


TAMAN PULAU KECIL 

PULAU PANJANG 
Biodiversity Conservation Program 
PLN Pembangkit Tanjung Jati B 

Munasik 

PT PLN (Persero) 
PEMBANGKITAN TANJUNG JATI B 

2017 



ii 
 

Taman Pulau Kecil Pulau Panjang: 

Biodiversity Conservation Program PLN Pembangkit 

Tanjung Jati B 

 

 

Oleh: Munasik 

 

Edisi Pertama 

Cetakan Pertama : September 2017 

15x23 cm 

viii + 112 halaman  

 

 

 

 

 

 
Diterbitkan oleh : 

PT PLN (Persero) PEMBANGKITAN TANJUNG JATI B 

Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 

59453 

 
Hak Cipta  © 2017 pada penulis, 

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau 

memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, 

secara elektronis maupun  mekanis, termasuk memfotocopi, merekam, 

atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. 

 

  

 

 
         Munasik 

    Taman Pulau Kecil Pulau Panjang: Biodiversity Conservation 

Program PLN Pembangkitan Tanjung Jati B/ Munasik.— Jepara : PT 

PLN (Persero) Pembangkit Tanjung Jati B, 2017.-- 

Xii, 117 hal.: ilus.: 23 cm. 

 

ISBN: 9786025032059 

 

1. PELESTARIAN ALAM 

639.9 

 



iii 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman Judul  i 

Dafar Isi  iii 

Daftar  Tabel  v 

Daftar Gambar  vi 

Kata Pengantar  ix 

   

I. Pendahuluan  1 

 A. Latar Belakang  1 

 1. Iklim  4 

 2. Bathimetri 4 

 3. Hidrologi  5 

 4. Pasang Surut  5 

 5. Pola Arus  6 

 6. Keadaan Fisik  6 

 7. Abrasi di Pulau Panjang    7 

 8. Pemanfaatan Pulau Panjang  8 

 B. Permasalahan  11 

   

II.  Landasan Teori  15 

 A. Potensi Sumber Daya Pulau Panjang  15 

 1. Terumbu Karang 16 

 2. Ikan Karang  28 

 3. Lamun  36 

 4. Mangrove 44 

 5. Vegetasi Pantai  48 

 B. Konsep Perlindungan Keanekaragaman 

Hayati Pulau Kecil Pulau Panjang 

60 

   

III. Metode Perlindungan Keanekaragaman Hayati 

Pulau Panjang 

64 



iv 
 

 A. Rehabilitasi Terumbu Karang 66 

 B. Rehabilitasi Padang Lamun  72 

 C. Rehabilitasi Vegetasi Pantai 75 

 D. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi 

Masyarakat 

79 

 1. Training Selam Untuk Monitoring  80 

 2. Training Perikanan Berkelanjutan  81 

   

IV. Perlindungan Keragaman Hayati Pulau Panjang  83 

 A. Rehabilitasi Terumbu Karang 

Menggunakan Artificial Patch Reef (APR) 

84 

 1. Monitoring dan Pemeliharaan  84 

 2. Pertumbuhan Terumbu Karang  88 

 B. Monitoring dan Pemeliharaan Lamun  90 

 C. Monitoring Vegetasi Darat  93 

 D. Pengembangan Masyarakat  97 

 1. Pembuatan Papan Informasi 

Keanekaragaman Hayati  

97 

 2. Pembuatan Papan Informasi Himbauan  98 

 3. Wisata Bersih Pantai  99 

 4. Jasa Persewaan Alat Selam  100 

 5. Restocking Rajungan  101 

   

V. Kesimpulan  104 

Daftar Pustaka  106 

 

 

 

 

 



v 
 

DAFTAR TABEL 

 

2.1. Jenis-jenis karang keras (Scleractnia) yang umum 

dijumpai di perairan P. Panjang 

20 

2.2. Jenis-jenis karang keras (Scleractnia) yang tidak 

banyak dijumpai di perairan P. Panjang 

21 

2.3. Jenis-jenis karang lunak (soft coral) di perairan P. 

Panjang 

22 

2.4. Komposisi jenis ikan karang di perairan P. Panjang 29 

2.5. Jenis-jenis Lamun yang ditemukan di Perairan P. 

Panjang 

38 

2.6. Mangrove di P. Panjang 46 

2.7. Vegetasi Pantai kategori Pohon yang Tumbuh di 

Pulau Panjang 

48 

4.1. Kelangsungan hidup (%) Transplant Lamun di Pulau 

Panjang, Kab. Jepara 

92 

4.2. Tutupan vegetasi cemara laut di Pantai P. Panjang, 

Kab. Jepara Th. 2015 

97 

  

 

  



vi 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

1.1.    Grafik curah hujan di Kabupaten Jepara (mm) 2016 5 

1.2. Pola Arus saat Pasang Purnama di Perairan Pulau 

Panjang, Jepara 

6 

1.3.  Sebaran vegetasi pantai, terumbu karang dan lamun di 

Pulau Panjang 

7 

1.4.  Ancaman Abrasi di sisi utara timur Pulau Panjang 8 

1.5.  Perahu yang digunakan untuk menyeberang dari 

Pantai Kartini ke Pulau Panjang 

10 

2.1.  Ikan Badut 30 

2.2.  Ikan Beseng (Cardinal Fish) 31 

2.3.  Ikan Kepe-kepe (Butterfly Fish) 32 

2.4.  Ikan Ekor Kuning (Caesionidae) 33 

2.5.  Ikan Keling/Cina-cina (Labridae) 34 

2.6.  Ikan Bji Nangka (Mullidae) 35 

2.7.  Ikan Kerapu (Serranidae) 36 

2.8.  Keanekaragaman Jenis Lamun (Sea Grass) di Pulau 

Panjang  

44 

2.9.  Hibiscus tiliaceus dan Thespia populnea  47 

2.10. Rencana Strategis Pengembangan Kawasan 

Konservasi Taman Pulau Kecil Pulau Panjang 

61 

3.1.   Lokakarya pemetaan partisipatif pemangku 

kepentingan Taman Pulau Kecil Pulau Panjang 

65 

3.2.   Peta jalan (roadmap) Rehabilitasi Ekosistem di Taman 

Pulau Kecil Pulau Panjang 

66 

3.3. Desain terumbu buatan Artificial Patch Reefs (APR) 

yang dipasang di Pulau Panjang 

68 

3.4.  Struktur blok beton  modular APR 69 

3.5. Transplantasi karang bercabang di APR yang   

direkatkan dengan semen 

71 

3.6.  Transplantasi Lamun di perairan P. Panjang dengan 

metode Jangkar 

74 

3.7.  Lay Out lokasi Penanaman Cemara Laut 78 



vii 
 

3.8.  Pelatihan dan sertifikasi Selam di Pulau Panjang 80 

4.1.  Pertumbuhan APR (Artificial Patch Reef) Pulau 

Panjang, Kabupaten Jepara 

86 

4.2.  Kelimpahan karang recruit (anakan karang) yang 

menempel pada substrat terumbu karang buatan 

(artificial patch reef/APR) 

87 

4.3.  Kelimpahan ikan karang yang berasosiasi dengan 

terumbu karang buatan (artificial patch reef/APR) 

pada April 2017 

88 

4.4.  Perkembangan terumbu buatan APR (Artificial Patch 

Reef) di Perairan Pulau Panjang, Kabupaten Jepara 

89 

4.5.  Perkembangan komunitas ikan karang yang 

berasosiasi dengan terumbu buatan APR (Artificial 

Patch Reef) di Perairan Pulau Panjang, Kabupaten 

Jepara 

90 

4.6.  Persentase Penutupan Lamun Pulau Panjang, Jepara 91 

4.7. Perkembangan Cemara ditinjau dari peningkatan 

lingkar batang pohon, yang ditanam sejak 2015 di 

pantai Pulau Panjang 

95 

4.8.   Kondisi cemara yang ditanam di P. Panjang berumur 3 

tahun 

95 

4.9.  Kondisi Cemara yang ditanam di P. Panjang berumur 

2 tahun 

96 

4.10.  Papan informasi himbauan Flora dan Fauna Pulau 

Panjang 

98 

4.11.  Papan informasi himbauan bagi pengunjung Pulau 

Panjang 

99 

4.12.  Kegiatan bersih pantai di Pulau panjang, Jepara 100 

4.13.  Pengumpulan indukan Rajungan bertelur untuk 

ditempatkan di karamba 

102 

4.14. Karamba pemeliharaan induk Rajungan di perairan  

Pulau Panjang, Kab. Jepara 

102 

4.15.  Pengumpulan telur dari induk rajungan yang sudah 

memijah untuk ditebar (restocking) di perairan P. 

Panjang 

 

103 



viii 
 

KATA PENGANTAR 

Pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan penting dan 

strategis bagi pembangunan nasional. Ketahanan pangan dan 

kesehatan lingkungan akan terjaga, bila kawasan pesisir dan 

pulau-pulau kecil juga tetap lestari sehingga roda perekonomian 

nasional dapat berjalan. Kunci keberhasilan pemanfaatan 

sumberdaya pesisir dan laut yang bertanggungjawab adalah 

pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara 

berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah telah berupaya melalui 

penetapan kawasan konservasi perairan laut, pesisir dan pulau-

pulau kecil pada dekade terakhir. Dua gugusan pulau-pulau kecil 

di perairan Laut Jawa telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi 

sebelumnya yaitu Kepulauan Seribu dan Kepulauan Karimunjawa, 

akan tetapi keberadaan pulau-pulau kecil lainnya di perairan Laut 

Jawa belum mendapatkan perhatian. Pulau Panjang, salah satu 

pulau kecil di Kabupaten Jepara adalah pulau kecil yang memiliki 

ekosistem pesisir yang cukup lengkap, terumbu karang, lamun dan 

vegetasi pantai yang tumbuh di pantai berpasir yang landai, akan 

tetapi luput dari upaya perlindungan.  

Upaya perlindungan telah dilakukan pemerintah 

Kabupaten Jepara melalui Perda No. 2 Tahun 2011 menetapkan 

Pulau panjang sebagai kawasan lindung sekaligus kawasan wisata 

berbasis ekologi. Selanjutnya Tahun 2013 telah ditetapkan sebagai 

pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil melalui 

Keputusan Bupati Jepara No. 522.5.2/728. Pulau Panjang yang 

juga merupakan obyek studi bagi dosen dan mahasiswa Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, perlu 

dikelola ekosistemnya agar tetap terjaga.  

Buku ini adalah hasil studi rehabilitasi ekosistem terumbu 

karang, lamun dan vegetasi pantai di Pulau Panjang dengan 

pendekatan kondisi lingkungannya, yang disusun atas inisiatif 

akademisi, masyarakat, dan P.T. PLN Tanjung Jati B melalui 

program Corporate Social Responsibility. Besar harapan untuk 

dapat dijadikan referensi suatu pengalaman terbaik (best practice) 

bagi para pengelola kawasan konservasi pulau-pulau kecil.  

 

Semarang,   

Agustus 2017 
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I. Pendahuluan 
 

A.  Latar Belakang  

Pulau Panjang adalah pulau kecil yang terletak 2 

mil di sebelah barat pantai kota Jepara. Pulau kecil dengan 

luas kurang lebih 21 ha ini memiliki potensi sumberdaya 

pesisir dan pulau-pulau kecil yang tinggi sehingga 

memiliki manfaat bagi perikanan dan daya tarik kunjungan 

wisata bahari. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang 

dangkal dengan pasir putih menambah pesona keindahan 

alami pulau kecil di seberang kota Jepara. Keberadaan 

terumbu karang dan ekosistem yang berasosiasi seperti 

padang lamun dan avertebrata laut di perairan ini, 

menjadikan satu-satunya pulau kecil di kawasan pantai 

utara Jawa dengan kondisi ekosistem yang masih baik 

(Munasik et al., 2014; Indarjo et al., 2004). Atas dasar 

inilah Bupati Jepara telah mencadangkan Pulau Panjang 

sebagai kawasan konservasi Taman Pulau Kecil (SK No. 

522.5.2/728 Tahun 2013). Akan tetapi pada dekade 

terakhir kondisi kesehatan perairan mulai menurun yang 
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ditunjukkan oleh berkurangnya populasi ikan Scaridae 

maupun Labridae (Munasik et al., 2014). Tahun 2010 

populasi ikan Labridae (Cina-cina) di perairan P. Panjang 

sebanyak 12 jenis (Hasbi et al., 2010) akan tetapi pada 

beberapa tahun terakhir hanya beberapa jenis yang 

dijumpai. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurnan daya 

dukung ekosistem pesisir perairan tersebut.  

Banyaknya aliran sungai yang bermuara di perairan 

Jepara yang membawa run off daratan dan padatnya 

aktivitas manusia sehingga menimbulkan tekanan 

lingkungan (Edinger dan Risk, 2000). Terlebih lagi, akhir-

akhir ini pemanfaatan pulau telah berkembang ke arah 

kunjungan wisata pulau, dan lokasi penangkapan ikan. Hal 

ini akan semakin menambah tekanan lingkungan terhadap 

kelestarian eksosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, 

utamanya keragaman hayati yang terdapat pada terumbu 

karang dan ekosistem terkait. Untuk itu diperlukan upaya 

yang serius menuju pengelolaan ekosistem Pulau Panjang 

yang didesain dengan baik dengan melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan karena P. Panjang adalah satu-

satunya pulau kecil terpenting sebagai penghasil plasma 

nutfah bagi perairan utara di Jawa Tengah.  Penelitian 

tentang perairan P. Panjang keragamanhayati ekosistem 

terumbu karang telah banyak dilakukan terutama 

menyangkut struktur komunitas, serta populasi baik untuk 

karang keras maupun ikan karang (Munasik et al., 2000; 

Edinger dan Risk, 2000; Indarjo et al., 2004; Munasik et 

al., 2014). 

Namun upaya penelitian selama ini belum dapat 

memberikan gambaran utuh tentang keragaman hayati 

perairan P. Panjang beserta kemampuan resiliensi 

ekosistem. Informasi kondisi keragamanhayati P. Panjang 
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yang telah tersedia adalah komposisi dan sebaran biota 

penyusun ekosistem terumbu karang, padang lamun dan 

avertebrata (Suryono et al., 2017; Herfina et al., 2014; 

Setiawan et al., 2013). Tinjauan kerusakan lingkungan di 

P. Panjang telah diteliti terutama berkaitan dengan 

ancaman sedimentasi, eutrofikasi dan ancaman fisik 

lainnya terhadap ekosistem P. Panjang (Holmes et al., 

2000) serta pola arus (Munasik et al., 2006). Akan tetapi 

tinjauan akan kemampuan ekosistem dalam merespon 

ancaman lingkungan, pemulihan serta upaya perlindungan 

P. Panjang belum mendapatkan perhatian yang memadai. 

Satu-satunnya upaya yang signifikan adalah pencadangan 

kawasan konservasi P. Panjang oleh pemerintah Kabupaten 

Jepara pada tahun 2013 yang awalnya memiliki status 

sebagai kawasan hutan kota, tempat perkembangbiakan 

alami satwa darat dan laut. 

Secara administratif, Pulau Panjang adalah bagian 

dari wilayah Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Jepara, 

Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pulau Panjang 

terletak tepat berada di mulut atau depan Teluk Awur, 

Perairan Jepara dan terletak di seberang (sebelah barat) 

Pantai Kartini, Jepara (kurang lebih 1,5 mil laut atau 2,4 

km).  Secara geografis Pulau Panjang berada pada posisi 

06
o
34‖30’ LS, dan 110

o
37‖44’ BT.   Berdasarkan analisis 

citra google earth tahun 2013, pulau ini memiliki luas 

kurang lebih 21 hektar.  

Batas wilayah pulau, di sisi 

Utara         : Laut Jawa, Karimun Jawa, 

Selatan      : Laut Jawa, 

Barat         : Laut Jawa, 

Timur        : Pantai Kartini, Kecamatan Jepara 
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Pulau Panjang dapat diakses dengan mudah, dari 

Pantai Kartini, kota Jepara melalui jalur laut menggunakan 

kapal motor atau perahu wisata dengan waktu yang 

dibutuhkan sekitar 15 menit. Status kawasan Pulau Panjang 

adalah kawasan hutan kota, tempat perkembangbiakan 

alami satwa darat dan laut, sedangkan status kepemilikan 

pulau yaitu milik pemerintah Kabupaten Jepara. 

 

1. Iklim 

Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Pengairan dan 

Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara tahun 2016, 

Pulau Panjang memiliki nilai parameter iklim tropis, 

dengan curah hujan hingga 700 mm di bulan Januari 

(Gambar 1.2). 

 

2. Bathimetri 

Pulau Panjang dikelilingi laut dangkal dengan dasar 

terumbu karang dengan kedalaman perairan 10-20 meter 

(sumber: Peta Kedudukan Kec. Jepara dan Tahunan 

terhadap Kota Jepara). 
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Gambar 1.1.  Grafik curah hujan di Kabupaten Jepara (mm) 

2016 

 

3. Hidrologi 

Pulau Panjang tidak memiliki air permukaan/tubuh air 

seperti sungai, danau, rawa dan kolam, akan tetapi 

memiliki sumber air seperti sumur dengan rasa yang masih 

agak payau. 

 

4. Pasang Surut  

Hasil ramalan pasang surut di Perairan Pulau Panjang 

menunjukkan tipe pasang surut campuran cenderung ke 

harian tunggal (Mixed tide prevailing diurnal). Tipe pasang 

surut ini dimana dalam satu hari terjadi satu kali air pasang 

dan satu kali air surut, tetapi terkadang terjadi dua kali 

pasang dan dua kali surut. Pasang surut demikian memiliki 

perbedaan waktu yang sangat nyata antar puncak 

pasangnya dan memiliki kisaran Formzahl sebesar 1,5 < F 

< 3,0 (Wyrtki,1961; Pugh, 1987). 
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5. Pola Arus 

Pola Arus di perairan Pulau Panjang dipengaruhi oleh 

perbedaan elevasi muka laut yaitu akibat perubahan 

konfigurasi batimetri atau kedalaman perairan. Arus yang 

bergerak ke arah timur laut ketika mendekati perairan 

pantai, akan terpecah alirannya (Munasik et al., 2006). 

Kombinasi gerakan naik turunnya pasang surut, sistem 

angin serta konfigurasi batimetri dan kedalaman 

mengakibatkan perbedaan pola arus antara antara sisi 

selatan dan sisi utara Pulau (Gambar 1.2) 

 
Gambar 1.2. Pola Arus saat Pasang Purnama di Perairan Pulau 

Panjang, Jepara (Munasik et al., 2006) 

 

6. Keadaan Fisik Pulau 

Pulau Panjang adalah pulau karang berdataran rendah, 

dengan ketinggian 1-2 m diatas permukaan laut dengan 

ciri-ciri yang relatif sama dengan pulau-pula kecil di 

perairan Laut Jawa, seperti di Kepulauan Karimunjawa dan 

Kepulauan Seribu. Sisi timur pulau berupa pantai dengan 

kemiringan yang agak terjal sedangkan di sisi selatan 

memiliki pantai dengan kemiringan yang landai.  Pantai-

110
o
36’ 110

o
36’ 

6
o
 3

3
’ 

L
S

 
6

o
 

3
6
’ 
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pantai di Pulau Panjang merupakan pantai berpasir dan 

ditumbuhi oleh vegetasi seperti mangrove, pinus, randu, 

petai cina, pandan, putri malu, waru laut dan kangkung laut 

(Gambar 1.4).  Penggunaan lahan bangunan berupa 

mercusuar di sisi barat pulau, masjid dan makam di selatan, 

serta gasebo dan dermaga di sisi timur pulau.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Sebaran vegetasi pantai, terumbu karang dan 

lamun di Pulau Panjang 

 

7. Abrasi di Pulau Panjang 

Salah satu ancaman di Pulau Panjang adalah terjadinya 

abrasi, yaitu berkurangnya daratan pantai akibat erosi. 

Pulau Panjang tengah mengalami perubahan garis pantai 

karena abrasi yang terjadi hampir di semua sisi pantai. 

Abrasi ini disebabkan oleh arus sepanjang pantai baik pada 

musim barat maupun musim timur.. Selain itu, kondisi 

Pulau Panjang yang tidak terlindung oleh daratan diduga 

merupakan faktor yang menyebabkan adanya abrasi di 

garis pantai. Hasil interpretasi citra satelit Quickbird tahun 

2013 dan citra satelit GeoEye tahun 2010 memperlihatkan 
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bahwa mulai dari tahun 2010-2013 Pulau Panjang telah 

mengalami abrasi di sisi Timur Laut pulau sepanjang 8,86-

20,47 m (Gambar 1.5). Sedangkan di sisi selatan pulau 

terjadi akresi sebesar 3,32 - 12,73 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4. Ancaman Abrasi di sisi utara timur Pulau Panjang 

 

8. Pemanfaatan Pulau Panjang 

Tingginya potensi sumberdaya ekosistem pesisir Pulau 

Panjang mengundang banyak pihak untuk memanfaatkan 

potensi tersbut. Secara umum pemanfaatan dibedakan atas 

aktivitas wisata bahari dan perikanan. 

a. Wisata Bahari 

Pulau Panjang memiliki keindahan alam pantai berpasir 

putih dan ekosistem terumbu karangnya. Keindahan 

wilayah pesisir pantai tersebut dapat diandalkan pulau 

ini sebagai objek wisata bahari (menyelam, memancing, 

berenang atau bermain di pantai pasir putih). Wisata 

bahari di Pulau Panjang terbagi menjadi wisata pantai, 

wisata religi dan wisata lumban. 
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1) Wisata pantai 

Wisata pantai di Pulau Panjang berkembang dengan 

pesat seiring dengan trend wisata pantai di 

Indonesia. Pengunjung pulau dapat menikmati 

hamparan pasir putih dan perjalanan mengelilingi 

pulau melalui jalan setapak. Selain itu pengunjung 

dapat melakukan snorkeling untuk melihat 

keindahan bawah laut disekitar pulau. Beberapa 

anak muda kadangkala melakukan kemah bersama 

di tepi pantai, dengan membawa perbekalan sendiri. 

Setiap hari Sabtu dan Minggu serta hari libur, 

banyak pedagang yang berjualan di pulau ini, 

membuat wisatawan semakin nyaman. Beberapa 

waktu ini juga telah tersedia wisata sepeda 

mengelilingi pulau, yang pengelolaannya dilakukan 

oleh masyarakat sekitar. 

 

2) Wisata Religi 

Wisata religi di Pulau Panjang yaitu kegiatan 

berziarah ke makam Syeikh Abubakar bin Yahya 

Balawy yang berada di tengah pulau. Syeikh 

Abubakar bin Yahya Balawy dikenal sebagai tokoh 

penyebar agama Islam di Jepara. Wisatawan religi 

datang dari berbagai daerah menuju Pulau Panjang 

dengan berombongan. Rombongan ini biasanya 

berkumpul di Pantai Kartini Jepara, kemudian 

menyeberang ke Pulau Panjang dengan 

menggunakan perahu wisata (Gambar 1.6). 

Peningkatan wisata religi ini terjadi pada bulan 

Sura pada penanggalan Jawa, atau sekitar sebulan 

sebelum puasa Ramadhan.  



 
 

10 
  
 

 
 

Gambar 1.5.  Perahu yang digunakan untuk menyeberang dari 

Pantai Kartini ke Pulau Panjang 

 

3) Wisata Lumban 

Wisata Lumban dikenal di daerah pesisir Pantai 

Utara Jawa, sepanjang dari Jawa Tengah hingga 

Jawa Timur. Wisata Lumban biasanya dilakukan 

pada tujuh hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau dua 

hari setelah Idul Adha. Pada hari tersebut, 

wisatawan lokal mengadakan kegiatan berperahu 

mengelilingi perairan Pulau Panjang. Ada beberapa 

yang turun ke pulau, namun ada pula yang hanya 

berkeliling mengitari pulau. Wisata ini mendapat 

perhatian lebih dari pemerintah daerah, karena 

besarnya jumlah peserta pada waktu yang 

bersamaan. Beberapa persayaratan telah ditentukan, 

termasuk wajib menggunakan pelampung bagi 

peserta wisata tersebut. 

Dengan banyaknya kegiatan wisata di Pulau 

Panjang dari tahun ke tahun, membuat lingkungan 

pulau tertekan dari sisi ekologis. Tekanan tersebut 

antara lain peningkatan sampah wisatawan, 
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peningkatan perahu wisata yang datang dan 

membuang sauh, serta limbah dari penggunaan 

toilet, sabun dan shampo yang mencemari 

lingkungan pulau. 

 

b. Perikanan  

Kegiatan perikanan di kawasan perairan Pulau Panjang 

umumnya berupa penangkapan ikan dengan 

menggunakan jarring angkat (bagan), memancing dan 

penangkapan ikan menggunakan pukat (jarring ikan). 

Perikanan bagan dan pukat dilakukan perairan agak 

dalam di luar area terumbu karang sedangkan 

memancing dilakukan di rataan terumbu karang 

sehingga berpotensi merusak komunitas karang hidup. 

Disamping perikanan tangkap, aktivitas di sekitar P. 

Panjang yang berada di daratan adalah terdapatnya 

pusat penelitian dan pengembangan budidaya air payau 

(tambak) yang limbahnya berpotensi mencemari 

kehidupan laut di Pulau Panjang. 

 

B. Permasalahan 

Terjaganya karagaman hayati Pulau Panjang sangat 

ditentukan oleh keberlangsungan ekosistem terumbu 

karang yang mengelilingi pulau baik berupa dataran 

terumbu maupun lereng terumbu. Terumbu karang 

merupakan ekosistem yang kompleks yang berfungsi 

sebagai tempat pemijahan, daerah asuhan juga tempat 

tinggal bagi ribuan biota laut maupun melindungi pantai 

dari gempuran gelombang (Burke et al., 2011). Akan tetapi 

ekosistem terumbu karang sangat rentan terhadap 

gangguan lingkungan seperti penurunan salinitas, 
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sedimentasi, pemanfaatan tidak ramah lingkungan dan 

bencana alam (Wilkinson, 2000). 

Berdasarkan hasil observasi 2000-2013, kondisi ekosistem 

terumbu karang yang ada di perairan Pulau Panjang 

mengalami penurunan kondisi dari tahun ke tahun (Edinger 

dan Risk, 2000; Indarjo et al, 2004). Hal ini disebabkan 

oleh beberapa hal, diantarannya adalah adanya 

penambangan ilegal terumbu karang yang dilakukan oleh 

masyarakat pesisir. Selain itu, adanya pembangunan 

beberapa dermaga baru dan pembangunan sea wall atau 

bronjong juga turut berperan dalam adanya kerusakan 

terumbu karang karena secara perlahan merubah 

pergerakan arus yang membawa sedimentasi. Kerusakan 

berikutnya disebabkan oleh aktifitas pemancing di sekitar 

sisi barat, utara dan selatan pulau. 

Kondisi terumbu karang di Pulau Panjang termasuk dalam 

kategori sedang mencapai 57 %. Selanjutnya kondisi 

terumbu karang dengan kategori buruk 29 %, kategori 

buruk sekali 7% dan hanya 7 % dalam kategori baik. 

Bagian terumbu karang yang termasuk dalam kategori 

buruk sekali tersebut karena substrat didominasi oleh pasir 

atau pecahan karang. Pecahan karang terbentuk akibat 

rusaknya koloni karang bercabang di dataran terumbu.  

 

Secara umum kerusakan terumbu karang yang terjadi 

berupa karang mati dari karang massive dan branching. 

Kerusakan pada karang massive berupa karang mati 

ditumbuhi alga yang dipicu oleh penyakit karang. Kejadian 

tersebut diduga diakibatkan oleh menurunnya kualitas 

perairan akibat sedimentasi. Sedangkan, kerusakan pada 

karang bercabang (branching) ditemukan berupa pecahan 
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karang (rubble) dari genus Acropora. Pecahan karang 

paling banyak ditemukan di dataran terumbu bagian selatan 

pulau. Kerusakan tersebut diduga diakibatkan oleh 

gelombang dan aktivitas manusia.  

Banyaknya aliran sungai yang bermuara di perairan Jepara 

yang membawa run off daratan dan padatnya aktivitas 

manusia sehingga menimbulkan tekanan lingkungan 

terhadap ekosistem terumbu karang di Pulau Panjang yang 

ditunjukkan tingginya kekeruhan /suspended particulate 

matter (SPM) mencapai 21.83 ± 8.40 mg/l dengan 

resuspensi sebesar 26.19 ± 24.42 mg/cm
2
/hari (Holmes et 

al. 2000), konsekuensinya bahan organik yang terlarut juga 

tinggi. Tingginya kekeruhan perairan akan memaksa jenis-

jenis karang untuk merespon dengan cara beradaptasi 

untuk bertahan hidup di perairan tersebut. Sehingga 

komunitas karang keras yang mampu bertahan dari tekanan 

lingkungan perairan, yaitu kelompok rentan, sedang dan 

tahan. Konsekuensi gangguan lingkungan berikutnya 

adalah meningkatnya prevalensi penyakit karang. 

Prevalensi penyakit karang di P. Panjang telah mencapai 

73% (Sabdono et al., 2014).  

Secara umum permasalahan kelestarian ekosistem di Pulau 

Panjang adalah: 

1. Menurunnya fungsi ekosistem terumbu karang dan 

padang lamun, 

2. Berkurangnya vegetasi pantai akibat abrasi pantai. 

 

Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya serius untuk 

melindungi keragaman hayati Pulau Panjang melalui 

program Biodiversity Conservation yang bertujuan untuk,  
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1. Rehabilitasi ekosistem terumbu karang melalui 

instalasi terumbu buatan Artificial Patch Reefs 

(APR) 

2. Rehabilitasi Lamun melalui metode transplantasi 

lamun, 

3. Penanaman vegetasi pantai, Cemara Laut di pantai 

Pulau Panjang, 

4. Mendesain program perlindungan keragamanhayati 

melalui kolaborasi Academician, Bussiniseman, 

Community dan Government (ABCG) 

 

Sebagai bagian dari kepedulian perusahaan Pembangkit 

Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B (PLTU TJB) 

Jepara terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan di 

wilayah perairan   Semenanjung   Muria   maka   kegiatan   

perlindungan   dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan 

pulau-pulau kecil di Kawasan Konservasi Pulau Panjang 

perlu didukung dengan berperan aktif dalam bentuk 

program Biodiversity Conservation secara 

berkesinambungan. 
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II. Landasan Teori 
 

A. Potensi Sumberdaya Pulau Panjang  
 

Pulau Panjang dikategorikan sebagai pulau kecil 

dengan luas sekitar 21 hektar, memiliki sumberdaya alam 

yang produktif yang dapat dikembangkan untuk 

kesejahteraan masyarakat sekitar. Pulau ini tersusun dari 

terumbu karang, lamun, mangrove, vegetasi pantai dan 

pasir putih. Potensi pulau telah dimanfaatkan secara 

terbatas oleh nelayan, wisata tradisional, dan wisata religi 

di Kabupaten Jepara. Kelompok masyarakat yang 

melakukan pemanfaatan terhadap Pulau Panjang antara 

lain adalah Kelompok Perahu Wisata di Pantai Kartini, 

Kelompok Perahu Wisata di Pantai Bandengan, Juru Kunci 

Makam, Penunggu Mercu Suar, kelompok Nelayan Berkah 

Samudra, Pemerhati Lingkungan, dan mahasiswa Undip.  
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Tahun 2015 telah dilakukan pencatatan data potensi 

pulau Panjang, yang terdiri dari Terumbu karang, Lamun, 

Mangrove dan Vegetasi pantai yang ada di pulau ini. 

 

1. Terumbu Karang 

Terumbu karang merupakan kumpulan organisme 

karang yang hidup di dasar perairan laut dangkal terutama 

di daerah tropis. Terumbu karang tersusun oleh hewan-

hewan karang klas Anthozoa dari ordo Scleractinia, yang 

mampu membuat kerangka karang dari kalsium karbonat. 

Karang adalah hewan sessile renik yang termasuk ke dalam 

phylum Cnidaria (Coelenterata) bersama hewan laut lain 

seperti soft coral, hydra, dan anemone laut, umumnya 

disebut dalam terumbu karang (Veron,1986). Komponen 

biota terpenting di suatu terumbu karang adalah karang 

batu (stony coral), hewan yang tergolong dalam ordo 

Scleretinia yang kerangkanya terbuat dari rangka kapur. 

 

 Ekosistem terumbu karang pada dasarnya dibangun 

oleh biota penghasil kapur bersama ribuan spesies lain 

(Bryant et al., 1998). Kerangka kapur karang berupa 

endapan padat kalsium karbonat (CaCO3) yang dihasilkan 

oleh hewan karang dari Filum Cnidaria, Kelas Anthozoa, 

Ordo Madreporia (Scleractinia) dengan sedikit tambahan 

dari alga yang mengandung kapur dan organisme-

organisme lain yang mensekresikan kalsium karbonat 

(Nybakken, 1992). 

 

 Ekosistem terumbu karang mempunyai peran dan 

fungsi biofisik yang sangat beragam, diantaranya sebagai 

tempat tinggal, tempat berlindung, tempat mencari makan 

dan berkembangbiak bagi beragam biota laut. Disamping 
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itu terumbu karang juga berperan sebagai penahan 

gelombang dan ombak serta sebagai penghasil sumberdaya 

hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Keberadaan terumbu 

karang di perairan juga mempunyai fungsi dan peranan 

sangat penting dari segi sosial, ekonomi dan budaya 

(Suharsono, 2008). Proses pembentukan terumbu karang 

merupakan hasil keseimbangan antara faktor – faktor yang 

bersifat membangun (konstruktif) dan faktor – faktor yang 

bersifat merusak (destruktif) yang bekerja secara stimultan 

dan terus menerus (Sukarno, 1993). Golongan konstruktif 

adalah biota yang menghasilkan bahan kapur yaitu seperti 

karang batu, alga berkapur, moluska, crustacea, dan 

porifera. Sedangkan faktor – faktor yang bersifat merusak 

adalah semua kekuatan yang dapat menghancurkan 

kerangka karang batu atau alga berkapur melalui berbagai 

proses baik secara fisik, biologi, maupun kimia yang secara 

langsung maupun tidak langsung (Sukarno, 1993). 

Menurut Suharsono (1996) proses pelekatan, pembentukan 

kerangka, sedimentasi, gradasi, erosi, dan akresi yang 

terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu jutaan tahun 

akan membentuk terumbu karang. Indonesia adalah salah 

satu negara yang memiliki sumberdaya terumbu karang 

tertinggi di dunia. Potensi ini menyokong kehidupan bagi 

jutaan penduduknya yang hidup di wilayah pesisir (Dahuri 

dan Dutton, 2000). 

 

 Secara umum, kondisi terumbu karang di P. 

Panjang merupakan yang terbaik di sepanjang perairan 

pantura Jawa tengah, yaitu dengan prosentase tutupan 

karang hidup mencapai 34%. Terumbu karang ditemukan 

dari kedalaman 0,5 m hingga 10 m dengan sebaran 

bervariasi. Hampir sekeliling pulau tersusun atas pecahan 
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karang (rubble) dengan lebar sekitar 50 m pada dataran 

terumbu, hanya pada sisi timur pulau yang bersubstrat pasir 

yang ditumbuhi komunitas lamun. Kondisi terumbu karang 

di Pulau ini dipengaruhi oleh banyaknya aliran sungai yang 

bermuara di perairan Jepara yang membawa run off daratan 

dan padatnya aktivitas manusia sehingga menimbulkan 

tekanan lingkungan terhadap ekosistem terumbu karang 

yang ditunjukkan oleh penurunan kondisi ekosistem 

terumbu karang (Edinger dan Risk, 2000; Indarjo et al., 

2004). Saat ini, ekosistem terumbu karang secara terus 

menerus mendapat tekanan akibat berbagai aktivitas 

manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Beberapa aktivitas manusia yang secara langsung dapat 

menyebabkan kerusakan terumbu karang diantaranya 

adalah menangkap ikan dengan menggunakan bom dan 

racun sianida (potas), pembuangan jangkar, berjalan di atas 

terumbu, penggunaan alat tangkap muroami, penambangan 

batu karang, penambangan pasir, dan sebagainya.  

Aktivitas manusia yang secara tidak langsung dapat 

menyebabkan kerusakan terumbu karang adalah 

sedimentasi yang disebabkan aliran lumpur dari daratan 

akibat penggundulan hutan-hutan dan kegiatan pertanian, 

penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan untuk 

kebutuhan pertanian, sampah plastik, dan lain-lain. Secara 

keseluruhan, sebaran karang hidup di Pulau Panjang 

umumnya terdapat pada kisaran kedalaman 0.5 – 7 meter. 

Hasil studi di lapangan menunjukkan bahwa perairan Pulau 

Panjang memiliki keanekaragaman spesies karang yang 

terdiri atas 25 genus karang yang termasuk dalam 11 famili 

karang yang berbeda. Kelimpahan karang hidup lebih 

banyak ditemukan pada kedalaman 3 meter daripada di 

kedalaman 7 meter, dengan total 52 genera pada 
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kedalaman 3 meter dan 37 genera pada kedalaman 7 meter. 

Prosentase tutupan karang hidup tertinggi terdapat pada 

kedalaman 3meter dan yang terendah ditemukan pada 

kedalaman 7eterm. Pada kedalaman 3meter, prosentase 

tutupan karang tertinggi terdapat pada sisi selatan dengan 

penutupan karang sebesar 31.68% yang termasuk dalam 

kategori  sedang.  

 

 Dataran terumbu di Pulau Panjang yang bersubstrat 

pecahan karang banyak ditumbuhi makroalga, seperti 

Caulerpa, Halimeda, Sargassum, Padina dan Turbinaria.  

Organisme  bentik  lain  yang berasosiasi dengan terumbu 

karang adalah karang lunak Sarcophyton dan Sinularia 

serta sponge Haliclona di kedalaman 5 meter, terdapat juga 

melompok lainnya yaitu anemon laut dan karang biru 

Heliopora. Invertebrata lainnya yang ditemukan adalah Lili 

laut, Bulu babi, dan Kelinci laut.  

 

Pulau Panjang yang memiliki kondisi ekosistem 

terumbu karang yang tergolong baik tersebut di dalamnya 

terdapat ikan-ikan demersal dan pelagis. Ikan-ikan 

demersal ekonomis penting yang ditemukan antara lain 

adalah ikan kerapu (Cephalopolis), ikan sunu 

(Plectropormus), dan ikan kakap. Ikan-ikan karang 

kelompok indikator yang sering ditemukan yaitu dari 

famili Chaetodontidae (Kepe-kepe) adalah Chaetodon 

octofasciatus dan Chelmon rostratus sedangkan ikan 

penanda terumbu Pomacentridae umumnya dihuni oleh 

ikan betok. Ikan kakak tua (Scaridae) di perairan terumbu 

karang pada survei tahun 2003 masih ditemukan, sekarang 

sudah tidak ditemukan lagi. Hilangnya populasi ikan kakak 

tua dan kurangnya populasi ikan kepe-kepe ini 
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kemungkinan akibat meningkatnya tekanan terhadap 

ekosistem terumbu karang di pulau tersebut. Ikan-ikan 

pelagis yang banyak ditemukan melintas di sekitar pulau 

adalah ikan ekor kuning. Hal ini menjadikan perairan di 

sekitar pulau dimanfaatkan sebagai daerah penangkapan 

nelayan pantai.  

Struktur dan komposisi karang keras, penyusun 

terumbu Pulau Panjang telah diteliti oleh antara lain 

Munasik et al. (2000); Indarjo et al. (2004); dan Munasik 

et al. (2012). Komposisi genera penyusun karang keras 

umumnya dari karang non Acropora yaitu karang masif, 

submasif, folious dan sedikit Acropora (Tabel 2.1 dan 

Tabel 2.2). Sedangkan karang lunak umumnya dari 

Alcyoniidae dan Xeniidae (Tabel 2.3) 

 

Tabel 2.1.  Jenis-jenis karang keras (Scleractnia) yang umum 

dijumpai di perairan P. Panjang 

Famili Genus Spesies 

Acroporidae Acropora Acropora aspera 

Pocilloporidae Pocillopora Pocillopora damicornis 

  Stylophora pistillata 

Poritidae Porites Porites lutea  

  Porites lobata 

  Porites cylindrica 

Faviidae Favia Favia pallida 

  Favia speciosa 

  Favites abdita 

 Goniastrea Goniastrea aspera 

  G. pectinata 

  G. retiformis 
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Tabel 2.2. Jenis-jenis karang keras (Scleractnia) yang tidak 

banyak dijumpai di perairan P. Panjang 

Famili Genus Jenis 

Acroporidae Acropora Acropora digitifera 

  A. prostata 

 Montipora Montipora informis 

  Montipora peltiformis 

  M. gricea 

  M. hispida 

  M. informis 

  M. mollis 

  M. venosa 

Siderastreidae Coscinarea Coscinarea wellsi       

Poritidae Porites Porites mayeri 

  Porites rus 

 Goniopora Goniopora lobata 

  Goniopora djiboutiensis 

  G. cellulosa 

  G. columna 

  G. minor 

  G. stokesi 

  G. stutchburyi 

 Alveopora Alveopora excelsa 

Mussidae Symphyllia Symphyllia recta 

  Symphyllia agaricia 

 Lobophyllia Lobophyllia corymbosa 

  Lobophyllia hemprichii 

Agariicidae Gardinerosis Gardinerosis planulata 

 Leptoseris Leptoseris explanata 

 

Famili Genus Jenis 

  Leptoseris yabei 

 Pavona Pavona decussata 

Faviidae Favia Favia favus 

  Favia lizardensis 
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  Favia rotundata 

  Favia stelligera 

  Favites abdita 

  Favites chinensis 

  Favites flexuosa 

  Favites  halicora 

 Goniastrea Goniatrea australiensis 

 Cyphastrea Cyphastrea chalcidicum 

  Cyphastrea serailia       

  C. microphtalma       

 Platigyra Platigyra sinensis 

  Platigyra daedalea 

 Montastrea Montastrea annularis 

  M. magnestellata 

Pectiniidae Pectinia Pectinia paeonia 

  P. alcycornis 

  P. lactuca 

  P. pectinata 

Fungiidae Polyphylia Polyphylia talpina 

Euphyllidae Euphyllia Euphyllia ancora 

  E. glabrescens 

Oculinidae Galaxea Galaxea fascicularis 

Helioporaceae Heliopora Heliopora courelea 

Merulinidae Hydnophora Hydnophora microconos 
 

Tabel 2.3. Jenis-jenis karang lunak (soft coral) di perairan Pulau 

Panjang 

Famili Genus Jenis 

Alcyoniidae  Lobophytum sp 

  Sarcophyton sp 

  Sinularia sp 

Xeniidae  Xenia sp 

  Clathria sp 
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Acropora  

Bentuk percabangan sangat 

bervariasi dari korimbosa, 

aboresen, kapitosa dan lain-

lainnya. Ciri khas dari marga ini 

adalah mempunyai koralit axial 

(pada ujung cabang) dan koralit 

radial (yang mengelilingi cabang). 

Bentuk koralit radial juga 

bervariasi dari bentuk tubular, 

nariform dan tenggelam. 

Alveopora 

Koloni masif atau bercabang dan 

kadang-kadang berbentuk pilar. 

Koloni sangat porous hampir 

seperti spon sehingga sangat 

ringan. Koralit dengan dinding 

berlubang-lubang dan septa hanya 

berupa tonjolan duri-duri. Bentuk 

dan warna polip dapat dipakai 

untuk identifikasi di lapangan. 
 

Favia  

Koloni berbentuk masif dengan 

ukuran yang bervariasi. Koralit 

cederung berbentuk plocoid 

dengan pertunasan intratentra-

kuler. Koralit cenderung 

membulat dengan ukuran yang 

bervariasi. Septa berkembang baik 

dengan gigi-gigi yang teratur. 
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Favites 

Koloni berbentuk masif, 

membulat dengan ukuran yang 

relatif besar, koralit berbentuk 

cerioid dengan pertunasan 

intratentrakuler, cenderung 

berbentuk poligonal. Tidak 

terlihat adanya pusat koralit. Septa 

berkembang baik dengan gigi 

yang jelas. 

 

Galaxea 

Koloni submasif, membentuk 

pilar atau merayap. Koralit 

silindris dengan dinding tipis dan 

septokosta terlihat merupakan 

lajur yang jelas. Kolumela kecil 

atau tidak ada. Septa pertama 

besar atau menonjol dan keluar 

serta tajam. 

 

Goniastrea 

Koloni umumnya berbentuk 

masif, beberapa berupa lembaran 

atau merayap. Koralit cerioid 

dengan bentuk poligonal dengan 

sudut yang tajam, membulat atau 

memanjang cenderung meandroid. 

Septa selalu dengan pali yang 

nyata dan membentuk mahkota 

mengelilingi kolumela. 
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Goniopora 

Koloni ditemukan hidup bebas, 

berbentuk gada masif, dan 

mendatar atau merayap. Koralit 

relatif besar dan tebal. Septa dan 

kolumela bersatu membentuk 

srtuktur yang kompak. Koloni 

selalu mempunyai bentuk polip 

yang panjang dan warna yang 

berbeda-beda. 

 

Lobophyllia 

Koloni paceloid atau flabello-

meandroid dengan permukaan 

seperti kubah atau mendatar. 

Koralit dengan kosta yang nyata 

berupa ulur-ulur besar. Septa 

besar, gigi yang panjang dan 

tajam, dan sebagian lagi tumpul. 

Kolumela melebar dan kompak. 
 

Montipora 

Koloni berbentuk lembaran, 

merayap, bercabang, dan 

submasif. Koralit kecil semuanya 

tenggelam dan tidak bersepta. 

Konesteum berbentuk spesifik 

yang disebut retikulum, berbukit-

bukit kecil, beralur atau berupa 

tonjolan sehingga permukaannya 

kasar, porous. 
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Pavona 

Koloni berbentuk masif atau 

lembaran tebal, merayap atau 

berbentuk daun yang tipis. Koralit 

tidak mempunyai dinding yang 

jelas. Septokosta antara koralit 

yang berdekatan saling bersatu 

dengan lainnya. Septokosta ini 

berkembang dengan baik menjadi 

kenampakan yang dominan. 

Pectinia 

Bentuk koloni bervariasi  yang 

meliputi lembaran, bercabang atau 

lembaran-lembaran yang tegak 

dengan dasar mendatar. Koralit 

tersebar tidak merata dengan 

berbagai posisi. Septokosta 

berkembang dengan baik dan 

beberapa di antaranya berbentuk 

spiral. 

 

Platygyra 

Koloni berbentuk masif, biasanya 

berukuran besar. Koralit hampir 

semuanya meandroid dengan alur 

yang memanjang dan ukuran 

sedang. Pali tidak berkembang. 

Kolumela berada di tengah saling 

berhubungan dengan lainnya. 
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Pocillopora 

Koloni berbentuk ramose, ber-

cabang, submasif. Koralit hampir 

tenggelam, septa bersatu dengan 

kolumela. Percabangan relatif 

besar dengan permukaan bintil-

bintil yang disebut verrucosae.  

 

 

Porites 

Koloni berbentuk masif, submasif, 

merayap, bercabang, dan 

lembaran. Koralit kecil cerioid. 

Septa saling bersatu dan 

membentuk stuktur khas, yaitu 

tiga septa yang bergabung 

menjadi satu disebut triplet 

dengan satu pali.  

 

Stylophora 

Koloni bercabang dengan 

percabangan tumpul, kolumela 

menonjol dengan septa terlihat 

jelas, diantara koralit ditutupi 

duri-duri kecil. Stylophora hanya 

mempunyai satu jenis  yaitu: 

Stylophora pistillata. 
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Symphyllia 

Koloni berbentuk masif dengan 

bentuk meandroid. Septa besar, 

tebal, kuat dengan gigi-gigi yang 

tajam. Alur dengan kolumela yang 

berupa lembaran yang berdiri 

tegak  dengan alur. Antara mulut 

yang satu dengan yang lain sering 

dihubungkan oleh kolumela. 

 

 

2. Ikan Karang 

Komunitas ikan karang di perairan P. Panjang 

termasuk dalam kategori kurang atau mengalami tekanan, 

tersusun atas 10 famili dan 22 genus (Tabel 2.4). 

Umumnya terdiri dari jenis ikan Pomacentridae sedangkan 

kelompok indikator (Chaetodontidae) hanya terdiri dari 2 

(dua) jenis, yaitu Chaetodon octofasciatus dan Chelmon 

rostratus kemungkinan jenis-jenis indikator lainnya tidak 

suka tinggal ditempat dengan habitat yang memiliki tingkat 

sedimentasi tinggi (Manthachitra, et. al., 1991). Kelompok 

ikan Labridae akhir-akhir ini kelimpahan jenisnya semakin 

berkurang, sedangkan kelompok ikan Kakak Tua 

(Scaridae/Parrotfish) sejak tahun 2008 sudah tidak 

ditemukan lagi, terakhir ditemukan pada tahun 2002. 
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Tabel 2.4.  Komposisi jenis ikan karang di perairan P. Panjang 

No Famili Genus Spesies 

1 Pomacentridae Abudefduf Abudefduf sexfasciatus 

2   Abudefduf bengalensis 

3  Chromis Chromis xanthura 

4   Chromis viridis 

5  Hemiglipidodon  

Hemiglipidodon 

plagiometopon 

6  Neoglipidodon Neoglipidodon melas 

7  Pomacentrus nagasakiensis 

8  Neopomacentrus Neopomacentrus azysron 

9   

Neopomacentrus 

cyanomos 

10   

Neopomacentrus 

filamentosus 

11  Premnas Premnas biaculeatus 

12  Amphiprion Amphiprion ocellaris 

13  Stegastes Stegastes fasceolatus 

14 Apogonidae Apogon Apogon angustatus 

15   Apogon properupta 

16 Chaetodontidae Chaetodon Chaetodon oktofasciatus 

17  Chelmon Chelmon rostratus 

18 Serranidae Diploprion Diploprion bifasciatum 

19  Plectrompormus Plectropormus maculatus 

20 Caesionidae Caesio Caesio cuning 

21   Caesion teres 

22 Labridae Thalassoma Thalassoma hardwickei 

23   Thalassoma lunare 

24  Halicoeres Halicoeres dussumieri 

25 Holocentridae Myrippristis Myrippristis vitata 

26  Sargocentron Sargocentron rubrum 

27 Mullidae Upeneus Upeneus tragula 

28 Nemiphteranidae Scolopsis Scolopsis cilliata 
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No Famili Genus Spesies 

29 Siganidae Siganus Siganus lineatus 

30 Siganidae Siganus Siganus vulpinus 

31   Siganus guttatus 

32   Siganus doliatus 

33   Siganus javus 

 

1. Pomacentridae (Damselfish) 

Pomacentridae (Damselfish) disebut juga Betok laut, 

Dakocan, Asan, Sersan Mayor, Bonang-bonang, Jahe-

jahe, Kodangan. Termasuk kelompok ikan diurnal. 

Mempunyai banyak genus dan spesies, berbadan pipih 

dan Nampak dari samping berbentuk bulat, umumnya 

berukuran kecil. Merupakan kelompok ikan yang biasa 

ditemukan di terumbu karang (kelompok Mayor), 

memiliki kelimpahan individu yang tinggi. Kelmpok 

ikan Pomacentridae ini memakan plankton, avertebrta 

dan algae. Jenis Amphiprion (Ikan Badut) bersimbiosis 

dengan Anemon.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Ikan Badut 

2. Apogonidae (Cardinal Fish) 

Beseng, Belalang, Serinding, Capungan, Sang Karang, 

Bebeseh 
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Kelompok ikan ini uumnya ditemukan berasosiasi 

dengan karang bercabang atau diantara, duri-duri bulu 

babi yang terdapat dipiggir pantai atau dermaga. 

Berukuran 5-15 cm bertubuh pendek dengan sirip 

transparan. Biasanya berwarna kuning, merah coklat, 

putih transparan sebagian berbintik atau bergarus, 

Bersifat Nokturnal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Ikan Beseng (Cardinal Fish) 

3. Chaetodontidae (Butterfly fish) 

Daun-daun, Kepe-kepe, Kupu-kupu, Kipas Laut 

Kelompok ikan ini umumnya berpasangan, 

memiliki geraka seperti kupu-kupu, berwarna 

cemerlang. Umumnya ikan Chaetodontidae 

memiliki pola bergaris-garis dan beberapa jenis 

memiliki ornament mata plasu di bagian ekor. 

Kelompok ikan yang memangsa polip karang, 

algae, cacing dana vertebrata lainnya. Termasuk 

kelompok diurnal. 
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Gambar 2.3. Ikan Kepe-kepe (Butterfly Fish) 

 

4. Serranidae (Grouper, Basslets) 

Rock cod, Coral trout, Kerapu, Kiapu, sunu, 

lodi 

Kelompok ikan Serranidae adalah karnivora 

cenderung soliter, biasa hidup di lobang 

terumbu pemakan ikan, udang da crustacean. 

 

 

5. Caesionidae (Fusilier) 

Ekor kuning, pisang-pisang, lalosi, bulek kuneh. 

Termasuk kelompok ikan perenang cepat. 

Umumnya berwarna bru, kuning dan perak. 

Sering ditemukan schooling di tubir terumbu. 

Memangsa zooplankton dan bersifat diurnal. 
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Gambar 2.4. Ikan Ekor Kuning (Caesionidae) 

6. Labridae (wrasses)

Keling, Papelo, Nuri-nuri, Gigi Anjing,

Lamboso, Napoleon, Besiparai, Lampah,

Dokter, Marmut

Selain kelompok ikan Pomacentridae,

kelompok ikan Labridae dikenal banyak

jenisnya yang menghuni terumbu karang.

Memiliki ukran yang beragam, umumnya

berwarna-warni. Ikan ini memangsa moluska,

ikan kecil, udang kecil, bulu babi dana

vertebrata lainnya. Bersifat diurnal.
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Gambar 2.5. Ikan Keling/Cina-cina (Labridae) 

 

7. Holocentridae (Soldierfish, Squirrelfish) 

Swanggi, Baju Besi, Sirandang, Karoo, Kabako, 

Ikan Mata Bulan/Besar, Karango, Susunu, 

Gora. Umumnya hidup di goa-goa terumbu, 

memiliki kulit bersisik keras. Sirip pada bagian 

kepala dan punggung berbisa. Tubuh ikan 

berwarna merah, perak. Bersifat diurnal. 

 

8. Mullidae (Goatfish) 

Biji nangka, Jenggot Kambing, Jajango, 

Salmoneti, Matadung, Traktor.Umumnya 

dijumpai di dasar perairan yang bersubstrat 

pasir untuk mencari makan. Ciri khas kelompok 

ikan ini adalah memiliki jenggot, umumnya 

tubuhnya berwarna merah, kuning dan perak. 

Sebagian jenisnya bersifat diurnal dan noktirnal. 
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Gambar 2.6. Ikan Bji Nangka (Mullidae) 

 

9. Nemiphteranidae (Spinecheecks) 

Disebut juga Monocle-Bream, Pasir-pasir, Stop, 

Suelala. 

Umumnya hidup di pasir dan patahan-patahan 

karang (rubble). Berwarna terang, selalu terlihat 

tenang tetapi bila terusik akan berenang dengan 

cepat. Bersifat agresif memangsa avertebrata, 

ikan kecil, udang, kepiting dan cacing. Bersifat 

diurnal. 

 

10. Serranidae (Grouper, Basslets) 

Rock cod, Coral trout, Kerapu, Kiapu, sunu, 

lodi Kelompok ikan Serranidae adalah 

karnivora cenderung soliter, biasa hidup di 

lobang terumbu pemakan ikan, udang dan 

crustacean. 
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Gambar 2.7. Ikan Kerapu (Serranidae) 

 
 

11. Siganidae (Rabbitfish) 

Baronang, Bihang, Masadar, Uhi, Cabe-cabe, 

Lingkis, Sumadar, Kea-kea, Bulawis, Bete-bete 

Tubuh ikan tertutup oleh sisik yang halus. 

Warna bervariasi, memiliki duri-duri sirip 

beracun. Berukuran 30-45 cm. Memangsa 

rumput laut dan algae. Bersifat diurnal. 

 

3. Lamun 

 Lamun atau Seagrass adalah tumbuh-tumbuhan 

berbunga (Angiospermae) yang mampu beradaptasi pada 

kehidupan di lingkungan bahari. Seluruh siklus hidup 

lamun berada dalam air dengan salinitas atau kadar garam 

cukup tinggi, berkembang biak secara vegetatif dan 

generatif serta mempunyai akar, rhizome, daun, bunga dan 

buah (den Hartog, 1970; Hutomo, 2009). Menurut den 

Hartog (1977), tumbuh-tumbuhan ini mempunyai beberapa 

sifat yang memungkinkan berhasil hidup di laut, yaitu : (1) 

https://www.google.co.id/imgres?imgurl=https://www.nautilus-scuba.net/wp-content/gallery/dwarf-spotted-rockcod/dwarf-spotted-rockcod-epinephelus-merra-seabasses-serranidae_4808.jpg&imgrefurl=https://www.nautilus-scuba.net/gallery/cairns-fish/dwarf-spotted-rockcod/&docid=AE7NmwW995c-_M&tbnid=MYAsbUkgbcY4CM:&vet=10ahUKEwiZvYm4--zVAhVKvY8KHSk2AcY4yAEQMwg1KDIwMg..i&w=800&h=585&bih=651&biw=1366&q=serranidae&ved=0ahUKEwiZvYm4--zVAhVKvY8KHSk2AcY4yAEQMwg1KDIwMg&iact=mrc&uact=8
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mampu hidup di media air asin; (2) mampu beradaptasi 

terhadap kondisi bergaram; (3) dapat bertahan terhadap 

hempasan arus dan gelombang; (4) mampu bereproduksi 

dalam kondisi terbenam di laut. Lamun biasa hidup di 

substrat lumpur/pasir pada perairan yang landai (masih bisa 

hidup pada kedalaman 30 meter), tenang dan terlindung 

serta sangat tergantung pada keberadaan cahaya matahari. 

Lamun diperkirakan berasal dari tanaman darat yang 

memiliki rhizome bercabang, bunga majemuk serta dapat 

toleran terhadap media air asin (den Hartog, 

1970).  Hipotesis den Hartog tersebut berdasarkan fosil 

yang ditemukan di perairan dangkal Laut Thethys pada 

Zaman Kretaseus sekitar 100 juta tahun yang lalu. 

 Secara ekologi, ekosistem lamun mempunyai 

beberapa fungsi penting di daerah pesisir. Lamun 

merupakan sumber utama produktivitas primer di perairan 

dangkal di seluruh dunia dan merupakan sumber makanan 

penting bagi banyak organisme (dalam bentuk detritus). 

Selanjutnya mereka berfungsi menstabilkan dasar-dasar 

lunak dimana kebanyakan spesies tumbuh, terutama 

dengan sisten akar yang padat dan saling menyilang. 

Penstabilan dasar olah akar ini sangat kuat dan mampu 

bertahan dalam topan badai sekalipun. Sebaliknya, sistem 

ini dapat melindungi banyak organisme. Jadi terdapat 

banyak hewan umum yang dijumpai di ekosistem ini, tetapi 

tidak berhubungan dengan tingkatan makanan secara 

langsung. Ekosistem ini juga berperan sebagai tempat 

pembesaran bagi banyak spesies yang menghabiskan 

waktu dewasanya dilingkungan lain. (Nybakken, 1992). 

 Istilah lamun untuk seagrass diperkenalkan oleh 

Hutomo pada tahun 1985 berdasarkan istilah yang dipakai 

oleh nelayan dan masyarakat sekitar Teluk Banten untuk 
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semua jenis seagrass (Kiswara, 2009).  Sedangkan di 

beberapa daerah lainnya lamun disebut sabuk raja dan 

samu-samu. Tumbuhan laut ini hidup di perairan dangkal 

hingga kedalaman 90 meter (Duarte & San-Jensen, 

1991). Lamun tumbuh berkawanan dan biasa menempati 

perairan laut hangat dangkal dan menghubungkan 

ekosistem mangrove dengan terumbu karang. Wilayah 

perairan laut yang ditumbuhi lamun disebut padang lamun, 

dan dapat menjadi suatu ekosistem tersendiri yang khas. 

Ekosistem lamun merupakan salah satu penyusun pantai 

yang memiliki peranan penting sebagai penyedia barang 

dan jasa untuk keseimbangan ekosistem serta pemenuhan 

kebutuhan manusia berupa habitat ikan dan invertebrata, 

tempat pemijahan biota, stabilisasi sedimen, resirkulasi 

nutrien, penyerap karbon dan lain sebagainya (Hemminga 

& Duarte, 2000).  

Pulau Panjang memiliki ekosistem lamun di 

sebelah timur pulau. Pulau Panjang memiliki 8 jenis 

lamun, yaitu Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, 

Enhalus acoroides, Halodule uninervis, Halophila ovalis, 

Syringodium isoetifolium, Thalassia hemprichii, 

Thalassodendron ciliatum (Tabel 2.5.) yang dapat 

ditemukan pada jarak 9 m dari garis pantai. 

Tabel 2.5.  Jenis-jenis Lamun yang ditemukan di Perairan P. 

Panjang 

No. Jenis Lamun Luas Sebaran (m
2
) 

1 Cymodocea rotundata 18.120 

2 Cymodocea serrulata 39.240 

3 Enhalus acoroides 47.920 

4 Halodule uninervis 19.550 

5 Halophila ovalis 10.850 

6 Syringodium isotifolium 31.480 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laut
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem_mangrove
https://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu_karang
https://id.wikipedia.org/wiki/Padang_lamun
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7 Thalassia hemprichii 43.940 

8 Thalassodendron ciliatum 22.297 
(Sumber : http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id) 

 

1. Cymodocea rotundata  

Cymodocea rotundata adalah salah satu lamun dari 

keluarga Cymodoceaceae. Lamun ini sering 

ditemukan di air jernih, dan di zona intertidal 

tinggi.  

Jenis lamun ini berbentuk ramping, daun lurus 

sampai agak bulat, tidak menyempit sampai ujung 

daun yang bulat dan seludang daun keras seperti 

garis lurus dan lengkap (panjang 6-15 cm, lebar 2-4 

mm). Buahnya berbulu tanpa tangkai, berbentuk 

setengah lingkaran dan agak keras, serta pada 

bagian bawah berlekuk dengan 3-4 geligi runcing. 

Cymodocea rotundata memiliki daun relatif pendek 

berada disisi utara dari perairan timur Pulau 

Panjang. Pada beberapa titik, lamun jenis ini 

ditemukan di daerah pantai yang masih terpengaruh 

pasang surut.  Hal ini menunjukkan 

bahwa Cymodocea rotundata mampu bertahan pada 

saat surut.   

 

2. Cymodocea serrulata   

Cymodocea rotundata dapat ditemukan di lokasi 

yang lebih luas di banding Cymodocea 

rotundata. Lamun jenis ini dapat ditemukan di 

lokasi dimana lamun jenis Cymodocea 

rotundata ada serta di sekeliling dua dermaga Pulau 

Panjang. Cymodocea serrulata yang memiliki 

wilayah penyebaran yang lebih luas menunjukkan 

bahwa lamun jenis ini mampu bertahan dengan 

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/
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kondisi fisik perairan Pulau Panjang yang memiliki 

kemiringan sedikit terjal. 

  

3. Enhalus acoroides 

Enhalus acoroides bentuknya yang relatif besar 

dengan daun lebih tebal dan panjang dari jenis 

lamun lainnya serta akar yang kuat dan panjang 

memungkinkan lamun jenis ini untuk bertahan di 

perairan yang tidak stabil, berarus kencang dan 

substrat lembut.  Enhalus acoroides memiliki 

peyebaran yang paling besar bila dibanding semua 

jenis lamun yang ada di Pulau Panjang dengan 

penutupan sebesar 47.920,71 m² walaupun sulit 

ditemukan disekitar garis pantai.  Lamun jenis ini 

lebih banyak ditemukan di perairan yang lebih 

dalam.  

  

4. Halodule uninervis 

 Halodule uninervis, membentuk padang lamun 

jenis tunggal pada rataan terumbu karang yang 

sudah rusak. Tiap nodu berakar tunggal, hanya 

terdiri dari satu tegakan dengan tangkai daun terdiri 

dari 1 sampai 2 helai daun. Ujung daun merbentuk 

gelombang menyerupai huruf W. 

Penyebarannya ditemukan di bagian ujung utara, 

tengah serta ujung selatan perairan timur Pulau 

Panjang.  Penyebarannya yang cukup sempit ini 

menunjukkan bahwa lamun jenis ini hanya mampu 

bertahan hidup dalam kondisi-kondisi tertentu.   
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5. Halophila ovalis 

Halophila ovalis memiliki ciri-ciri daun 

berpasangan dengan tangkai daun yang kecil, 

bentuk daun bulat memanjang atau bulat telur bulat 

telur dan licin, panjang helaian daun 11 – 40 mm, 

mempunyai 10-25 pasang tulang. 

 

6. Syringodium isoetifolium 

Syringodium issoetifolium mampu  beradaptasi 

untuk dapat hidup terbenam di laut sampai 

kedalaman 8-15 meter dan 40  meter di bawah 

permukaan laut di perairan tenang dan terlindung, 

serta sangat bergantung pada cahaya matahari yang 

masuk ke perairan.  

 

Panjang daun berkisar 5-10 cm, tapi dapat tumbuh 

hingga 50 cm. Lamun ini memiliki daun berbentuk 

tabung. Daunnya memiliki ujung runcing halus. 

Rimpang (batang bawah tanah) yang ramping 

(diameter 1,5mm) dengan tunas muncul dari 

rimpang, masing-masing tunas dengan 2-3 daun.  

Daunnya mengandung rongga udara dan 

mengapung dengan mudah bila terpisah dan daun 

yang lebih tua cenderung lebih rapuh sehingga 

mudah patah.  

 

7. Thalassia hemprichii 

Thalassia hemprichii banyak ditemukan di daerah 

rataan terumbu, baik yang tumbuh sendiri-sendiri 

maupun yang tumbuh bersama-sama dengan lamun 

jenis lain atau tumbuhan lain. Mempunyai rimpang 

(rhizoma) yang berwarna coklat atau hitam dengan 
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ketebalan 1 – 4 mm dan panjang  3 – 6 cm. Setiap 

nodus ditumbuhi oleh satu akar dimana akar 

dikelilingi oleh rambut kecil yang padat. Setiap 

tegakan mempunyai 2 – 5 helaian daun dengan 

apeks daun yang membulat, panjang 6 – 30 cm dan 

lebar 5 – 10 mm. 

 

8. Thalassodendron ciliatum  

Thalassodendron memiliki daun-daun berbentuk 

sabit, dimana agak menyempit pada bagian 

pangkalnya.  Akar yang sangat keras dan berkayu, 

terdapat ligule, akar berjumlah 1-5, ujung daun 

membentuk seperti gigi, dan helaian daunnya lebar 

serta pipih.  

 

 Lamun yang paling banyak ditemukan di Pulau 

Panjang setelah Enhalus acoroides adalah Thalassia 

hemprichii. Salah satu jenis lamun pioner ini ditemukan di 

bagian utara perairan timur Pulau Panjang.  Keberadaannya 

yang hanya di temukan di sebagian sisi dari pulau ini 

menunjukkan bahwa hanya disebagian sisi tersebut awal 

mula keberadaan lamun di Pulau Panjang.  Lamun pioneer 

lain yang juga ditemukan di pulau ini adalah Syringodium 

isoetifolium.  Namun, lamun jenis Syringodium 

isoetifolium ini memiliki penyebaran yang lebih luas 

dibanding Halophila ovalis.  Hal ini 

dikarenakan Syringodium isoetifolium merupakan lamun 

pioner tingkat dua setelah Halophila ovalis.  Syringodium 

isoetifolium ditemukan di sepanjang perairan timur Pulau 

Panjang kecuali di wilayah dekat dermaga. Lamun jenis ini 

ditemukan di sepanjang perairan timur Pulau Panjang 

bahkan hingga hampir ke bagian selatan pulau.  Berbeda 
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dengan Thalassodendron ciliatum yang hanya di temukan 

di bagian terluar perairan timur Pulau Panjang.  Banyaknya 

lamun jenis ini  disebabkan karena  bentuk lamun ini 

memiliki sistem perakaran dan rhizome berkayu sehingga 

memungkinkan Thalassodendron ciliatum hidup di kondisi 

substrat kasar dan tidak stabil serta berarus kencang. Jenis 

perakaran ini sendiri sesuai dengan karakteristik dari Pulau 

Panjang. 
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Gambar 2.8. Keanekaragaman Jenis Lamun (Sea Grass) di Pulau 

Panjang  

4. Mangrove 
 

 Mangrove umumnya berfungsi sebagai penahan 

gelombang pada daerah pantai serta sebagai tempat hidup 

dan berlindung bagi beberapa hewan baik hewan laut atau 

darat.  Pemanfaatan mangrove baik buah maupun 

pohonnya telah lama dilakukan masyarakat pesisir. 
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Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai 

tropis dan sub tropis yang didominasi oleh beberapa jenis 

pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang 

pada daerah pasang surut pantai berlumpur (Bengen, 

2001).  Mangrove umumnya berfungsi sebagai penahan 

gelombang pada daerah pantai serta sebagai tempat hidup 

dan berlindung bagi beberapa hewan baik hewan laut atau 

darat.  Pemanfaatan mangrove baik buah maupun 

pohonnya telah lama dilakukan masyarakat pesisir. 

Mangrove yang ditemukan di pulau ini hanya ada 3 jenis, 

yaitu Heritiera litoralis (Hl), Hibiscus tiliaceus (Hb), 

Thespia populnea (Tp) (Tabel 2.6). 

 Di sebelah timur Pulau Panjang ditemukan banyak 

Heritiera litoralis (Waru laut), tepatnya di sekitar dermaga 

bersama dengan vegetasi pantai lainnya yang didominasi 

oleh pohon petai cina dan semak-semak.  Pantai sebelah 

timur Pulau Panjang ini memuliki kemiringan yang terjal 

sehingga peranan mangrove dan vegetasi pantai disini 

sangat besar untuk mencegah erosi.  Posisi dermaga yang 

semula berbatasan langsung dengan pantai kini harus 

disambung dengan jembatan dari kayu hingga mencapai 

pantai. Sebelah selatan Pulau Panjang ditemukan 2 jenis 

mangrove asosiasi, yaitu waru laut atau Hibiscus tiliaceus 

dan Thespia populnea. Kedua mangrove asosiasi ini 

terletak bersebelahan dengan komplek makam Habib 

Syeikh Abu Bakar bin Yahya Balawy yang menjadi salah 

satu objek wisata di pulau ini. Jenis mangrove yang 

ditemukan di pulau ini bukan jenis mangrove yang 

umumnya dapat ditemukan di tepi pantai dengan genangan 

air alut.  Namun, mangrove yang ada di Pulau Panjang ini 

merupakan mangrove yang sudah berbaur dengan vegetasi 

daratan.   
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 Tabel 2.6. Mangrove di Pulau Panjang, Kab. Jepara 

No Lokasi 
Pohon 

Jenis Jumlah/plot INP 

1 S 06 34 36.4 Heritiera litoralis  1 300 

  E 110 37 

33.7 

      

2 S 06 34 39.2 Hibiscus 

tiliaceus  

1 157.1 

  E 110 37 

45.1 
Thespia 

populnea  

1 132.8 

 

1. Heritiera litoralis 

Heritiera litoralis (Hl) adalah mangrove yang 

tumbuh di tepi daratan, atau pantai berkarang. 

Ditemukan disebelah timur Pulau Panjang, tepatnya 

di sekitar dermaga bersama dengan vegetasi pantai 

lainnya yang didominasi oleh pohon petai cina dan 

semak-semak. Pantai sebelah timur Pulau Panjang 

ini memiliki kemiringan yang terjal sehingga 

peranan mangrove dan vegetasi pantai disini sangat 

besar untuk mencegah abrasi.  Posisi dermaga yang 

semula berbatasan langsung dengan pantai kini 

harus disambung dengan jembatan dari kayu hingga 

mencapai pantai.  

 

2. Hibiscus tiliaceus (Hb)  

Hibiscus tiliaceus (Hb) disebut juga Waru, banyak 

ditemukan di pantai tidak berawa hingga tanah 

datar ketinggian 1700 m diatas permukaan laut. 

Mampu bertahan di lingkungan pantai karena 

toleran terhadap kondisi asin dan kering, juga 
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tergenang. Tumbuhan ini tumbuh baik di daerah 

panas dengan curah hujan 800 sampai 2.000 mm. 

3. Thespia populnea

Thespia populnea (Tp) atau Waru laut atau baru

laut (Thespesia populnea), adalah sejenis pohon

tepi pantai anggota suku kapas-kapasan atau

Malvaceae. Perdu atau pohon kecil ini menyebar

luas di pantai-pantai tropis di seluruh dunia.

Kedua mangrove ini terletak bersebelahan dengan komplek 

makam Habib Syeikh Abu Bakar bin Yahya Balawy yang 

menjadi salah satu objek wisata di pulau ini. Jenis 

mangrove yang ditemukan di pulau ini bukan jenis 

mangrove yang umumnya dapat ditemukan di tepi pantai 

dengan genangan air alut.  Namun, mangrove yang ada di 

Pulau Panjang ini merupakan mangrove yang sudah 

berbaur dengan vegetasi daratan.   

Sebelah selatan Pulau Panjang ditemukan 2 jenis 

mangrove, yaitu waru laut atau Hibiscus tiliaceus (Hb) 

(Gambar 12) dan Thespia populnea (Tp) (Gambar 2.6).  

Gambar 2.9. Hibiscus tiliaceus dan Thespia populnea 
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5. Vegetasi Pantai 

Pulau Panjang adalah pulau kecil yang ditumbuhi vegetasi 

berupa tegakan/pohon yang cukup tinggi. Diantaranya 

adalah: pohon randu, pandan duri, ketapang, petet, waru, 

kelor, setigi, cemara dan asam jawa. Jenis pohon yang 

paling mendominasi adalah jenis randu alas. Jenis pohon 

randu alas memiliki persebaran yang cukup merata baik di 

sisi timur, selatan, barat dan utara Pulau Panjang. Vegetasi 

pantai kategori pohon didominasi oleh jenis Ceiba sp. 

(Kapuk Randu) dan Leucaena sp. (Lamtoro). Kedua 

vegetasi tersebut hampir selalu ditemukan di semua lokasi 

pengamatan. Dominasi kedua vegetasi pantai ditandai oleh 

tingginya NP dari masing-masing vegetasi (Tabel 2.1). 

Vegetasi Ceiba sp. yang memiliki Nilai Penting (NP) 

berkisar 31,5-108,1% sedangkan Leucaena sp. memiliki 

NP berkisar 16,6- 57,1%. Vegetasi pantai kategori anakan 

didominasi jenis Leucaena sp. dengan NP berkisar 40,5-

157,8% (Tabel 2.7). Sedangkan vegetasi pantai kategori 

semai didominasi oleh jenis Amorphophallus sp. (Suweg), 

vegetasi tersebut memiliki NP berkisar 33,8-200%. 

 

Tabel 2.7. Vegetasi Pantai kategori Pohon yang Tumbuh di Pulau 

Panjang 

N

o 
Famili Jenis (Species) Nama Lokal Asal 

1 Annonaceae Phaeanthus sp. Kenanga Indonesia 

2 Arecaceae Cocos sp. Kelapa Asia 

3 Caricaceae Carica sp. Pepaya Meksiko 

4 Combretaceae Terminalia sp. Ketapang Asia 

Tenggara 

5 Fabaceae Intsia sp. Kayu Besi Kalimantan 

6 Fabaceae Dendrolobium sp. Kanyere Laut Indonesia 

7 Fabaceae Sophora sp. Kayu penawar Indonesia 

8 Fabaceae Tamarindus sp. Asam Afrika 
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1. Kenanga (Phaeanthus sp.) 

Kenanga adalah tumbuhan dengan tinggi 5 – 12 

meter. Tumbuh dengan optimal di daerah dataran 

rendah sampai ketinggian 1200 meter diatas 

permukaan laut, dengan iklim panas dan sinar 

matahari yang cukup. Batang lurus dengan daun 

panjang, tumbuh di atas tanah tadah hujan dengan 

keasaman tinggi. Bunga kenanga berwarna hijau 

berbentuk bintang dan beraroma harum.  
 

2. Kelapa (Cocos Sp.) 

Kelapa adalah pohon dengan akar serabut yang 

adaptif pada lahan berpasir di  pantai dengan daun 

9 Fabaceae Acacia sp. Akasia Australia 

10 Fabaceae Leucaena sp. Lamtoro Amerika 

11 Guttiferae Calophyllum sp.  Nyamplung Madagaskar 

12 Hernandiacea

e 

Hernandia sp.  Kempis Laut Pasifik 

13 Lauraceae Litsea sp.  Adhem Ati AsiTenggara 

14 Lecythidaceae Barringtonia sp. Keben Zanzibar 

15 Lythraceae Lagerstroemia sp.  Bungur India 

16 Malvaceae Ceiba sp. Kapuk Randu Amerika 

Selatan 

17 Malvaceae Sterculia sp. Kepuh Afrika 

Timur 

18 Malvaceae Hibiscus sp. Waru Pasifik Barat 

19 Meliaceae Dysoxylum sp. Kedoya Australia 

20 Meliaceae Melia sp.  Mindhik China 

21 Moraceae Ficus sp. Ara Asia Barat 

Daya 

22 Moringaceae Moringa sp.  Kelor Asia 

Tenggara 

23 Nyctaginaceae Pisonia sp.  Wijayakusuma Indo-Pacific 

24 Rubiaceae Morinda sp.  Mengkudu Pasifik 

Selatan 

25 Rubiaceae Guettarda sp.  Jati Pasir Asia 

26 Sapotaceae Manilkara sp.  Sawo Amerika 

Selatan 

27 Lythraceae Pemphis Acidula Stigi Indonesia 

28 Casuarinaceae Casuarina  

Equsetifolia 

Cemara Laut Vietnam 
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tunggal menyirip. Bunga terdiri dari jantan dan 

betina berumah satu, tersusun majemuk pada 

rangkaian yang dilindungi oleh bractea. Buah 

diameter 10 cm sampai 20 cm berwarna kuning, 

hijau, atau coklat; buah tersusun dari serat sabut, 

batok, didnding buah dan air. Mudah tumbuh  di 

pantai ketinggian mencapai 30 meter.  

 

3. Pepaya (Carica Sp.) 

Pepaya adalah pohon yang tumbuh setinggi 5–10 

meter. Daun menyirip lima dengan tangkai 

berlubang dan panjang di bagian tengahnya. Bentuk 

buah bulat memanjang, dengan ujungnya yang 

meruncing. Warna buah ketika muda hijau gelap, 

dan setelah masak hijau muda hingga kuning. 

Pepaya dapat ditanam di dataran rendah sampai 

ketinggian 700 m–1000 m dpl. Pepaya dapat 

tumbuh optimal pada daerah yang memiliki curah 

hujan 1000-2000 mm/tahun, dengan suhu 22-26 

derajat dan kelembaban 40%. 

 

4. Ketapang (Terminalia sp.) 

Ketapang adalah pohon bertajuk rindang dengan 

cabang-cabang yang tumbuh mendatar dan 

bertingkat-tingkat seperti pagoda. Tingginya dapat 

mencapai 35 meter sesuai sebagai pohon peneduh. 

Tumbuh subur di daerah dataran rendah termasuk 

daerah pantai hingga ketinggian 500 meter dpl. 

Daun ketapang berbentuk bulat telur, bertulang  

sejajar dengan tepi daun berombak. Bunganya kecil 

berwarna kuning kehijauan dengan panjang sekitar 

8–25 cm, dengan bentuk bulat telur agak gepeng 
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dan bersegi. Saat muda buah ketapang berwarna 

hijau kekuningan dan berubah menjadi ungu bila 

sudah tua. 

 

5. Kayu Besi (Intsia sp.) 

Disebut juga kayu Ulin tumbuh pada ketinggian 3 – 

400 meter di atas permukaan laut dengan medan 

datar sampai miring. Tingginya dapat mencapai 50 

m dengan diameter batang hingga 100 cm. Kayu 

Ulin tahan terhadap perubahan suhu, kelembaban, 

dan pengaruh air laut, dengan kebutuhan curah 

hujan rata-rata 2500-4000 mm/tahun.  

 

6. Kanyere Laut (Dendrolobium sp.) 

Kanyere Laut adalah pohon berupa semak atau 

pohon kecil setinggi 3 – 6 meter, yang 

percabangannya sejumlah 6-7 cabang di setiap 

pokoknya. 

Daunnya berbentuk oval dengan panjang 5-6 cm, 

dengan jumlah bunga 10-20 disetiap pohonnya. 

Banyak ditemukan di habitat pantai, terutama di 

hutan munson, tepi sungai dan savana. Tumbuh 

subur di hutan sekunder dan tebing berbatu 

ketinggian 1-180 diatas permukaan laut. 

 

7. Kayu penawar (Sophora sp.) 

Adalah sejenis polong-polongan, dengan tinggi 

pohon hingga 20 meter. Daun berbentuk oval 

dengan panajang 20 cm, dan bunganya berkumpul 

di ujungnya. Buah berupa polong berwarna hijau 

hingga coklat jika telah masak. Dapat digunakan 

sebagai tanaman obat dengan memanfaatkan bunga 
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dan buahnya yang telah dikeringkan terlebih 

dahulu.  
 

8. Asam (Tamarindus sp.) 

Asam atau dikenal sebagai Asam Jawa, adalah 

pohon yang berasal dari Afrika. 

Tinggi pohon hingga 30 meter dengan diameter 

pangkal hingga 2 meter. Daun majemuk menyirip, 

panjang 5-13 cm, anak daun 8-18 pasang dengan 

ukuran 0,5-1 cm. Bunga kupu-kupu kuning 

keputihan 1,5 cm. Buah polong berbiji hingga 10 

butir, berwarna kecoklatan. Tumbuh baik pada 

ketinggian 2-1000 meter, pada tanah berpasir atau 

liat. Curah hujan yang dibutuhkan berkisar 350-

1.500 mm/tahun, dengan suhu maksimal 47°C. 
 

9. Akasia (Acacia sp.) 

Akasia adalah pohon yang hidup di iklim tropis, 

sering dikenal sebagai pohon duri. Tumbuh tegak 

hingga ketinggian 15-20 meter, dengan batang bulat 

diameter 10-20 cm. Akarnya akar tunggang, dengan 

panjang 5-10 meter bahkan lebih, mencapai 

kedalaman 3-5 meter. Daunnya panjang 5-20 cm 

dengan lebar 1-2 cm. Memiliki getah tanin yang 

dapat dimanfaatkan di bidang industri dan 

kesehatan. Bunga majemuk  berkelamin ganda, 

bernentuk kuku berwarna putih hingga kekuningan. 

Buah berbentuk lonjong bulat, didalamnya terdapat 

beberapa biji berbentuk pipih lonjong  
 

10.  Lamtoro (Leucaena sp.) 

Lamtoro adalah tanaman tropis yang tumbuh subur 

pada daerang dengan suhu 25-30 C). Dapat hidup 
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hinggan ketinggian 1000 m dpl, tumbuhan ini 

cukup tahan kering Curah hujan yang dibutuhkan 

berkisar antara 650—3.000 mm/tahun, namun akan 

mati jika ditanam diatas genangan air. Daun 

lamtoro merupakan pakan ternak yang baik,  

memiliki tingkat ketercernaan 60 hingga 70% pada 

ruminansia. 
 

11. Nyamplung (Calophyllum sp) 

Nyamplung dikenal juga dengan Kosambi, adalah 

tumbuhan yang tingginya dapat mencapai 10-30 

meter. Tumbuh di tanah berpasir pada ketinggian 0-

200 meter dpl. Curah hujan yang dibutuhkan adalah 

berkisar 1000-3000 mm/tahun dengan kekeringan 

sekitar 4-5 bulan. Suhu yang dibutuhkan berkisar 

18-30 derajat Celcius, pH antara 4-7.Daunnya 

bebentuk bulat telur dengan ujung tumpul terbalik. 

Bunga berkelamin ganda, bermahkota putih 

sebanyak empat kelopak. Buahnya berwarna merah, 

berbentuk seperti bola dengan garis tengah antara 

2-3 cm.  
 

12. Kempis Laut (Calophyllum sp.) 

Tumbuhan yang dapat tumbuh pada habitat tanah 

berpasir, pada ketinggian 0-60 meter dpl, berada 

pada tepian pantai atau berbatasan dengan laut. 

Beberapa masih dapat hidup pada ketingggian 1200 

mdpl.  Suhu rata-rata yang dibutuhkan diatas 28°C, 

dipengaruhi oleh kondisi daerah sekitar yang 

berdekatan dengan laut.  
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13. Adhem Ati (Hernandia sp.) 

Adem Ati adalah tanaman berkayu berasal dari 

India. Tinggi berkisar 3 - 15 meter, dengan tumbuh 

maksimal pada ketinggian 500 - 1.99 meter 

dipermukaan laut. Batang berkayu dengan daun 

berbentuk lonjong berukuran 3-10 cm. Bunga 

berbentuk bulan berwarna putih kekuningan, mekar 

pada bulan maret dan Juni. Buah-buahan masak 

pada bulan September-Oktober, berbentuk bulat 

dengan diameter 8 mm.  

 

14. Keben (Barringtonia sp.) 

Keben di Indonesia dikenal sebagai pohon 

perdamaian dengan habitat di pulau-pulau 

Samudera Hindia.  Biasanya timbuh pada pantai 

berpasir atau berbatu karang, dengan ketinggian 0-

350 meter diatas permukaan laut. Tinggi pohon 

sekitar 5–17 meter dengan diameter 50 cm. Batang 

bercabang bertajuk rendah mendekati tanah[5]. 

Daunnya bulat telur terbalik lebar sekitar 20-60 cm, 

berseling dengan daun kecil. Bunga beraturan. 

Buahnya berbentuk piramida persegi empat, dengan 

tinggi 10 cm.  

 

15. Kapuk Randu (Ceiba sp.) 

Kapuk randu adalah pohon tropis yang sangat 

dikenal di Indonesia berasal dari Afrika. Tingggi 

pohon bisa mencapai 70 meter, dengan diameter 

batang dapat mencapai 3 meter. Kapuk Randu 

tumbuh bagus pada ketinggian 0-500 meter dengan  

curah hujan yang melimpah. Pada batang Kapuk 

Randu terdapat duri-duri tempel besar yang 
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berbentuk kerucut. Daun bertangkai panjang dan 

berbilang 5-9. Bunga berbentuk lonceng, berlekuk 

pendek dengan tinggi 1-2 cm. Daun mahkota bulat 

telur terbalik dan memanjang dengan panjang 2,5-4 

cm. Pohon kapuk memiliki buah yang bentuknya 

memanjang dengan panjang 7,5-15 cm, 

menggantung, berkulit keras dan berwarna hijau 

jika masih muda serta berwarna coklat jika telah 

tua. Pohon ini juga dikenal sebagai kapas Jawa atau 

kapok Jawa, atau pohon kapas-sutra.  
 

16. Kepuh (Sterculia sp.) 

Pohon Kepuh tumbuh hingga 40 meter dan 

diameter batang mencapai 40 meter. Cabangnya 

bertingkat dan tumbuh mendatar dan 

menggugurkan daunnya pada waktu tertentu. 

Kepuh baik tumbuh di dataran rendah hingga 

ketinggian 500 m dpl., terutama di wilayah yang 

agak kering. Daun-daun majemuk menjari, 

bertangkai 12,5–23 cm, berkumpul di ujung 

ranting. Anak daun berjumlah 7-9, jorong lonjong 

dengan ujung dan pangkal meruncing, panjang 10-

17 cm. Bunga majemuk panjang 10–15 cm, 

berwarna hijau atau ungu pudar; dengan kelopak 

yang berbagi 5 laksana mahkota. Buah bumbung 

besar, lonjong gemuk, 7,6–9 x 5 cm; berkulit tebal, 

merah terang, akhirnya mengayu; berkumpul dalam 

karangan berbentuk bintang. Biji 10-15 butir per 

buah, kehitaman, melekat dengan aril berwarna 

kuning, 1,5–1,8 cm panjangnya. 
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17. Kedoya (Dysoxylum sp.) 

Kedoya adalah pohon kayu dengan ketinggian 

mencapai antara 25-45 meter dan diameter sekitar 

80 cm. Ciri khas tanaman ini adalah memiliki kulit 

jaringan kayu yang berbau menusuk dan 

memuakkan yang bisa rasa mual sheingga dapat 

mengakibatkan orang muntah-muntah. Pohon ini 

dapat tumbuh subur di daerah kering, panas bahkan 

daerah berkapur. Daun kedoya menyirip dengan 

panjang 10-15 cm, berupa daun majemuk yang 

tersusun diujung-ujung ranting. Buah Kedoya 

berbentuk bulat kecil berwarna kuning hingga 

coklat kekuningan yang terkumpul dalam malai 

ganda.   

 

18. Mindhik (Melia sp.) 

Mindi adalah pohon yang bercabang banyak 

dengan tinggi 10-20 meter, dan kulit batang yang 

berwarna coklat tua. Tumbuh liar di daerah dekat 

pantai dan dapat ditemukan dari dataran rendah 

sampai pegunungan dengan ketinggian 1.100 m di 

atas permukaan laut. Daunnya majemuk menyirip 

ganda yang tumbuh berseling dengan panjang 20-

80 cm, sedangkan anak daunnya berbentuk bulat 

telur bergerigi dan berwarna hijau tua di bagian 

permukaan atas.[2] Bunganya majemuk, dalam 

malai yang panjangnya 10-20 cm, yang keluar dari 

ketiak daun.[3] Panjang malai 10-22 cm, dan 

berkelamin dua, yakni bunga jantan dan betina 

terletak di pohon yang sama.[4] Daun mahkotanya 

berjumlah 5, panjangnya 1 cm, warnanya ungu 
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pucat, dan berbau harum. Buahnya berjenis buah 

batu dan jika masak, warnanya coklat kekuningan.  

 

19. Ara (Ficus sp.) 

Pohon ara dapat berbatang satu atau berbatang 

banyak dengan tinggi dapat mencapai 8–12  meter, 

dan garis tengah pangkal batang 60–90 cm. Daun 

ara besar, 15–20 cm, panjang dan lebarnya hampir 

sama, kasar, tepinya berlekuk-dalam sehingga 

terbagi menjadi 3–5 cuping. Buah Ara disebut 

sikonium mirip dengan ―buah‖ beringin (Ficus 

benjamina), êlo (F. glomerata), dan awar-awar (F. 

septica), tetapi lebih besar dan memanjang, dengan 

panjang 3–10 cm dan garis tengah 2,5–5 cm. 

 

20. Kelor (Moringa sp.) 

Pohon kelor memiliki tinggi 7-11 meter, dengan 

batang tegak cenderung lurus bercabang. [1] Daun 

kelor berbentuk bulat telur dengan ukuran kecil-

kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai, dapat 

dibuat sayur atau obat. Bunganya berwarna putih 

kekuning-kuningan dan tudung pelepah bunganya 

berwarna hijau; bunga ini keluar sepanjang tahun 

dengan aroma bau semerbak.[1] Buah kelor 

berbentuk segitiga memanjang yang disebut 

kelentang, juga dapat disayur. 

 

21. Wijayakusuma (Pisonia sp.) 

Wijayakusuma adalah jenis tanaman kaktus dan 

dapat hidup di daerah iklim sedang sampai tropis. 

Batang utama berbentuk silindris kemudian helaian 

daunnya pipih kehijauan mengeras dan mengecil 
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hingga batang. Tinggi batang dapat mencapai 2-3 

meter, dengan lebar daun 13-15 cm. Setiap tepian 

daun menjadi tumbuhnya tunas atau bunga. 

Bunganya berwarna putih berdiameter hingga 10 

cm, dan mekar di waktu malam hari. Buahnya 

berwarna merah berwarna merah dan bijinya hitam. 

 

22. Mengkudu (Morinda sp.) 

Mengkudu adalah tumbuhan berbentuk pohon 

dengan tinggi 4-8 meter. Tumbuh di dataran rendah 

hingga ketinggian 1500 meter dpl. Batang kayu 

bulat dengan percabangan monopodial. Daunnya 

tunggal bulat telur, panjang 10-40 cm. Bunga 

majemuk berbentuk bonggol, dan bertangkai. 

Buahnya berupa bonggol dengan panjang 5-10 cm, 

bentuk tidak beraturan berwarna hijau kekuningan.  

 

23. Jati Pasir (Guettarda sp.) 

Jati Pasir sejenis perdu termasuk suku kopi-kopian, 

dengan tinggi pohon hingga 5-10 meter, dan 

diameter 90 cm. Tumbuh di hutam pantai  dengan 

daun susun tunggal, berujung tumpul dengan 

ukuran 9-24 cm.  Bunga berwarna putih muncul 

dalam kelompok pada tangkai panjang (6-9 cm) 

dari axils daun, wangi harum dan berbunga pada 

bulan Oktober-mei. Buahnya berbentuk bulat 

ukuran 1,5 – 3 cm, berwarna hijau dan muncul pada 

bulan September-maret. 

 

24. Sawo (Manilkara sp.) 

Tanaman sawo berasal dari Guetemala ( Amerika 

tengah ), meksiko dam Hindia Barat. Ditanam di 
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dataran rendah hingga tinggi 1.200 meter dpl. 

Pohon Sawo dapat tumbuh hingga tingginya 

mencapai 30-40 meter, dengan batang yang besar 

dan rindang. Bunga tunggal muncul di ketiak daun 

dekat ujung ranting, bertangkai 1-2 cm, dengan 

diameter bunga 1,5 cm, dan berwarna coklat. Buah 

Sawo muncul sepanjang tahun, berbentuk bulat 

lonjong dengan diameter 3-4 cm. Bijinya berwarna 

hitam mengkilat, dan terdapt 6-8 butir biji dalam 

setiap buahnya. 

 

25. Stigi (Pemphis Acidula) 

Stigi adlah tumbuhan perdu yang tumbuh di pesisir 

berpasir, berkarang atau didekat mangrove. 

Tersebar di daerah tropis, dengan berbagai nama 

lokal seperti Centigi, Drini, atau Santiki. Tinggi 

berkisar 4-10 meteri, dengan bercabangan batang 

yang tidak teratur berkelok-kelok. Daun tunggal 

warna pucat berbentuk lonjong dengan panjang 1-3 

cm dan lebar 0,3 – 1 cm. Bunga Stigi berwarna 

putih hingga merah muda keputihan, diameter 1 

cm. Buah Stigi sangat kecil berdiameter 0,3 – 0,5 

cm, berwarna hijau dan memiliki biji yang sangat 

kecil.  

 

 

26. Cemara Laut (Casuarina  Equsetifolia) 

Cemara laut adalah tanaman jenis pohon berumah 

satu dengan percabangan halus, dengan tinggi 

sampai 35 meter.Tumbuh di dataran rendah hingga 

ketinggian 600 meter, dengan adaptasi terhadap 

kelembaban. Tumbuh baik di sepanjang pantai 
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berpasir dengan curah hujan rata-rata kurang dari 

300 mm/tahun. Daunnya ramping seperti jarum 

dengan tajuknya yang panjang antara 7- 20 cm. 

Bunga paku sederhana dan menjadi buah berkayu 

dengan diameter 3-10 cm. Pertumbuhan cepat pada 

7 tahun pertama hingga maksimum pada 20 tahun 

kemudian. 

 

B. Konsep Perlindungan Keragaman 

Hayati Pulau Kecil Pulau Panjang 

Sumberdaya pesisir dan laut Pulau Panjang yang 

ditunjukkan oleh sebaran ekosistem pesisir, terumbu 

karang, lamun dan vegetasi pantai yang ditemukan di 

sekeliling pulau berpotensi mendukung keragaman hayati 

kelautan pesisir Jepara dan Semenanjung Muria. Akan 

tetapi ancaman akibat pemanfaatan oleh manusia dan 

perubahan lingkungan perairan dapat menurunkan kondisi 

ekosistem pesisir dan keragaman hayati. Agar pemanfaatan 

dan ancaman lingkungan terhadap sumberdaya pesisir di P. 

Panjang perlu dikelola secara berkelanjutan. Melalui Surat 

Keputusan Bupati Jepara No. 522.5.2/728 Tahun 2013 

telah ditetapkan pencadangan Pulau Panjang sebagai 

Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Kabupaten Jepara 

dan dikelola oleh suatu kelompok kerja.  

Pengelolaan kawasan konservasi ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas nilai sumberdaya pesisir dan 

mengurangi ancaman kelestariannya (Gambar 2.10). 

Taman Pulau Kecil adalah paling tepat untuk memberikan 

nama Kawasan Konservasi P. Panjang. Sesuai ketentuan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia No. 17/Menteri/2008 Taman Pulau Kecil antara 



 
 

61 
  
 

lain pulau kecil yang memiliki daya tarik sumberdaya 

hayati yang dapat dikembangkan untuk pengembangan 

IPTEK, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran 

konservasi sumberdaya hayati serta wisata bahari dan 

rekereasi (KKP, 2014). Kawasan konservasi tersebut 

meliputi perairan dan daratan pulau seluas 180,13 ha. 

Kawasan konservasi Pulau Panjang dikelola melalui 

pemintakatan (zonasi), yang meliputi zona inti, zona 

pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan. Zona Inti 

memiliki luas 6,09 ha, zona pemanfaatan sebesar 19,68 dan 

zona perikanan berkelanjutan sebesar 154,36 ha. Untuk 

mengelola Kawasan konservasi P. Panjang, Pemerintah 

Kabupaten Jepara juga telah membentuk Kelompok Kerja 

(Pokja) Pengelola dan Sekretariat Pokja Pengelola 

Kawasan Taman Pulau Kecil Pulau Panjang, Kabupaten 

Jepara yang dikoordinasi oleh Sekretars Daerah (Sekda) 

Kabupaten Jepara dan Ketua Bappeda dengan anggota dari 

unsur masyarakat, akademisi aparat pengawasan polisi dan 

TNI AL dan SKPD terkait Melalui SK Bupati Jepara No. 

050/261 Tahun 2014 kelompok kerja pengelola Kawasan 

Taman Pulau Kecil Pulau Panjang tersusun diantaranya 

bidang konservasi diantaranya PLTU Tanjungjati B. 

 
Gambar 2.10. Rencana Strategis Pengembangan Kawasan 

Konservasi Taman Pulau Kecil Pulau Panjang 
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Untuk mengefektifkan pengelolaan kawasan 

konservasi yang telah dicadangkan tersebut maka perlu 

dipraktekkan pengelolaan kolaboratif melalui partisipasi 

aktif dari para pemangku kepentingan yaitu masyarakat 

nelayan, akademisi, pemerintah dan perusahaan. Sebagai 

bagian dari kelompok kerja pengelola kawasan konservasi 

Taman Pulau Kecil P. Panjang, PT. PLN PLTU 

Tanjungjati B Jepara melalui pendanaan tanggung jawab 

sosial perusahaan/Social Corporate Responsibility (CSR) 

berkontribusi dalam program Biodiversity Conservation 

(Perlindungan Keragaman hayati) Taman Pulau Kecil 

Pulau Panjang.  

Melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah, Pemerintah Kabupaten Jepara juga telah 

membentuk kelompok pengawas sumberdaya kelautan oleh 

masyarakat yang disingkat dengan Pokmaswas. 

Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas adalah 

sebuah upaya pemerintah untuk menciptakan sistem 

pengawasan sumberdaya kelautan berbasis masyarakat, 

organisasi non pemerintah serta dunia usaha dengan tetap 

mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. 

Pembentukan Pokmaswas telah diatur oleh Keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan 

Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber 

Daya Kelautan dan Perikanan. Upaya pembentukan 

pokmaswas ini dirasa perlu seiring dengan meningkatnya 

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan 

sumberdaya kelautan. Sistem pengawasan oleh masyarakat 

ini akan mendorong kerjasama antara masyarakat dan 

pemerintah daerah. Pembentukan pokmaswas di 

Kabupaten Jepara adalah inisiatif dari masyarakat untuk 
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mengawasi sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan 

Jepara khususnya di Kawasan Konservasi Pulau Panjang 

pada medio tahun 2010 dengan membentuk 

POKMASWAS Jogoloyo. Saat ini Pokmaswas ‖Jogoloyo‖ 

telah difasilitasi dengan kapal pengawas oleh pemerintah 

dan menjadi asset dalam pengawasan di Kawasan 

Konservasi Pulau Panjang. 
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III. Metode Perlindungan 

Keragaman Hayati Pulau 

Panjang  
 

Strategi pengelolaan kawasan Taman Kecil yang 

diprioritaskan adalah perlindungan keragaman hayati di 

Pulau Panjang. yang didukung oleh masyarakat lokal serta 

institusi universitas penghasil sains dan teknologi. Sebelum 

program kerja disusun, telah dilakukan pemetaan 

partisipatif yang bertujuan untuk menggali aspirasi 

pemangku kepentingan. Lokakarya (workshop) telah 

dilakukan pada awal program 13 Oktober 2015 dengan 

peserta masyarakat pengguna yaitu nelayan penangkap dan 

pemancing ikan, nelayan wisata, pengelola makam 

keramat, LSM dan dinas/SKPD, dan PLTU Tanjungjati B 

(Gambar 3.1.). Peserta lokakarya bersepakat bahwa 

ekosistem P. Panjang sudah mulai menurun, terumbu 

karang sudah rusak, abrasi pantai telah merusak 

infrastruktur dan tidak ada pengelolaan. Di lain pihak, 

kunjungan wisata mulai meningkat, nelayan banyak 

bergantung dari aktivitas wisata dan perikanan pantai di 
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sekitar pulau. Hasil lokakarya merekomendasikan untuk 

pengelolaan yang serius dan nyata dengan program 

prioritas rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta 

mengurangi abrasi pantai.  

Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Pulau Panjang 

telah memprioritaskan rehabilitasi ekosistem pesisir, 

pengembangan perikanan berkelanjutan dan ekowisata 

(eduwisata). Kegiatan prioritas rehabilitasi ekosistem 

pesisir sangat mendesak mengingat tingginya ancaman di 

P. Panjang akhir-akhir ini. Hal ini sesuai dengan strategi 

nasional rencana aksi pengelolaan kawasan konservasi 

perairan laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa 

rehabilitasi dan restorasi ekosistem menjadi salah satu 

program aksi dan merupakan tolok ukur keberhasilan 

penerapan Kawasan konservasi.  

 

 
 

Gambar 3.1. Lokakarya pemetaan partisipatif pemangku 

kepentingan Taman Pulau Kecil Pulau Panjang 
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Rehabilitasi ekosistem pesisir meliputi rehabilitasi 

terumbu karang, padang lamun dan vegetasi pantai 

(Cemara Laut) di P. Panjang direncanakan sebagai 

program multitahun yang didanai dari CSR PT. PLN PLTU 

Tanjungjati B, Pemerintah Kabupaten Jepara dan Hibah 

Penelitian & Pengabdian Masyarakat dari DRPM dan 

Unversitas Diponegoro dengan melibatkan masyarakat 

setempat. Untuk mengatasi kerusakan ekosistem terumbu 

karang dilakukan rehabilitasi terumbu karang dan 

ekosistem terkait (lihat roadmap; Gambar 3.2) 

Gambar 3.2. Peta jalan (roadmap) Rehabilitasi Ekosistem di 

Taman Pulau Kecil Pulau Panjang 

A.  Rehabilitasi Terumbu Karang 

Rehabilitasi terumbu karang adalah upaya 

memperbaiki ekosistem terumbu karang yang telah rusak 

menjadi berfungsi kembali (KKP, 2007). Teknik 



 
 

67 
  
 

rehabilitasi terumbu karang yang telah dikembangkan di 

beberapa lokasi antara lain adalah terumbu buatan 

(artificial reefs) dan transplantasi karang (Rinkevich, 2005; 

Abelson, 2006). Terumbu buatan umumnya dibuat dari 

blok beton, ban bekas, besi, bekas kendaraan dan substrat 

keras alami lainnya (Baine, 2001) sedangkan transplantasi 

karang adalah upaya perbanyakan koloni karang melalui 

pencangkokan atau pemotongan karang hidup. Di 

Indonesia pada awal 2000-an telah dikembangkan terumbu 

buatan dari blok beton dengan berbagai bentuk, seperti 

pyramid, kubus, pipa, buis beton yang dipasang baik di 

perairan dangkal maupun dalam, akan tetapi tidak berhasil 

membentuk habitat baru (Munasik, 2008). Terumbu buatan 

umunya berat setiap unitnya, sulit pemasanganya terkadang 

merusak terumbu karang alami disekitarnya sehingga 

diperlukan desain baru terumbu buatan berbasis kondisi 

lokasi perairan. 

 

Rehabilitasi terumbu karang di P. Panjang dibuat 

untuk melindungi karang-karang bercabang Acropora dan 

bertujuan untuk menumbuhkan habitat baru. Artificial 

Patch Reef (APR), telah diaplikasikan di perairan dangkal 

yang keruh sekitar terumbu alami. 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 (Munasik et al., 2015; 

Gambar 3.3). 

 

 Pemasangan APR diharapkan dapat tercipta habitat 

baru sebagai pengganti terumbu karang yang telah rusak, 

dan berdampak terhadap bertambahnya keragaman hayati 
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di perairan P. Panjang. Terumbu Karang Buatan Artificial 

Patch Reef (APR)  

Gambar 3.3.  Desain terumbu buatan Artificial Patch Reefs 

(APR) yang dipasang di Pulau Panjang 

adalah metode rekayasa ekosistem terumbu karang untuk 

menyediakan tempat atau media agar tercipta ruang untuk 

perbanyakan koloni karang secara vegetatif dan generatif. 

Transplantasi karang pada blok beton bertingkat tersebut 

dapat menumbuhkan koloni karang secara vegetatif 

sedangkan permukaan substrat keras blok beton dapat 

menjadi tempat penempelan larva karang (generatif). 

Kombinasi penumbuhan karang vegetatif dan generatif 

Transplantasi karang berperan dalam mempercepat 

regenerasi terumbu karang yang telah rusak dan dapat 

dipakai pula untuk membangun daerah terumbu karang 

baru yang sebelumnya tidak ada (Harriot dan Fisk, 1988).  

Rangkaian kegiatan pemasangan terumbu buatan APR 

meliputi pembuatan desain dan pembangunan terumbu 
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buatan, pemilihan lokasi instalasi struktur APR, 

pemasangan APR dan transplantasi karang.  

Tahap pembuatan APR antara lain adalah: 

 

1) Desain dan Produksi APR 

Pembuatan desain dan pembangunan terumbu 

buatan menggunakan bahan beton cor, dengan 

model stupa berdiameter dasar 2,5-3,5 m 

(Gambar 3.3), dimensi APR dapat disesuaikan 

tergantung karakteristik kawasan laut yang akan 

dipasang APR. 

 

 
 

Gambar 3.4. Struktur blok beton  modular APR 

 
2) Pemilihan Lokasi  

Penentuan lokasi dilakukan  dengan 

pertimbangan kesesuain substrat dasar, 

dinamika perairan dan kejernihan air laut. 

Survei pemilihan lokasi dilakukan dengan 

mengggunakan peralatan selam SCUBA di 

perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 3 
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meter. Substrat dasar yang dipilih adalah 

campuran pasir lanauan, di sekitar habitat 

lamun. 

 

3) Pemasangan APR 

Kegiatan pemasangan setiap unit APR ini 

memerlukan 2 (dua) kapal. Satu kapal untuk 

mengangkut blok beton APR dan kapal lainnya 

untuk tim penyelam. Kapal yang mengangkut 

blok beton berisi tenaga kerja yang bertugas 

untuk memindahkan APR dari darat ke kapal, 

dan dari kapal ke laut. Tim penyelam yang 

berada di kapal ke-2, bertugas untuk membawa 

blok beton dari kapal menuju dasar perairan. 

Untuk memudahkan pelaksanaannya tim dibagi 

menjadi 3 (tiga) kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 2 (dua) orang. Kelompok I 

bekerja di permukaan air (surface) yang bertugas 

mengirimkan blok beton APR ke kelompok II 

penyelam. Kelompok II bertugas menerima dan 

menyusun APR di dasar laut. Kelompok III, 

penyelam menunggu di kapal untuk pergantian 

shift.  

 

4) Transplantasi Karang 

Untuk menciptakan habitat baru terumbu karang 

yang tersusun atas komunitas karang maka pada 

struktur beton APR dilakukan transplantasi 

karang di bawah air. Transplantasi karang 

dilakukan pada setiap blok beton, dengan 

terlebih dulu dibuat 2 lubang berdiameter 1,3 cm 

dengan kedalaman 5 cm yang berfungsi sebagai 
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media penanaman fragmen karang. Pembuatan 

lubang pada setiap blok APR berjarak 10 cm. 

Penanaman fragmen karang di pilih dengan cara 

meletakkan pada lubang, kemudian direkatkan 

dengan campuran semen dan cairan pengeras 

(Gambar 3.4). Cairan pengeras yang digunakan 

adalah yang biasa digunakan untuk pekerjaan 

penambalan atau perekatan di dalam air. 

Fragmen karang yang digunakan adalah karang 

bercabang yang hidup di perairan sekitar pulau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Transplantasi karang bercabang di APR yang   

direkatkan dengan semen 
 

5) Pengamatan  

Pengamatan dilakukan secara bertahap pada APR 

yang telah di transplant. Pengamatan dilaksanakan 

dengan melakukan penyelaman, pengukuran dan 

pemotretan APR beserta koloni yang telah di 

transplant. Hasil pengamatan dicatat dan 

dibandingkan pada setiap kali pengamatan dengan 

harapan diakhir pengamatan akan didapatkan data 

yang akurat. 

 

6) Perawatan 

  Perawatan dilakukan dengan cara membersihkan 

APR dari sedimen dan algae yang tumbuh 
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menutupi transplant karang. Sedimen dan Algae 

yang tumbuh akan menghambat pertumbuhan 

karang transplant, sehingga pembersihan ini akan 

sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya. 

Pembersihan dilakukan dengan menggunakan 

sikat dan sapu yang terbuaat dari bahan sintetis 

plastik. Jika dalam perawatan ditemukan 

transplant yang mati, makan akan dilakukan 

penggantian dengan transplant yang baru.  

 

B. Rehabilitasi Padang Lamun (Seagrasses 

Bed) 

Rehabilitasi Lamun dilakukan dengan tujuan untuk 

memperbaiki proses-proses ekosistem yaitu 

konektivitas antar ekosistem pesisir yang dalam hal ini 

ekosistem terumbu karang dan lamun sehingga dapat 

mendukung peningkatan populasi ikan karang di 

Kawasan Konservasi Pulau Panjang, Kabupaten Jepara. 

Transplantasi lamun dilakukan di perairan Pulau 

Panjang Kab. Jepara dengan menggunakan metode 

jangkar atau disebut TERFs (Transplanting Eelgrass 

Remotely with Frame system). Donor (bibit) Lamun 

untuk transplantasi di lokasi tersebut diperoleh dari 

Perairan Pantai Teluk Awur Jepara. Dengan metode 

tersebut diharapkan dapat mengembangbiakan 

tumbuhan berbunga (Angiospermae) Lamun (Sea 

Grass) dengan metode transplantasi di perairan dangkal 

P. Pulau Panjang Kabupaten Jepara. 
 

Tahapan pekerjaan Transplantasi Metode Jangkar 

adalah sebagai berikut: 
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1) Persiapan 

Menyiapkan jangkar besi dengan bagian atas 

ujung jangkar yang melingkar untuk mengikat 

rimpang lamun agar terikat ke jangkar besi, 

panjang jangkar 30 cm dan diameter 0.5 cm. 

2) Mengambil Donor  

Pengambilan donor yaitu bibit Lamun yang 

banyak ditemukan didaerah sekitar. sebanyak 5 

jenis Donor (bibit) Lamun yaitu Enhalus 

acoroides, Cymodocea serrulata. Cymodocea 

rotundata, Halophila ovalis dan Thalassia 

hemprichi di perairan Teluk Awur, Jepara. Bibit 

yang telah diambil kemudian diletakkan dalam 

ember yang telah disediakan. 

3) Pemilihan Lokasi  

Pemilihan lokasi transplantasi didasarkan pada 

tempat yang kurang tutupan lamun, yaitu disisi 

Utara Timur pulau, serta adanya kesamaan 

substrat dengan lokasi donor diperairan Teluk 

Awur, Jepara. Area transplant memiliki dasar 

laut berupa pasir dan pecahan karang dengan 

kedalaman kurang lebih 1.5-2m. Sebanyak 3 

(tiga) titik masing-masing seluas 50 m
2
, 

sehingga total luas area 150 m
2
 telah disiapkan. 

Zona depan area transplantasi lamun telah 

diaplikasikan artificial seagrass (Gambar 4.6) 

yang bertujuan untuk meredam gelombang 

sehingga transplant lamun yang baru dapat 

terlindungi. 
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4) Transplantasi Lamun 

Sebanyak 1000 bibit Lamun ditransplantasi di 

perairan P. Panjang pada 3 (tiga) titik sisi Timur 

Laut pulau dengan variasi transplant 5 (lima) 

jenis Lamun dari perairan Teluk Awur Jepara. 

Jenis Lamun yang ditransplantasi adalah 

Enhalus acoroides, Cymodocea serrulata. 

Cymodocea rotundata, Halophila ovalis dan 

Thalassia hemprichi Transplantasi dimulai dari 

titik yang terdalam menuju garis pantai. 

Transplantasi metode jangkar dilakukan dengan 

cara mengikat rimpang lamun pada jangkar besi 

dan ditancapkan kedalam substrat pada titik-titik 

yang ditentukan dengan cara menggali substrat 

terlebih dahulu sebelum ditanam. Kemudian 

menutupnya dengan substrat setelah ditanam 

agar transplan lamun yang terikat pada jangkar 

besi lebih kokoh dan tidak mudah tercabut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Transplantasi Lamun di perairan P. 

Panjang dengan metode Jangkar 
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C. Rehabilitasi Vegetasi Pantai  

Rehabilitasi vegetasi pantai menggunakan pohon 

cemara, karena cemara laut    adalah tumbuhan yang 

pertumbuhannya cepat pada tahun pertama hingga lima 

tahun berikutnya. Semula pohon cemara dapat 

ditemukan di dekat garis pantai, tetapi karena abrasi 

yang terjadi di Pulau Panjang, sehingga beberapa 

tumbang. Untuk meningkatkan biodiversitas dan persen 

tutupan vegetasi pantai ditanamlah cemara laut di 

sekeliling pulau. Dengan meningkatnya populasi 

vegetasi pantai yaitu cemara laut diharapakan dapat 

mengurangi ancaman abrasi Pulau Panjang. 

Kegiatan ini berupa penanaman vegetasi cemara laut di 

pinggir pantai. rangkaian kegiatan penanaman terdiri 

dari survei pemilihan lokasi penanaman cemara laut, 

pelatihan kelompok masyarakat untuk pembibitan, dan 

penanaman cemara laut.  

1) Survei pemilihan lokasi penghijauan vegetasi  

Survei pemilihan lokasi penanaman vegetasi 

pantai cemara laut dilakukan untuk menentukan 

prioritas lokasi penanaman yaitu di lokasi yang 

terancam abrasi.  Setelah lokasi ditentukan, 

kemudian ditentukan pula jarak tanam agar 

nanti jika vegetasi telah besar dapat tertata rapi. 

Penanaman bibit cemara dilakukan di sepanjang 

jalan lingkar (Ring Road) Pulau dengan substrat 

pantai berpasir sisi selatan, dengan jarak tanam 

rata-rata 300 cm. 
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2) Pelatihan Pembibitan dan Pemeliharaan 

Vegetasi pantai 

Dalam rangka peningkatan kelangsungan hidup 

cemara laut yang ditanam di Pulau Panjang 

maka dalam rangkaian kegiatan perlindungan 

vegetasi pantai ini dilakukan dengan 

mengikutsertakan masyarakat nelayan dalam 

pelatihan (training) pembibitan dan 

pemeliharaan tanaman. Tujuan pengiriman 

wakil masyarakat dari kelompok nelayan ini 

dimaksudkan agar program penghijauan P. 

Panjang dapat berhasil guna dan untuk 

mengembangkan atau memberdayakan 

masyarakat. Diharapkan kedepan masyarakat 

dapat memelihara vegetasi pantai yang telah 

ditanam dan dapat mengusahakan 

pembibitannya secara mandiri. Materi pelatihan 

berupa pengenalan produksi bibit vegetasi 

pantai cemara laut di Mangrove Center Tuban, 

Jawa Timur. Peserta mendapatkan arahan dalam 

memilih biji, menyemaikan, menyiapkan tanah 

dan menyiapkan bibit dalam polybag. Peserta 

juga mendapatkan motivasi untuk dapat 

menyediakan bibit secara mandiri, tidak 

tergantung pihak lain setelah kegiatan sehingga 

ketrampilan ini dapat dijadikan mata 

pencaharian alternatif. Peserta dapat 

memelihara cemara laut yang ditanam, jika 

terdapat bibit yang mati mereka dapat 

mengganti sendiri tanpa harus dikirim bibit 

pengganti dari Mangrove Center. Peserta juga 

diharapkan kreatif dalam mengembangkan 
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alternatif jenis vegetasi pantai untuk 

pembibitan, misalnya mengembangkan 

pembibitan pohon Setigi. 

 

3) Penanaman Cemara Laut  

Cemara laut atau Casuarina equisetifolia 

(Blanco), Tumbuh di daerah pantai hingga 

ketinggian di bawah 1.300 m. Jenis ini tumbuh 

baik di tanah berpasir di wilayah pesisir.  

Penanaman cemara laut dilakukan pada lahan 

berpasir yang terancam abrasi. Sebanyak 1.000 

bibit Cemara Laut diperoleh dari Mangrove 

Center, Tuban dengan tinggi pohon 50-60 cm. 

Seluruh rangkaian kegiatan pengiriman bibit 

cemara laut dan penanamannya dilakukan oleh 

kelompok masyarakat nelayan. 

Bibit Cemara laut kemudian dipindahkan 

menuju ke Pulau Panjang dengan menggunakan 

kapal nelayan dan pada esok harinya ditanam. 

Sebanyak 360 bibit ditanam di kiri kanan jalan 

lingkar utara, 275 bibit ditanam di jalan lingkar 

selatan bagian timur dan pantai berpasir sisi 

selatan pulau, serta 265 bibit ditanam di kiri 

kanan jalan lingkar selatan dari Makam kearah 

barat (Gambar 3.6). Dengan demikian, area P. 

Panjang yang telah ditanami cemara adalah 

hampir sepanjang jalan lingkar. 
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Gambar 3.7. Lay Out lokasi Penanaman Cemara Laut 
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D. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi 

Masyarakat 
 

Masyarakat pemanfaat Pulau Panjang termasuk dalam 

kategori kelompok yang sadar akan manfaat dari 

dampak terjaganya pulau tersebut. Kehidupan mereka 

sangat tergantung terhadap keberlanjutan sumberdaya 

pesisir dan laut P. Panjang. Meteka beranggapan jika 

sumberdaya laut dan peisir terpelihara maka 

kehidupan mereka semakin baik dan meningkat. 

Disinilah peran akademisi dalam mendesain, 

melaksanakan dan mengawal program perlindungan 

keragaman hayati Pulau Panjang, Kabupaten Jepara. 

Mengingat pemerintah telah memfasilitasi kebijakan 

penetapan kawasan konservasi (perlindungan) pulau-

pulau kecil dan pebisnis dalam hal ini PT. PLN Unit 

Pembangkitan Tanjungjati B Jepara telah bersedia 

mengkopensasikan CSR dalam perlindungan 

keragamanhayati di P. Panjang, maka pengembangan 

masyarakat perlu dirancang dengan berbagai strategi 

program. Sebagaimana fungsi perguruan tinggi, maka 

akademisi Universitas Diponegoro yang dipandegani 

oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip 

telah memprogramkan edukasi masyarakat berupa 

pemasangan papan informasi keragamanhayati 

himbauan penyelamatannya serta pelatihan-pelatihan 

teknis antara lain pelatihan monitoring kondisi 

ekosistem pesisir, pelatihan SCUBA, pelatihan 

perikanan berkelanjutan yaitu Restocking Rajungan. 

Pelatihan ini juga dapat meningkatkan minat dan 

ketertarikan masyarakat untuk meningkatkan 

kemampuannya seiring dengan meningkatnya kegiatan 

ekowisata di pulau Panjang.  
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1. Training Selam untuk Monitoring 

Kegiatan pelatihan selam bertujuan untuk 

memberikan ketrampilan selam SCUBA kepada 

masyarakat dalam rangka pengelolaan terumbu 

buatan Artificial Patch Reef (APR) di perairan 

Pulau Panjang. Pelatihan selam dan sertifikasi 

selam SCUBA ditujukan kepada masyarakat local 

khususnya kelompok nelayan sehingga 

menghasilkan penyelam bersertifikat SCUBA Basic 

Diver (Gambar 3.7). Peserta berasal dari kelompok 

nelayan KUB Berkah Samudra dan paguyuban 

kapal penyeberangan Pulau Panjang. Diharapkan 

setelah lulus dapat memonitor dan memelihara 

terumbu buatan APR. Hasilnya disampaikan 

kepada Kelompok Kerja Pengelola Kawasan 

Konservasi Pulau Panjang Kab. Jepara (Pokja). 

Informasi tentang kesehatan terumbu karang dapat 

dipakai acuan rencana pengelolaan Pulau Panjang 

secara berkelanjutan.   

 

  
  

Gambar 3.8.  Pelatihan dan sertifikasi Selam di Pulau 

Panjang  
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2. Training Perikanan Berkelanjutan

Training perikanan berkelanjutan ditujukan untuk

nelayan penangkap Rajungan dalam rangka

pelestarian sumberdaya perikanan Rajungan.

Pelatihan berupa teknik restocking Rajungan

kepada nelayan yang melakukan peenangkapan

Rajungan di sekitar Pulau Panjang. Kegiatan ini

bertujuan untuk memberikan pemahaman dan

kesadaran kepada nelayan dalam perlindungan

populasi Rajungan dalam rangka merealisasikan

konsep perikanan berkelanjutan di Kawasan

Konservasi Pulau Panjang, Kab. Jepara. Kegiatan

berupa pelatihan di ruangan kelas kepada kelompok

nelayan Rajungan, kurang lebih 20 orang. Materi

pelatihan berupa pengenalan konsep Perikanan

Berkelanjutan, Biologi dan Ekologi Rajungan,

Restocking dan Penangkaran serta paparan contoh

sukses Konservasi Rajungan di perairan Demak.

Kegiatan ini juga telah menjadi sarana 

bertukar fikiran dan gagasan antar nelayan sebagai 

praktisi dan dengan akademisi dalam upaya 

melestarikan perikanan rajungan yang lestari dan 

berkelanjutan. Semua peserta dan akademisi 

menyepakati bahwa konservasi rajungan di Pulau 

Panjang harus segera dilaksanakan agar 

kedepannya Rajungan dapat tetap lestari dan hasil 

tangkapan nelayan di Pulau Panjang dapat 

meningkat dan mensejahterakan nelayan Rajungan.  

Diskusi kelompok nelayan Rajungan 

dilanjutkan setelah pelatihan berlangsung. Diskusi 

yang dipandu oleh akademisi, berlangsung serius 

tetapi tetap santai gaya khas nelayan. Kelompok 
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nelayan melakukan didampingi dalam penyusunan 

strategi dan langkah – langkah dalam upaya 

pelestarian rajungan melalui program Restocking 

Rajungan. Untuk mendukung kelancaran program, 

salah satunya adalah identifikasi telur yang 

dipjahkan maka diberikan bantuan peralatan berupa 

Baker Glass, Loup (kaca Pembesar) dan Hand 

Counter. Peralatan tersebut berguna untuk 

membantu kelompok nelayan melakukan 

pengecekan apakah induk Rajungan telah memijah 

serta menghitung densitas atau kelimpahan telur 

Rajungan. Pada akhir diskusi, kelompok nelayan 

Rajungan bersemangat dalam melaksanakan 

program restocking rajungan. 
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IV. Perlindungan Keragaman 

Hayati Pulau Panjang 
 

Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki 

keanekaragaman hayati yang sangat tinggi namun bersifat 

rentan terhadap gangguan lingkungan. Tingginya 

pemanfaatan kegiatan di wilayah pesisir juga berpotensi 

mengancam kelestariannya. Pengeloaan lingkungan 

berkelanjutan adalah pilihan bijak dalam mengatur 

pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Terbitnya Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan 

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 

Tahun 2007 diharapkan menjadi regulator dalam 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Hadirnya regulasi ini selanjutnya diharapkan dapat 

menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya pesisir 

dan keberlanjutannya melalui pengembangan Kawasan 

Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

(KKP3K).  
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Pembentukan kawasan konservasi (KKP3K) adalah 

sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya 

untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan 

kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil 

dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai 

dan keanekaragamannya. 

 

A. Rehabilitasi Terumbu Karang 

Menggunakan Artificial Patch Reef (APR) 
 

Rangkaian kegiatan pemasangan terumbu buatan APR 

meliputi pembuatan desain dan pembangunan terumbu 

buatan, pemilihan lokasi instalasi struktur APR, 

pemasangan APR dan transplantasi karang. Lokasi 

penenggelaman berdekaatan dengan transplantasi lamun 

dan akan menjadi taman bawah laut yang dapat dilihat 

keindahannya melalui kegiatan snorkeling. Penenggelaman 

dilaksanakan menggunakan 2 kapal nelayan yang 

kemudian setelah dilakukan penenggelaman, bagian demi 

bagian dari APR ini disatukan untuk menjadi satu kesatuan 

utuh dan dapat dipergunakan untuk kegiatan transplantasi 

terumbu karang.  

1. Monitoring dan Pemeliharaan 

Monitoring dan pemeliharaan dilakukan secara rutin 

pada terumbu buatan Artificial patch Reef (APR), 

vegetasi pantai cemara dan lamun. Monitoring dan 

pemeliharaan dilakukan agar APR dan vegetasi dapat 

berkembang dengan baik. Pemeliharaan dengan cara 

pembersihan APR dari Alga dan sedimen. Pembersihan 

media transplantasi dilakukan dengan menggunakan 

sikat untuk membersihkan alga dan sedimentasi yang 
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menempel pada media transplantasi. Setelah media 

dibersihkan, dilakukan monitoring pengamatan biota 

lainnya seperti karang rekrutmen, ikan dan 

invertebrate. Hal tersebut dilakukan untuk menilai 

tingkat keanekaragaman biota yang muncul dan 

berasosiasi dengan terumbu karang buatan.  

Pembersihan dilakukan dengan menggunakan sikat 

dan sapu yang terbuaat dari bahan sintetis plastik. Jika 

dalam perawatan ditemukan transplant yang mati, 

makan akan dilakukan penggantian dengan transplant 

yang baru. Selain pembersihan Terumbu Karang 

Buatan, monitoring pertumbuhan dan biota lainnya 

juga perlu dilakukan agar mengetahui tingkat 

keberhasilan dari transplantasi karang. Monitoring 

pertumbuhan dilakukan dengan cara mengukur tinggi 

dan lebar fragmen karang dengan menggunakan 

mistar/penggaris. Pengamatan dilakukan secara 

bertahap pada APR yang telah di transplant. 

Pengamatan dilaksanakan dengan melakukan 

penyelaman, pengukuran dan pemotretan APR beserta 

koloni yang telah di transplant. Hasil pengamatan 

dicatat dan dibandingkan pada setiap kali pengamatan 

dengan harapan diakhir pengamatan akan didapatkan 

data yang akurat. 

Hasil pengamatan kondisi APR unit pertama hari 

ke-100 memperlihatkan hasil yang signifikan. APR 

telah menghadirkan habitat baru dengan ditumbuhi 

CCA dan makro algae seperti Padina, avertebrata dan 

ikan-ikan karang. Ikan family Pomacentridae dan 

Bleniidae telah ditemukan di lingkungan APR. Karang 

bercabang Acropora yang semula berupa fragmen 

cabang yang ditanam pada substrat APR telah 
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melakukan regenerasi dan telah mengalami 

pertumbuhan (Gambar 4.1). Pengamatan hari ke-145 

memperlihatkan pertumbuhan koloni karang Acropora 

semakin meningkat pesat hingga berdiameter 15 cm. 

Ikan karang indikator kesehatan terumbu karang dari 

Family Caetodontidae juga telah hadir di sekitar koloni 

karang hasil transplantasi. Juvenil ikan Chaetodon 

octofasciatus telah ditemukan berasosiasi dengan 

koloni karang cabang Acropora pada umur APR lebih 

dari 100 hari. Selain itu, terumbu buatan APR juga 

telah menghadirkan schooling kelompok ikan ekor 

kuning Caesio yang sering melintas di lingkungan 

terumbu karang alami. Hasil ini menunjukkan bahwa 

terumbu buatan APR telah menghadirkan habitat baru 

di perairan dangkal dan seiring dengan maningkatnya 

waktu akan mampu meningkatkan keaneka ragaman 

hayati secara bertahap. 

 

 
 

Gambar 4.1. Pertumbuhan APR (Artificial Patch Reef) Pulau 

Panjang, Kabupaten Jepara 
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Koloni karang yang tumbuh pada permukaan substrat 

APR sebanyak 5 genus karang keras, yaitu Acropora, 

Pocillopora, Goniastrea, Porites dan Oulastrea  

 

Gambar 4.2. Kelimpahan karang recruit (anakan karang) yang 

menempel pada substrat terumbu karang buatan 

(artificial patch reef/APR) 

 

Hasil monitoring menunjukkan bahwa APR telah 

digunakan sebagai rumah oleh komunitas ikan karang 

yang ditunjukkan oleh peningkatan populasi ikan 

(Gambar 9). Ikan karang yang berasosiasi dengan 

terumbu karang buatan adalah kelompok Chaetodontidae 

(Ikan Kepe-kepe), Pomacentridae dan Labridae (Gambar 

4.3). 
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Gambar 4.3. Kelimpahan ikan karang yang berasosiasi dengan 

terumbu karang buatan (artificial patch 

reef/APR) pada April 2017 

 

2. Pertumbuhan Terumbu Karang 

Pertumbuhan terumbu karang diukur setiap tahunnya dan 

setelah tiga tahun ekosistem terumbu buatan telah 

bertambah jumlahnya dan berkembang dalam 

menumbuhkan karang secara vegetatif maupun secara 

generatif. Secara vegetatif, APR telah menumbuhkan 

lebih dari 3000 koloni karang transplant. Fragmen karang 

yang telah ditransplant pada awal penenggelaman mampu 

tumbuh hingga 500% dan mampu bertahan/survive dalam 

kurun waktu 2 tahun (Gambar 4.4) 
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Gambar 4.4. Perkembangan terumbu buatan APR (Artificial 

Patch Reef) di Perairan Pulau Panjang, 

Kabupaten Jepara 

Disamping pertumbuhan karang transplant yang tinggi, 

APR juga telah mengundang ikan-ikan berasosiasi 

dengan koloni karang transplant. Ikan-ikan karang yang 

berasosiasi dengan terumbu karang buatan adalah 

kelompok Chaetodontidae (Ikan Kepe-kepe), 

Pomacentridae dan Labridae (Gambar 4.5). 
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Gambar 4.5. Perkembangan komunitas ikan karang yang 

berasosiasi dengan terumbu buatan APR 

(Artificial Patch Reef) di Perairan Pulau 

Panjang, Kabupaten Jepara 

B. Monitoring dan Pemeliharaan Lamun 

Transplantasi lamun merupakan salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan ekosistem 

lamun (Azkab, 1988). Transplantasi lamun ini belum 

berkembang luas di Indonesia, dimana transplantasi lamun 

bertujuan untuk memperbaiki padang lamun yang 

mengalami kerusakan. Beberapa metode teknik 

transplantasi telah banyak di lakukan oleh para peneliti di 

Indonesia. Berbagai metode tersebut perlu adanya 

pengembangan sebuah metode dimana menggunakan alat 

dan bahan yang ramah lingkungan. Pengkajian metode 

perlu dilakukan, sehingga dapat mengembangkan sebuah 

metode teknik transplantasi lamun yang ramah lingkungan.  

 

Transplantasi lamun dengan metode transek kuadrant 

bambu ini merupakan salah satu modifikasi metode dari 

yang telah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya yaitu 
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penelitian yang dilakukan oleh Kawaroe et al. (2008), 

mengenai transplantasi lamun di Indonesia yang dilakukan 

di lokasi Kepulauan Seribu dengan menggunakan metode 

pot, karung, serta frame untuk membandingkan metode 

paling efektif dalam melakukan transplantasi lamun. 

Transplantasi lamun ini dilakukan untuk pelestarian lamun 

agar dapat memperbaiki kerusakan padang lamun di 

Prawean Bandengan Jepara, serta mengembangkan sebuah 

metode teknik transplantasi lamun yang ramah lingkungan. 
 

Pada kegiatan ini metode transplantasi yang digunakan 

adalah metode dengan menggunakan jangkar (Sprig 

anchored). Hasil pengamatan di lokasi selama monitoring 

dapat dilihat bahwa persentase nilai penutupan lamun di 

Pulau Panjang Jepara antara 56,43% sampai 80,04%. Nilai 

persentase penutupan pada Ekosistem lamun asli (stasiun 

1) berkisar antara 56,43% - 76,33%. Sedangkan pada 

Ekosistem lamun transplantasi (stasiun 2), nilai persentase 

penutupan berkisar antara 68,24% – 80,04% seperti yang 

dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 
 

Gambar 4.6. Persentase Penutupan Lamun Pulau Panjang, 

Jepara 
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Hasil transplantasi Lamun yang dilakukan di perairan 

Pulau Panjang memperlihatkan Lamun yang baik dan 

sehat. Tingkat kelangsungan hidup Lamun relatif baik 

berkisar antara 53 dan 100% dalam kurun waktu 2 (dua) 

tahun. Kelangsungan hidup tertinggi hingga 100% terdapat 

pada lamun jenis Thalassia hemprichii, Cymodocea 

serrulata dan Syringidium isoetifolium. Sedangkan untuk 

jenis Enhalus acoroides kelangsungan hidup antara 52-

60% (Tabel 4.1). Hal ini diduga pelaksanaan kegiatan 

transplantasi pertama dilakukan bersamaan dengan musim 

hujan angin yang menyebabkan arus perairan relative kuat 

dan mengaduk substrat dasar perairan sehingga dapat 

mengganggu kestabilan posisi pasak transplant dan proses 

pertumbuhan awal bagi lamun jenis Enhalus acoroides 

yang mempunyai struktur morfologi yang relatif besar. 

Tabel 4.1. Kelangsungan hidup (%) Transplant Lamun di Pulau 

Panjang, Kab. Jepara 

Jenis Lamun 

Tahun Pengamatan 

2015 2016 2017 

Enhalus acoroides 60 58 53 

Thalassia hemprichii 100 100 100 

Cymodocea serrulata 100 100 100 

Syringodium isoetifolium 100 100 100 

 

Adapun persentase penutupan lamun di lokasi pelaksanaan 

transplantasi Lamun menunjukkan peningkatan yang 

sangat tinggi. Semula lokasi transplantasi tidak terdapat 

vegetasi Lamun atau berupa rataan pasir di dasar perairan, 

setelah 2 (dua) tahun pasca transplantasi berubah menjadi 

Padang Lamun yang tersusun atas 4 (empat) spesies 
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Lamun dengan persentase penutupan sebesar 81 %, dalam 

kategori kondisi sehat.  

Berdasarkan hasil kegiatan transplantasi diketahui bahwa 

padang lamun di perairan Pulau Panjang merupakan 

padang lamun dengan vegetasi campuran yang terdiri atas 

lamun jenis E. acoroides, T. hemprichii, C. serrulata, C. 

rotundata, dan S. isoetifolium. Bertambahnya kerapatan 

lamun di lokasi transplantasi, ditemukan juga organism 

laut yang hidup didalamnya, antara lain teripang keling 

(Holothuria atra), berbagai jenis ikan, bulu babi dan 

gastropoda. 

C.  Monitoring Vegetasi Darat 

Pertumbuhan cemara ditunjukkan oleh pesatnya 

pertambahan tinggi pohon (Gambar 13), perkembangan 

lingkar pohon juga meningakat dalam 3 tahun terakhir 

(Gambar 14). Keberadaan vegetasi baru tersebut dan 

perbaikan serta penambahan beberapa infrastruktur 

penunjang membuat P Panjang semakin diminati oleh 

wisatawan. Sudah barang tentu koordinasi dan kerjasama 

yang baik harus tetap diupayakan agar keberadaan kawasan 

konservasi dalam bentuk Taman Pulau Kecil tetap bisa 

berjalan seiring dengan meningkatnya kegiatan pariwisata 

di P Panjang. Diharapkan kedepannya pengelolaan 

kawasan konservasi tersebut bisa lebih mandiri, dan 

disamping dapat menjaga kelestarian ekosistem di P. 

Panjang juga dapat lebih menyejahterakan masyarakat di 

sekitarnya. 

  

Pengamatan terhadap program rehabilitasi vegetasi pantai 

perlu dilakukan agar capaian dari program dapat terukur 

dan apabila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian 
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program dapat segera dilakukan koreksi dan perbaikan agar 

kedepannya program bisa berjalan lebih baik lagi. Program 

yang sudah berjalan dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini adalah 

berupa penanaman vegetasi pantai jenis Cemara Laut 

(Cassuarina equisetifolia) sebanyak 1000 batang pada 

tahun pertama dan 500 batang masing-masing pada tahun 

ke dua dan tahun ke tiga. 

 

 Pengamatan dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kehidupan tanaman, dan pertumbuhan. Untuk mengetahui 

tingkat kehidupan tanaman maka dilakukan pengamatan 

terhadap beberapa sampel dengan menggelar beberapa plot 

berukuran 10X10 m pada masing-masing kategori umur 

tanaman (3, 2, dan 1 tahun) dan dihitung jumlah individu 

tanaman yang hidup maupun yang mati. Disamping itu 

untuk mengetahui pertumbuhannya juga dilakukan 

pengukuran diameter batang dan tinggi tanaman. Terhadap 

kematian atau kerusakan tanaman yang ada juga dilakukan 

analisis singkat sebagai dasar dalam penyusunan 

rekomendasi demi pengelolaan program yang lebih baik 

kedepannya. 

 

Tegakan yang berumur 3 (tiga) tahun tumbuh dengan baik 

dan secara signifikan memperluas kawasan vegetasi di sisi 

selatan P Panjang dengan kerapatan berkisar 33- 34 

ind./100 m2, tinggi tanaman berkisar 6-7 m dan lingkar 

batang 22-24 cm (Gambar 4.8 dan 4.9). Namun demikian 

untuk yang ditanam sepanjang jogging track sebelah timur 

pulau karena diduga kurang mendapat sinar matahari yang 

cukup maka sebagian besar tidak dapat tumbuh dengan 

baik/mati. 
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Gambar 4.7. Perkembangan Cemara ditinjau dari peningkatan 

lingkar batang pohon, yang ditanam sejak 2015 di 

pantai Pulau Panjang 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4.8. Kondisi cemara yang ditanam di P. Panjang berumur 3 

tahun 

Tegakan umur 2 (dua) tahun juga tumbuh cukup bagus di 

sisi selatan dan timur P Panjang dengan kerapatan berkisar 

0

5

10

15

20

25

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2014 2015 2016 2017

Li
n

gk
ar

 B
at

an
g 

(c
m

2
) 

Lu
as

an
 A

re
a 

(m
2

) 

Perkembangan Cemara 

Luasan Area Pertumbuhan (Lingkar Batang)



 
 

96 
  
 

32-34 ind, tinggi berkisar 2-3 m dan lingkar batang 8-9 cm 

(Gambar 4.10). Di beberapa lokasi karena dilakukan 

penyulaman terhadap tanaman yang mati maka ukurannya 

sedikit lebih kecil dibanding rata-rata yang sudah tumbuh 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9. Kondisi Cemara yang ditanam di P. Panjang 

berumur 2 tahun 

 

 Tegakan berumur 1 (satu) tahun menunjukkan 

tingkat pertumbuhan yang belum stabil dan perlu 

pemeliharaan yang lebih baik. Di lokasi penanaman sisi 

barat pulau dalam plot pengamatan seluas 100 m2 

ditemukan sebanyak 71 batang ajir namun hanya 34 batang 

(kurang dari 50%)  dengan tanaman yang hidup dengan 

tinggi sekitar 0.7-1 m dan lingkar batang 4-5 cm. Demikian 

pula di lokasi penanaman di sisi timur pulau juga 

menunjukkan pertumbuhan yang belum baik dan masih 

diperlukan upaya penyulaman dan perawatan (Tabel 4.2) 
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Tabel 4.2. Tutupan vegetasi cemara laut di Pantai P. Panjang, 

Kab. Jepara Th. 2015 

D. Pengembangan Masyarakat 

Ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang 

berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek 

konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya 

ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran 

dan pendidikan. Ekowisata terjadi pada kegiatan 

wisata yang melibatkan alam sekitar sebagai obyek 

kegiatan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan 

serta melibatkan masyarakat sekitar.  

Wisata di Pulau Panjang bermula dari wisata laut 

masyarakat sekitar. Namun demikian dengan seiring 

kemajuan informasi, kegiatan wisata ini semakin ramai 

dikunjungi oleh wisatawan diluar daerah sekitar. 

Dalam program ekowisata pulau Panjang telah 

dimasukkan unsur edukasi bagi pengunjung pulau. 

Program itu antara lain: 

1. Pembuatan Papan Informasi Keanekaragaman

Hayati

Papan informasi yang berisi tentang keanekaragaman 

hayati yang terdapat di Pulau Panjang bertujuan untuk 

Lokasi Jumlah Cemara Laut 

(Pohon) 

Hilang 

(Pohon) 

SR (%) 

per Nop 

Luas 

Area (m2) 

23-

Mar 

14-

Nov 

19-

Dec 

Ring 1 360 225 225 78 62.5 

Ring 2 375 152 652 73 40.5 

Ring 3 265 100 100 75 37.7 

1000 477 977 226 46.9 879.3 
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memberikan informasi tentang jenis dan jumlah Flora 

dan Fauna yang terdapat di pulau tersebut. Jenis papan 

informasi tersebut antara lain (Gambar 4.10) : 

1. Papan informasi Flora (vegetasi di Pulau Panjang) 

2. Papan informasi keanekaragaman Terumbu Karang 

3. Papan Informasi Keanekaragaman Ikan Karang 

4. Papan informasi nama Vegetasi  

 

 

 

Gambar 4.10. Papan informasi himbauan Flora dan Fauna 

Pulau Panjang 

 

2. Pembuatan Papan Informasi Himbauan 

Papan himbauan perlindungan Terumbu Karang 

dipasang dengan tujuan untuk menghimbau 

wisatawan pulau untuk ikut menjaga kelestarian 

terumbu karang yang ada di sekitar pulau (Gambar 

4.11).  
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Gambar 4.11.  Papan informasi himbauan bagi 

pengunjung Pulau Panjang 

  

3. Wisata Bersih Pantai 

Program wisata bersih pantai dilakukan oleh 

berbagai kalangan sebagai salah satu wujud 

kepedulian terhadap lingkungan di sekitar Pulau 

Panjang. Bersih Pantai biasanya melibatkan 

kelompok dalam jumlah besar, dengan profesi 

yang beragam. Kegiatan ini sering dilakukan 

oleh mahasiswa dan kalangan muda, sebagai 

bentuk ekspresi kepedulian terhadap Pulau 

Panjang.  

Sebelum kegiatan bersih pantai dilaksanakan, 

peserta menerima pengarahan dan pelatihan 

singkat, cara pemilihan dan pengelolaan sampah 

yang berada di pantai. Dari pelatihan singkat 

tersebut peserta dapat mengerti dan memahami 

betapa pentingnya mewujudkan pantai yang 

bersih. Peserta juga mengerti jenis-jenis 

pencemar yang berada di pantai dan bahaya yang 

dapat ditimbulkan. 
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Program bersih pantai mulai digemari oleh 

pengunjung karena selain kegiatan tersebut 

memberi nilai manfaat bagi alam sekitar, peserta 

wisata mendapatkan manfaat dari nilai-nilai 

kerjasama, kepemimpinan dan keakraban antar 

peserta. 

 

 
Gambar 4.12. Kegiatan bersih pantai di Pulau 

panjang, Jepara 

 

4. Jasa Penyewaan Alat Selam 

Nelayan wisata yang telah didik dan dilatih 

selam, membuka layanan baru berupa persewaan 

alam selam (diving) di pulau Panjang. Alat 

tersebut berupa alat selam Snorkel, Mask dan 

Fin. Ada pula yang bisa menyewakan kamera 

bawah air (Underwater Camera). Pada beberapa 

kesempatan mereka dapat menjadi pemandu 

wisata untuk berkeliling pulau, atau menjadi 

buddy selam untuk wisata yang ingin melakukan 

penyelaman. Dari kegiatan ini, nelayan wisata 

dapat memperoleh pendapatan sampingan dari 
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pendapatan pokoknya sebagai nelayan wisata 

penyeberangan. 

 

5. Restocking Rajungan 

Nelayan perikanan penangkap Rajungan tengah 

mengembangkan karamba pemeliharaan 

Rajungan di perairan Pulau Panjang. Dari 

sejumlah anggota kelompok nelayan penangkap 

rajungan, menyepakati bahwa setiap nelayan 

yang memperoleh hasil tangkapan berupa 

rajungan bertelur, wajib menyerahkan 

tangkapannya satu ekor Rajungan per 

perahu/orang (Gambar 4.13). Pengumpulan 

Rajungan bertelur merupakan upaya untuk 

memberikan kesempatan populasi berkembang 

biak di alam, yaitu dengan melepas telur-telur 

dialam untuk dipijahkan dan menyumbang 

populasi baru di perairan P. Panjang, Jepara. Hal 

ini sekaligus memberikan solusi dalam 

penegakan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan RI No. 1 Tahun 2015 tentang 

Penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting 

(Scylla spp), dan Rajungan (Portunus pelagicus 

spp). 
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Gambar 4.13. Pengumpulan indukan Rajungan bertelur 

untuk ditempatkan di karamba 

Gambar 4.14. Karamba pemeliharaan induk Rajungan di 

perairan   Pulau Panjang, Kab. Jepara 

. 
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Rajungan bertelur tersebut kemudian di tangkarkan 

didalam karamba dan ditunggu hingga telur-

telurnya telah matang (Gambar 4.14). Rajungan 

yang sudah spawning kemudian diambil telurnya 

untuk dipindahkan dengan menggunakan ember 

dan ditebar di perairan terbuka di perairan pasang 

surut di Pulau Panjang.Telur-telur yang telah 

matang kemudian dilepaskan di laut, dengan 

harapan jumlah anakan rajungan akan berkembang 

lebih banyak (Gambar 4.15). Kemudian rajungan 

induk akan di kembalikan kepada nelayan untuk 

dapat dijual kembali. Cara budidaya ini berhasil 

terbukti meningkatkan penghasilan nelayan, karena 

berdasarkan catatan penghasilan tangkapan mereka 

bertambah. Demikian juga jumlah keanggotaan 

nelayan penangkap rajungan bertambah pula. 

 

 

 

  
Gambar 4.15. Pengumpulan telur dari induk rajungan yang 

sudah memijah untuk ditebar (restocking) di 

perairan P. Panjang 



 
 

104 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN 
 

Perlindungan keragamanhayati Pulau Panjang di 

Kabupaten Jepara telah dilakukan melalui kegiatan 

rehabilitasi ekosistem terumbu karang, padang lamun 

dan rehabilitasi vegetasi pantai yang dimulai sejak 

2014-2015. Aplikasi terumbu buatan, Artificial Patch 

Reefs (APR) yang dikombinasikan dengan transplantasi 

Lamun telah meningkatkan tutupan karang hidup, 

keragaman karang hidup dan populasi ikan karang serta 

tutupan dan keragaman komunitas Lamun di perairan 

Pulau Panjang. Penanaman vegetasi pantai, Cemara 

Laut juga telah meningkatkan tutupan vegetasi pantai, 

dan menjadikan pantai di sisi tenggara Pulau Panjang 

semakin rindang dan hijau. Aplikasi rehabilitasi 

ekosistem penting pesisir telah menciptakan habitat 

baru dan berpotensi untuk dikembangkan (duplikasi) di 

lokasi lainnya 
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Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan 

kepada masyarakat di sekitar Pulau Panjang telah 

mempengaruhi cara berfikir masyarakat untuk 

mengembangkan P. Panjang sehingga memotivasi 

untuk terlibat, dan berkontribusi dalam melindungi 

keragamanhayati serta memanfaatkan sebagai daerah 

tujuan wisata. Konsep Ekowisata yang baru menjadi 

model wisata dapat mendukung kemadirian masyarakat 

sekitar pulau. Dengan pengelolaan berbasis 

masyarakat, diharap kepedulian akan kelestarian pulau 

dapat dijaga, karena dari tempat inilah masyarakat 

dapat memenuhi kebutuhannya. Masyarakat yang 

mendapatkan manfaat dari pengembangan Kawasan 

Konservasi Pulau Panjang ini adalah nelayan wisata, 

nelayan perikanan tangkap, pedagan makanan dan 

suvenir, perguruan tinggi, dan pemerintah kabupaten 

Jepara. 

Model pengembangan pengelolaan kawasan 

konservasi dengan melibatkan ABCG, Akademisi, 

pebisnis, komunitas lokal dan pemerintah dapat 

mendorong keberhasilan pengembangan Kawasan yang 

berkelanjutan dengan perencanaan yang matang, yaitu 

riset yang kuat dan keterpaduan dalam pelaksanaan 

program. 
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