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SCIENCE INFORMATION CENTER 

 

IKAN BATU (SYNANCEIA VERRUCOSA)  

Merupakan spesies ikan 

karnivora dengan duri berbisa yang paling 

beracun di dunia. Ikan ini biasanya hidup di 

karang dan berkamuflase sebagai batu. 

Biasanya ikan ini berwarna cokelat atau 

kelabu dan mungkin memiliki beberapa 

semburat kuning, oranye atau merah. 

Panjangnya sekitar 30 hingga 40 cm. Pada 

bagian punggungnya terdapat 13 duri yang 

masing-masing memiliki dua kantong 

racun.  

Sumber 

gambar : https://www.piknikdong.com/4-bahaya-saat-snorkeling-

yang-sering-disepelekan.html/ikan-batu-yang-berbahaya 

 

Tertusuk duri beracun ikan batu 

dapat menyebabkan shock, kelumpuhan, 

bahkan menyebabkan kematian jaringan. 

Keracunan dalam dosis besar dapat 

berakibat fatal bagi manusia, terutama anak-

anak, lansia dan orang-orang dengan sistem 

imun yang lemah. Pertolongan pertama yang 

bisa dilakukan jika tertusuk duri ikan batu 

yaitu dengan merendam anggota tubuh yang 

tertusuk di dalam air hangat. Hal ini 

bertujuan untuk membantu denaturasi 

protein dalam racun. 
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MENGAPA PAUS SERING TERDAMPAR DI PANTAI? 

Para ahli meyakini kebanyakan 

hewan laut yang terdampar ini sebelumya 

sakit sehingga terbawa arus ke pantai. 

Penyebabnya, karena adanya sampah atau 

limbah di laut yang meracuni hewan tersebut. 

Selain itu perubahan udara dan iklim di laut 

juga bisa membuat hewan laut mencari 

tempat yang lebih cocok. Teknologi 

komunikasi laut yang dimiliki oleh kapal, 

seperti suara dan sinyal (sonar) juga 

mengganggu kemampuan navigasi paus 

yang menyebabkan mereka mengalami 

disorientasi medan hingga tersesat ke 

perairan dangkal.

 

Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/majalah-38928137 

 Bentuk kontur dan karakteristik kedalaman 

sekitar pantai dan gejala alam seperti 

gunung meletus atau gempa yang 

menyebabkan undersea quake juga mampu 

membuat hewan ini terdampar di pesisir 

pantai.  

Sumber : Kompas.com 

 

WHALE SHARK (Rhincodon typus) 

Whale Shark atau hiu paus sedang 

menjadi perbincangan hangat di pertengahan 

tahun 2018 ini. Hal tersebut dikarenakan 

adanya hal yang kurang menyenangkan 

yang diperbuat oleh beberapa penyelam 

terhadap hewan ini. Hewan ini termasuk ke 
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dalam hewan yang harus dijaga 

kelestariannya, perlu beberapa pemahaman 

luas mengenai hewan laut ini. Berikut ini 

beberapa fakta menarik mengenai hiu paus :  

1. Hiu paus adalah ikan terbesar dan 

masuk dalam kelompok hiu 

(Rhincodon typus). beberapa spesies 

dikenal jinak kepada manusia dan 

hewan laut lainnya. Memiliki gigi 

yang berukuran 6 mm dan tidak 

setajam seperti kelompok hiu 

lainnya.  

2. Di Indonesia, hiu paus dikenal juga 

dengan sebutan hiu totol atau gurano 

bintang karena, fisik hiu paus 

dipenuhi pola totol-totol di seluruh 

kulitnya. Yang unik, masing-masing 

individu hiu paus memiliki totol-

totol yang berbeda.  

3. Per individu, rata-rata hiu paus 

mampu hidup sampai usia 70 tahun. 

Hiu paus juga dipercaya sebagai 

hewan laut dari masa prasejarah dan 

keberadaannya sudah sejak 60 juta 

tahun lalu.   

4. Pergerakan hiu paus sangat lambat 

dan bisa mencapai 5 km/jam. Karena 

lambat, hiu paus bisa saja terkena 

insiden tabrakan dengan kapal laut. 

Meskipun lambat, hiu paus mampu 

menyelam hingga kedalaman 1.000 

meter. Lokasi favorit hiu paus adalah 

pada kedalaman 50 meter.  

5. Sejak tahun 2013, pemeritah RI 

melalui melalui Keputusan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

RI No. 18 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Status Perlindungan 

Penuh Ikan Hiu Paus. Perlindungan 

tersebut sangat penting dilakukan 

karena, hiu paus di Indonesia masih 

menjadi perburuan liar. Selain 

Indonesia, Negara lain  juga sudah 

mengeluarkan perlindungan penuh 

seperti Filipina, India dan Taiwan.  

6. Perkembangbiakan hiu paus berjalan 

sangat lambat dan itu membuat 

mereka rentan dari ancaman punah. 

Seperti yang dilansir dalam Daftar 

Merah Internasional  Union for 

Conservation of Nature (IUCN Red 

List), hiu paus ditetapkan berstatus 

vulnerable (atau rentan punah).  

7. Keberadaan hiu paus member 

manfaat untuk menjaga 

keseimbangan ekosistem (rantai 

makanan) perairan laut, dan menjaga 

kelestarian biota laut langka 

(eksotik). Selain itu, juga menjaga 

nilai dan keanekaragaman 

sumberdaya ikan dan lingkungan 

secara berkelanjutan, serta 
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memberikan manfaat ekonomi bagi 

masyarakat melalui pengembangan 

pariwisata bahari berbasis ikan hiu 

paus.  

8. Merupakan hewan yang jinak. Dia 

memakan plankton atau di Indonesia 

timur ia dikenal dengan sebutan ikan 

furi.  

9. Di Indonesia, hiu paus bisa 

ditemukan di seluruh perairan yang 

beriklim tropis dan hangat. Namun, 

kemunculannya batu diketahui di 

sejumlah daerah saja seperti Nabire 

dan Kaimana( Papua Barat), Maluku, 

Maluku Utara, Gorontalo, Sabang 

(Aceh) Situbondo (Jawa Timur), dan 

Nusa Tenggara.  

 

Sumber gambar : 

https://www.idntimes.com/science/discovery/tirta-rizky/3-jenis-hiu-

ini-pemakan-plankton-c1c2 

Mulut hiu paus memiliki lebar 1.5 meter 

dan berisikan 10 lembaran penyaring dan 

sekitar 300 deret gigi kecil-kecil. Ikan ini 

memiliki lima pasang insang berukuran 

besar, dua mata kecilnya terletak di ujung 

depan kepalanya yang datar dan lebar.  

Warna tubuhnya umumnya keabu-abuan 

dengan perut putih; tiga gigir memanjang 

terdapat di masing-masing sisi 

tubuhnya,serta lukisan bintik-bintik dan 

garis kuning keputih-putihan yang 

membentuk pola kotak-kotak serta kulitnya 

yang memiliki ketebalan 10 cm.  

Sumber Artikel : 

https://www.mongabay.co.id/2016/08/31/hiu-terbesar-tapi-

jinak-dan-bukan-karnivora-begini-9-fakta-menarik-

tentang-hiu-paus/

https://www.mongabay.co.id/2016/08/31/hiu-terbesar-tapi-jinak-dan-bukan-karnivora-begini-9-fakta-menarik-tentang-hiu-paus/
https://www.mongabay.co.id/2016/08/31/hiu-terbesar-tapi-jinak-dan-bukan-karnivora-begini-9-fakta-menarik-tentang-hiu-paus/
https://www.mongabay.co.id/2016/08/31/hiu-terbesar-tapi-jinak-dan-bukan-karnivora-begini-9-fakta-menarik-tentang-hiu-paus/
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IKAN BADUT (Amphiprion percula) 

Masih ingatkah kalian dengan film 

finding nemo?  

Ikan badut termasuk dalam subfamili 

Amphiprioninae dan ditemukan dalam 

berbagai warna. Berikut ini adalah beberapa 

fakta dari Ikan lucu dan setia ini. 

1. Rentang hidup rata-rata ikan badut di 

penangkaran adalah 3 sampai 5 tahun. 

Namun, di alam liar, mereka dapat hidup 

sampai 10 tahun. 

3. Semua ikan badut dilahirkan sebagai 

jantan, tetapi dapat berubah menjadi ikan 

betina untuk kemudian bertelur. 

4. Selain bentuknya yang indah, ikan yang 

menjadi tokoh utama dalam film finding 

nemo ini juga dikenal sebagai ikan kesetiaan. 

Ia tak akan kawin lagi jika pasangannya 

mati. Secara perlahan lahan sang betina akan 

menjadi jantan jika ditinggal pasangannya. 

5. semakin sulit ditemukan karena Kenaikan 

suhu lautan yg menyebabkan habitat ikan 

badut ini mengalami pemutihan. Suhu laut 

yang terus meningkat terkait pemanasan 

global tidak hanya menyebabkan pemutihan 

(bleaching) pada terumbu karang, tetapi juga 

pada anemon laut.

 

Sumber: http://www.wikiwand.com/id/Ikan_giru 

Untuk itu marilah kita sama sama menjaga 

ikan badut nan lucu ini tetap berlimpah 

diperairan indonesia dengan mengurangi 

emisi gas rumah kaca/ meminimalisir 

pemanasan global agar habibat ikan nemo 

tetap terjaga 

Sumber: http://nationalgeographic.co.id/berita/2017/10/laut-yang-

menghangat-membuat-nemo-makin-sulit-ditemukan 
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SAMPAH PLASTIK di LAUT 

Data dari Badan PBB untuk 

Program Lingkungan Hidup (UNEP) pada 

2017 lalu, menyebutkan bahwa hampir 70 

persen lautan di dunia dilanda polusi, baik 

berupa polusi sampah maupun polusi 

berbahaya, seperti tumpahan minyak 

misalnya.  

Riset yang dilakukan oleh Pusat 

Ekologi dan Hidrologi pada Sekolah 

Kesehatan Universitas Exeter itu, menyebut 

risiko terserang penyakit telinga meningkat 

77 persen, dan risiko gangguan pencernaan 

naik sebesar 29 persen. Demikian dilansir 

dari BBC pada Rabu (28/2/2018). 

 

Sumber gambar : https://www.pantau.com/berita/begini-

mengerikannya-sampah-plastik-yang-kepung-lautan-dunia 

Karena begitu luasnya lautan di 

Bumi, membuat upaya pembersihan hanya 

bisa difokuskan di lokasi tertentu, dan itu 

pun sejatinya belum benar-benar dikatakan 

menyeluruh. 

"Laut adalah ekosistem yang sangat 

kompleks, di mana satu kerusakan dapat 

berpengaruh secara luas terhadap bagian 

perairan lainnya," jelas Dr. Anne. 

Ditambahkan olehnya, pencemaran tersebut 

bukan hanya mengancam kelestarian alam 

bawah laut, namun juga berpengaruh 

ke  banyak sektor, termasuk isu kesehatan 

manusia. "Oleh karenanya, temuan ini 

sangat penting untuk diteliti lebih jauh, agar 

didapat tindakan preventif guna 

meningkatkan kualitas hidup manusia," 

tukasnya. 

Sementara itu, menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Departemen 

Oseanologi pada Universitas Newcastle, 

Inggris, lebih dari delapan juta ton plastik 

tenggelam ke dasar laut setiap tahunnya. 

Ilmuwan memprediksi bahwa 

jumlah sampah plastik akan lebih banyak 

daripada jumlah ikan pada tahun 2050 

mendatang. 

Saat ini, laut diduga mengandung 

sekitar 51 triliun partikel mikroplastik. 

Jumlah ini 500 kali lebih banyak dari jumlah 

bintang di galaksi Bima Sakti. 

"Limbah plastik ditemukan di mana-

mana. Ada di Arktik, bagian tengah Pasifik, 

https://www.liputan6.com/global/read/3219425/oksigen-mulai-hilang-dari-lautan-dunia-ini-alasannya
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Palung Mariana, di dalam perut paus, kura-

kura dan hampir 90 persen di dalam perut 

burung laut. Plastik ada di meja kita, air 

keran, bahkan bir," ujar anggota Greenpeace 

Inggris, Elena Polisano. 

"Ini tidak hanya berkaitan dengan 

mereka yang tidak bertanggung jawab 

karena buang sampah sembarangan, tapi 

juga berkaitan erat dengan industri-industri 

yang memproduksi triliunan barang plastik 

sekali pakai, seperti tas, botol, kemasan 

makanan, tanpa memikirkan konsekuensi ke 

depannya. Kita harus memikirkan kembali 

bagaimana mendaur ulang sampah-sampah 

jenis itu," tegasnya. 

Baru-baru ini, periset 

mendokumentasikan hampir 38 juta 

potongan plastik -- dengan berat hampir 18 

ton -- telah terdampar di salah satu tempat 

paling terpencil di dunia, yakni atol karang 

tak berpenghuni di bagian timur kawasan 

Pasifik Selatan. 

Sumber Artikel : 

https://www.liputan6.com/global/read/33305

11/berenang-di-laut-tingkatkanrisiko-

terserang-penyakit-ini-alasannya

 

REKLAMASI PANTAI 

Reklamasi berasal dari kosa kata dalam 

Bahasa Inggris yaitu to reclaim yang artinya 

memperbaiki sesuatu yang rusak. Lebih 

lanjut dijelaskan dalam Kamus Bahasa 

Inggris-Indonesia Departemen Pendidikan 

Nasional, disebutkan arti reclaim sebagai 

menjadikan tanah (from the sea). Menurut 

Modul Terapan Pedoman Perencanaan Tata 

Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007), 

kawasan reklamasi dibedakan menjadi 

beberapa tipologi berdasarkan fungsinya 

yakni : 

 Kawasan Perumahan dan 

Permukiman. 

 Kawasan Perdagangan dan Jasa. 

 Kawasan Industri. 

 Kawasan Pariwisata. 

 Kawasan Ruang Terbuka (Publik, 

RTH Lindung, RTH Binaan, Ruang Terbuka 

Tata Air). 

 Kawasan Pelabuhan Laut / 

Penyeberangan. 

https://www.liputan6.com/global/read/3330511/berenang-di-laut-tingkatkanrisiko-terserang-penyakit-ini-alasannya
https://www.liputan6.com/global/read/3330511/berenang-di-laut-tingkatkanrisiko-terserang-penyakit-ini-alasannya
https://www.liputan6.com/global/read/3330511/berenang-di-laut-tingkatkanrisiko-terserang-penyakit-ini-alasannya
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 Kawasan Pelabuhan Udara. 

 Kawasan Mixed-Use. 

 Kawasan Pendidikan.  

 

Sumber gambar : https://tirto.id/risiko-reklamasi-dan-tanggul-

raksasa-bKWS 

Tujuan reklamasi menurut Modul 

Terapan Pedoman Perencanaan Tata Ruang 

Kawasan Reklamasi Pantai (2007) yaitu 

untuk menjadikan kawasan berair yang 

rusak atau belum termanfaatkan menjadi 

suatu kawasan baru yang lebih baik dan 

bermanfaat. Kawasan daratan baru tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk kawasan 

permukiman, perindustrian, bisnis dan 

pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, 

pertanian, jalur transportasi alternatif, 

reservoir air tawar di pinggir pantai, 

kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan 

terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan 

daratan lama dari ancaman abrasi serta 

untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu. 

reklamasi pantai akan berdampak terhadap 

aktivitas sosial, lingkungan, hukum, 

ekonomi dan bahkan akan memacu 

pembangunan sarana prasarana pendukung 

lainnya. Namun kegiatan reklamasi disisi 

lain juga dapat menimbulkan dampak 

negatif, misalnya meningkatkan potensi 

banjir, kerusakan lingkungan dengan 

tergusurnya pemukiman nelayan dari 

pemukiman pantai. 

Sumber : http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-821-pengertian-

reklamasi-tujuan-dan-sistem-reklamasi.html#ixzz5EviB8g2v

   

BAROTRAUMA 

Scuba diving di lautan lepas memang 

seru. Namun, kegiatan ini tentu tak bisa 

dilakukan oleh sembarangan orang. Jika 

Anda berniat untuk scuba diving, maka 

Anda harus mengikuti persiapan hingga 

mendapatkan sertifikat atau izin 

menyelam. Pasalnya, risiko saat menyelam 

sangat tinggi dan beragam. Bukan tidak 

mungkin, kegiatan menyelam yang tidak 

dipersiapkan dengan baik akan mengancam 

nyawa. Salah satu masalah yang kerap 

muncul dan bisa berakibat fatal adalah 

barotrauma paru. 

 

http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-821-pengertian-reklamasi-tujuan-dan-sistem-reklamasi.html#ixzz5EviB8g2v
http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-821-pengertian-reklamasi-tujuan-dan-sistem-reklamasi.html#ixzz5EviB8g2v
https://hellosehat.com/hidup-sehat/manfaat-scuba-diving/
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Barotrauma adalah cedera yang 

terjadi pada jaringan tubuh akibat tekanan 

gas yang masuk ke dalam tubuh. Perbedaan 

tekanan udara tubuh dengan kondisi di 

bawah laut saat menyelam menimbulkan 

gangguan pernapasan. Hal ini bisa membuat 

jaringan tubuh rusak, bahkan mati. 

Gangguan kesehatan ini mungkin saja 

terjadi pada seluruh bagian tubuh, tapi yang 

paling sering kena kondisi ini adalah mata, 

telinga, hidung, dan paru-paru. 

 

Sumber gambar : https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-

sehat/sakit-telinga-barotrauma/ 

Ketika menyelam, barotrauma akan 

sangat fatal bila terjadi pada paru-paru. 

Sebenarnya, saat menyelam, tubuh Anda 

berusaha untuk beradaptasi dengan tekanan 

yang ada di sekitarnya. Nah, semakin dalam 

Anda menyelam, maka volume (kadar) gas 

akan semakin menipis. 

Ketika menyelam ke daerah yang 

lebih dalam, tekanan udara begitu tinggi 

sehingga membuat volume udara di dalam 

paru-paru semakin sedikit. Bila hal ini terus-

menerus terjadi, paru mengalami 

kekurangan udara dan dapat menyebabkan 

jaringan paru mati. Jika penyelam 

menggunakan alat pernapasan, maka bagi 

penyelam yang belum berpengalaman, 

mereka akan menghirup udara dengan cepat 

dan banyak, akibat merasa kekurangan udara 

saat menyelam. 

Nah, namun masalah yang lebih 

besar akan terjadi ketika penyelam tersebut 

kembali ke permukaan. Saat naik ke 

permukaan, tekanan udara akan menurun 

dan volume udara di dalam paru meningkat. 

Bila penyelam terlalu terburu-buru saat naik 

ke permukaan atau menahan napas ketika 

masih di dalam air, maka udara yang ada di 

paru-paru akan semakin banyak dan 

mengembang. Kondisi ini yang kemudian 

membuat kantung udara paru-paru pecah 

akibat kebanyakan gas. Ketika itu, penyelam 

akan merasakan sakit pada bagian dada 

bahkan hingga mengalami batuk berdarah. 

 

Semua penyelam berisiko untuk 

mengalami hal ini dan barotrauma adalah 

penyebab kematian utama saat melakukan 

scuba diving. Untuk itu, ada beberapa hal 

yang bisa Anda lakukan agar hal ini tak 

terjadi pada diri Anda, yaitu: 

 Jangan pernah menahan napas di air. 

Meskipun semua penyelam tahu kalau 

mereka tak boleh menahan napas di air, 

akibat kondisi tertentu akhirnya banyak 

https://hellosehat.com/penyakit/batuk-darah/
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penyelam pemula melakukannya. Hal ini 

bisa terjadi ketika penyelam panik. 

 Naik ke permukaan dengan perlahan, jangan 

terburu-buru. Sebaiknya, kecepatan 

berenang ketika naik ke permukaan tidak 

lebih dari 9 meter per menit. 

 Pastikan bahwa diri Anda sudah siap secara 

fisik dan mental. Tak hanya hafal teknik saja, 

tapi Anda harus siap secara mental. 

 Jangan menyelam jika Anda memiliki 

masalah pernapasan sebelumnya. Untuk 

tahu apakah Anda boleh menyelam atau 

tidak, sebaiknya lakukan pemeriksaan fisik 

dan tanyakan hal ini pada dokter Anda. 

Sumber: hellosehat.com 

 

TAKA BONERATE 

Taman Nasional Taka Bonerate adalah 

taman laut yang mempunyai kawasan atol 

terbesar ketiga di dunia[2][3] setelah 

Kwajalein di Kepulauan Marshall dan 

Suvadiva di Kepulauan Maladewa. Luas 

total dari atol ini 220.000 hektare dengan 

sebaran terumbu karang mencapai 500 km². 

Kawasan ini terletak di Kecamatan 

Takabonerate, Kabupaten Kepulauan 

Selayar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sejak 

Tahun 2005 Taman Nasional Taka Bonerate 

telah di calonkan ke UNESCO untuk 

menjadi Situs Warisan Dunia. Dalam 

rangkaian Hari jadi Kepulauan Selayar di 

lokasi ini setiap tahunnya diadakan festival 

yang bertajuk Sail Taka Bonerate atau 

sebelumnya disebut Takabonerate Island 

Expedition (TIE)[4]. 

 

Sumber gambar : http://www.misscantika.com/takabonerate/ 

Ada sebanyak lima belas buah pulau 

di Taman Nasional Taka Bonerate[1] 

sehingga sangat bagus untuk kegiatan 

menyelam, snorkeling, dan wisata bahari 

lainnya. Topografi kawasan sangat unik dan 

menarik, di mana atol yang terdiri dari 

gugusan pulau-pulau gosong karang dan 

rataan terumbu yang luas dan tenggelam, 

membentuk pulau-pulau dengan jumlah 

yang cukup banyak. Di antara pulau-pulau 
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gosong karang, terdapat selat-selat sempit 

yang dalam dan terjal. Sedangkan pada 

bagian permukaan rataan terumbu, banyak 

terdapat kolam kecil yang dalam dan 

dikelilingi oleh terumbu karang. Pada saat 

air surut terendah, terlihat dengan jelas 

daratan kering dan diselingi genangan air 

yang membentuk kolam-kolam kecil. 

Sumber : 

Wikipedia 

Visibleearth.nasa.gov 

 

KONDISI TERUMBU KARANG DI PERAIRAN NUSA PENIDA 

Nusa Penida dikenal dengan 

pesona bawah lautnya yang memukau. Salah 

satu yang menjadikan Nusa Penida tempat 

yang banyak dikunjungi wisatawan adalah 

karena keindahan terumbu karangnya. 

Tetapi jika semakin sering dikunjungi 

bukankah semakin rentan mengalami 

kerusakan? 

Beberapa peneliti melakukan 

penelitian dari tahun 2011 – 2018 untuk 

mengetahui bagaimana kondisi terumbu 

karang di daerah Crystal Bay, Nusa Penida. 

Lokasi ini terletak di Pulau Nusa Penida, 

Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 24/2014 dan 

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 

12/2010 Crystal Bay telah ditetapkan 

sebagai Kawasan Konservasi Perairan di 

Indonesia.  

Kegiatan yang dilakukan merupakan 

program monitoring MRAP (Marine Rapid 

Assesment Program) yang bekerjasama 

dengan Balai Riset dan Observasi Laut, 

Universitas, LSM dan organisasi pecinta 

lingkungan lainnya. Dari laporan MRAP 

selama periode 2011 sampai dengan 2018, 

dengan metode sensus visual menggunakan 

kamera bawah air, kondisi terumbu karang 

di Nusa Penida, khususnya Crystal Bay 

berada dalam kategori sehat, dimana karang 

mampu beradaptasi dengan baik. 

 

Sumber gambar : http://hariras.blogspot.com/2017/03/rusaknya-

terumbu-karang-di-kepulauan.html 
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Berdasarkan data alat pengukur suhu 

(temperature logger) yang diletakkan di 

salah satu karang dari jenis Acropora 

sp pada kedalaman 8 meter di titik 

penyelaman Crystal Bay sejak tahun 2011-

2018, rata-rata suhu berkisar 21,19
o
hingga 

29,78
o
C. Data ini menunjukkan temperatur 

berada dalam kondisi yang signifikan 

normal, dimana ekosistem terumbu karang 

dapat hidup dan tumbuh dengan sehat pada 

kondisi tersebut. 

Ada hal menarik yaitu ketika 

melakukan monitoring pada 9 Mei 2018 

karang Acropora sp tempat alat temperature 

logger diletakkan, saat ini kondisinya 

hampir 80% didominasi oleh karang lunak 

(Octocorallia) dari jenis Xenia sp. Sisanya, 

sekitar 20% dari Acropora sp itu juga telah 

diinvasi oleh karang dari jenis Montipora 

sp. Juga dapat dijumpai beberapa koloni 

karang mati yang ditutupi 

oleh Cyanobacteria yang mengindikasikan 

bahwa karang telah terkena penyakit. 

Kasus seperti ini pernah dijumpai 

di Britomart Reef, wilayah tengah Great 

Barrier Reef, Australia oleh Sammarco et 

al pada tahun 1985. Di lokasi itu, secara 

signifikan karang lunak tumbuh dan 

berkembang pada karang Scleractinia yang 

mati akibat kompetisi. Hal ini serupa dengan 

kondisi karang Acropora sp yang dijumpai 

di perairan Crystal Bay saat ini. 

Penelitian lebih lanjut pun 

diperlukan untuk mengkaji apakah 

diperlukan pembuatan terumbu buatan di 

area ini. Monitoring lebih lanjut juga 

diperlukan untuk mengetahui apakah 

jenis Acropora sp dapat pulih kembali 

(resilience) atau dinyatakan secara total 

telah mati. 

Sumber : https://www.mongabay.co.id/2018/06/11/bagaimana-

kesehatan-terumbu-karang-yang-ada-di-perairan-nusa-penida-

bali/ 
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KEBIASAAN HEWAN LAUT MAKAN PLASTIK 

Setidaknya 180 spesies hewan laut 

telah didokumentasikan mengkonsumsi 

plastik, dari plankton kecil hingga paus 

raksasa. Plastik telah ditemukan di dalam 

perut sepertiga ikan yang ditangkap di 

Inggris, termasuk spesies yang biasa kita 

konsumsi sebagai makanan. Plastik juga 

telah ditemukan di dalam makanan favorit 

lainnya seperti kerang dan lobster. 

Singkatnya, hewan dari segala bentuk dan 

ukuran makan plastik, dan dengan 12,7 juta 

ton barang itu masuk ke lautan setiap tahun. 

Untuk teripang, partikel plastik mungkin 

lebih besar dan lebih mudah untuk diambil 

dengan tentakel mereka daripada makanan 

yang lebih konvensional, tetapi pada spesies 

lain ada indikasi bahwa konsumsi plastik 

lebih dari sekedar proses pasif. Hewan 

mengira plastik sebagai makanan yang biasa 

dimakan, misalnya dianggap menyerupai 

telur ikan yang lezat. 

 

Sumber gambar : 

https://lifestyle.okezone.com/read/2018/06/05/196/1906742/kenapa

-hewan-laut-gemar-makan-plastik 

Plastik juga mengeluarkan dimethyl sulfide 

(DMS), senyawa yang dikenal menarik 

burung mencari mangsa. Pada dasarnya, 

ganggang tumbuh di plastik mengambang, 

dan ketika ganggang tersebut dimakan oleh 

kril – sumber makanan laut utama – ia 

melepaskan DMS, menarik burung dan ikan 

yang kemudian mengunyah plastik, bukan 

kril yang sebenarnya mereka cari. 

Penyu salah mengira tas plastik dengan 

ubur-ubur yang lezat. Warna juga dianggap 

sebagai faktor dalam konsumsi plastik, 

meskipun preferensi bervariasi antar spesies. 

Banyak hewan laut berburu dengan 

echolocation, terutama paus bergigi dan 

lumba-lumba. Echolocation dikenal sangat 

sensitif, namun puluhan paus sperma dan 

paus bergigi lainnya ditemukan mati dengan 

perut penuh kantong plastik, onderdil mobil 

dan detritus manusia lainnya. Kemungkinan 

echolocation mereka salah mengidentifikasi 

benda-benda ini sebagai makanan. Plastik 

tidak hanya terlihat seperti makanan, baunya, 

rasanya, dan bahkan bunyinya terdengar 

seperti makanan. 

Sumber : http://www.bbc.com 
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MAKROALGA 

Didalam lautan terdapat 

bermacam-macam mahluk hidup baik 

berupa tumbuhan air maupun hewan air. 

Salah satu mahluk hidup yang tumbuh dan 

berkembang di laut adalah alga. Ada tiga 

divisi alga laut yaitu Cholorophyta (900 

spesies), Phaeophyta (1000 spesies), dan 

Rhodophyta (2500 spesies). Istilah alga 

pertama kali diperkenalkan oleh Linnaeus 

pada tahun 1754. pada mulanya penjelasan 

dijalankan berdasarkan warna. Penjelasan 

alga berdasarkan kepada ciri-ciri berikut : 

1.. Aspek struktur sel 

– Ketiadaan membran yang memisahkan 

nukleus 

– Pembagian nukleus tidak berlaku secara 

mitosis seperti yang 

berlaku pada eukariot. 

– Adanya dinding sel yang melindungi 

mukopeptida tertentu sebagai komponen 

yang menguatkannya. 

2. Pigmen fotosintesis seperti klorofil dan 

karotenoid 

3. Komponen dinding sel Bahan dinding sel 

terdiri dri polisakarida, lipid dan bahan 

protein. 

Komponen khusus yang mencirikan 

dinding sel termasuk asam poliuronat, asam 

alginat (Phaeophyta), asam fusinat (banyak 

terdapat pada Phaeophyta) dan komponen 

mukopeptida (Cynophyta). Ciri khas yang 

terdapat pada Chrysophyta ialah mempunyai 

dinding sel yang bersilika.  

Alga Coklat 

Hampir 1000 spesies hidup di laut. 

Warna kuning dihasilkan oleh pigmen 

fukoxantin (xanthos ”coklat”). Pigmen 

terkandung didalam plastid. Memiliki 

dindingh sel lapisan luar dari bahan pektin 

(terutama alginat) sedangkan lapisan dalam 

dari bahan selulosa. Kebanyakan spesies 

mempunyai kantong udara dan 

pembiakannya secara seksual atau aseksual. 

Contohnya : Ectocarpus, Dictyota, Padina, 

Kelpa Laminaria, Nereocystis, 

Alaria dan Agarum. 

 

Alga Merah 

Terdapat 3000 spesies alga merah 

(divisi Rhodophyta) ditemukan di laut. 

Warna merah dihasilkan oleh pigmen merah 

yang dominan yaitu fikoeritrin. Memiliki 

dinding sel selulosa dan sangat peka 

terhadap cahaya. Pigmen merah mampu 

menyerap cahaya biru dan ungu. 
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Kebanyakan ditemui di air dalam dan 

berfilamen dengan ketebalan, lebar aturan 

filamen yang berbeda. Contohnya 

: Gigartina, Porphyra 

 

Alga Hijau 

Hanya kira-kira 10% dari 7000 

spesies alga hijau (Divisi Chlorophyta) 

ditemukan dilaut, selebihnya diair tawar. 

Dikenali dengan warna hijau rumput yang 

dihasilkan adanya klorofil a dan b yang 

lebih dominan dibanding pigmen lain. 

Pigmen-pigmen terdapat dalam plastid dan 

sangat tahan terhadap cahaya panas. Dinding 

sel lapisan luar terbentuk dari bahan pektin 

sedangkan lapisan dalam dari selulosa. 

Contohnya : Entermorpha, Caulerpa, 

Halimeda dan Spirulina. 

 

Sumber gambar : 

https://www.kompasiana.com/leechons/5b2f45245e137305e71f5f6

3/pemanfaatan-budidaya-rumput-laut-makroalga-sebagai-karbon-

sink?page=all 

 

Kegunaan Alga 

Ditinjau secara biologi, alga 

merupakan kelompok tumbuhan yang 

berklorofil yang terdiri dari satu atau banyak 

sel dan berbentuk koloni. Didalam alga 

terkandung bahan-bahan organik seperti 

polisakarida, hormon, vitamin, mineral dan 

juga senyawa bioaktif. Sejauh ini, 

pemanfaatan alga sebagai komoditi 

perdagangan atau bahan baku industri masih 

relatif kecil jika dibandingkan dengan 

keanekaragaman jenis alga yang ada di 

Indonesia. Padahal komponen kimiawi yang 

terdapat dalam alga sangat bermanfaat bagi 

bahan baku industri makanan, kosmetik, 

farmasi dan lain-lain. Berbagai jenis alga 

seperti Griffithsia, Ulva, Enteromorpna, 

Gracilaria, Euchema, dan Kappaphycus 

telah dikenal luas sebagai sumber makanan 

seperti salad rumput laut atau sumber 

potensial karagenan yang dibutuhkan oleh 

industri gel. Begitupun dengan Sargassum, 

Chlorela/Nannochloropsis yang telah 

dimanfaatkan sebagai adsorben logam berat, 

Osmundaria, Hypnea, dan Gelidium sebagai 

sumber senyawa bioaktif, Laminariales atau 

Kelp dan Sargassum Muticum yang 

mengandung senyawa alginat yang berguna 

dalam industri farmasi. Pemanfaatan 

berbagai jenis alga yang lain adalah sebagai 

penghasil bioetanol dan biodiesel ataupun 

sebagai pupuk organik. 

Sumber Artikel :  

Ayhuan, H. V., Zamani, N. P., & Soedharma, D. (2017). Analisis 

Struktur Komunitas Makroalga Ekonomis Penting di Perairan 

Intertidal Manokwari, Papua Barat. Jurnal Teknologi Perikanan 

dan Kelautan, 8(1), 19-38.

https://www.kompasiana.com/leechons/5b2f45245e137305e71f5f63/pemanfaatan-budidaya-rumput-laut-makroalga-sebagai-karbon-sink?page=all
https://www.kompasiana.com/leechons/5b2f45245e137305e71f5f63/pemanfaatan-budidaya-rumput-laut-makroalga-sebagai-karbon-sink?page=all
https://www.kompasiana.com/leechons/5b2f45245e137305e71f5f63/pemanfaatan-budidaya-rumput-laut-makroalga-sebagai-karbon-sink?page=all


Buletin Ristek Himakel Unsoed  Edisi Periode VIII  

16 
 

PENYU BELIMBING YANG TERANCAM  PUNAH 

Leatherback sea turtle atau penyu 

belimbing, yang merupakan penyu terbesar 

di dunia kini tak lagi masuk dalam satwa 

yang dikategorikan terancam punah 

(Critically endangered) dalam Daftar Merah 

IUCN terbaru. Daftar yang terkini, penyu 

belimbing kini masuk dalam kategori rentan 

(Vulnerable). 

   

Sumber gambar : https://www.serujambi.com/2017/aktivis-spesies-

penyu-belimbing-tinggal-seekor/ 

 

Kendati demikian para ahli 

konservasi memperingatkan bahwa spesies 

ini masih belum sepenuhnya aman dan 

jumlahnya masih terus berkurang. Indonesia 

menjadi salah satu habitat penyu belimbing, 

populasinya hanya tersisa sedikit saja. Untuk 

mengatasi hal tersebut, tiga Negara yaitu 

Indonesia, PNG dan Kepulauan Solomon 

telah sepakat untuk melindungi habitat 

penyu belimbing melalui Mou Tri National 

Partnership Agreement. 

Sumber Artikel : http://www.mongabay.co.id/2013/12/02/penyu-

belimbing-kini-tak-lagi-satwa-terancam-punah/ 

 

SCUBA DIVING 

Penyelaman SCUBA dilakukan 

pada kedalaman 18 - 39 m atau kurang dari 

itu tergantung pada kebutuhannya, dan dise-

suaikan dengan kecepatan arus (maksimal 1 

knot). Dalam keadaan normal penyelam-an 

SCUBA dilakukan pada kedalaman 18 m 

selama 60 menit, sedangkan maksi-malnya 

dilakukan pada kedalaman 39 m selama 10 

menit. SCUBA digunakan untuk melakukan 

tugas penyelaman di air dangkal yang 

memerlukan mobilitas tinggi, tetapi dapat 

diselesaikan dalam waktu relatif singkat. 

Penyelaman SCUBA sering dilakukan untuk 

melakukan pemeriksaan, penca-rian benda-

benda, penelitian, pengamatan pertumbuhan 
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biota laut, perbaikan atau perawatan ringan 

pada kapal.  

 

Sumber gambar : https://divercityscuba.com/event/gulf-of-mexico-

2-tank-dive/ 

 

Penyelaman SCUBA dapat juga dijadi-kan 

penunjang bagi objek wisata bawah air 

(underwater tourism) yang dapat mengha-

silkan devisa yang cukup banyak untuk 

negara

.

 

Gambar 1. Penyelani SCUBA lengkap dengan peralatannya 

Keterangan :  

1. labung SCUDA (Aqualong)  

2. Regulator  

3. Masker  

4. Snorkel  

5. Pressure gauge (pengukur tekanan 

udara dalam SCUBA)  

6. Depth gauge (pengukur kedalaman)  

7. Pakaian selani (Wet/Dry suit)  

8. Ronipi apung (Bouyancy compensator  

9. Sabuk pemberat (quick release weight 

belt)  

10. Pisau selam (knife)  

11. Sirip renang (Fins)  

12. Jam selam (Diving watch) Back pack 

disini tidak terlihat.  

https://divercityscuba.com/event/gulf-of-mexico-2-tank-dive/
https://divercityscuba.com/event/gulf-of-mexico-2-tank-dive/


Buletin Ristek Himakel Unsoed  Edisi Periode VIII  

18 
 

Semua penyelam SCUBA harus me-

nguasai teknik ESA (Emergency Swimming 

Ascend) yaitu berenang bebas kepermukaan 

dengan cepat sambil selalu menghembuskan 

napas. Di samping itu penyelaman SCUBA 

seharusnya selalu dilakukan bersama mitra 

selam (buddy diver) dan diperlukaii adanya 

penyelam cadangan yang selalu siap menye-

lam bila dibutuhkan. Dalam menggunakan 

alat-alat SCUBA penyelam harus mematuhi 

prosedur yang benar supaya tidak 

mengelami komplikasi atau penyakit akibat 

penye-laman.  

Keuntungan penyelaman SCUBA ini 

ialah persiapannya cepat, tidak banyak me-

merlukan dukungan logistik, praktis, mobili-

tasnya tinggi dan gangguan yang 

ditimbulkan oleh peralatan selam sangat 

minimal. Walaupun mempunyai keuntungan 

tetapi ada juga kerugiannya diantaranya 

ialah terbatasnya suplai udara dalam scuba 

sehingga kedalam-an dan lamanya terbatas 

pula, tidak dapat dilakukan komunikasi 

suara antara penye-lam maupun tender, 

sangat terpengaruh kecepatan arus, adanya 

hambatan pernapas-an dan perlindungan 

terhadap penyelaman terbatas. Sumber : 

oseanografi.lipi.go.id/dokumen/oseana_xvi(4)1-12.pd

 

 

SONAR 

Sonar merupakan kependekan dari 

Sound Navigation and Ranging, bila 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa 

berarti pengukuran jarak dan navigasi suara. 

Dengan kata lain, Sonar merupakan teknik 

yang digunakan untuk menentukan posisi 

(jarak) dan navigasi dengan 

menggunakan gelombang suara (akustik). 

 

Sumber gambar 

:  https://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/7

3F9AFBC37116B9BC1256E93003B45E6?OpenDocument 

Sedangkan cara kerja Sonar adalah sebagai 

berikut. Pertama, echo sounder 

mengemisikan gelombang suara 

berfrekuensi tinggi. Gelombang suara ini 

akan  merambat dalam air.  Jika mengenai 

obyek seperti ikan, metal, dasar laut atau 

https://divercityscuba.com/event/gulf-of-mexico-2-tank-dive/
https://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/73F9AFBC37116B9BC1256E93003B45E6?OpenDocument
https://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/73F9AFBC37116B9BC1256E93003B45E6?OpenDocument
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benda-benda yang lain, maka gelombang 

suara tadi akan terpantul. Sinyal pantulan 

akan diterima oleh hidrofon dan ditampilkan 

oleh display yang menggambarkan 

karakteristik obyek di bawah air. 

Untuk mengetahui lokasi (jarak) dari obyek 

di bawah air, maka waktu yang dibutuhkan 

gelombang suara tersebut dapat digunakan 

untuk mencari jarak panjang gelombang 

yang ditempuh gelombang suara tersebut. 

Sedangkan jarak (posisi) aktual d dari obyek 

tersebut diperoleh dengan membagi dua 

panjang gelombang λ yang ditempuh. 

Sonar memiliki kelebihan dibanding alat 

navigasi lain yakni Radar. Karena 

gelombang elektromagnetik lebih banyak 

mengalami pelemahan ketika merambat di 

air dibandingkan gelombang akustik, maka 

gelombang akustik menjadi satu-satunya alat 

navigasi yang efektif untuk penerapan di 

bawah air. Sedangkan kelemahan sonar 

beberapa diantaranya adalah: kecepatan 

pengembalian sinyal yang dipengaruhi suhu 

dan salinitas air laut, dan beberapa kapal 

anti-radar juga mengembangkan teknologi 

material anti-sonar sehingga diperlukan 

sonar yang lebih canggih untuk bisa 

memantulkan material tersebut. 

Sumber : 

http://www.sainshack.com 

http://oceanexplorer.noaa.gov/technology/tools/sonar/sonar.html

 

UITEMATE 

Uitemate merupakan teknik 

penyelamatan diri di air ala Jepang. 

Uitemate berasal dari kata “Uku” yang 

artinya mengapung dan “matsu” yang 

artinya menunggu,atau dengan kata lain 

mengapung dan menunggu. 

Teknik Uitemate biasa dilakukan  jika tiba-

tiba terjatuh ke dalam air yang dalam seperti 

kolam renang, sungai, laut, dilanda banjir 

bahkan tsunami. Hidetoshi Saito, adalah 

seorang Profesor dari Universitas Teknologi 

Nagaoka Jepang yang memiliki ide untuk 

memperkenalkan 

 

http://www.sainshack.com/howitworks/how-radar-works
http://www.sainshack.com/
http://oceanexplorer.noaa.gov/technology/tools/sonar/sonar.html
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Sumber gambar : 

https://www.google.com/search?q=gambar+teknik+uitemate&saf

e=strict&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU

KEwjW7s2Mtf3dAhVDdCsKHaSJC-

UQ_AUICigB&biw=320&bih=452#imgrc=-v2DJGCrQi5aXM 

teknik Uitemate ke seluruh Dunia. 

Berikut adalah beberapa tips untuk 

melakukan teknik Uitemate : 

 Rentangkan tangan dan juga kaki 

Anda, posisikan Anda seperti tidur 

terlentang dan tetap tenang. Selain 

itu, jangan terlalu banyak 

mengeluarkan gerakan-gerakan yang 

dapat mengakibatkan Anda 

tenggelam. 

 Tatapan mata Anda harus ke atas, 

agar Anda dapat bernafas dengan 

mudah. 

 Jika saat tenggelam Anda sedang 

mengenakan pakaian, biarkan saja 

pakaian tersebut karena ternyata 

pakaian tersebut dapat membantu 

Anda tetap mengambang di atas 

permukaan air. 

 Jika Anda menemukan botol kosong, 

peganglah botol kosong tersebut 

kemudian dekap di atas dada Anda. 

Botol tersebut dapat membantu Anda 

untuk mengapung. 

Kemudian yang terpenting adalah tetap 

tenang dan santailah. Karena jika Anda 

panik dan berusaha untuk tidak tenggelam, 

justru hal itu akan memperburuk keadaan 

Anda saat terjatuh ke dalam air, jadi cobalah 

untuk tenang dan santai. 

Sumber Artikel : 

https://www.jurnalpublik.com/2018/06/26/uitemateteknik-

mengapung-yang-telah-menyelamatkan-banyak-nyawa/

RIP CURRENT 

RIP Current atau arus RIP adalah 

arus air yang sempit tapi kuat, yang 

mengalir dengan tegak lurus ke arah pantai, 

kemudian keluar ke pantai. Arus ini 

seringkali ditemukan di sepanjang pantai 

Timur, Teluk dan di bagian Barat Amerika 

Serikat, serta di sepanjang tepian Danau 

Besar. 

Arus ini bisa memanjang sekitar 200 sampai 

2.500 kaki (61 sampai 762 m), tapi lebar 

arus ini biasanya kurang dari 30 kaki (9 m). 

Arus rip bisa bergerak dengan kecepatan 

https://www.google.com/search?q=gambar+teknik+uitemate&safe=strict&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW7s2Mtf3dAhVDdCsKHaSJC-UQ_AUICigB&biw=320&bih=452#imgrc=-v2DJGCrQi5aXM
https://www.google.com/search?q=gambar+teknik+uitemate&safe=strict&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW7s2Mtf3dAhVDdCsKHaSJC-UQ_AUICigB&biw=320&bih=452#imgrc=-v2DJGCrQi5aXM
https://www.google.com/search?q=gambar+teknik+uitemate&safe=strict&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW7s2Mtf3dAhVDdCsKHaSJC-UQ_AUICigB&biw=320&bih=452#imgrc=-v2DJGCrQi5aXM
https://www.google.com/search?q=gambar+teknik+uitemate&safe=strict&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW7s2Mtf3dAhVDdCsKHaSJC-UQ_AUICigB&biw=320&bih=452#imgrc=-v2DJGCrQi5aXM
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yang cukup bagus, yaitu 5 mil per jam (8 

kph) atau juga bisa lebih cepat dari itu. 

Arus ini  juga dikenal sebagai “Riptides” 

(aliran kuat dari pantai), namun ternyata hal 

tersebut dianggap keliru oleh sebagian 

orang. Tides adalah peristiwa naik dan 

turunnya permukaan air di laut. Penyebab 

utama terjadinya peristiwa ini adalah tarikan 

gravitasi bulan. 

Sedangkan arus RIP disebabkan oleh bentuk 

garis pantai itu sendiri dan keseringan terjadi 

secara tiba-tiba dan tak terduga. 

Arus RIP juga terkadang disebut sebagai 

“arus bawah atau arus terpendam”, yang 

juga sama tidak akuratnya dengan persepsi 

sebelumnya yang mengatakan kalau RIP 

Current adalah RIPtides. 

Arus ini sangat mengerikan, karena arus 

tersebut biasanya menangkap anda saat 

lengah. Selama satu menit anda akan dibuat 

terombang-ambing dengan tenang, tapi 

selanjutnya anda akan diseret ke laut dengan 

kecepatan tinggi. Arus yang sangat 

berbahaya ini bisa muncul dalam cuaca 

apapun dan bisa ditemukan hampir di 

berbagai pantai. 

Tidak seperti gelombang kejam lainnya 

yang biasa menerjang, anda mungkin tidak 

akan melihat atau menyadari keberadaan 

arus pecah ini sampai anda sudah benar-

benar berada di tengahnya. 

 Bagaimana cara menghindari? 

Cara mengenali ciri-ciri gejala Rip Current 

seperti dibawah ini : 

1. Air terlihat lebih tenang dan tidak 

ada gelembung ombak yang 

berwarna putih. 

2. Adanya perbedaan tinggi gelombang 

antara kiri-kanan dan antaranya. 

Tinggi gelombang pada bagian kiri 

dan kanan lebih besar dari antaranya. 

3. Meletakkan benda yang dapat 

terapung. Bila benda tersebut terseret 

menuju off shore maka pada tempat 

tersebut terdapat rip current. 

4. Melihat kekeruhan air yang terjadi, 

dimana air pada daerah surf zone 

tercampur dengan air dari darat. 

Bila   terlihat air yang keruh menuju 

off shore, maka tempat tersebut 

terdapat rip current. Kejadian ini 

dapat dilihat dengan jelas dari tempat 

yang lebih. 
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Sumber foto : nsri.org.za 

Tips Untuk Keluar Dari RIP Current 

-Jika anda terjebak di dalam arus RIP, 

sangat penting untuk anda tetap bersikap 

tenang atau rileks. Yang penting, anda 

jangan panik. 

-Sebaiknya, berenanglah menyamping, 

sejajar dengan pantai, jangan melawan arus. 

– meminta pertolongan dengan memberi 

isyarat kepada orang-orang di pantai 

merupakan cara yang lebih baik. Jika cara 

tersebut gagal, maka tunggulah ombak 

membawa anda kembali. 

Arus ini sangat dan sangat berbahaya, 

karena bisa muncul secara tiba-tiba dan 

menyerang secara mendadak sebelum kita 

menyadari kehadirannya. 

Jadi, demi keamanan anda, jika anda 

berencana untuk berenang di laut dalam 

waktu dekat ini, ada baiknya jika anda 

mempelajari semua hal yang bisa anda 

ketahui tentang arus RIP dan cara untuk 

menghindarinya. 

Ingatlah, arus ini adalah pembunuh nomor 

satu pantai di dunia. Jangan main-main atau 

pantang sok top ya guys saat berada di 

pantai. Kita tidak tahu apakah pantai 

tersebut memiliki RIP Current atau tidak, 

karena banyak pantai yang tidak memuat 

papan peringatan untuk hal tersebut. Jadi, 

utamakanlah keselamatan anda daripada 

gaya-gayaan anda.  

Sumber : https://www.ark21.com/science/rip-currents-peristiwa-

pecahnya-arus-air-yang-banyak-memakan-korban/ dan 

http://bidhuan.id/science/20702/suka-berenang-di-pantai-

waspadalah-bahaya-fenomena-rip-current/

 

 

http://nsri.org.za/
https://www.ark21.com/science/rip-currents-peristiwa-pecahnya-arus-air-yang-banyak-memakan-korban/%20dan%20http:/bidhuan.id/science/20702/suka-berenang-di-pantai-waspadalah-bahaya-fenomena-rip-current/
https://www.ark21.com/science/rip-currents-peristiwa-pecahnya-arus-air-yang-banyak-memakan-korban/%20dan%20http:/bidhuan.id/science/20702/suka-berenang-di-pantai-waspadalah-bahaya-fenomena-rip-current/
https://www.ark21.com/science/rip-currents-peristiwa-pecahnya-arus-air-yang-banyak-memakan-korban/%20dan%20http:/bidhuan.id/science/20702/suka-berenang-di-pantai-waspadalah-bahaya-fenomena-rip-current/
https://www.ark21.com/science/rip-currents-peristiwa-pecahnya-arus-air-yang-banyak-memakan-korban/%20dan%20http:/bidhuan.id/science/20702/suka-berenang-di-pantai-waspadalah-bahaya-fenomena-rip-current/


Buletin Ristek Himakel Unsoed  Edisi Periode VIII  

23 
 

IKAN BARONANG 

Ikan karang yang ditemukan di 

Indonesia terdiri dari 2057 spesies yang 

terbagi menjadi 113 famili, ikan karang 

dikelompokan menjadi 3 kelompok 

berdasarkan tujuan pengolaan yaitu : 

kelompok ikan target (ekonomis/konsumsi), 

ikan indikator, dan ikan mayor. Salah satu 

ikan target ialah ikan baronang. Ikan 

baronang dengan nama ilmiah Siganus Sp 

yang termasuk ikan herbivora, ikan ini dapat 

hidup di habitat terumbu karang. Ikan 

baronang memiliki nilai ekonomis yang 

cukup tinggi sehingga ikan ini berpotensi 

untuk dapat dibudidayakan, ikan ini 

memiliki rasa daging yang enak dan lezat 

serta bergizi karena mengandung protein 

yang cukup tinggi yaitu sekitar 35%-46%. 

Sebanyak 27 jenis telah diidentifikasikan 

dan tersebar di daerah Mediteranian timur 

dan Indo-Pasifik. Sebagian besar jenis ikan 

tersebut hidup menggerombol (schooling), 

Siklus hidup ikan ini melalui fase larva 

planktonik setelah telur menetas, kemudian 

larva mengalami metamorfosa menjadi 

juvenil (individu muda) dan tumbuh menjadi 

dewasa. Tidak terlihat jelas tanda tanda 

seksual dimorphisma. Namun terlihat 

kecenderungan bahwa yang betina lebih 

besar dari yang jantan pada fase dewasa. 

Makanan jenis ikan ini adalah berbagai jenis 

algae bentik dengan cara “merumput”. 

  

Sumber gambar : 

www.google.co.id/search?q=IKAN+BARONANG&safe=strict&rlz=1

C1CHBF_enID818ID818&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=krj5MyI

WQTcJqM%253A%252CdR77r7WiqeST9M%252C_&usg=AI4_-

kRg1qmAwTghxt8ToNvnNYlWQu4ArQ&sa=X&ved=2ahUKEwjik66

Bvr3eAhWMQo8KHXjTA0kQ9QEwAHoECAAQBA#imgrc=krj5MyIW

QTcJqM: 

Meskipun begitu, kelompok jenis ikan ini 

berpotensi omnivorous. Pada musim pijah, 

ada kecenderungan perbedaan warna antara 

jantan dan betina. Jantan agak lebih cerah 

dibanding yang betina, jenis ikan ini tahan 

terhadap perubahan salinitas dan suhu yang 

relatif besar.  

Sumber Artikel :  

Darsono Prapto. 1993. Culture Potential Of Rabbitfishes, Siganus 

( Siganidae ). Oseana, Vol XVIII, (1) :1 – 24. 

http://oseanografi.lipi.go.id/dokumen/oseana_xviii(1)

1-24.pdf  

Mujiyanto Dan F. Satria. 2014. Sebaran Jenis – Jenis Ikan Family 

Labridae ( Wrasess) Di Taman Nasional 

Karimunjawa, Jawa Tengah. Prosiding Forum 

Nasional Pemulihan Dan Konservasi Sumberdaya 

Ikan IV; Kerjasama Antara Balai Penilitian 

https://www.google.co.id/search?q=IKAN+BARONANG&safe=strict&rlz=1C1CHBF_enID818ID818&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=krj5MyIWQTcJqM%253A%252CdR77r7WiqeST9M%252C_&usg=AI4_-kRg1qmAwTghxt8ToNvnNYlWQu4ArQ&sa=X&ved=2ahUKEwjik66Bvr3eAhWMQo8KHXjTA0kQ9QEwAHoECAAQBA#imgrc=krj5MyIWQTcJqM:
https://www.google.co.id/search?q=IKAN+BARONANG&safe=strict&rlz=1C1CHBF_enID818ID818&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=krj5MyIWQTcJqM%253A%252CdR77r7WiqeST9M%252C_&usg=AI4_-kRg1qmAwTghxt8ToNvnNYlWQu4ArQ&sa=X&ved=2ahUKEwjik66Bvr3eAhWMQo8KHXjTA0kQ9QEwAHoECAAQBA#imgrc=krj5MyIWQTcJqM:
https://www.google.co.id/search?q=IKAN+BARONANG&safe=strict&rlz=1C1CHBF_enID818ID818&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=krj5MyIWQTcJqM%253A%252CdR77r7WiqeST9M%252C_&usg=AI4_-kRg1qmAwTghxt8ToNvnNYlWQu4ArQ&sa=X&ved=2ahUKEwjik66Bvr3eAhWMQo8KHXjTA0kQ9QEwAHoECAAQBA#imgrc=krj5MyIWQTcJqM:
https://www.google.co.id/search?q=IKAN+BARONANG&safe=strict&rlz=1C1CHBF_enID818ID818&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=krj5MyIWQTcJqM%253A%252CdR77r7WiqeST9M%252C_&usg=AI4_-kRg1qmAwTghxt8ToNvnNYlWQu4ArQ&sa=X&ved=2ahUKEwjik66Bvr3eAhWMQo8KHXjTA0kQ9QEwAHoECAAQBA#imgrc=krj5MyIWQTcJqM:
https://www.google.co.id/search?q=IKAN+BARONANG&safe=strict&rlz=1C1CHBF_enID818ID818&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=krj5MyIWQTcJqM%253A%252CdR77r7WiqeST9M%252C_&usg=AI4_-kRg1qmAwTghxt8ToNvnNYlWQu4ArQ&sa=X&ved=2ahUKEwjik66Bvr3eAhWMQo8KHXjTA0kQ9QEwAHoECAAQBA#imgrc=krj5MyIWQTcJqM:
https://www.google.co.id/search?q=IKAN+BARONANG&safe=strict&rlz=1C1CHBF_enID818ID818&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=krj5MyIWQTcJqM%253A%252CdR77r7WiqeST9M%252C_&usg=AI4_-kRg1qmAwTghxt8ToNvnNYlWQu4ArQ&sa=X&ved=2ahUKEwjik66Bvr3eAhWMQo8KHXjTA0kQ9QEwAHoECAAQBA#imgrc=krj5MyIWQTcJqM:
http://oseanografi.lipi.go.id/dokumen/oseana_xviii(1)1-24.pdf
http://oseanografi.lipi.go.id/dokumen/oseana_xviii(1)1-24.pdf
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Pemulihan Dan Konservasi Sumberdaya Ikan, Dikjen 

PK3K, FPIK – Unpad, Dan MII; Bandung , 08 

Oktober 2013, Hal KSI – PI 52. 

https://www.researchgate.net/profile/Mujiyanto_Muji

yanto/publication/277143231_Sebaran_jenis_jenis_ik

an_famili_labridae_di_Taman_Nasional_Kepulauan_

Karimunjawa_Jawa_Tengah/links/5563df9808ae8c0c

ab36f447.pdf  

Salim, G., 2010. Kajian Pertumbuhan ikan beronang tulis (Siganus 

javus) menggunakan pendekatan Von 

Bertalanffy. Jurnal Harpodon Borneo, 3(1). 

http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/harpodon/article/

viewFile/438/249

 

 

SEDIMENTASI LAUT 

Zat-zat yang masuk kelaut akan 

berakhir menjadi sedimen. Dalam 

prosesnya telinat proses biologi dan 

kimia yang dipengaruhi oleh factor 

fisika sehingga terjadi proses 

sedimentasi dilautan. Sedimentasi adalah 

pengendapan komponen sedimen 

daratan atau terakumulasinya partikel 

atau komponen sedimen dalam suatu 

tempat yang biasanya berbentuk 

cekungan dengan mengalami beberapa 

proses terlebih dahulu. 

 

Sumber gambar : 

https://www.academia.edu/12169675/Paper_Geokimia_Laut

_Materi_Sedimentasi_Laut 

Pipkin (1977) menyatakan bahwa 

sedimen adalah pecahan, mineral, atau 

material organik yang ditransforkan dari 

berbagai sumber dan diendapkan oleh 

media udara, angin, es, atau oleh air dan 

juga termasuk didalamnya material yang 

diendapakan dari material yang 

melayang dalam air atau dalam bentuk 

larutan kimia. 

Sedimen yang di jumpai di dasar 

lautan dapat berasal dari beberapa 

sumber yang menurut Reinick (Kennet, 

1992) dibedakan menjadi empat yaitu : 

(1) Lithougenus sedimen yaitu 

sedimen yang berasal dari erosi 

pantai dan material hasil erosi daerah 

up land. Material ini berasal dari sisa 

pengikisan batu-batuan di darat, hal 

https://www.researchgate.net/profile/Mujiyanto_Mujiyanto/publication/277143231_Sebaran_jenis_jenis_ikan_famili_labridae_di_Taman_Nasional_Kepulauan_Karimunjawa_Jawa_Tengah/links/5563df9808ae8c0cab36f447.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mujiyanto_Mujiyanto/publication/277143231_Sebaran_jenis_jenis_ikan_famili_labridae_di_Taman_Nasional_Kepulauan_Karimunjawa_Jawa_Tengah/links/5563df9808ae8c0cab36f447.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mujiyanto_Mujiyanto/publication/277143231_Sebaran_jenis_jenis_ikan_famili_labridae_di_Taman_Nasional_Kepulauan_Karimunjawa_Jawa_Tengah/links/5563df9808ae8c0cab36f447.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mujiyanto_Mujiyanto/publication/277143231_Sebaran_jenis_jenis_ikan_famili_labridae_di_Taman_Nasional_Kepulauan_Karimunjawa_Jawa_Tengah/links/5563df9808ae8c0cab36f447.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mujiyanto_Mujiyanto/publication/277143231_Sebaran_jenis_jenis_ikan_famili_labridae_di_Taman_Nasional_Kepulauan_Karimunjawa_Jawa_Tengah/links/5563df9808ae8c0cab36f447.pdf
http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/harpodon/article/viewFile/438/249
http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/harpodon/article/viewFile/438/249
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ini terjadi karena adanya kondisi 

fisik yang ekstrim, seperti adanya 

proses pemanasan dan pendinginan 

yang terjadi berulang-ulang di 

padang pasir. Material ini dapat 

sampai ke dasar laut melalui proses 

mekanik, yaitu tertransport oleh arus 

sungai dan atau arus laut dan akan 

terendapkan jika energi 

tertransforkan telah melemah. Saat 

sedimen sampai pada laut 

penyebarannya ditentukan oleh sifat 

fisik dari partikel-patikel itu sendiri. 

Khusunya oleh lama dan ukuran 

partikel tersebut melayang di lapisan 

air. Partikel yang berukuran besar 

akan cepat tenggelam daripada 

partikel yang kecil di mana partikel 

yang berukuran besar misalnya pasir 

akan cepat diendapkan ketika sampai 

dilaut dan cenderung mengumpul di 

daerah dekat daratan (pantai). 

Sedangkan partikel yang berukuran 

kecil seperti lumpur dan tanah liat 

diangkut lebih jauh ke tengah laut 

dan akan mengendap di daerah 

Continental Shelf dan partikel-

partikel yang berukuran sangat kecil 

diendapkan pada dasar laut yang 

paling dalam. Beberapa sungai di 

dunia yang mengalir di daerah 

daratan yang begitu luas akan 

memindahkan sejumlah besar 

sedimen ke laut.  

 

(2) Biogeneuos sedimen yaitu 

sedimen yang bersumber dari sisa-

sisa organisme yang hidup seperti 

cangkang dan rangka biota laut serta 

bahan-bahan organik yang 

mengalami dekomposisi. Sedimen 

ini berasal dari sisa-sisa kerangka 

organisme hidup yang akan 

membentuk endapan partikel-partikel 

halus yang dinamakan ooze yang 

mengendap pada daerah yang jauh 

dari  pantai. Sedimen ini 

digolongkan menjadi 2 tipe. yaitu: 

Calcareous dan Siliseous Ooze. Hal 

ini tergantung oleh organisme 

darimana mereka berasal. 

 

(3) Hidreogenous sedimen yaitu 

sedimen yang terbentuk karena 

adanya reaksi kimia di dalam air laut 

dan membentuk partikel yang tidak 

larut dalam air laut sehingga akan 

tenggelam ke dasar laut. Sebagai 

contoh manganese nodules 

(bongkahan-bongkahan mangan) 

berasal dari endapan lapisan oksida 

dan hidroksida dari besi dan mangan 
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yang terdapat di dalam sebuah 

rangkaian lapisan konsentris di 

sekitar pecahan batu atau runtuhan 

puing-puing. Jenis logam-logam lain 

seperti copper (tembaga), cobalt dan 

nikel juga tergabung di dalamnya. 

Reaksi kimia yang terjadi di sini 

bersifat sangat lambat, di mana untuk 

membentuk sebuah nodule yang 

besar diperlukan waktu berjuta-juta 

tahun dan proses ini akan berhenti 

sama sekali jika nodule telah 

terkubur dalam sedimen. Sebagai 

akibatnya nodule-nodule ini menjadi 

begitu banyak dijumpai di Lautan 

Pasifik daripada di Lautan Atlantik. 

Hal ini disebabkan karena tingkat 

kecepatan proses sedimentasi untuk 

mengukur nodule-nodule yang 

terjadi di Lautan Pasifik lebih lambat 

jika dibandingkan dengan di Lautan 

Atlantik. 

 

(4) Cosmogenous sedimen yaitu 

sedimen yang berasal dari berbagai 

sumber dan masuk ke laut melalui 

jalur media udara/angin. Sedimen 

jenis ini dapat bersumber dari luar 

angkasa, aktifitas gunung api atau 

berbagai partikel darat yang terbawa 

angin. Material yang berasal dari luar 

angkasa merupakan sisa-sisa 

meteorik yang meledak di atmosfir 

dan jatuh di laut. Sedimen yang 

berasal dari letusan gunung berapi 

dapat berukuran halus berupa debu 

volkanik, atau berupa fragmen-

fragmen aglomerat. Sedangkan 

sedimen yang berasal dari partikel di 

darat dan terbawa angin banyak 

terjadi pada daerah kering dimana 

proses eolian dominan namun 

demikian dapat juga terjadi pada 

daerah subtropis saat musim kering 

dan angin bertiup kuat. Klasifikasi 

sedimen juga bisa berdsarkan asal 

sedimen itu sendiri yaitu: 

1. Sedimen Ltihogeneous 

Merupakan sedimen yang berasal dari sisa 

pengikisan batuan di darat. Partikel batuan 

diangkut dari daratan ke lautan oleh air 

hujan dan oleh sungai. 

 

2. Sedimen Biogenous 

Merupakan sedimen yang berasal dari sisa-

sisa rangka organisme hidup yang 

membentuk partikel halus (ooze). Sedimen 

ini digolongkan ke dalam 2 tipe yaitu 

Calcareous dan Siliceous. 
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3. Sedimen Hidrogenous 

Merupakan sedimen yang terbentuk dari 

hasil reaksi kimia dalam air laut contohnya 

bongkahan mangan yang berasal dari 

endapan lapisan oksida dan hidroksida besi 

dan mangan. 

 

Sumber :  

https://www.gurugeografi.id/2017/02/jenis-sedimen-dasar-

laut.html 

https://www.academia.edu/12169675/Paper_Geokimia_Laut_Mate

ri_Sedimentasi_Laut

 

 

FAKTA FORAMINIFERA 

Foraminifera (forams for short) 

adalah organisme bersel satu (protista) 

dengan cangkang atau tes (istilah teknis 

untuk cangkang internal). Mereka berlimpah 

sebagai fosil selama 540 juta tahun terakhir. 

Cangkang biasanya dibagi menjadi ruang 

yang ditambahkan selama pertumbuhan, 

meskipun bentuk paling sederhana adalah 

tabung terbuka atau bola berongga. 

Tergantung pada spesies, cangkang dapat 

terbuat dari senyawa organik, butiran pasir 

atau partikel lain yang disemen bersama, 

atau kristal CaCO 3 (kalsit atau aragonit).

 

Sumber gambar : https://ocean.si.edu/ocean-

life/plankton/foraminifera 

Beberapa memiliki hubungan 

simbiosis dengan alga, yang mereka “tanami” 

di dalam cangkang nya. Mereka menangkap 

makanan mereka dengan jaringan 

pseudopodia tipis (disebut retikulopodia) 

yang memanjang dari satu atau lebih lubang 

di cangkang. Foraminifera bentik (dasar-

tinggal) juga menggunakan pseudopodia 

mereka untuk bergerak. 

Foraminifera ditemukan di semua 

lingkungan laut, dari intertidal ke parit laut 

terdalam, dan dari daerah tropis ke kutub, 

tetapi spesies foraminifera dapat sangat 

khusus tentang lingkungan di mana mereka 

tinggal. Ada yang berlimpah hanya di laut 

dalam, yang lain hanya ditemukan di 

terumbu karang, dan masih spesies lain 

hanya hidup di muara payau atau rawa 

https://www.gurugeografi.id/2017/02/jenis-sedimen-dasar-laut.html
https://www.gurugeografi.id/2017/02/jenis-sedimen-dasar-laut.html
https://www.academia.edu/12169675/Paper_Geokimia_Laut_Materi_Sedimentasi_Laut
https://www.academia.edu/12169675/Paper_Geokimia_Laut_Materi_Sedimentasi_Laut
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garam intertidal. Selain itu fosil foraminifera 

memiliki banyak kegunaan yaitu dalam 

bidang 

biostratigraphy,paleoecology,paleobiogeogr

aphy, dan eksplorasi minyak bumi. Salah 

satu contohnya pada bidang paleoecology 

yaitu spesies foraminifera yang berbeda 

ditemukan di lingkungan yang berbeda, ahli 

paleontologi dapat menggunakan fosil untuk 

menentukan lingkungan di masa lalu. 

Foraminifera telah digunakan untuk 

memetakan distribusi masa lalu dari daerah 

tropis, menemukan garis pantai 

kuno, dan melacak perubahan suhu laut 

global selama zaman es. Jika sampel 

foraminifera fosil mengandung banyak 

spesies yang masih ada, distribusi spesies 

saat ini dapat digunakan untuk 

menyimpulkan lingkungan di lokasi tersebut 

ketika fosil hidup.  Jika sampel mengandung 

semua atau sebagian besar spesies punah, 

masih ada banyak petunjuk yang dapat 

digunakan untuk menyimpulkan lingkungan 

masa lalu. 

Sumber artikel : 

http://www.ucmp.berkeley.edu/fosrec/Wetmore.html 

 

 


