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ABSTRAK  
 

Informasi mengenai lamun dan fungsinya sebagai penyimpan karbon masih 
terbatas, terutama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur 
kemampuan penyimpanan karbon, menghitung total cadangan karbon dan 
mengetahui bentuk-bentuk upaya perlindungan yang telah dilakukan terhadap 
padang lamun di Perairan Pulau Pari Teluk Jakarta. Penelitian dilakukan pada 
bulan Desember 2014. Metode yang digunakan adalah gabungan metode 
kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dimaksudkan untuk mengukur 
cadangan karbon dan kemampuan penyimpanan karbon, sedangkan metode 
kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui upaya perlindungan yang telah 
dilakukan terhadap padang lamun di lokasi tersebut. Data kuantitatif dianalisa 
dengan analisis statistik deskriptif sederhana menggunakan SPSS 16.0, sedangkan 
data kualitatif dianalisa mengunakan tiga jalur analisis data kualitatif sesuai 
metode Miles & Huberman (1992), yaitu reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan penyimpanan karbon pada 
komunitas padang lamun di Perairan Pulau Pari Teluk Jakarta berkisar antara 
0,006-1,048 gC/m2/hari, sedangkan cadangan karbon berkisar antara 0,23-346,10 
gC/m2. Adapun upaya perlindungan yang telah dilakukan terhadap padang lamun 
di Perairan Pulau Pari Teluk Jakarta, antara lain: (1) Pembuatan Zonasi Wisata 
Pendidikan dan Pendirian Daerah Perlindungan Biota Laut (DPBL) dan (2) 
Penyusunan Peraturan RW/Desa. Beberapa upaya perlindungan lamun yang 
direkomendasikan, yaitu: (1) Pembuatan dan Monitoring Permanent Sample Plot 
(PSP) padang lamun; (2) Pembentukan Daerah Perlindungan Lamun (DPL) atau 
Kawasan Konservasi Lamun (KKL); (3) Pelibatan peran serta masyarakat dalam 
upaya perlindungan ekosistem lamun dan (4) Penegakan hukum secara konsisten. 

 
Kata kunci : cadangan karbon, penyimpanan karbon, upaya perlindungan, padang 

lamun, Pulau Pari. 
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CARBON STOCK, CARBON STORAGE CAPABILITY AND PROTECTIVE 
ACTION FOR SEAGRASS MEADOW IN PARI ISLAND, JAKARTA BAY 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
Information on seagrass and its function as a carbon storing in Indonesia is 

still limited. This study aims to measure the carbon storage capabilities, to 
calculate the total carbon stocks and determine the forms of protection efforts that 
have been made to the seagrass meadow in Pari Island, Jakarta Bay. This study 
was conducted in December 2014 using combination of quantitative and 
qualitative methods. Quantitative method intends to measure carbon stocks and 
carbon storage capabilities, while the qualitative method intends to determine the 
protective actions that have been carried out on the seagrass meadow at this site. 
Quantitative data were analyzed by simple descriptive statistical analysis using 
SPSS 16.0, while qualitative data was analyzed using three lines of qualitative 
data analysis according to the methods Miles & Huberman (1992): data 
reduction, data presentation and conclusion. 

The result shows that the carbon storage capacity at seagrass communities 
in Pari Island, Jakarta Bay ranges from 0.006 to 1.048 gC/m2/day, while the 
carbon stocks ranges from 0.23 to 346.10 gC/m2. Protective actions that have 
been made to the seagrass meadow in the Pari Island, Jakarta Bay, such as: (1) 
Development of Zoning Tourism Education and Establishment of Marine 
Protected Areas (MPAs) and (2) Arrangement of Local Regulation (Peraturan 
RW/Desa). Some recommended protective actions for seagrass, as follows: (1) 
Establishment and Monitoring Permanent Sample Plots (PSP) seagrass meadow; 
(2) Establishment of Seagrass Protection Areas (SPAs) or Seagrass Conservation 
Areas (SCAs); (3) Involvement of community participation in the protection of 
seagrass and (4) Consistent law enforcement. 
 
Key words:  carbon stocks, carbon storage, protection actions, seagrass meadow, 

Pari Island. 

 
PENDAHULUAN 

Pada masa perubahan iklim yang cukup drastis seperti sekarang ini, 

diperlukan jasa ekosistem laut dalam penyerapan karbon. Bukti ilmiah hingga kini 

juga sudah mengungkap bahwa ada ekosistem laut tertentu yang berperan sebagai 

rosot karbon (carbon sinks), antara lain ekosistem mangrove, padang lamun, rawa 

asin dan lahan gambut pesisir (Pratiwi, 2013). Seperti halnya ekosistem terumbu 

karang dan mangrove, padang lamun juga turut mengalami degradasi dan 
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persentase tutupannya terus menurun. Karena fungsi lamun tak banyak dipahami, 

banyak padang lamun yang rusak oleh berbagai aktivitas manusia. Tutupan lamun 

di Pulau Pari telah berkurang sebanyak 25% dari tahun 1999 hingga 2004. 

Kerusakan ekosistem lamun tersebut antara lain disebabkan karena reklamasi dan 

pembangunan fisik di garis pantai, pencemaran, serta penangkapan ikan secara 

destruktif (Nontji, 2010).  

Studi tentang potensi lamun sebagai karbon rosot dan penyerap karbon  telah 

dilakukan di Perairan Pulau Pari Teluk Jakarta oleh para peneliti dari Puslit 

Oseanografi LIPI. Studi pendahuluan yang dilakukan oleh Kiswara (2010) 

terhadap tiga jenis lamun yang terdapat di lokasi ini, yaitu Enhalus acoroides, 

Cymodocea rotundata dan Thalassia hemprichii menemukan bahwa potensi 

karbon rosot oleh ketiga jenis lamun tersebut berkisar antara 30,63-545,33 gC/m2, 

sedangkan penyerapan karbonnya antara 0,20-1,83 gC/m2/hari. Di tingkat 

komunitas, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2011) menemukan bahwa 

rerata cadangan karbon pada komunitas lamun Pulau Pari sebesar 200,5 gC/m2, 

dengan total cadangan karbon 67,21 ton C.  

Namun demikian, studi tentang potensi padang lamun sebagai karbon rosot 

dan penyerap karbon di Pulau Pari tersebut belum melaporkan secara lengkap 

potensi karbon rosot dan penyerapan karbon pada keseluruhan spesies lamun yang 

terdapat di lokasi ini (total terdapat tujuh spesies lamun). Begitu pula dengan 

penelitian tentang cadangan karbon yang telah dilakukan pada tingkat komunitas 

oleh Rahmawati (2011), masih belum memperhitungkan kerapatan lamunnya.  

Atas dasar hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang 

kemampuan penyimpanan karbon dari empat jenis lamun lainnya yang terdapat di 

lokasi ini. Data tersebut selanjutnya akan digabungkan dengan data sekunder hasil 

penelitian Kiswara (2010) terhadap tiga jenis lamun lainnya, sehingga dapat 

diperoleh informasi yang lengkap tentang kemampuan penyimpanan karbon pada 

komunitas padang lamun di Perairan Pulau Pari Teluk Jakarta. Adapun cadangan 

karbon di tingkat komunitas diukur dengan memperhitungkan kerapatan 

lamunnya.  
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Dengan diperolehnya informasi yang lengkap mengenai kemampuan 

penyimpanan karbon dan cadangan karbon pada komunitas lamun di perairan 

Pulau Pari tersebut, maka menjadi dasar akan pentingnya melakukan upaya 

perlindungan terhadap padang lamun di lokasi ini dari berbagai ancaman 

kerusakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan 

penyimpanan karbon dan menghitung total cadangan karbon pada komunitas 

padang lamun, serta mengetahui bentuk-bentuk upaya perlindungan yang telah 

dilakukan terhadap padang lamun di Perairan Pulau Pari Teluk Jakarta. Hasil 

penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan dalam penghitungan kemampuan 

penyimpanan karbon dan cadangan karbon, serta dalam melakukan upaya 

perlindungan terhadap padang lamun di berbagai lokasi perairan Indonesia.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2014, di komunitas 

padang lamun Perairan Pulau Pari Teluk Jakarta, menggunakan gabungan metode 

kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dimaksudkan untuk mengukur 

cadangan karbon dan kemampuan penyimpanan karbon, sedangkan metode 

kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui upaya perlindungan yang telah 

dilakukan terhadap padang lamun di lokasi tersebut.  

Pengukuran cadangan karbon dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

hubungan antara kerapatan, biomassa dan kandungan karbon dalam bagian 

tumbuhan lamun. Pengambilan sampel untuk pengukuran kerapatan dan biomassa 

dilakukan dengan metode purposive sampling menggunakan transek kuadrat      

50 cm x 50 cm. Sampel kemudian dibersihkan dari substrat, dihitung jumlah 

individu/tegakan, dipisahkan menurut jenis dan bagian tumbuhan lamun, lalu 

dimasukkan ke dalam plastik sampel, diberi label dan dibawa ke laboratorium 

untuk analisis biomassanya (Rahmawati & Kiswara, 2012). Kerapatan jenis lamun 

dianalisa menggunakan formula yang dikemukakan oleh Fachrul (2007), sebagai 

berikut: 

     �� =
��

�
   

 

Ki = Kerapatan jenis ke-i 
ni  = Jumlah total individu dari jenis ke-i 
A  = Luas area total pengambilan sampel (m2) 
 



5 

 

Biomassa per tegakan lamun dapat diketahui dengan membagi berat total (berat 

kering) setiap sampel dengan jumlah tegakannya. Adapun kandungan karbon 

dalam sampel berat kering bagian-bagian tanaman lamun dianalisis menggunakan 

metode Walkley & Black (Kiswara, 2010).  

Pengukuran kemampuan penyimpanan karbon dilakukan dengan mengukur 

jumlah karbon yang diserap dan jumlah karbon yang dilepaskan. Jumlah karbon 

yang diserap diketahui dengan mengukur produktivitas primer above ground dan 

below ground, sedangkan jumlah karbon yang dilepaskan diperoleh dari 

pengukuran gugur serasah daun dan yang dimakan oleh herbivora (Rahmawati & 

Kiswara, 2012). Pengukuran produktivitas primer above ground dilakukan selama 

4 hari pada plot berukuran 1 m2 menggunakan metode penandaan pertumbuhan 

daun dari Zieman (1974), yang telah dimodifikasi, pengukuran dilakukan pada 

tiap-tiap spesies lamun (4 spesies), yaitu sebanyak 10 individu/tegakan lamun per 

spesiesnya (Kiswara, 2010). Sedangkan produktivitas below ground dikonversi 

dari nilai biomassa rimpang dengan menggunakan persamaan Duarte & Chiscano 

(1999). Adapun pengukuran gugur serasah lamun dilakukan dengan menggunakan 

perangkap (jaring) berbentuk kotak berukuran    1 m2 (Kiswara, 2010), sedangkan 

nilai karbon yang dikonsumsi oleh herbivora (H) ditentukan sebanyak 18,6% dari 

nilai produksi primer bersih (Duarte & Cebrian, 1996).  

Dalam penelitian ini, terdapat 122 titik plot untuk sampling kerapatan dan 

biomassa, yang tersebar pada 6 stasiun pengamatan, yaitu 20 plot di Stasiun Utara 

I, 14 plot di Stasiun Utara II, 10 plot di Stasiun Barat, 21 plot di Stasiun Selatan I, 

27 plot di Stasiun Selatan II, dan 30 plot di Stasiun Selatan III. Sedangkan 

pengukuran kemampuan penyimpanan karbon untuk 4 jenis lamun Cymodocea 

serrulata, Halophila ovalis, Halodule uninervis dan Syringodium isoetifolium, 

dilakukan di Stasiun Selatan yang menjadi lokasi ditemukannya keempat jenis 

lamun tersebut (Gambar 1). 

Pengumpulan data kualitatif tentang upaya perlindungan lamun dilakukan 

dengan menggunakan metode deskriptif (Sukmadinata, 2006), dengan teknik 

pengumpulan data yaitu: (1) Studi kepustakaan dan (2) Studi lapangan (observasi 

dan wawancara). Terdapat 5 variabel yang digunakan sebagai alat ukur untuk 
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mengetahui upaya perlindungan padang lamun di Pulau Pari, yaitu: (1) 

Kepentingan atas Pulau Pari; (2) Program kerja/renstra dari masing-masing 

stakeholder; (3) Kegiatan/aksi yang telah dilakukan oleh masing-masing 

stakeholder; (4) Kelembagaan/organisasi; dan (5) Regulasi. 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian pada komunitas lamun di Perairan Pulau Pari Stasiun 
Barat dan Selatan (kiri) dan Stasiun Utara (kanan). Tanda titik hitam 
menunjukkan titik plot sampling kerapatan dan biomassa, sedangkan tanda 
lingkaran berwarna menunjukkan lokasi tagging pertumbuhan daun dan 
perangkap serasah lamun. 

Data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa dengan 

analisis statistik deskriptif sederhana menggunakan program SPSS 16.0. 

Sedangkan data kualitatif tentang upaya perlindungan lamun dianalisa 

menggunakan tiga jalur analisis data kualitatif sesuai metode Miles & Huberman 

(1992), yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kerapatan 

Berdasarkan hasil penelitian pengukuran kerapatan lamun di Perairan Pulau 

Pari, ditemukan bahwa rata-rata kerapatan lamun tertinggi terdapat pada stasiun 

Selatan 1 untuk jenis lamun T. hemprichii, sedangkan rata-rata kerapatan lamun 

terendah diperoleh pada stasiun Selatan 2 untuk jenis lamun E. acoroides 

(Gambar 2).  
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Gambar 2. Rata-rata kerapatan lamun (tegakan/m2) di Perairan Pulau Pari. 

Dari Gambar 2 terlihat bahwa jenis lamun T. hemprichii mendominasi 

kerapatan tertinggi di tiga stasiun penelitian yaitu di stasiun Utara 1, Selatan 1 dan 

Selatan 2, dengan rata-rata kerapatan lamunnya masing-masing sebesar 200±153, 

261±107 dan 117±52 tegakan/m2. Adapun stasiun Utara 2 dan Barat yang hanya 

ditumbuhi oleh satu jenis lamun saja yaitu E. acoroides, rata-rata kerapatan 

lamunnya lebih rendah yaitu masing-masing sebesar 67±28 dan 62±28 

tegakan/m2. Nilai ini juga masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata 

kerapatan lamun untuk lamun berukuran lebih kecil, seperti C. serrulata (84±34 

tegakan/m2), H. uninervis (82±59 tegakan/m2), S. isoetifolium (118±71 

tegakan/m2) dan H. ovalis (67±12 s.d 94±55 tegakan/m2). Ini menunjukkan bahwa 

kerapatan lamun per luasan area tergantung pada jenis lamunnya. Jenis lamun 

yang mempunyai morfologi besar seperti E. acoroides mempunyai kerapatan yang 

lebih rendah dibandingkan dengan jenis lamun yang mempunyai morfologi kecil 

seperti H. uninervis dengan kerapatan yang tinggi (Nienhuis et al., 1989). 

B. Biomassa  

Dalam penelitian ini, nilai biomassa lamun diperoleh dengan cara 

mengalikan biomassa per individu pada setiap bagian lamun dengan kerapatan per 

satuan luas meter persegi. Hasil pengukuran biomassa lamun yang diperoleh 

selama penelitian di Perairan Pulau Pari tertera pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Biomassa lamun di Perairan Pulau Pari Teluk Jakarta. 

Stasiun Spesies Par. 

Biomassa lamun (gBK/m2) Total 
biomassa       
(gBK/m2) 

Helaian  Seludang Rimpang Akar 
Daun Daun     

Utara 1  
(N = 20) 

T. hemprichii  
(n=18) 

X 44,33 56,99 76,85 51,80 229,96 

Sd 44,09 49,33 76,22 45,70 215,34 

E. acoroides 
(n=6) 

X 77,40 33,18 189,99 61,04 361,61 

Sd 60,65 17,11 151,95 37,61 267,32 

Utara 2 
(N = 14) 

E. acoroides 
(n=14) 

X 265,97 71,47 361,11 74,09 772,65 

Sd 167,01 53,69 196,53 44,61 461,85 

Barat 
(N = 10) 

E. acoroides 
(n=10) 

X 195,39 50,99 233,02 57,06 536,46 

Sd 96,48 23,97 118,77 36,47 275,68 

Selatan 1 
(N = 22) 

T. hemprichii 
(n=20) 

X 33,35 45,38 65,68 21,95 166,37 

Sd 30,98 37,51 57,68 18,50 144,68 

E. acoroides 
(n=3) 

X 68,04 24,74 85,73 2,96 181,47 

Sd 61,99 21,87 78,11 3,18 165,14 

C. rotundata 
(n=8) 

X 3,97 7,89 9,74 3,09 24,68 

Sd 3,51 7,37 8,16 2,95 21,99 

C. serrulata 
(n=2) 

X 4,01 2,53 14,34 2,40 23,28 

Sd 1,86 1,31 7,66 1,22 12,05 

H. uninervis 
(n=2) 

X 5,13 2,20 6,78 0,46 14,57 

Sd 3,97 1,77 5,35 0,22 11,31 

S. isoetifolium 
(n=2) 

X 1,29 0,93 2,11 2,55 6,88 

Sd 0,91 0,52 1,24 1,65 4,32 

Selatan 2 
(N = 27) 

 

T. hemprichii 
(n=26) 

X 11,45 14,04 31,73 15,68 72,89 

Sd 10,79 11,59 26,83 13,19 62,40 

E. acoroides 
(n=2) 

X 36,11 13,93 97,81 24,81 172,66 

Sd 27,00 1,02 74,53 31,47 134,02 

H. ovalis 
(n=7) 

X 0,50 0,38 0,45 0,38 1,72 

Sd 0,44 0,31 0,28 0,33 1,37 

Selatan 3 
(N = 30) 

 

T. hemprichii 
(n=30) 

X 17,28 22,59 28,02 12,92 80,81 

Sd 16,98 18,98 23,51 8,90 68,37 

E. acoroides 
(n=6) 

X 83,44 30,45 113,78 72,69 300,37 

Sd 31,86 22,00 45,06 49,63 148,54 

H. ovalis 
(n=3) 

X 0,33 0,14 0,32 0,25 1,05 

Sd 0,13 0,04 0,16 0,09 0,42 

C. rotundata 
(n=2) 

X 9,90 19,71 14,12 6,00 49,73 

Sd 0,64 1,42 10,66 1,94 14,67 
Sumber: Data Primer (2014)       Keterangan:      Sd = Standar deviasi,    X = Nilai rata-rata 
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Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa rerata nilai biomassa lamun tertinggi 

diperoleh pada stasiun Utara 2 dan Barat, yang ditumbuhi oleh vegetasi lamun 

sejenis (homogen) dari jenis E. acoroides, dengan nilai biomassa masing-masing 

sebesar 772,65±461,85 gBK/m2 dan 536,46±275,68 gBK/m2, sedangkan rerata 

nilai biomassa terendah diperoleh pada stasiun Selatan 3 yang merupakan vegetasi 

campuran yaitu sebesar 1,05±0,42 gBK/m2 untuk jenis lamun H. ovalis. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa biomassa lamun berkaitan erat dengan 

ukuran (morfologi) lamunnya, jenis lamun dengan morfologi besar seperti E. 

acoroides memiliki biomassa yang juga lebih besar bila dibandingkan biomassa 

dari jenis lamun yang berukuran lebih kecil seperti H. ovalis. Hasil ini mendukung 

temuan Rahmawati (2011) yang melakukan penelitian di lokasi yang sama dan 

menemukan hal serupa yaitu pada Pantai Barat yang merupakan lamun 

bervegetasi sejenis Enhalus acoroides memiliki rerata nilai biomassa relatif lebih 

besar dibandingkan pada Pantai Selatan yang bervegetasi campuran. 

 
C. Kandungan Karbon 

Persentase kandungan karbon bagian-bagian tanaman lamun yang diperoleh 

selama penelitian di Perairan Pulau Pari disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Persentase kandungan karbon (%C) dalam bagian tanaman lamun di Perairan 
Pulau Pari Teluk Jakarta. 

Stasiun Spesies 

Kandungan karbon (% C) 

Helaian  Seludang Rimpang Akar 
Daun Daun     

Utara 
Thalassia hemprichii 37,64 36,12 46,08 26,79 

Enhalus acoroides 39,91 40,22 50,62 38,34 
Barat Enhalus acoroides 40,86 39,54 46,72 36,28 

Selatan  

Thalassia hemprichii 42,07 30,73 42,42 28,78 
Enhalus acoroides 40,98 39,66 47,85 37,41 

Cymodocea rotundata 42,25 38,35 47,20 36,00 
Cymodocea serrulata 31,00 34,00 35,22 31,78 
Halodule uninervis 35,00 31,80 32,10 28,70 

Syringodium isoetifolium 28,10 32,00 37,00 34,00 
Halophila ovalis 26,40 24,00 19,87 17,93 

Sumber: Data Primer (2014) 
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Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa persentase kandungan karbon 

tertinggi sebesar 38,34-50,62% ditemukan pada jenis lamun E. acoroides, 

sementara persentase kandungan karbon terendah sebesar 17,93-26,40% terdapat 

pada jenis lamun H. ovalis. Hasil ini menunjukkan bahwa lamun dengan 

morfologi besar memiliki kandungan karbon yang lebih besar dibandingkan 

dengan lamun dengan morfologi kecil. Rahmawati (2011) menemukan nilai 

kandungan karbon E. acoroides, sekitar 40% BK, juga relatif lebih besar 

dibandingkan jenis lain yang tercatat dalam penelitiannya di Pulau Pari. 

Sedangkan menurut Björk et al. (2008), Halophila sp. memiliki kandungan 

karbon yang kecil diduga karena jenis ini merupakan jenis lamun perintis 

(pioneering species), dengan ekspansi vegetatif dan produksi taruk baru yang 

relatif cepat, namun penyimpanan karbon yang relatif sedikit.  

 
D. Cadangan Karbon  

 Perkalian antara kerapatan dengan biomassa dan kandungan karbon pada 

setiap komponen lamun menghasilkan nilai cadangan karbon (Rahmawati & 

Kiswara, 2012). Adapun nilai cadangan karbon lamun yang diperoleh selama 

penelitian di Perairan Pulau Pari disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Cadangan karbon (gC/m2) lamun di Perairan Pulau Pari Teluk Jakarta. 

Stasiun Spesies Par. Helaian  Seludang Rimpang Akar Total 

      Daun Daun     (gC/m2) 

Utara 1  
(N = 20) 

T. hemprichii  
(n=18) 

X 16,68 20,58 35,41 13,88 86,56 

Sd 16,60 17,82 35,12 12,24 81,78 

E. acoroides 
(n=6) 

X 30,89 13,34 96,18 23,40 163,81 

Sd 24,21 6.88 76.91 14,42 122,42 

Utara 2 
(N = 14) 

E. acoroides 
(n=14) 

X 106,15 28,75 182,79 28,41 346,10 

Sd 66,65 21,59 99,48 17,11 204,84 

Barat 
(N = 10) 

E. acoroides 
(n=10) 

X 79,84 20,16 108,87 20,70 229,56 

Sd 39,42 9,48 55,49 13,23 117,62 

 
 
 
 

Selatan 1 
(N = 22) 

T. hemprichii 
(n=20) 

X 14,03 13,95 27,86 6,32 62,16 

Sd 13,04 11,53 24,47 5,33 54,36 

E. acoroides 
(n=3) 

X 27,88 9,81 41,02 1,11 79,82 

Sd 25,40 8,67 37,37 1,19 72,64 
C. rotundata X 1,68 3,03 4,59 1,11 10,41 
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(n=8) Sd 1,48 2,83 3,85 1,06 9,22 

C. serrulata 
(n=2) 

X 1,24 0,86 5,05 0,76 7,92 

Sd 0,58 0,45 2,70 0,39 4,11 

H. uninervis 
(n=2) 

X 1,80 0,70 2,18 0,13 4,80 

Sd 1,39 0,56 1,72 0,06 3,73 

S. isoetifolium 
(n=2) 

X 0,36 0,30 0,78 0,87 2,31 

Sd 0,25 0,17 0,46 0,56 1,44 

Selatan 2 
(N = 27) 

T. hemprichii 
(n=26) 

X 4,82 4,31 13,46 4,51 27,10 

Sd 4,54 3,56 11,38 3,80 23,28 

E. acoroides 
(n=2) 

X 14,80 5,52 46,80     9,28 76,41 

Sd 11,07 0,40 35,66 11,77 58,91 

H. ovalis 
(n=7) 

X 0,13 0,09 0,09 0,07 0,38 

Sd 0,12 0,08 0,06 0,06 0,31 

Selatan 3 
(N = 30) 

T. hemprichii 
(n=30) 

X 7,27 6,94 11,89 3,72 29,82 

Sd 7,14 5,83 9,97 2,56 25,51 

E. acoroides 
(n=6) 

X 34,19 12,08 54,44 27,20 127,91 

Sd 13,06 8,72 21,56 18,57 61,91 

H. ovalis 
(n=3) 

X 0,09 0,03 0,06 0,05 0,23 

Sd 0,04 0,01 0,03 0,02 0,09 

C. rotundata 
(n=2) 

X 4,18 7,56 6,67 2,16 20,57 

Sd 0,27 0,54 5,03 0,70 6,55 
Sumber: Data Primer (2014)       Keterangan:      Sd = Standar deviasi,    X = Nilai rata-rata 

 
Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa cadangan karbon tertinggi 

sebesar 346,10±204,84 gC/m2 ditemukan pada jenis lamun E. acoroides di stasiun 

Utara 2, sedangkan cadangkan karbon terendah sebesar 0,23±0,09 gC/m2 

ditemukan pada jenis lamun H. ovalis di stasiun Selatan 3. Nilai cadangan karbon 

ini berkorelasi positif dengan biomassa dan kandungan karbonnya, dimana lamun 

E. acoroides dengan struktur morfologi besar memiliki biomassa dan kandungan 

karbon yang besar pula, sehingga menghasilkan cadangan karbon yang juga lebih 

tinggi dibandingkan dengan jenis lamun lainnya yang berukuran kecil. Kennedy 

& Björk (2009) mengemukakan bahwa cadangan karbon pada setiap jenis lamun 

ditentukan oleh biomassa dan kandungan karbonnya. Jenis lamun yang besar 

memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengakumulasi karbon dikarenakan 

pergantian akar dan rimpangnya yang relatif lambat.  



12 

 

Jika dilihat berdasarkan bagian tanaman lamunnya, cadangan karbon 

tertinggi ditemukan pada bagian below ground (rimpang) sebesar 182,79±99,48 

gC/m2 dari jenis lamun E. acoroides, sedangkan terendah ditemukan pada bagian 

above ground (seludang daun) sebesar 0,03±0,01 gC/m2 dari jenis H. ovalis. 

Kennedy & Björk (2009) mengutarakan bahwa komponen below ground memiliki 

cadangan karbon yang lebih besar dibandingkan dengan above ground dan 

komponen ini merupakan 15-50% dari produktivitas primer.  

E. Kemampuan Penyimpanan Karbon  

Adapun hasil pengukuran kemampuan penyimpanan karbon yang diperoleh 

selama penelitian di Perairan Pulau Pari disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Kemampuan Penyimpanan Karbon (gC/m2/hari) Komunitas 
Lamun di Perairan Pulau Pari Teluk Jakarta. 

Spesies 

Prod. Abg Prod. Blg Penyerapan Konsumsi Serasah Pelepasan Penyimpanan 

(gC/m2/hr) (gC/m2/hr) (gC/m2/hr) Herbivora (gC/m2/hari) (gC/m2/hr) (gC/m2/hr) 

   
(gC/m2/hr) 

   

1 2 3 
4  

( = 2 + 3 ) 
5  6 

7  
( = 5 + 6 ) 

8  
( = 4 - 7 ) 

E. acoroides 1.368 0.457 1.825 0.339 0.438 0.777 1.048 

T. hemprichii 1.235 0.192 1.427 0.265 0.490 0.756 0.671 

C. rotundata 0.313 0.076 0.388 0.072 0.123 0.195 0.193 

C. serrulata 0.029 0.065 0.094 0.018 0.033 0.050 0.044 

H. uninervis 0.014 0.035 0.049 0.009 0.012 0.021 0.028 

S. isoetifolium 0.027 0.028 0.055 0.010 0.004 0.014 0.040 

H. ovalis 0.002 0.005 0.007 0.001 0.000 0.001 0.006 

Sumber: Data Primer (2014) 

Dari Tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa penyerapan karbon lamun di Pulau 

Pari berkisar antara 0,007-1,825 gC/m2/hari, sedangkan pelepasan karbon berkisar 

antara 0,001-0,777 gC/m2/hari. Hasil pengurangan antara produktivitas primer 

bersih dengan jumlah karbon yang dilepaskan (gugur serasah daun dan yang 

dimakan oleh herbivora) bernilai positif untuk ketujuh jenis lamun yang diteliti, 

yang menunjukkan bahwa ketujuh jenis lamun yang terdapat di Pulau Pari 

berperan sebagai penyimpan karbon (carbon sink), dengan rata-rata penyimpanan 

karbon berkisar antara 0,006-1,048 gC/m2/hari. Kemampuan penyimpanan karbon 

terendah terdapat pada lamun H. ovalis, sedangkan tertinggi pada lamun E. 
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acoroides. Hasil ini juga menunjukkan bahwa besar kecilnya kemampuan 

penyimpanan karbon berkorelasi dengan ukuran morfologi lamunnya. Menurut 

Gattuso (1998), kecepatan dan keberhasilan penyerapan karbon berbeda-beda di 

antara dan di dalam jenis lamun, tergantung pada seluruh rangkaian proses alami 

termasuk aktivitas herbivora, ekspor nutrisi dan dekomposisi.  

F. Upaya Perlindungan Lamun  

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan (LIPI, Ketua 

RW, Ketua POKMASWAS, Ketua Area Perlindungan Laut dan masyarakat Pulau 

Pari (nelayan, operator wisata)), terkait dengan fungsi dan manfaat lamun dalam 

menyimpan karbon beserta upaya-upaya perlindungan lamun yang telah dilakukan 

di Pulau Pari, ditemukan bahwa: 

a) Masyarakat Pulau Pari belum mengetahui tentang peranan ekosistem lamun, 

khususnya peran penting lamun sebagai penyimpan dan penyerap karbon 

dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Hal ini disebabkan karena masih 

kurangnya pengetahuan dan informasi yang diberikan kepada masyarakat 

tentang berbagai fungsi/manfaat ekosistem lamun. Penyuluhan/sosialisasi 

yang selama mereka dapatkan lebih banyak tentang informasi dan 

perlindungan mangrove dan terumbu karang. Oleh karena itu, masih sering 

dijumpai aktivitas masyarakat yang menimbulkan kerusakan terhadap padang 

lamun, seperti: penangkapan ikan menggunakan jaring insang, penambangan 

pasir laut, serta pembangunan dan aktivitas wisata. 

b) Pernah dilakukan pelatihan tentang metode transplantasi lamun yang diadakan 

oleh Puslit Oseanografi LIPI pada tanggal 23 Maret 2014 dan diikuti oleh 25 

orang nelayan Pulau Pari. Pelatihan ini lebih ditujukan kepada upaya 

rehabilitasi lamun. Adapun kegiatan wisata edukasi tentang penanaman lamun 

juga pernah dilakukan oleh UPT LPKSDMO Pulau Pari-LIPI bekerja sama 

dengan beberapa sekolah di Jakarta.    

c) Belum ada kelembagaan/organisasi yang dibentuk khusus untuk melindungi 

lamun. Selain DPBL yang diprakarsai oleh LIPI, di Pulau Pari terdapat Area 

Perlindungan Laut (APL) Pari Indah yang dibentuk pada tahun 2010 oleh 
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masyarakat Pulau Pari dibawah naungan Sudin Perikanan dan Kelautan Kab. 

Adm. Kepulauan Seribu. Akan tetapi, APL ini lebih ditujukan kepada upaya 

perlindungan terumbu karang, khususnya melindungi karang dari aktivitas 

penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan aktivitas wisata 

snorkeling yang berpotensi menginjak karang. Begitu pula dengan Kelompok 

Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Pulau Pari bentukan Sudin Perikanan 

dan Kelautan Kab. Adm. Kepulauan Seribu, yang fungsinya belum berjalan 

efektif karena masih terkendala administrasi kelembagaan, sehingga banyak 

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak dapat ditangani dengan maksimal. 

Berdasarkan studi lapangan dan studi kepustakaan yang dilakukan selama 

penelitian, diperoleh bahwa ada 2 (dua) upaya yang telah dilakukan dalam rangka 

perlindungan terhadap ekosistem lamun di Pulau Pari, yaitu: (1) Pembuatan 

zonasi wisata pendidikan dan pendirian Daerah Perlindungan Biota Laut dan (2) 

Penyusunan peraturan Desa/RW. 

1) Pembuatan Zonasi Wisata Pendidikan dan Pendirian Daerah 
Perlindungan Biota Laut (DPBL) 

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem lamun dan 

berbagai biota laut yang berasosiasi di dalamnya, mendorong pihak UPT 

LPKSDMO Pulau Pari-LIPI bersama-sama dengan stakeholder dan masyarakat di 

Pulau Pari melakukan berbagai upaya yang mencakup beragam pengkajian berupa 

pemetaan, pemantauan & evaluasi terhadap kondisi ekosistem serta sumberdaya 

hayati Pulau Pari termasuk penyusunan rencana zonasi di gugusan Pulau ini. 

Pembuatan rencana zonasi untuk pengalokasian penggunaan secara spesifik ruang 

pesisir yang diwujudkan dalam bentuk pendirian DPBL di gugusan Pulau Pari 

dilakukan berdasarkan berbagai hasil kajian bio-ekologi, sosial-ekonomi-budaya, 

dan melalui diskusi bersama masyarakat (FGD) Pulau Pari. Cakupan DPBL 

adalah seluruh ekosistem berupa mangrove, hamparan lamun dan terumbu karang 

di gugusan Pulau Pari pada areal yang disepakati oleh sebagian besar masyarakat 

Pulau Pari (Wouthuyzen dkk., 2014).  

Meskipun upaya pembentukan DPBL ini tidak spesifik dalam rangka 

perlindungan terhadap ekosistem padang lamun sebagaimana yang telah 



15 

 

dilakukan oleh LIPI di Pulau Bintan, namun ekosistem lamun menjadi salah satu 

bagian dari ekosistem yang masuk ke dalam zona DPBL. Dalam rangka pendirian 

DPBL ini, sejak tahun 2012 hingga 2014 dilakukan 6 kali FGD (setiap tahun 

dilakukan 2 kali FGD). Pada saat FGD berlangsung, 83,6% peserta setuju DPBL 

didirikan dengan lokasi terbanyak dipilih (90%) adalah lokasi-2 di sisi Selatan-

Barat pulau, yakni di sekitar kantor UPT Pulau Pari, LIPI.  

Berdasarkan keinginan masyarakat Pulau Pari, telah ditetapkan 3 zona 

DPBL (Gambar 3), yakni Zona-1 di sekitar 100 m kiri dan kanan dermaga UPT 

LPKSDMO Pulau Pari-LIPI, dengan luas area 9,63 ha yang diperuntukkan untuk 

memulihkan biota kerang-kerangan dan melindungi ekosistem lamun sebagai 

tempat pemijahan berbagai jenis ikan lamun; Zona-2 pada bagian tengah 

hamparan lamun yang cukup lebat, sejajar garis pantai dengan luas area 10,54 ha 

yang diperuntukkan untuk memperbanyak biota laut seperti teripang, kimah pasir, 

kepiting rajungan dan berbagai jenis kerang dan siput lainnya; Zona-3 berada di 

terumbu karang, hingga ke tubir dengan luas area 15,21 ha, diperuntukkan sebagai 

tempat pemulihan siput mata tujuh serta biota lainnya, serta sebagai tempat 

rehabilitasi karang melalui kegiatan transplantasi karang. Total luas 3 zona 

tersebut adalah 35,39 ha, lebih rendah dari rencana awal yaitu 56,23 ha. 

(Wouthuyzen dkk., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3. Tiga zona alternatif DPBL (Sumber Foto: Wouthuyzen dkk., 2014). 
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Dalam hal kelembagaan, juga telah dibentuk organisasi pengelola DPBL di 

tingkat Desa/RW yang terdiri dari: (1) Kepala Desa atau Ketua RW dan BPD; (2) 

Motivator Desa; dan (3) Kelompok Masyarakat. Sebagai tindak lanjut pendirian 

DPBL, juga telah dilakukan pemasangan tanda batas area DPBL di zona-1 dan 

plang tanda larangan pengambilan biota (Gambar 4). 

Gambar 4. Tanda batas DPBL di zona 1 (kiri) dan tanda larangan pengambilan biota laut 
(kanan)  (Sumber Foto: Wouthuyzen dkk., 2014). 

2) Penyusunan Peraturan RW/Desa  

Penguatan DPBL dibarengi pula dengan pembuatan Draft Peraturan RW 

Pulau Pari Nomor 1 Tahun 2014, yang telah disepakati oleh masyarakat, tokoh 

masyarakat, kepala daerah (lurah, camat, dan RW) dan pihak LIPI. Saat penelitian 

ini dilakukan, peraturan RW/Desa tersebut masih dalam tahap sosialisasi. Adapun 

beberapa hal yang tidak diperbolehkan di DPBL sebagaimana tertuang dalam 

Pasal 6 Peraturan Desa/RW Pulau Pari Nomor 1 Tahun 2014, adalah: 

1. Melakukan segala aktifitas perburuan/Pengambilan biota laut dengan cara 
dan alasan apapun. 

2. Melakukan pengambilan kayu mangrove/lamun dan karang hidup di dalam 
DPBL dan sekitarnya. 

3. Berenang, berdiri dan berjalan di atas mangrove/padang lamun/terumbu 
karang. 

4. Segala jenis kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan sumberdaya 
hayati (biota laut). 

Kajian awal tentang keefektifan DPBL sebagai cara untuk mengkonservasi 

habitat/ekosistem dan pemulihan stok biota yang lebih tangkap yang dilakukan 

oleh Wouthuyzen dkk. (2014) menunjukkan hasil awal yang baik, dengan 

indikator mudah mencari beberapa biota laut di hamparan terumbu Pulau Pari. 
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Untuk itu, masih harus dilakukan upaya-upaya lain dalam rangka perlindungan 

terhadap padang lamun di Pulau Pari dari ancaman degradasi. Beberapa upaya 

perlindungan lamun yang direkomendasikan dalam penelitian ini, yaitu: (1) 

Pembuatan dan Monitoring Permanent Sample Plot (PSP) padang lamun; (2) 

Pembentukan Daerah Perlindungan Lamun (DPL) atau Kawasan Konservasi 

Lamun (KKL); (3) Pelibatan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan 

ekosistem lamun; dan (4) Penegakan hukum secara konsisten. 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1) Kemampuan penyimpanan karbon pada komunitas padang lamun di Perairan 

Pulau Pari Teluk Jakarta berkisar antara 0,006-1,048 gC/m2/hari.  

2) Cadangan karbon pada komunitas padang lamun di Perairan Pulau Pari Teluk 

Jakarta berkisar antara 0,23-346,10 gC/m2. 

3) Upaya perlindungan yang telah dilakukan terhadap padang lamun di Perairan 

Pulau Pari Teluk Jakarta antara lain: (a) Pembuatan Zonasi Wisata Pendidikan 

dan Pendirian Daerah Perlindungan Biota Laut (DPBL) dan (b) Penyusunan 

Peraturan RW/Desa. 

B. Saran 

Perlu dilakukan kajian mendalam tentang analisis pengelolaan ekosistem lamun 

Pulau Pari dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lamun di lokasi ini. 
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