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Abstrak 

 
Dalam ekspedisi Natuna 2010, telah dilakukan penelitian dan pengambilan sampel permukaan 

dasar laut di sekitar Kepulauan Tambelan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi informasi 
potensi alamiah abiotik dan biotik khususnya di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia. Kajian 
geologi dilakukan guna mengetahui tipe sedimen permukaan dasar laut sekitar Kepulauan Tambelan 
ditinjau dari tekstur, komposisi dan kandungan organisma. 
 Sampel-sampel sedimen yang dianalisis berupa box corer, gravity corer dari laut terbuka dan 
selat, serta sampel permukaan yang diambil langsung/penyelaman di dasar perairan dangkal pada  
lingkungan terumbu karang, pantai berpasir dan hutan bakau (mangrove). Total 35 sampel dipreparasi 
untuk kemudian diamati dengan menggunakan loop dan mikroskop, dibandingkan dengan komparator 
guna mendeskripsi warna, ukuran/besar butir, derajat pemilahan dan kesamaan butiran, bentuk butir, 
fragmen yang khas; serta kandungan organisma dalam sedimen. 
 Penelaahan geologi regional menunjukkan pulau-pulau bagian selatan tersusun oleh batuan 
granit-granodiorit Sukadana (Kgs), terumbu karang dan aluvium. Di bagian utara, selain ketiga batuan 
tersebut dijumpai lava dan breksi Batuan Gunungapi Raya (Kvr) serta retas andesit-dasit Sintang 
(Toms). 
 Sedimen laut terbuka di bagian selatan Kepulauan Tambelan tersusun oleh material yang 
lebih kasar dengan variasi butiran tinggi dan bentuk material menyudut, dibandingkan di bagian utara. 
Sedimen wilayah selat, sekitar pulau karang dan pantai  dibentuk oleh material berukuran kasar 
(didominasi pasir kasar); sedangkan sedimen muara sungai tersusun oleh material berukuran halus 
(lempung). Derajat pemilahan butiran pada sedimen selat, pantai dan sekitar terumbu karang 
umumnya buruk, berbeda dengan sedimen muara sungai yang menunjukkan pemilahan sangat baik. 
 Kandungan kerikil-pasir kuarsa banyak dijumpai pada sedimen selat dan pantai. Komposisi 
mineral karbonat atau gamping meningkat pada sedimen sekitar terumbu karang. Komponen 
tumbuhan berupa serasah banyak dijumpai pada sedimen hutan bakau. 
 Pecahan maupun cangkang organisma utuh yang teramati dalam sedimen antara lain moluska, 
echinodermata, bryozoa, spikula, koral, ostracoda dan foraminifera. Kelimpahan foraminifera bentik 
sebagai indikator lingkungan laut menunjukkan nilai tertinggi pada lingkungan laut terbuka di 
wilayah utara. Dalam sedimen selat dan sekitar terumbu dijumpai foraminifera dengan jumlah yang 
cukup melimpah. Sedimen pantai dan hutan bakau mengandung foraminifera bentik dalam jumlah 
sangat sedikit.   
  Perbedaan tipe sedimen dan kandungan organisma yang cukup signifikan terekam pada 
wilayah laut lepas di bagian selatan dan utara. Wilayah selat, terumbu karang, pantai berpasir dan 
muara sungai masing-masing menunjukkan karakteristik sedimen tertentu. Hal tersebut terutama 
dipengaruhi oleh sumber sedimen dan arus yang membentuk rejim pengendapan setempat.  
 
 



Abstract 
 

In the 2010 Natuna Expedition 2010, the surface sediment samples around Tambelan Islands 
were collected and analyses. The expedition finding has been used to figure out the abiotic and biotic 
potential, particulary in the border between Indonesia and Malysia.Geological study was carried out to 
observe the marine surface sediment type around Tambelan Islands based on texture, composition and 
organism content.  
 The sediment samples  consist of the box corer or the gravity corer from open marine and 
strait; as well as the submerge samples from shallow marine near reef, sandy coastal and mangrove. 
The laboratory analyses upon total 35 sediment samples  were conducted using a loope and a 
microscope, and compared to describe the colour, grain size, sorting, shape, typical fragments and 
organisms.   
 The regional geology study indicated that the islands on southern area was composed by 
Sukadana granite-granodiorite (Kgs), reef and alluvium. On the other hand, in northern area was  
composed by Gunungapi Raya lava and volcanic breccia (Kvr); andesite-dasite dyke Sintang (Toms) 
besides that three lithologies.  
 Open marine sediment from the southern area composed by coarser materials with higher size 
and sharped variety, compared with the northern area. Sediments from strait, reefal and coastal area 
was formed by coarse materials (coarse sand), other wise, estuary sediments consist of fine materials 
(clay). The poorly grain sorting of materials was represented by the strait, coastal and reefal 
sediments; in contrast to the very well sorting of the estuary sediment.  
 The coarse sand – pebble fragments were commonly found in strait and coastal sediments. 
Carbonate mineral components reached the optimum content in reefal sediments. Litter plants were 
often encountered in mangrove sediments.  
     Broken or whole organism shells was recorded in sediments; consist of molluscs, 
echinoderms, bryozoans,  spicules, coral, ostracods and foraminifera. Abundancy of benthic 
foraminifera as marine environmental indicator represented the highest grade in northern open marine. 
In strait and reefal area, foraminifera commonly encountered. The lowest abundancy of benthic 
foraminifera was recorded in coastal and mangrove sediments.   
  The significant difference of sediment type and organism was recorded from open marine in 
southern area compared to the northern area. The sediments from strait, reefal, coastal, estuary 
signified the typical sediment characteristic. The phenomenons was affected by source and local 
depositional regime.  
 

Latar belakang   

Ekspedisi Natuna diselenggarakan sebagai bentuk penelitian kerjasama antara Pusat 

Penelitian Oseanografi (P2O) LIPI dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(DP2M) Ditjen DIKTI KEMENDIKNAS. Kegiatan ini berlangsung selama 6 bulan, 

melibatkan beberapa peneliti dari P2O LIPI dan dosen dari berbagai perguruan tinggi dengan 

beragam disiplin ilmu. Dalam kegiatan ekspedisi antaralain dilakukan penelitian dan 

pengambilan sedimen permukaan dasar laut di Perairan Natuna dengan menggunakan Kapal 

Riset Baruna Jaya VIII yang berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 19 November 2010. 



Hasil ekspedisi Natuna diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan 

pembangunan daerah berwawasan lingkungan. Untuk mencapai sasaran tersebut, data dasar 

geologi dan sampel sedimen permukaan dasar laut di Perairan Tambelan turut dikaji guna 

memberikan informasi potensi alamiah abiotik dan biotik wilayah perairan. Penelitian 

kelautan dirasakan sangat penting, mengingat lebih dari 70% wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia merupakan lautan. Di samping itu, diharapkan kita dapat mengenal lebih 

baik potensi Perairan Natuna yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. 

Sedimentasi Perairan Tambelan yang terletak pada batas luar Paparan Sunda 

menunjukkan fenomena yang menarik. Arus dari China Selatan, dari arah Pulau Kalimantan 

dan arus lokal mempengaruhi proses pengendapan sehingga menghasilkan perbedaan tipe 

sedimen di bagian selatan dan utara Kepulauan Tambelan ditinjau  dari tekstur, komposisi 

butiran, serta kandungan organisma. Asal sumber sedimen juga sangat mempengaruhi tipe 

sedimen yang terbentuk. 

 

Tinjauan pustaka 

 

Berdasarkan pembagian laut menurut Nybakken (1992), wilayah perairan sekitar 

Kepulauan Tambelan termasuk laut lepas dan pesisir. Berdasarkan faktor fisik dan sebaran 

komunitas biotanya, kedalaman laut daerah ini termasuk dalam zona litoral dan neritik. Pada 

zona litoral, daerah peralihan antara kondisi daratan dan lautan, sedimentasi dipengaruhi oleh 

proses alami laut (seperti pasang surut dan angin laut) maupun darat (seperti sedimentasi 

akibat penggundulan hutan dan aliran air tawar dari sungai). Zona neritik berada pada kisaran 

kedalaman saat surut terendah sampai kedalaman yang dapat ditembus matahari (±200 

meter). Secara geografis, perairan Tambelan termasuk wilayah paparan (continental shelf) 

   

Sedimen permukaan dasar laut 

 Sedimen adalah material bahan padat, berasal dari batuan yang mengalami proses 

pelapukan; peluluhan (disintegration); pengangkutan oleh air, angin dan gaya gravitasi; serta 

pengendapan atau terkumpul oleh proses atau agen alam sehingga membentuk lapisan-lapisan 

di permukaan bumi yang padat atau tidak terkonsolidasi (Bates dan Jackson, 1987). Boggs 

(1986) menyebutkan sedimen permukaan dasar laut umumnya tersusun oleh: material 

biogenik yang berasal dari organisma; material autigenik hasil proses kimiawi laut (seperti 

glaukonit, garam, fosfor); material residual; material sisa pengendapan sebelumnya; dan 

material detritus sebagai hasil erosi asal daratan (seperti kerikil, pasir, lanau dan lempung). 



 

Batuan penyusun 

 Supandjono (1955) telah memetakan Kepulauan Tambelan dan sekitarnya, dan 

menyebutkan bahwa litologi daerah ini terdiri atas: 

a. Batuan Gunungapi Raya (Kvr): berupa lava andesik-basaltik dan breksi; kehitaman; 

memperlihatkan kekar-kekar yang terisi kuarsa; dengan umur pentarikhan K-Ar 106 

juta tahun. 

b. Kerabat Granit Sukadana (Kgs): tersusun oleh granit, granodiorit putih kotor-coklat 

muda, setempat merah muda; umumnya terkekarkan; mengandung batuan asing 

andesit-basalt; menerobos Batuan Gunungapi Raya; umur pentarikhan K-Ar 84 juta 

tahun. 

c. Kerabat Intrusif Sintang (Toms): berupa retas andesit dan dasit berwarna kelabu 

muda-kelabu tua; terkekarkan; tampak menerobos satuan granit Sukadana dan Batuan 

Gunungapi Raya; umur pentarikhan K-Ar 20-37 juta tahun 

d. Terumbu karang. 

e. Aluvium (Qa): berupa lumpur, lempung, pasir, kerikil dan kerakal; umumnya masih 

lepas; merupakan hasil endapan sungai dan pantai. 

 

Metoda penelitian 

  Objek  penelitian adalah sampel-sampel sedimen permukaan dasar laut sekitar 

Kepulauan Tambelan berupa box core, gravity core maupun sampel yang diambil langsung 

dari dasar perairan dangkal di lingkungan terumbu karang, pantai berpasir, dan hutan bakau 

(mangrove).  

 

Metoda sampling  

Di perairan lepas pantai sampai laut terbuka, sampel sedimen diambil pada 12 stasiun 

pengamatan dengan cara diderek (dredging) untuk mendapatkan box corer sample berukuran 

50 x 60 x 40 cm.  Sampel yang diambil tidak dipengaruhi oleh aliran/pergerakan air sewaktu 

box diangkat dari dasar laut ke atas kapal. Hal ini ditunjukkan oleh jernihnya bagian air 

permukaan yang ada di dalam box sampel yang berarti sedimen tidak mengalami perubahan 

susunan (rusak). 

  Pada 5  lokasi terpilih, pengambilan sedimen lunak maupun keras dari dasar laut 

dilakukan dengan metoda coring atau jatuh bebas untuk mendapatkan gravity corer atau 



penginti jatuh bebas. Dengan cara ini, dasar laut ditembus secara vertikal hingga 3 meter 

panjang untuk sampling sedimen-sedimen oseanik yang masih gembur dan jenuh air. 

 Selain sampel box corer dan gravity corer, dilakukan pengambilan sampel permukaan 

dasar laut secara langsung atau dengan cara menyelam di perairan dangkal. Pada zona litoral 

dan sekitar terumbu karang dengan kedalaman < 12 meter diambil 11 sampel sedimen; di 

pantai berpasir diambil 7 sampel, dan di hutan bakau diambil 5 sampel.  

 

Lokasi pengambilan sampel 

  Sampel-sampel diambil mewakili bagian selatan dan utara Kepulauan Tambelan; 

dengan lokasi, kedalaman dan jenis sampel pada masing-masing stasiun tercantum pada 

Tabel 1a dan 1b. Adapun sebaran lokasi pengambilan sampel dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Bahan dan Alat 

Alat yang dipergunakan dalam pemisahan sedimen dari core adalah pisau dan spatula, 

plastik sampel, kertas label untuk menandai/memberi nama lokasi pengambilan sampel, alat 

tulis, dan kamera.  

Sedimen diamati menggunakan loop (pembesaran 10 dan 20 x) dan mikroskop 

(pembesaran 40 x), kemudian dibandingkan menggunakan komparator-komparator besar 

butir, prosentase komposisi, bentuk butir atau  kebundaran (roundness). Sebelum diamati di 

bawah mikroskop, sedimen dipreparasi dengan metode oles tipis (smear slides), untuk 

selanjutnya ditentukan warna, ukuran / besar butir (grain size) dinyatakan dalam prosentase, 

derajat pemilahan dan kesamaan butiran (sorting), bentuk butiran, pembentuk butiran yang 

khas (mineral, batuan, organisma, gelas) dan perkiraan prosentasenya. Sedimen 

dikelompokkan berdasarkan ukuran butir mengacu pada klasifikasi yang diperkenalkan oleh 

Wentworth (1922) dan Krumbein (1934); serta bentuk butir oleh Krumbein (1941). 

Untuk dapat mengetahui kandungan organisma yang terkandung dalam sedimen, 

sampel terlebih dahulu dipreparasi dengan metode residu (Pringgoprawiro dan Kapid, 2000) 

atau dikenal juga sebagai pencucian sampel. Preparasi dilakukan dengan merendamnya 

dalam air, atau melarutkannya dalam H2O2 (10-15%) (jika sedimen keras); selanjutnya dicuci 

dengan air yang deras di atas tiga saringan 0,063; 0,25; 0,5 dan 1 mm. Residu yang tertinggal 

pada saringan diambil dan kemudian dikeringkan di dalam pemanas atau oven (+ 30 oC). 

Setelah kering, residu dikemas dalam plastik dan diberi label. Kandungan organisma diamati 

dan dideskripsi menggunakan mikroskop binokuler dengan pembesaran 40 x, yang ditujukan 



untuk mengamati morfologi dan menentukan jenisnya. Alat lain yang diperlukan adalah 

microfossil slides, picking tray, kuas besar dan kecil. 

 

Hasil dan pembahasan 

 

Litologi Kepulauan Tambelan 

Dari penelaahaan geologi regional menurut Supandjono (1955), diketahui pulau-pulau 

bagian selatan, meliputi Menggirang Kecil, Menggirang Besar, Benua, Lipi, Jelak, Tamban 

dan Ibul; tersusun oleh batuan granit Sukadana (Kgs), terumbu karang, dan aluvium. Adapun 

di pulau-pulau bagian utara, meliputi Uwi, Sendulang Kecil, Sedua Besar, Bungin dan 

Tambelan, selain ketiga batuan tersebut, dijumpai lava dan breksi Batuan Gunungapi Raya 

(Kvr) dan Kerabat Intrusif Sintang (Toms) yang keras. 

 

Tektur sedimen permukaan dasar laut Perairan Tambelan 

Berdasarkan hasil pengamatan megaskopis dan mikroskopis sedimen permukaan 

dasar laut Perairan Tambelan (sebagaimana terlihat pada Tabel 2), tekstur sedimen dapat 

diklasifikasikan dalam: lempung, lempung lanauan, lempung pasiran, lanau lempungan, 

lanau, pasir lempungan, pasir lanauan, pasir (sangat halus sampai sangat kasar), pasir 

kerakalan dan kerakal.  

 

 
Gambar 2. Sedimen penyusun bagian atas gravity corer ST- 1 

 

 

 

Terdapat pola distribusi atau sebaran ukuran material, pemilahan dan kebundaran 

sedimen di wilayah laut terbuka perairan ini. Di bagian selatan Kepulauan Tambelan, 

sedimen  tersusun oleh material berukuran butir besar (umumnya pasir); sebaliknya, di bagian 

utara sedimen tersusun oleh material yang relatif berbutir lebih halus, yaitu lempung pasiran 



sampai pasir sangat halus. Variasi butiran penyusun sedimen di bagian selatan lebih tinggi 

dibandingkan daerah utara, atau dapat dikatakan derajat pemilahan dan kesamaan ukuran 

butir (sorting) sedimen di bagian selatan lebih buruk.  

Komposisi fraksi kasar dan halus menunjukkan pola distribusi yang khas di wilayah 

laut terbuka. Komposisi fraksi kasar cenderung menyebar dalam sedimen di bagian selatan, 

sedangkan dominasi fraksi halus umum dijumpai di bagian utara. 

Bentuk butiran sedimen klastika erat hubungannya dengan proses sedimentasi. Bentuk 

material sedimen menyudut dijumpai pada sedimen laut terbuka di wilayah selatan serta 

sedimen selat di bagian tengah Perairan Tambelan. Data ini menunjukkan bahwa sedimen 

tersebut diendapkan tidak jauh dari asal sumbernya. Hal yang berbeda terekam pada sedimen 

laut terbuka di bagian utara yang memperlihatkan bentuk material lebih membundar dengan 

ukuran butir kecil. Hal ini menunjukkan telah mengalami proses sedimentasi lebih sempurna. 

Pada kondisi ini, asal sumber batuan agak sulit ditentukan. 

Tidak terdapat perbedaan tekstur sedimen yang signifikant untuk wilayah selat, 

sekitar pulau karang, pantai dan muara sungai di bagian selatan dibandingkan dengan utara 

Kepulauan Tambelan. Sedimen-sedimen di wilayah selat bagik di selatan maupun utara 

umumnya tersusun oleh material berukuran kasar dengan variasi butiran yang sangat 

beragam, yaitu pasir lempungan hingga kerakal. Sedimen di sekitar pulau karang dan 

terumbu karang maupun di pantai berpasir tersusun oleh material berukuran kasar atau  

didominasi oleh pasir kasar. Sedimen hutan bakau atau sekitar muara sungai tersusun oleh 

material berukuran halus atau didominasi lempung.  

Di wilayah selat, pantai berpasir dan sekitar terumbu karang, derajat pemilahan 

umumnya buruk. Hal ini berbeda dengan sedimen sekitar muara sungai yang menunjukkan 

pemilahan sangat baik. 

 

Komposisi butiran 

Sedimen berbutir kasar dengan kandungan kerikil-pasir kuarsa dijumpai di wilayah 

selat; sedangkan sedimen yang lebih halus diendapkan di laut terbuka. Komposisi mineral 

karbonat atau gamping meningkat pada sedimen sekitar pulau karang dan terumbu karang. 

Mineral ini juga dijumpai pada sedimen laut terbuka dan pantai berpasir, namun tidak 

teridentifikasi pada hutan bakau. Komponen tumbuhan berupa serasah dalam sedimen hutan 

bakau menunjukkan peningkatan proporsi dibandingkan dengan wilayah lain. Batubara juga 

ditemukan pada sedimen hutan bakau. 

 



Kandungan organisma   

Pecahan cangkang organisma/mikroorganisma maupun bentuk yang masih utuh 

teramati dalam sedimen, antaralain adalah moluska, echinodermata, bryozoa, spikula, koral, 

ostracoda dan foraminifera (sebagaimana tercantum pada Tabel 3). Filum moluska yang 

teridentifikasi diantaranya adalah gastropoda (termasuk turritella) dan  pelecypoda.    

Untuk mengetahui kelimpahan dan keanekaragaman mikrofauna, analisis kuantitatif 

secara khusus dilakukan terhadap foraminifera bentik sebagai salah satu indikator lingkungan 

laut. Jenis yang dominan pada sedimen  adalah subordo Rotaliina yang bercangkang gamping 

hyalin; pada beberapa sampel tampak didominasi oleh subordo Milioliina yang bercangkang 

porselen. Kelimpahan tinggi dan keanekaragaman tinggi foraminifera bentik teridentifikasi 

pada sedimen laut terbuka di bagian utara (66 sampai 96 spesimen, rata-rata = 79 spesimen); 

nilai yang lebih rendah terekam di selatan (46 sampai 97 spesimen, rata-rata = 63 spesimen). 

Di wilayah selat, kelimpahan foraminifera bentik cukup tinggi (32 sampai 53 spesimen, rata-

rata = 44 spesimen). Kelimpahan foraminifera di sekitar pulau karang dan terumbu karang 

sangat variatif (4 sampai 49 spesimen); hal ini diperkirakan dipengaruhi oleh tekstur 

sedimennya). Adapun kelimpahan foraminifera di pantai umumnya sangat jarang (4 

spesimen). Pada sedimen hutan bakau, foraminifera ditemukan dalam jumlah yang sangat 

sedikit (1 sampai 4 spesimen), berwarna kehitaman atau abu-abu kehitaman dan telah rusak.  

 

Faktor fisik oseanografi    

Faktor oseanografi mempengaruhi proses pengendapan di bagian selatan dan utara. 

Sistem arus regional dipengaruhi oleh dua sistem arus besar, yaitu arus regional dan musiman 

(monsoon). Arah arus dominan dari baratlaut ke timurlaut sekaligus mengisi perairan selat, 

dan arus surut dominan dari tenggara ke barat laut. Rejim pengendapan dengan arus turbidit 

cenderung terjadi di bagian selatan, berbeda dengan sedimentasi arus tenang di bagian utara. 

Hal ini ditunjukkan oleh indeks kekeruhan yang lebih tinggi di selatan dibandingkan utara 

daerah penelitian. 

Tingkat kecerahan yang diukur pada 7 stasiun sekitar pulau karang dan terumbu 

karang di selatan Kepulauan Tambelan menunjukkan kisaran 5,03 sampai 9,4 M (rata-rata = 

7,05 M), sedangkan tingkat kecerahan pada 4 stasiun di bagian utara menunjukan kisaran 

8,46 sampai 10,73 M (rata-rata = 9,31 M). Salinitas menunjukkan kisaran antara 30 sampai 

33 ppm (rata-rata = 31,9 ppm). 

 

Kesimpulan 



Terdapat pola distribusi dan sebaran tipe sedimen permukaan dasar laut terbuka di bagian 

selatan dan utara Kepulauan Tambelan, ditinjau dari tekstur (mencakup ukuran material, 

pemilahan dan kebundaran) serta komposisi butiran dan kandungan organisma. Wilayah 

selat, terumbu karang, pantai dan muara sungai masing-masing menunjukkan karakteristik 

sedimen tertentu yang relatif sama untuk bagian selatan dan utara. Sumber sedimen dan arus 

yang bekerja telah membentuk pola sedimentasi tertentu dimana rejim pengendapan dengan 

arus turbidit relatif berkembang di laut terbuka selatan Kepulauan Tambelan, dan arus tenang 

di utara. Arus lokal mempengaruhi pembentukan sedimen di wilayah selat, sekitar terumbu 

karang, pantai dan muara sungai.   
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Tabel 1a. Lokasi pengambilan sampel selatan Kepulauan Tambelan  

Stasiun 
pengamatan 

Geografis kedalaman  
(m) jenis sampel 

ST – 1 laut terbuka 34,18 box corer dan gravity corer  
ST – 2 laut terbuka  32,52 box corer   
ST – 4 laut terbuka  39,4 box corer dan gravity corer   l 
ST – 5 selat  30,44 box corer  
ST – 7 laut terbuka  38,5 box corer  
ST – 8  selat 36,48 box corer dan gravity corer  
ST – 10  laut terbuka 47,43 box corer   
ST – 11 selat  56,97 box corer   
K – 1  terumbu P. Tambelan   < 2 sampel permukaan   
K – 2   terumbu P. Menggirang Kecil  6 sampel permukaan  
K – 3 terumbu  P. Menggirang Besar 6 sampel permukaan  
K – 4 terumbu P. Jelak 8 sampel permukaan  
K – 5  terumbu P. Lipih 12 sampel permukaan  
K – 6  terumbu P. Ibul 6 sampel permukaan  
K – 7   terumbu P. Tamban 9,5 sampel permukaan  
L – 1 P. Tambelan.  < 2 sampel pantai berpasir 
L – 2 P. Menggirang Besar < 2 sampel pantai berpasir 
L – 3  P. Lipih < 2 sampel pantai berpasir  
L – 4  P. Jelak < 2 sampel pantai berpasir  
L – 5  P. Tamban < 2 sampel pantai berpasir 
M - 1   P. Tambelan < 2 sampel sedimen hutan bakau  
M – 2  P. Jelak < 2 sampel sedimen hutan bakau 
M – 3 S. Durian – Tambelan < 2 sampel sedimen hutan bakau 
M – 4  Pulau Benua < 2 sampel sedimen hutan bakau  

 
 

Tabel 1b. Lokasi pengambilan sampel utara Kepulauan Tambelan  

Stasiun 
pengamatan 

geografis kedalaman  
(m) jenis sampel 

ST – 3 laut terbuka  63,25 box corer dan gravity corer  
ST – 6 laut terbuka 30,60 box corer   
ST – 9  laut terbuka 39,5 box corer   
ST – 12 laut terbuka 48,98 box corer dan gravity corer  
K – 8   terumbu Pulau Uwi 5 sampel permukaan  
K – 9  terumbu P. Sedulang Kecil 4 sampel permukaan  
K – 10  terumbu P. Sedua Besar 4 sampel permukaan  
K – 11   terumbu  Pulau Bungin 5 sampel permukaan  
L – 6  Pulau Uwi < 2 sampel pantai berpasir 1 
L – 7 Pulau Uwi < 2 sampel pantai berpasir 2 
M – 5  Pulau Uwi < 2 sampel sedimen hutan bakau  
 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Deskripsi sedimen permukaan dasar laut Kepulauan Tambelan

Pasir halus

Butiran, 
Kerakal Bentuk butir

1 2 > 2

ST ‐ 1
Lanau 

lempungan 
0

abu‐abu 
kehijauan

baik

ST ‐ 2 Pasir (sedang)  0 coklat muda sedang
membundar tanggung 
sampai menyudut

ST ‐ 4 Pasir (halus)  0
abu‐abu 
kehijauan

sedang
membundar tanggung 
sampai menyudut

ST ‐ 7 Pasir (sedang)  5
abu‐abu 
kehijauan

buruk

ST ‐ 10 Pasir (kasar) 5 coklat muda buruk
bentuk membundar 
tanggung sampai 

menyudut, tidak padat

ST ‐ 3 Lempung pasiran <1
abu‐abu 
kehijauan

sedang

ST ‐ 6 
Pasir (sangat 

halus)
<1

abu‐abu 
kehijauan

baik
membundar tanggung 

sampai menyudut tanggung

ST ‐ 9  Lempung pasiran <1
abu‐abu 
kehijauan

baik

ST ‐ 12
Pasir 

lempungan
0

abu‐abu 
kehijauan

baik
membundar tanggung 

sampai menyudut tanggung

ST ‐ 5 Kerakal 90 coklat muda buruk
membundar tanggung 
sampai menyudut

ST ‐ 8 Pasir lempungan 0
abu‐abu 
kehijauan

buruk
menyudut tanggung sampai 

menyudut

ST ‐ 11
Pasir 

lempungan
0 coklat muda buruk

membundar tanggung 
sampai menyudut tanggung

K ‐ 1 Pasir kasar 7 coklat muda buruk
menyudut tanggung sampai 

menyudut

K ‐ 2 Pasir kasar 5 coklat muda buruk
membundar tanggung 

sampai menyudut tanggung

K ‐ 3
Pasir kasar 
kerakalan

25 coklat muda buruk
menyudut sampai 
menyudut tanggung

K ‐ 4 Pasir sedang  3
coklat abu‐

abu
buruk

membundar tanggung 
sampai membundar

K ‐ 5 Pasir kasar 5 coklat muda buruk
menyudut sampai 

membundar tanggung, 
banyak kuarsa

K ‐ 6 Pasir kasar 7 coklat muda buruk
membundar tanggung 

sampai menyudut tanggung

K ‐ 7 Pasir sedang  3
abu‐abu 
muda

buruk
membundar sampai 
menyudut tanggung

K ‐ 8 Pasir sedang  3 coklat muda baik
menyudut sampai 

membundar tanggung

K ‐ 9
Pasir sangat 
kasar ‐ kasar

5 coklat muda buruk
menyudut sampai 

membundar tanggung

K ‐ 10
Pasir halus ‐ 
sangat halus

5
abu‐abu 
muda

baik
menyudut sampai 

membundar tanggung

K ‐ 11 Pasir kasar 10
abu‐abu 

kecoklatan
buruk

membundar tanggung 
sampai menyudut 

tanggung, sperisitas rendah 
sampai sedang

L ‐1 Pasir kasar 0 coklat muda buruk
menyudut tanggung sampai 

menyudut

L ‐ 2 Pasir halus 10 coklat muda buruk
menyudut tanggung sampai 

membundar 

L ‐ 3
Pasir kasar ‐ 
sangat kasar

10 coklat muda buruk
membundar tanggung 
sampai menyudut

L ‐ 4 Pasir kasar 7 coklat muda sedang
membundar sampai 
menyudut tanggung

L ‐ 5
Pasir kasar ‐ 
sangat kasar

30 coklat muda buruk
menyudut tanggung sampai 

membundar tanggung

L ‐ 6
Pasir sedang ‐ 

kasar
0 coklat muda buruk

membundar sampai 
membundar tanggung

L ‐7 Pasir kasar 10 hitam buruk
menyudut tanggung sampai 

menyudut

M ‐ 1 Lempung 0 hitam

M ‐ 2 Lempung lanauan 2 abu‐abu tua

M – 3 Pasir halus 0
abu‐abu 

kehitaman
sangat baik

membundar tanggung 
sampai membundar

M ‐ 4 Lanau <1 hitam

Utara M ‐5 Lempung pasiran 0 hitam
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Tabel 3. Kandungan organisma dalam sedimen permukaan dasar laut  Kepulauan Tambelan

% Deskripsi

ST ‐ 1
Lanau 

lempungan
7

pecahan cangkang moluska, sebagian utuh; ostracoda; bryozoa, cangkang foraminifera bentik melimpah (72 
spesimen)

ST ‐ 2 Pasir (sedang)  5
putih kotor, dijumpai banyak cangkang ostracoda  utuh, pecahan moluska; bryozoa; fragmen koral; berukuran 

hingga  > 1 mm, sebagian pecah; foraminifera  bentik melimpah (97 spesimen) 

ST ‐ 4 Pasir (halus)  2 putih kotor, pecahan cangkang moluska; bryozoa; spikula; foraminifera  bentik (52 spesimen)

ST ‐ 7 Pasir (sedang)  5 cangkang moluska, sebagian pecah; ostracoda; bryozoa; spikula; foraminifera bentik (46 spesimen) 

ST ‐ 10 Pasir (kasar) 5
banyak pecahan cangkang moluska, ukuran besar > 2mm, sebagian utuh; ostracoda; bryozoa; spikula;  

foraminifera  bentik (48 spesimen)

ST ‐ 3 Lempung pasiran 2
pecahan cangkang moluska; ostracoda; bryozoa; spikula, beberapa  berukuran > 0,5 cm, foraminifera  bentik 

melimpah  (96 spesimen)

ST ‐ 6 
Pasir (sangat 

halus)
5 pecahan cangkang moluska; bryozoa; serasah; foraminifera  bentik melimpah (75 spesimen) 

ST ‐ 9  Lempung pasiran <1 pecahan cangkang moluska,  turritella ; foraminifera  bentik cukup melimpah (66 spesimen)

ST ‐ 12
Pasir 

lempungan
2% pecahan cangkang moluska; ostracoda; bryozoa; spikula; foraminifera bentik melimpah (78 spesimen)

ST ‐ 5 Kerakal 30
cangkang melimpah berukuran besar, moluska,bryozoa; echinodermata; serasah; umumnya > 0.5 cm, sebagian 

menempel pada  karang; foraminifera bentik kecil (53 spesimen) 

ST ‐ 8 Pasir lempungan 2 pecahan cangkang moluska; ostracoda; bryozoa; spikula; foraminifera  bentik (32 spesimen)

ST ‐ 11
Pasir 

lempungan
7

pecahan cangkang moluska; ostracoda; bryozoa; echinodermata; spikula; mengandung batubara; foraminifera 
bentik (47 spesimen)

K ‐ 1 Pasir kasar 10
pecahan koral, cangkang moluska  ada  yg berukuran > 1 cm; ostracoda; bryozoa; spikula; foraminifera  bentik  

(49 spesimen)

K ‐ 2 Pasir kasar 10 pecahan cangkang moluska; ostracoda; spikula; bryozoa; fragmen koral; foraminifera  bentik (29 spesimen)

K ‐ 3
Pasir kasar 
kerakalan

>15
pecahan cangkang moluska; fragmen koral berukuran > 1 cm; ostracoda; bryozoa; foraminifera bentik (29 

spesimen)

K ‐ 4 Pasir sedang  2 pecahan cangkang pelecypoda  putih kotor; bryozoa; pecahan koral; foraminifera  bentik (28 spesimen)

K ‐ 5 Pasir kasar 2
pecahan cangkang putih kotor; pecahan koral, teridentifikasi red coral ;  pelecypoda; bryozoa;  foraminifera  

bentik (22 spesimen)

K ‐ 6 Pasir kasar 5 pecahan cangkang putih kotor, moluska; bryozoa; pecahan koral; serasah; foraminifera bentik (38 spesimen)

K ‐ 7 Pasir sedang  <1 pecahan cangkang moluska; bryozoa; pecahan koral; serasah; foraminifera  bentik (44 spesimen)

K ‐ 8 Pasir sedang  5 pecahan cangkang rata‐rata  0.5 cm, sebagian kecil utuh, moluska;  bryozoa; foraminifera  bentik (25 spesimen)

K ‐ 9
Pasir sangat 
kasar ‐ kasar

5 pecahan cangkang dijumpai melimpah moluska; ostracoda; foraminifera bentik (41 spesimen)

K ‐ 10
Pasir halus ‐ 
sangat halus

<1
dijumpai pecahan koral panjang hingga 3 cm, pecahan cangkang lain sedikit, pecahan moluska; bryozoa; 

foraminifera bentik kecil jarang (10 spesimen)

K ‐ 11 Pasir kasar 10
dijumpai pecahan cangkang melimpah koral; moluska; bryozoa;  ostracoda; spikula; foraminifera bentik sangat 

jarang (4 spesimen)

L ‐1 Pasir kasar > 10
pecahan koral; pecahan cangkang moluska; ostracoda; bryozoa; foraminifera bentik sangat jarang (17 

spesimen)

L ‐ 2 Pasir halus <1 pecahan cangkang moluska; foraminifera bentik sangat jarang (3 spesimen)

L ‐ 3
Pasir kasar ‐ 
sangat kasar

5 pecahan koral, spikula  ada  yang berukuran besar > 1 cm; foraminifera  bentik sangat jarang (2 spesimen)

L ‐ 4 Pasir kasar 2
cangkang moluska, sebagian utuh, ditemukan pasir hitam; pecahan koral; foraminifera  bentik sangat jarang (4 

spesimen)

L ‐ 5
Pasir kasar ‐ 
sangat kasar

5
dijumpai cangkang moluska  > 2 cm; beberapa  pecahan koral berukuran halus; foraminifera  bentik sangat 

jarang (6 spesimen)

L ‐ 6
Pasir sedang ‐ 

kasar
pecahan cangkang moluska; pecahan koral; foraminifera  bentik sangat jarang (6 spesimen)

L ‐7 Pasir kasar 10
banyak cangkang, umumnya  pecah, dijumpai pecahan koral; ostacoda; foraminifera bentik sangat jarang (5 

spesimen

M ‐ 1 Lempung
sangat sedikit, pecahan koral; spikula; foraminifera  bentik sangat jarang (4 spesimen), abu‐abu kehitaman, 

telah rusak

M ‐ 2 Lempung lanauan 2
pecahan cangkang putih kecoklatan, moluska; bryozoa; spikula; foraminifera  bentik kecil sangat jarang (4 

spesimen)

M – 3 Pasir halus <1 dijumpai serasah, batubara; pecahan gastropoda  dan pecahan koral; hanya  1 spesimen foraminifera  bentik

M ‐ 4 Lanau 10
cangkang hampir seluruhnya  pecah, moluska, warna putih kotor, ukurannya  kecil‐kecil, dijumpai serasah > 2 

mm; foraminifera  bentik sangat jarang (2 spesimen, abu‐abu kehitaman

Utara M ‐5 Lempung pasiran putih, pecahan cangkang; hanya 1 spesimen foraminifera  bentik, bercangkang gamping hyalin
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Selatan

Selatan

Utara

Pantai 
berpasir

Selatan

Sekitar pulau 
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Stasiun 
pengamatan / 

sampel
Nama sedimen

Kandungan cangkang organisma
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Laut Terbuka

Selat

Selatan

 



 

Gambar 1. Lokasi pengambilan sampel sedimen permukaan dasar laut 

 


