RENCANA SELANJUTNYA 
 
1. Kajian tentang posisi substrat 

terumbu karang guna 

mengurangi kerusakan pantai 

akibat arus laut,  

2. Kajian jenis karang yang dapat 

tumbuh sesui lingkungan 
pantai sehingga timbul koloni 

baru terumbu karang buatan 

3. Kajian ekologi lingkungan 
akibat taman terumbu karang 

4. Kajian tentang peningkatan 

kesejahteraan masyarakat 
dengan adanya perbaikan 

kondisi terumbu karang 

1. UNDIP menjadi Pusat 

Penelitian Restorasi 

Karang 
2. Aplikasi terumbu 

buatan Artificial Patch 

Reef pada pulau-pulau 
kecil terdepan 

bermanfaat untuk 

mempertahankan 
kedaulatan NKRI  

3. Aplikasi paten oleh 

Negara lain 

Uji coba 

metode baru 

Riset dan Pengembangan 

Transplantasi Karang 

pada Substrat Buatan yang menghasilkan 
IPTEK Terumbu Buatan Artificial Patch Reef 

 

Uji Coba Penerapan Terumbu 
Buatan Artificial Patch Reef 

untuk penanggulangan 

Kerusakan Pantai 

Rencana 
Pengembangan 

Jangka Panjang 

2015 

2019 

2022 

2025 

TAHUN 

HASIL   

& 

LUARAN 

1. Jumlah karang 

yang tumbuh ± 80 

% 
2. Substrat beton tidak 

bergeser dari lokasi 

awal. 
3. Perlu kajian lebih 

lanjut untuk 

mengembangkan 
metode ini menjadi 

temuan baru 

tranplantasi karang 

TARGET HASIL DAN LUARAN 

2017  

1. Data teknis tingkat 

pertumbuhan 
karang arcopora 

2. Satu tugas akhir S1 

3. Satu naskah 
seminar nasional 

4. Satu naskah 

seminar 
internasional 

5. Satu draf paten 

2018  

1. Data teknis tingkat 

pertumbuhan 

transplant karang 
montipora dan 

porites 

2. Satu tugas akhir S1 
3. Satu naskah 

seminar nasional 

4. Satu naskah 
seminar 

internasional 

5. Satu draf paten 

2019 

1. Data teknis tentang 

pengaruh terumbu 
buatan Artificial 

Patch Reef di P. 

Panjang terhadap ke-
ragaman ikan & bio-

ta yang berasosiasi  

2. Satu Tugas akhir S1 
3. Satu  Tessis S2 

4. Satu naskah seminar 

internasional 
5. Satu artikel jurnal 

internasional 

TARGET HASIL DAN 

LUARAN 

1.  IPTEK tentang formasi 

substrat terumbu buatan 

terhadap abrasi pantai 

2. IPTEK kesesuaian jenis karang 

untuk membangun Taman 

Karang (Coral Garden) 

3. IPTEK tentang kondisi 

ekologis habitat baru 

TerumbuBuatan 

4. Tugas Akhir S2 

5. Tugas Akhir S1 

6. Naskah Jurnal Internasional 

7. Naskah Seminar Internasional 
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan metode baru restorasi terumbu 

karang sehingga terbentuk terumbu buatan, artificial patch reef (APR). 

Tujuan khusus, pada tahun pertama penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

pertumbuhan fragmen karang branching pada substrat modul balok beton terumbu buatan 

Artificial Patch Reef (APR). 

3.2 Manfaat penelitian  

Manfaat umum penelitian ini adalah untuk mendukung pengembangan IPTEK 

rehabilitasi terumbu karang yang dapat berfungsi sebagai habitat baru untuk menciptakan, 

meningkatkan keragaman hayati laut dan perlindungan pantai. Keberhasilan metode baru ini 

dapat menjadi alternatif kebijakan restorasi terumbu karang di Indonesia 

Manfaat khusus penelitian ini adalah memberikan informasi efektifitas sistem 

transplantasi karang branching pada substrat modul balok beton sehingga dapat mendukung 

terobosan baru restorasi terumbu karang dengan menggunakan terumbu buatan Artificial Patch 

Reef (APR). 
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BAB 4. METODE PENELITIAN 

 

 

4.1.Rencana Penelitian  

Rencana penelitian yang diusulkan selama 3 tahun masa penelitian, sebagai 

pengembangan road map yang dijelaskan pada bab sebelumnya, dijelaskan dengan lebih detail 

pada Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknologi Artificial Patch Reef Sebagai Metode Baru Restorasi Terumbu 

Karang Guna Meningkatkan Keragaman Hayati Laut dan Perlindungan Pantai 

 

USULAN PENELITIAN 

TAHUN PERTAMA 

Penyempurnaan desain 

substrat bentuk melingkar 

Penyempurnaan teknik 

penanaman karang  
Pengukuran kondisi 

lingkungan  

Pengukuran tingkat 

kehidupan karang  

Desain komponen substrat 

yang mudah di pasang 

secara manual  

Simulasi pemasangan 

menggunakan software 

ANSIS  

Optimasi campuran 

semen dalam air  

Desain alat penekan 

campuran semen dalam air 

untuk transplantasi karang  

Seleksi benih dan 

pengukuran dimensi benih   

Pengukuran dimensi 

karang setiap bulan   

Pengukuran kecepatan 

arus, kekeruhan air 

laut, dan temperatur air 

laut  di lokasi 

transplantasi karang 

Kajian bentuk, kekuatan 

dan efisiensi substrat dan 

sistem transplantasi karang 

Kajian tingkat pertumbuhan 

karang terhadap kondisi 

lingkungan  

Luaran : 

1. Jurnal Nasional Terakreditasi (submitted) 

2. Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah Nasional (terdaftar) 

3. Draft  Hak Paten Tentang Metode Transplantasi Karang 

USULAN PENELITIAN 

TAHUN KEDUA 

Pengembangan bentuk 

substrat yang dapat 

meredam kecepatan arus 

Pengaturan waktu 

transplantasi karang  
Pengukuran kondisi 

lingkungan  

Pengukuran tingkat 

kehidupan karang  

 A  B 

Seleksi benih dan 

pengukuran dimensi benih   

Pengukuran dimensi 

koloni karang setiap bulan   

Pengukuran kecepatan 

arus, kekeruhan air 

laut, dan temperatur air 

laut  di lokasi 

transplantasi karang 

Desain komponen substrat yang 

mudah di pasang secara manual  

Simulasi pengaruh bentuk substrat 

terhadap perubahan kecepatan 

arus menggunakan software ANSIS 

Waktu transplantasi 

karang berjarak 1 bulan 

dengan beberapa jenis 

karang  

Kajian tingkat pertumbuhan 

koloni karang terhadap 

kondisi lingkungan  

Kajian pengaruh bentuk 

substrat terhadap 

perubahan kecepatan arus  



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Detail rencana penelitian dalam 3 tahun kegiatan. 

 

 

 

4.2. Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian selama 3 tahun ditunjukkan pada Tabel 4.1. 

USULAN PENELITIAN 

TAHUN KETIGA 

Penyempurnaan simulasi 

pengaruh bentuk substrat 

terhadap perubahan 

kecepatan arus 

Identifikasi pengaruh 

APR terhadap 

pertumbuhan hayati 

lainnya  

Pengukuran kondisi 

lingkungan  

Pengukuran tingkat 

kehidupan karang  

Seleksi benih dan 

pengukuran dimensi benih   

Pengukuran dimensi 

koloni karang setiap bulan   

Pengukuran kecepatan 

arus, kekeruhan air 

laut, dan temperatur air 

laut  di lokasi 

transplantasi karang 

Pengembangan desain formasi 

substrat guna perlindungan 

kerusakan pantai 

Simulasi pengaruh formasi  

substrat terhadap perpindahan 

sedimen akibat  kecepatan arus 

menggunakan software ANSIS 

Luaran : 

1. Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi (accepted/published) 

2. Draft Artikel Jurnal Internasional  

3. Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah Nasional (sudah dilaksanakan) 

4. Draft Hak Paten Sederhana Teknologi APR 

5. Hak Paten Tentang Metode Transplantasi Karang (Terdaftar) 

6. Draft Buku Ajar 

 A  B 

Luaran : 

1. Teknologi Tepat Guna Metode APR untuk restorasi terumbu karang 

2. Artikel Jurnal Internasional (reviewed) 

3. Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah Nasional (sudah dilaksanakan) 

4. Hak Paten Sederhana Tentang Teknologi APR (terdaftar) 

4. Buku Ajar (edting/sudah terbit) 

Pengamatan  jumlah, 

jenis  dan ukuran biota 

laut yang berkembang 

di lokasi APR 

Teknologi Artificial Patch Reef yang dapat digunakan untuk : 

1. Restorasi Terumbu Karang 

2. Meningkatkan  Keragaman Hayati Laut 

3. Perlindungan Pantai 

USULAN 

PENELITIAN TAHUN 

KETIGA AKAN  

DIUSULKAN PADA 

SKIM PENELITIAN 

LAINNYA 
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Tabel 4.1 Rancangan Penelitian Selama 3 tahun 

No URAIAN TAHUN PERTAMA TAHUN KEDUA TAHUN KETIGA 

1 Masalah 

penelitian 

 Penyempurnaan desain substrat bentuk 

melingkar. 

 Penyempurnaan teknik transplanstasi  

karang menggunakan semen dalam air. 

 Tingkat pertumbuhan karang pada 

kondisi lingkungan di lokasi APR. 

 Bentuk substrat yang optimal dalam 

mengurangi kecepatan arus laut. 

 Pengaruh waktu transplantasi (bulan) 

terhadap tingkat pertumbuhan 

karang. 

 Perkembangan koloni karang 

 Besarnya penurunan kecepatan 

arus dan arah arus yang menuju 

ke pantai terhadap formasi 

substrat. 

 Pengaruh APR terhadap 

kehidupan hayati laut lainnya 

 Perkembangan koloni karang 

2 Variabel 

penelitian 

 Berat dan bentuk modul concrete 

block memiliki kemudahan 

pemasangan substrat. 

 Kuat tekan concrete block. 

 Dimensi karang pada awal 

tranplantasi dan peningkatan dimensi 

setiap bulannya. 

 Kondisi lingkungan APR meliputi 

kecepatan arus, tingkat kekeruhan air 

laut dan temperatur air laut di lokasi 

APR. 

 Berat dan bentuk modul concrete 

block memiliki kemudahan 

pemasangan substrat. 

 Kuat tekan concrete block. 

 Dimensi karang pada awal 

tranplantasi dan peningkatan 

dimensi setiap bulannya. 

 Kondisi lingkungan APR meliputi 

kecepatan arus, tingkat kekeruhan 

air laut dan temperatur air laut di 

lokasi APR. 

 Berat dan bentuk modul concrete 

block memiliki kemudahan 

pemasangan substrat. 

 Kuat tekan concrete block. 

 Dimensi karang pada awal 

tranplantasi dan peningkatan 

dimensi setiap bulannya. 

 Kondisi lingkungan APR meliputi 

kecepatan arus, tingkat kekeruhan 

air laut dan temperatur air laut di 

lokasi APR. 

3 Teknik 

pengumpulan 

data 

 Data primer hasil pengukuran. 

 Data sekunder dari penelusuran 

pustaka dan standar. 

 Data primer hasil pengukuran. 

 Data sekunder dari penelusuran 

pustaka dan standar. 

 Data primer hasil pengukuran. 

 Data sekunder dari penelusuran 

pustaka dan standar. 
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Tabel 4.1 Rancangan penelitian (lanjutan). 

4 Teknik 

pengolahan 

data 

 Analisa kuantitatif terhadap data 

pengukuran. 

 Analisa kualitatif terhadap hasil 

pengamatan. 

 Analisa kuantitatif terhadap data 

pengukuran. 

 Analisa kualitatif terhadap hasil 

pengamatan. 

 Analisa kuantitatis terhadap data 

pengukuran. 

 Analisa kualitatif terhadap hasil 

pengamatan. 

5 Hasil analisis 

dan interpretasi 

data 

Grafik dan Tabel : 

 Hasil pengujian kuat tekan concrete 

block. 

 Hasil pengukuran kondisi lingkungan 

di lokasi APR. 

 Hasil rata-rata peningkatan dimensi 

karang terhadap umur transplantasi 

karang. 

Grafik dan Tabel : 

 Hasil pengujian kuat tekan concrete 

block. 

 Hasil pengukuran kondisi 

lingkungan di lokasi APR. 

 Hasil rata-rata peningkatan dimensi 

karang terhadap umur transplantasi 

karang. 

Grafik dan Tabel : 

 Hasil pengujian kuat tekan 

concrete block. 

 Hasil pengukuran kondisi 

lingkungan di lokasi APR. 

 Hasil rata-rata peningkatan 

dimensi karang terhadap umur 

transplantasi karang. 

6 Luaran   Prototype APR produk UNDIP 

 Jurnal Nasional Terakreditasi 

(submitted) 

 Pemakalah dalam Pertemuan 

Ilmiah Nasional (terdaftar) 

 Draft  Hak Paten Tentang Metode 

Transplantasi Karang 

 Prototype APR produk UNDIP 

 Artikel Jurnal Nasional 

Terakreditasi (accepted/published) 

 Draft Artikel Jurnal Internasional  

 Pemakalah dalam Pertemuan 

Ilmiah Nasional (sudah 

dilaksanakan) 

 Hak Paten Tentang Metode 

Transplantasi Karang (Terdaftar) 

 Draft Buku Ajar 

 Prototype APR produk UNDIP 

 Teknologi Tepat Guna Metode 

APR untuk restorasi terumbu 

karang (disertai pedoman 

penerapannya) 

 Artikel Jurnal Internasional 

(reviewed) 

 Pemakalah dalam Pertemuan 

Ilmiah Nasional (sudah 

dilaksanakan) 

 Draft Hak Paten Tentang 

Teknologi APR 

 Buku Ajar (editing/sudah terbit) 
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
 
 

5.1  Hasil yang telah dicapai 

 

 Berdasarkan diagram alir kegiatan penelitian Gambar 4.1 dan catatan harian penelitian 

tim peneliti telah melakukan sejumlah kegiatan dengan hasil diuraikan pada Tabel 5.1 

 

Tabel 5.1 Hasil yang telah dicapai beserta bukti pencapaian 

No Kegiatan Hasil Bukti / Foto / Keterangan 

1 Penyempurnaan 

desain substrat 

bentuk 

melingkar 

1. Telah diperoleh 

desain, dibuat dan 

diinstal 2 buah APR. 

2. APR yang dibuat 

disesuaikan dengan 

cara transplantasi 

karang 

Desain APR 

 

  

 

 

 

 

 

 

Desain komponen balok beton penyusun APR 

Foto APR terinstal di lokasi 
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2 Penyempurnaan 

teknik 

penanaman 

karang 

1. Telah diterapkan 2 

teknik transplantasi 

karang. 

2. Teknik transplantasi 

karang mengguna-

kan cara fiksasi 

fragmen karang 

dengan kabel tis 

secara horisontal. 

3. Teknik transplantasi 

menggunakan kabel 

tis dengan cara 

vertikal. 

4. APR telah menjadi  

habitat baru terumbu 

karang 

 

Transplantasi Karang menggunakan semen 

 

Transplantasi Karang menggunakan kabel tis  

metode vertikal  

 

Hasil Perumbuhan Transplantasi Karang 

menggunakan kabel tis metode horisontal 

 

Perkembangan alami komunitas karang 
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3 Pengukuran 

tingkat 

kehidupan 

karang 

  

 

 

 

 

 

 

Pengukuran awal fragmen karang 

4 Pengukuran 

kondisi 

lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran temperature air dan kekeruhan 

 

5.2 Luaran yang telah dicapai 

 

Berdasarkan luaran yang ditargetkan seperti ditunjukkan pada Tabel 5.2, sampai 

dengan laporan kemajuan ini dibuat, luaran yang telah dicapai ditunjukkan pada Tabel 5.3 

Tabel 5.2. Rencana Target Capaian Tahunan 

No.  

Jenis Luaran 

Indikator Capaian 

Th. I Th. II Th. III 

1 Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial produk produk produk 

2 Teknologi Tepat Guna tidak ada tidak ada terdaftar 

3 Publikasi Ilmiah Internasional tidak ada draf reviewed 

  Nasional Terakreditasi submitted accepted tidak ada 

4 Pemakalah dalam Temu Ilmiah Internasional tidak ada draf dilaksana

kan 

  Nasional terdaftar dilaksana-

kan 

dilaksana-

kan 

5 Invited Speaker dalam Temu ilmiah Internasional tidak ada tidak ada tidak ada 

  Nasional tidak ada tidak ada tidak ada 

6 Visiting Lecturer Internasional tidak ada tidak ada tidak ada 

7 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Paten draf terdaftar tidak ada 

  Paten Sederhana tidak ada draf terdaftar 

  Hak Cipta tidak ada tidak ada tidak ada 

  Merk Dagang tidak ada tidak ada tidak ada 

  Rahasia dagang tidak ada tidak ada tidak ada 

  Desain Produk Industri tidak ada tidak ada tidak ada 

  Indikasi Geografis tidak ada tidak ada tidak ada 

  Perlindungan varietas tanaman tidak ada tidak ada tidak ada 

  Perlindungan topografi sirkuit 

terpadu 

tidak ada tidak ada tidak ada 

8 Buku ajar (ISBN) tidak ada draf editing 
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9 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 5 6 7 

 

Tabel 5.3. Luaran yang telah dicapai pada Tahun ke-2 

No Jenis luaran Pencapaian 

1 Model/Purwarupa/Desain/Karya 

Seni/Rekayasa Sosial 

 Ada produk 

2 Teknologi Tepat Guna   

3 Publikasi Ilmiah Internasional Artikel 

Published 

  Nasional Terakreditasi  

4 Pemakalah dalam Temu Ilmiah Internasional Draft 

  Nasional Draft 

5 Invited Speaker dalam Temu ilmiah Internasional  

  Nasional  

6 Visiting Lecturer Internasional  

7 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Paten Draft Terdaftar 

  Paten Sederhana Draft 

  Hak Cipta  

  Merk Dagang  

  Rahasia dagang  

  Desain Produk Industri  

  Indikasi Geografis  

  Perlindungan varietas 

tanaman 

 

  Perlindungan topografi 

sirkuit terpadu 

 

8 Buku ajar (ISBN)  Draft 

9 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)  6 

 



19 

 

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

Sesuai dengan saran dari pereviev proposal agar penelitian ini dipersingkat menjadi 2 

tahun  dan nanti dilanjutkan ke Penelitian Unggulan Strategis Nasional, maka rencana tahun 

berikutnya penelitian ini adalah mengajukan usulan penelitian batu untuk skim yang lebih 

tinggi dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) lebih dari 6. Menyelesaikan janji luaran di 

tahun 2018 yaitu pendaftaran paten kedua, menyusun manuskrip artikel untuk Jurnal 

internasional dan Buku Ajar. 
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian hingga tahun ke-2 dapat disimpulkan, bahwa: 

a. Rehabilitasi dan atau restorasi terumbu karang perlu menyediakan substrat keras 

dengan meningkatkan rugositas substrat dasar 

b. Site Assessment adalah persyaratan utama dalam rehabitasi dana tau restorasi terumbu 

karang 

c. Terumbu buatan Artificial Patch Reef (APR) adalah terumbu buatan modular yang 

tersusun atas modul-modul balok beton ringan dapat berfungsi menjadi habitat terumbu 

karang 

d. Indikator keberhasilan rehabilitasi dana tau restorasi terumbu karang ditentukan oleh 3 

faktor: meningkatnya biomassa karang hasil perkembangbiakan vegetatif, rekrutmen 

karang hasil perkembangbiakan generatif dan rekrutmen ika terumbu karang serta 

avertebrata laut lainnya. 

 

7.2 Saran 

Untuk mendapatkan hasil terbaik pengembangan Terumbu buatan Artificial Patch Reef 

(APR) memerlukan uji di lokai perairan dengan kondisi yang berbeda. Misalnya dibandingkan 

dengan perairan dengan kualitas lebih baik, di Kepulauan Karimunjawa. 
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Abstract 

Artificial patch reefs (APRs) were deployed in different periods of June 2015, September 2015 and 

December 2016 at shallow water of Panjang Island, Central Java. Varies sizes and density of coral 

recruits were visible on the surface of substrates after 17-22 months deployed. Eight Scleractinian corals 

Montastrea, Porites, Pocillopora, Goniastrea, Acropora, Stylophora, Montipora and Favites were 

recruited and the most recruits abundant was massive coral Montastrea. The recruit density of the 

second year was much greater than the first year. Pattern of spatial recruitment of coral on the substrates 

to be affected by orientation of settlement on horizontal surfaces of the substrates. We conclude that the 

artificial patch reefs construction is potential design for reef rehabilitation method in shallow reef with 

low visibility. 

Keywords: coral recruitment, artificial patch reefs, shallow water, Panjang Island, Central Java 
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ABSTRAK 

Ekosistem terumbu karang di Indonesia dilaporkan semakin terancam utamanya akibat 

aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, aktivitas pariwisata, 

peningkatan limbah domestik dan pelayaran. Berbagai upaya perlindungan ekosistem terumbu 

karang telah dilakukan baik dengan memperluas pembentukan kawasan konservasi perairan 

maupun upaya-upaya rehabilitasinya. Metode rehabilitasi umumnya yang dilakukan berupa 

pemasangan terumb buatan dan transplantasi karang.  Program Konservasi Pulau Panjang, 

Kabupaten Jepara telah dilakukan melalui restorasi terumbu karang dengan cara memasang 

APR (Artificial Patch Reefs) di perairan dangkal mulai tahun 2015, sebuah kombinasi terumbu 

buatan dan transplantasi karang. Artificial Patch Reefs (APR) adalah struktur terumbu buatan 

tersusun atas modul blok beton melingkar bertingkat dan dipasang di sekitar terumbu karang 

alami serta pada permukaan substratnya dilakukan transplantasi karang. Hasil monitoring 

perkembangan terumbu buatan APR menunjukkan peningkatan baik biomassa karang maupun 

keanekaragaman hayati biota. Fragmen karang tumbuh secara signifikan, terjadi rekrutmen 

karang keras pada permukaan substrat APR dan ikan karang yang berasosiasi dengan koloni 

karang transplant. Keanekaragaman jenis karang keras meningkat hingga tiga kali lipat pada 

tahun ketiga sedangkan keanekaragaman jenis ikan karang meningkat hingga dua kali lipatnya. 

Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan terumbu buata APR (Artificial Patch Reefs) di 

perairan dangkal dapat membentuk habitat baru. 

Kata-kata kunci: terumbu buatan, artificial patch reefs (APR), habitat baru, perairan dangkal, 

karang keras, ikan karang 
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Draft Paten  

Deskripsi 

Transplantasi Karang pada Struktur Modul Beton Bertingkat 

untuk Pembentukan Habitat Terumbu Karang 

 5 

Bidang Teknik Invensi 

 Invensi ini berhubungan dengan penumbuhan koloni 

karang pada struktur modul beton bertingkat yang disebut 

Artificial Patch Reef, penumbuhan koloni karang 

menggunakan metode transplantasi karang pada substrat 10 

modul beton dan peggunaanya untuk membentuk habitat baru 

dalam rangka rehabilitasi dan/atau restorasi terumbu 

karang. 

 

Latar Belakang Invensi 15 

 Telah diketahui bahwa rehabilitasi ekosistem terumbu 

karang umumnya dilakukan dengan metode terumbu karang 

buatan dan transplantasi karang. Terumbu buatan umumnya 

berupa benda-benda yang disusun dengan berbagai bentuk, 

ukuran dan bahan pembuatnya dengan tujuan sebagai 20 

habitat baru untuk tempat tinggal ikan. Terumbu buatan 

dapat dibuat dari bahan alami dan bentukan. Bahan alami 

berasal dari batu alam, batu karang, bambu dan kayu 

sedangkan bahan bentukan berasal dari karet, besi, dan 

cetakan beton (blok beton).  Bahan blok beton umumnya 25 

dibuat berbentuk rangkaian kubus, rangkaian piramida, 

rangkaian batangan, atau rangkaian pipa. Transplantasi 

karang umumnya adalah penanaman fragmen karang pada pot 

yang diletakkan pada rak atau meja pembibitan. Meskipun 

demikian, teknologi transplantasi karang juga 30 

dimanfaatkan untuk aplikasi terumbu buatan yaitu dengan 

cara merekatkan fragmen karang pada besi atau pipa 

paralon yang telah terpasang pada substrat beton.  
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 Transplantasi karang telah diaplikasikan untuk 

berbagai tujuan yaitu budidaya karang (perdagangan 

karang hias), menyediakan bibit karang untuk 

rehabilitasi dan menumbuhkan koloni karang pada substrat 

keras terumbu buatan. Sedangkan pemasangan substrat 5 

keras terumbu buatan umumnya bertujuan untuk menumbuhkan 

koloni karang dan menjadi tempat berkumpulnya ikan (fish 

aggregation device). Aplikasi terumbu buatan dan 

transplantasi karang untuk tujuan rehabilitasi terumbu 

karang telah berkembang luas di Indonesia akan tetapi 10 

pada dua dekade terakhir belum menunjukkan hasil yang 

menggembirakan. Hasil monitoring kegiatan rehabilitasi 

terumbu karang dengan menggunakan substrat blok beton 

dan transplantasi karang di beberapa perairan Indonesia 

tidak berhasil (Munasik, 2008). Permasalahan utama 15 

adalah koloni karang hasil transplantasi karang tidak 

dapat tumbuh dan mati sehingga diperlukan metode 

transplantasi karang pada substrat buatan yang tidak 

hanya menumbuhkan koloni karang keras akan tetapi 

menghasilkan habitat terumbu karang yang mirip kondisi 20 

alami. 

Invensi terkini, No. ID P00201608534 telah berupaya 

menjawab permasalahan rehabilitasi terumbu karang 

tersebut melalui aplikasi kontruksi teknologi kombinasi 

transplantasi karang dengan terumbu buatan yaitu 25 

transplantasi karang pada media lempengan beton 

bertulang yang diletakkan di dasar perairan dengan 

metode transplantasi karang menggunakan lem pada sebuah 

pot yang direkatkan pada lempengan beton. Akan tetapi, 

invensi ini menggunakan lempengan beton berukuran kecil, 30 

rendah, dan terletak di dasar laut sehingga kurang 

efektif untuk pembentukan habitat terumbu karang serta 

tidak sesuai untuk perairan yang mengalami kekeruhan 
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(resuspensi) karena fragmen karang erancam mati takibat 

sedimentasi. Sedangkan invensi terkini lainnya No. ID 

S00201709017 tentang terumbu buatan, untuk media 

pembentukan koloni biota sesil dan biota kriptik berupa 

plate terumbu buatan berukuran kecil dan tanpa dilakukan 5 

transplantasi karang untuk penumbuhan koloni karang. 

Sehingga tujuan untuk pembentukan habitat terumbu karang 

mirip kondisi alami sulit tercapai. 

Dalam dokumen ini transplantasi karang dilakukan 

langsung dengan cara menanam fragmen karang bercabang di 10 

dalam lubang yang tersedia pada permukaan substrat modul 

beton bertingkat terumbu buatan yang disebut dengan 

Artificial Patch Reef. Transplantasi karang dilakukan 

dibawah air dengan menyelam SCUBA. Setelah dilakukan 

penelitian ternyata metode ini memberikan pengaruh yang 15 

signifikan terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan 

koloni karang. Kelangsungan hidup karang cabang tersebut 

menjadi tinggi dan pertumbuhan karang juga tinggi. Dalam 

kurun waktu 1 tahun struktur modul beton melingkar 

bertingkat telah ditutupi oleh koloni karang hidup hasil 20 

transplantasi dan penempelan karang secara alami 

membentuk habitat terumbu karang tipe patch. 

   

Ringkasan Invensi 

 Invensi ini adalah aplikasi transplantasi karang 25 

bercabang pada terumbu buatan dengan metode penanaman 

langsung di bawah air pada permukaan substrat modul 

beton yang tersusun melingkar dan bertingkat dengan 

batuan penyelaman SCUBA. 

Transplantasi karang dilakukan dengan cara perekatan 30 

fragmen karang bercabang dengan substrat. Transplantasi 

karang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu menanam 

sebagian fragmen pada lubang yang tersedia pada setiap 
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modul substrat beton dan merekatkan fragmen pada paku 

yang terpasang pada pada setiap modul substrat modul 

beton dengan menggunakan kabel tis. 

 Invensi ini dapat mengatasi masalah dalam invensi 

terdahulu, yaitu metode transplantasi fiksasi semen di 5 

bawah air dan fiksasi dengan kable tis pada paku yang 

melekat dengan struktur modul beton bertingkat dapat 

meningkatkan kelulushidupan karang dan pertumbuhan 

koloni karang secara signifikan serta permukaan struktur 

modul beton bertingkat menjadi substrat penempel juvenil 10 

karang secara alami dan menjadi tempat berkumpulnya ikan 

karang sehingga membentuk habitat baru terumbu karang 

yang mirip kondisi alami berbentuk patch. 

 

Uraian Singkat Gambar 15 

Gambar utuh Struktur Beton Bertingkat 

Gambar modul penyusun Struktur Beton Bertingkat 

Gambar transplantasi karang cabang dengan cara perekatan 

menggunakan semen di bawah air 

Gambar transplantasi karang cabang dengan cara perekatan 20 

menggunakan kabel tis 

  

Uraian Lengkap Invensi 

 

Pemasangan struktur modul beton bertingkat 25 

 Desain dan konstruksi terumbu buatan berupa struktur 

modul beton berbentuk lingkaran bertingkat 360 cm dengan 

tinggi 120 cm dipasang pada perairan dengan dasar berupa 

pasir di sekitarnya ditumbuhi vegetasi lamun pada 

kedalaman kurang dari 3 m saat surut terendah. Struktur 30 

modular tersebut terdiri dari 5 (lingkaran) bertingkat 

dengan tinggi setiap tingkatan 20 cm. Pemasangan modul 

beton dilakukan dengan menurunkan satu per satu modul 
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beton dari perahu, dan menyusunnya di dasar perairan 

membentuk lingkaran untuk tingkat satu, selanjutnya 

menyusun tingkat dua, ketiga, keempat dan kelima dan 

pada akhir tingkatan dikunci oleh modul beton berbentuk 

silinder (Gambar 1). Setiap modul beton terdapat 2 (dua) 5 

lubang untuk tempat penanaman fragmen karang cabang. 

Pada unit struktur modul beton lainnya, pada setiap 

modul beton dipasang 2 pasang paku untuk merekatkan 

fragmen karang cabang (Gambar 2). 

 10 

Transplantasi karang pada substrat modul beton 

Fragmen karang cabang disiapkan dengan cara memotong 

cabang koloni karang dewasa Acropora aspera, dengan 

panjang 5-7 cm. Selajutnya bibit karang tersebut 

ditempatkan dalam keranjang untuk 24 jam kemudian 15 

ditanam pada lubang substrat modul beton dengan 2 (dua) 

cara. Cara kesatu, bibit karang direkatkan pada substrat 

modul beton dengan cara memasukkan fragmen cabang karang 

pada lubang dengan menggunakan semen bercampur bahan 

pengeras (Gambar 3). Cara kedua, bibit karang direkatkan 20 

pada sepasang paku dengan cara merekatkan fragmen karang 

cabang pada sepasang paku dengan menggunakan kabel tis 

dengan ukuran 2.5X200 mm (Gambar 3).  

 

Klaim: 25 

 

1. Aplikasi transplantasi karang bercabang pada terumbu 

buatan dengan metode penanaman langsung di bawah air 

pada permukaan substrat modul beton yang tersusun 

melingkar dan bertingkat.  30 

2. Perekatan fragmen karang bercabang dilakukan dengan 2 

(dua) cara: 
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a. Menanam fragmen karang pada lubang yang tersedia di 

setiap modul substrat beton dengan menggunakan 

semen dan cairan pengeras, dan  

b. Merekatkan fragmen pada paku yang terpasang pada 

pada setiap modul substrat modul beton dengan 5 

menggunakan kabel tis. 

3. Metode perekatan fragmen karang dengan menggunakan 

semen dalam lubang susbstrat dapat meningkatkan 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan karang pada ukuran 

tertentu. 10 

4. Metode perekatan fragmen karang dengan menggunakan 

kabel tis dapat meningkatkan kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan karang pada ukuran dalam jangka waktu 

yang lama. 

5. Dua metode transplantasi karang yang diaplikasikan 15 

pada substrat APR akan menghasilkan peningkatan 

biomassa karang hasil perkembangbiakan vegetatif, dan 

secara alami terjadi rekrutmen karang hasil 

perkembangbiakan generatif, rekrutmen ikan terumbu, 

avertebrata lainnya karang sehingga membentuk habitat 20 

baru. 

 

 

 

Abstrak 25 

 

Transplantasi Karang pada Struktur Modul Beton Bertingkat 

untuk Pembentukan Habitat Terumbu Karang 

 

Invensi ini berhubungan dengan penumbuhan koloni 30 

karang pada struktur modul beton bertingkat yang disebut 

Artificial Patch Reef (APR), penumbuhan koloni karang 

menggunakan metode transplantasi karang pada substrat 
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modul beton dan peggunaanya untuk membentuk habitat baru 

dalam rangka rehabilitasi dan/atau restorasi terumbu 

karang. 

Transplantasi karang dilakukan dengan cara perekatan 

fragmen karang bercabang dengan substrat APR di bawah 5 

air dengan menggunakan SCUBA. Transplantasi karang 

cabang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu (1) menanam 

sebagian fragmen pada lubang yang tersedia pada setiap 

modul substrat beton dengan menggunakan semen dan (2) 

merekatkan fragmen karang pada paku yang terpasang pada 10 

pada setiap substrat modul beton dengan menggunakan 

kabel tis. 

Metode perekatan fragmen karang dengan menggunakan 

semen dalam lubang susbstrat dapat meningkatkan 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan karang pada ukuran 15 

tertentu sedangkan dengan menggunakan kabel tis dapat 

meningkatkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan karang 

pada ukuran dalam jangka waktu yang lama. 

Dua metode transplantasi karang yang diaplikasikan 

pada substrat APR akan menghasilkan peningkatan biomassa 20 

karang hasil perkembangbiakan vegetatif, dan secara 

alami terjadi rekrutmen karang hasil perkembangbiakan 

generatif, rekrutmen ikan terumbu, avertebrata lainnya 

karang sehingga membentuk habitat baru. 

 25 
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Gambar 1. 
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Gambar 2. 
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Gambar 3. 


