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PRAKATA
Tim Penyusun

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan 
hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan buku “Iptek Sumber daya 
Pesisir untuk Pengembangan Blue Economy di Pulau Lombok”. Adapun 
materi buku ini yaitu hasil penelitian oleh tim Kelti Kebijakan Pengelolaan 
Sumberdaya Laut dan Pesisir (P3SDLP) dengan melibatkan dosen pada 
Universitas Mataram yang dilaksanakan pada tahun 2014–2015.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat dalam menambah referensi tentang 
karakteristik dan daya dukung, serta pengelolan sumber daya pesisir untuk 
mendukung pengembangan Blue Economy di Pulau Lombok. Kami menyadari 
sepenuhnya bahwa isi buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 
kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan  
di masa mendatang.

Atas telah selesainya buku ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan 
Pesisir, serta Badan Litbang Kelautan dan Perikanan atas atas dorongan 
dan fasilitas yang diberikan sehingga buku ini dapat diterbitkan;

 Para sejawat peneliti yang telah menginspirasi dan saling berbagi informasi 
dan sitasi sehingga tulisan ini dapat terwujud;

 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah 
dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, 
serta Kepala Balai Budidaya Laut-Sekotong, Ditjen Budidaya–KKP atas 
bantuan dan peran sertanya pada saat pelaksanaan penelitian; dan 

 Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, atas bantuan 
dan peran sertanya sehingga buku ini pada akhirnya dapat tersaji.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi 
semua pihak yang memerlukan.

Jakarta,  Desember 2016

Penyusun



KATA SAMBUTAN
Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 
lima tahun ke depan, diarahkan untuk memenuhi tiga pilar yang saling 
terintegrasi, yakni kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan 
kemakmuran (prosperity). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah 
menetapkan beberapa strategi kebijakan, di antaranya pengelolan sumber daya 
pesisir dan konservasi dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan 
secara berkelanjutan. Konsep Blue Economy mengintegrasikan pembangunan 
darat dan laut, serta memperhitungkan daya dukung sumber daya dan 
lingkungan sehingga aktivitas ekonomi menggunakan perhitungan complete 
assessment, terintegrasi, serta inward dan outward-looking yang berujung pada 
penciptaan kemakmuran.

Pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan bisa kita wujudkan 
melalui pendekatan Ekonomi Biru (Blue Economy). Pendekatan Ekonomi 
Biru merupakan model untuk mendorong pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem alam 
dan mengutamakan kesejahteraan manusia, serta secara simultan menjaga 
kelestarian lingkungan.

Untuk memberikan landasan yang kuat terhadap pelaksanaan pembangunan 
kelautan, telah diterbitkan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang memuat 
beberapa materi yang sangat penting tentang penyelenggaraan pembangunan 
kelautan ke depan, antara lain (i) wilayah laut dan pesisir; (ii) pengelolan 
sumber daya laut dan pesisir; (iii) pengelolan ruang laut dan pesisir, serta 
perlindungan lingkungan laut dan pesisir, (iv) pertahanan, serta (v) tata kelola 
dan kelembagaan. 

Informasi terkait aspek lingkungan perairan dan daya dukungnya penting 
untuk dipahami karena sangat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan 
dalam membantu perencanaan, pemanfaatan, serta pengembangan sektor 
kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sumber 
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daya Kelautan dan Perikanan tidak hanya membutuhkan perencanaan yang 
baik, tetapi harus berdasarkan data dan informasi melalui kajian ilmiah 
(scientific base). Keberadaan buku ini saya harapkan dapat menjadi salah satu 
panduan bagi para pengambil kebijakan di pusat dan daerah, serta pemangku 
kepentingan lainnya dalam mengelola sumber daya laut dan pesisir.

Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 
telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, khususnya Peneliti lingkup 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Laut dan Pesisir (P3SDLP) 
yang terlibat dalam penelitian di Pulau Lombok. Kiranya Saudara dapat 
lebih produktif lagi dalam menghasilkan karya dan inovasi dalam rangka 
memajukan sektor kelautan dan perikanan. Kiranya buku ini dapat menjadi 
sumber referensi bagi pengelolaan sumber daya pesisir, khususnya di Pulau 
Lombok.

Jakarta, Desember 2016

Zulficar Muchtar



KATA SAMBUTAN

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Sumber Daya Laut dan Pesisir

Puji syukur tercurah ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Sumberdaya Laut dan Pesisir (P3SDLP) dapat mempersembahkan buku 
Bunga Rampai ”Iptek Sumberdaya Pesisir untuk Pengembangan Blue 
Economy di Pulau Lombok”.

Buku ini hadir untuk mendukung capaian sasaran strategis Kementerian 
Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir 
secara berkelanjutan melalui program Blu Economy. Salah satu upaya tersebut, 
yaitu melalui kegiatan inventarisasi dan karakterisasi, serta pengelolan sumber 
daya pesisir. Untuk itu, buku ini disusun dengan memuat berbagai aspek 
terkait karakteristik lingkungan perairan dan daya dukung, serta bahasan 
aspek pengelolan sumber daya pesisir.

Materi yang terangkum dalam buku ini dikumpulkan dari hasil penelitian 
dan kajian terkini para peneliti P3SDLP–Balitbang KP di wilayah pesisir 
Pulau Lombok. Wilayah ini terkenal kaya akan sumber daya laut dan pesisir, 
serta potensi budidaya lautnya. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada para Peneliti dan Tim Penyusun 
yang telah menyelesaikan pembuatan buku Bunga Rampai ini. Saya berharap, 
buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan berkontribusi 
dalam akselerasi penyebarluasan hasil-hasil penelitian P3SDLP–Balitbang 
KP, khususnya terkait dengan aspek lingkungan perairan dan daya dukung, 
serta pengelolan sumber daya pesisir. 

Jakarta, Desember 2016

M Eko Rudianto
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PENDAHULUAN 

Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTB) dipilih sebagai lokasi pengembangan kawasan Blue 
Economy merupakan bentuk dukungan Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP)–Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) terhadap program kelautan dan perikanan. Pendekatan Blue Economy 
yang ditetapkan oleh KKP tahun 2013 masih selaras dengan misi KKP tahun 
2015–2019, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. 

Konsep Blue Economy dikembangkan untuk menjawab tantangan bahwa 
sistem ekonomi dunia cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan. 
Kerusakan lingkungan ini tidak hanya disebabkan oleh adanya limbah industri, 
tetapi kerusakan alam dan lingkungannya juga disebabkan oleh eksploitasi 
sumber daya alam yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam. Selama 
ini, prinsip-prinsip resource efficiency, low carbon, dan social inclusiveness telah 
berkembang, namun masih belum mampu mengatasi keserakahan manusia 
untuk mengeksploitasi sumber daya alam lebih banyak.

Berkaitan dengan penerapan konsepsi Blue Economy di ekosistem laut dan 
pesisir, ada tiga hal utama yang menjadi dasar pendekatannya, yakni kondisi 
kesehatan ekosistem (Healthy ocean), aktivitas ekonomi yang berpusat pada 
kesejahteraan masyarakat (People-centered activities), dan adanya tata kelola 
sumber daya yang baik (Ocean governance).

Dalam kerangka pengembangan Blue Economy, Iptek memainkan peran 
penting, salah satunya yaitu kajian ekologi dan daya dukung sumber daya. 
Saat ini, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir 
(P3SDLP)–Balitbang KP telah melakukan kajian pendugaan daya dukung 
lingkungan perairan bagi pengembangan budidaya laut di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Selain itu juga, dilakukan integrasi kegiatan budidaya laut 
dalam pengelolaan pesisir secara terpadu merupakan suatu proses yang 
mengharmoniskan kepentingan antara berbagai stakeholders dalam menyusun 
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dan mengimplementasikan suatu rencana terpadu (integrated plan), baik 
dari aktivitas daratan (antropogenik) maupun aktivitas budidaya di laut 
untuk melindungi ekosistem pesisir beserta sumber daya alam yang terdapat 
di dalamnya untuk kesejahteraan dan berkelanjutan. Pemanfaatan wilayah 
pesisir berbasis daya dukung tersebut adalah teknik penyelamatan lingkungan 
sekaligus memberikan kontribusi pada kehidupan masyarakat pesisir. 

Terkait dengan pengembangan Blue Economy, pada tanggal 11 Januari 2014 
bertempat di ruang rapat Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB dilakukan koordinasi 
rencana dukungan Litbang Blue Economy kepada Pemda Kabupaten Lombok 
Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Pertemuan tersebut, dipimpin oleh 
Sekretaris Badan Litbang Kelautan dan Perikanan, didampingi Sekretaris 
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB; Kepala Badan Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Lombok Timur; serta 
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dan 
Kabupaten Lombok Tengah. Hadir pada acara tersebut para Kepala Pusat 
dan Ka Balai Besar Lingkup Balitbang KP. P3SDLP diwakili oleh Kepala Sub-
Bidang Penyusunan Program (Eko Triarso, MSi), Ketua Keltibang Kebijakan 
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Dr Taslim Arifin), Ketua Keltibang Garam 
dan Sumberdaya Mineral (Dr Ifan Ridlo Suhelmi) dan Ketua Keltibang 
Geodinamika dan Sumberdaya Laut Dalam (Rainer Arif Troa, MSi). Pada 
pertemuan tersebut, peneliti P3SDLP menyampaikan program riset dalam 
mendukung Blue Economy di Lombok, yaitu 1) Riset Dinamika Pemanfaatan 
Ruang Pesisir dan Carrying Capacity, 2) Riset Potensi Garam dan Turunannya, 
serta 3) Riset Geodinamika dan Kerentanan Sumberdaya Laut dan Pesisir. 

   
Sekretaris Balitbang 

KP didampingi Pejabat 
DKP Provinsi NTB & 
Kadis Lombok Timur 
dan Lombok Tengah

Tim P3SDLP 
Menyajikan 

Rencana Riset Blue 
Economy

Pemaparan 
Implementasi 

Blue Economy dari 
Balitbang KP
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PENGEMBANGAN BUDIDAYA 
UDANG KARANG DALAM 
KERAMBA JARING APUNG 
DI TELUK EKAS PROVINSI 
NUSA TENGGARA BARAT

Muhammad Junaidi1) dan Aida Heriati2)

1)Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Mataram
2)Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir, 

Puslitbang KP–KKP

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian lokasi perairan bagi 
pengembangan budidaya laut sistem keramba jaring apung (KJA) dan uji 
coba budidaya pembesaran udang karang dalam KJA di Teluk Ekas, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat. Penentuan kesesuaian lokasi menggunakan analisis 
Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan kriteria lokasi yang terlindung 
dari pengaruh gelombang, arus kuat, serta kedalaman yang sesuai untuk 
penempatan KJA dan pada lokasi yang tidak mengganggu ekosistem terumbu 
karang. Uji coba budidaya pembesaran udang karang selama pemeliharaan 
10 bulan. Berdasarkan analisis kesesuaian menunjukkan bahwa Teluk 
Ekas memiliki lokasi yang sesuai untuk pengembangan udang karang 
seluas 1.552,15 ha (28,16%) berada di bagian utara dan tidak sesuai seluas  
3.958,94 ha (71,84%) berada di bagian selatan. Hasil uji coba budidaya 
pembesaran udang karang menunjukkan pertambahan berat tubuh rata-rata 
dari 15–45 g menjadi 151–220 g dengan laju pertumbuhan harian berkisar 
antara 0,59–0,86%, dan tingkat kelangsungan hidup 63–70%.
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Udang karang (spiny lobster) merupakan salah satu komoditas perikanan yang 
strategis untuk dikembangkan (Wardojo dan Wiganda 2010). Komoditas ini 
memiliki harga jual yang terus melambung karena permintaan akan komoditas 
ini di pasar global terus meningkat setiap tahun (Holmyard dan Franz 
2006; Solanki et al. 2012). Pada tahun 2014, ekspor udang karang tercatat 
US$42,8 juta dengan volume 3.427 ton dengan negara tujuan utama adalah 
Tiongkok dan Taiwan (BII 2015). Tingginya harga jual telah mendorong 
perkembangan budidaya udang karang semakin meningkat akhir-akhir ini 
dan akibat penurunan hasil tangkapan di alam (Jones et al. 2010; Jones 2010). 
Sejak tahun 2000, di Teluk Ekas, Provinsi Nusa Tenggara Barat berkembang 
budidaya udang karang dalam keramba jaring apung (KJA). Pada waktu itu, 
banyak ditemukan benih alam yang menempel pada pelampung dan material 
lain yang berkaitan dengan budidaya rumput laut dan kerapu (Priyambodo 
dan Sarifin 2009), kemudian benih-benih tersebut diambil dan dipelihara 
dalam KJA sehingga kegiatan budidaya pembesaran (ongrowing culture) 
udang karang menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat pesisir 
yang menggantikan usaha penangkapan udang karang di alam.

Usaha budidaya pembesaran udang karang sangat potensial untuk 
dikembangkan di Teluk Ekas. Selain tersedianya benih alam cukup melimpah, 
juga pakan yang memadai berupa ikan rucah hasil tangkapan nelayan bagan. 
Sampai akhir tahun 2003, budidaya pembesaran udang karang dalam KJA 
dapat mencapai kelangsungan hidup 93–100% (Aslianti et al. 2004). Namun 
dalam lima tahun terakhir ini, usaha budidaya pembesaran udang karang  
di Teluk Ekas banyak mengalami kegagalan karena tingkat mortalitas tinggi, 
terutama pada ukuran >100 g akibat serangan penyakit bakteri yang disebut 
milky haemolymph disease (Shield 2011). Selain itu, tingginya mortalitas 
pada budidaya pembesaran udang karang disebabkan oleh kualitas perairan, 
terutama kadar amonia dan nitrat tidak lagi mendukung untuk pengembangan 
budidaya laut (Krisanti dan Imran 2006; Junaidi dan Hamzah 2014), kecuali 
dilakukan pengaturan tata letak dan jarak antara unit KJA, serta pembatasan 
jumlah KJA yang boleh beroperasi (Junaidi dan Hamzah 2015).
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Rendahnya produktivitas budidaya pembesaran udang karang dengan 
berbagai kendala yang dihadapi, mendorong masyarakat untuk terus menjual 
hasil tangkapan benih dibandingkan melakukan budidaya pembesaran 
sampai ukuran konsumsi. Benih udang yang masih transparan berukuran 
2–3 cm dengan harga pernah mencapai Rp30.000/ekor sehingga sangat 
menguntungkan bagi masyarakat penangkap dan pengumpul benih. KJA 
yang awalnya digunakan untuk budidaya kerapu dan udang karang, beralih 
fungsi sebagai media untuk memasang kolektor benih udang karang oleh 
masyarakat setempat dikenal dengan sebutan “pocong” (Erlania et al. 2014). 
Adanya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1 Tahun 2015 yang 
melarang menangkap udang karang dalam kondisi bertelur dan berukuran 
karapas <8 cm, menyebabkan KJA yang ada di Teluk Ekas banyak tidak 
difungsikan. 

Untuk mendukung Teluk Ekas sebagai kawasan pengembangan budidaya laut 
secara berkelanjutan, perlu dilakukan penelitian dengan tujuan menentukan 
kesesuaian lokasi perairan untuk pengembangan budidaya laut sistem KJA 
dan uji coba budidaya pembesaran udang karang dalam KJA di Teluk Ekas, 
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAHAN DAN METODE
Wilayah Studi 
Teluk Ekas terletak di sebelah selatan Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (Gambar 1). Posisinya membujur dari utara ke selatan, dengan letak 
geografis antara 8o49’15” – 8o55’0” LS dan 116o23’0” – 116o28’45” BT. 
Teluk Ekas berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan berdekatan 
dengan Selat Alas yang menghubungkan massa air dari Samudra Hindia 
dengan Samudra Pasifik, menjadikan teluk ini menampung banyak suplai 
nutrien sehingga berpotensi sebagai kawasan pengembangan budidaya laut 
(BRKP 2004).
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Gambar 1 Peta lokasi penelitian, Teluk Ekas Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penentuan Lokasi Pengembangan KJA
Penentuan lokasi penempatan KJA didasarkan pada lokasi yang terlindung dari 
pengaruh gelombang, arus kuat, kedalaman yang sesuai untuk penempatan 
KJA, dan pada lokasi yang tidak mengganggu ekosistem terumbu karang. 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer 
dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengukuran langsung di 
lapangan pada sepuluh titik sampling. Penentuan titik pengambilan contoh 
dilakukan secara acak, sesuai dengan kebutuhan dan penyebaran titik sampling 
yang dianggap mewakili daerah penelitian secara keseluruhan (Morain 1999). 
Penyusuran titik sampling dilakukan dengan menggunakan Global Positioning 
System (GPS). 

Pengumpulan data primer dengan melakukan pengukuran langsung  
di lapangan yang meliputi kecepatan arus dengan menggunakan layang-layang 
arus dan stop watch, yaitu dengan menghitung selang waktu yang dibutuhkan 
hingga mencapai 10 m. Pengamatan tinggi gelombang dilakukan dengan 
menggunakan papan berskala yang ditancap pada titik sebelum ombak pecah, 
di mana ombak yang diukur adalah tinggi ombak dengan cara membaca 
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bukit (crest) dan lembah (though) (Bowden 1980). Lokasi eksosistem terumbu 
karang diperoleh melalui Peta Rupabumi Teluk Ekas skala 1:25.000 yang 
diperoleh dari BAPPEDA NTB dan kedalaman perairan dari Peta Batimetri 
Teluk Ekas skala 1:20.000, diperoleh dari MapSource Garmin. 

Analisis kesesuaian lokasi pengembangan KJA dilakukan secara spasial dengan 
Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisis SIG, meliputi tahapan interpolasi, 
prosesing data, dan analisis tumpang susun (overlay). Proses interpolasi 
dilakukan terhadap ke-4 parameter kesesuain lokasi data spasial dalam bentuk 
kontur dengan menghubungkan nilai titik yang sama dengan metode kriging 
(Siregar dan Selamat 2009). Selanjutnya, peta tinggi gelombang dan peta 
tematik lainnya ditansformasi ke dalam sistem koordinat WGS 84 UTM 
Zone 50S. Prosesing data spasial, meliputi editing, pelabelan, dan penyusunan 
klasifikasi kesesuaian lokasi budidaya udang karang. Kesesuaian terbagai 
dalam dua kategori, yaitu sesuai (suitbale) dan tidak sesuai (not suitable) 
dengan Metode Boolean Combination (Nath et al. 2000; Szuster dan Albasri 
2010); dengan faktor kendala, yaitu kedalaman perairan, tinggi gelombang, 
kecepatan arus, dan jarak dari terumbu karang. Kategori sesuai jika kedalaman 
perairan berada pada kisaran 5–20 m, tinggi gelombang <1 m, kecepatan arus 
0,2–0,4 m/s dan jarak dari terumbu karang >20 m (FAO 1989; Chou dan Lee 
1997; Szuster dan Albasri 2010).

Uji Coba Budidaya Pembesaran Udang Karang
Uji coba budidaya pembesaran udang karang menggunakan KJA. KJA 
terdiri atas kerangka/rakit, pelampung (floater), dan jaring kurungan (cages). 
Kerangka/rakit ini berfungsi sebagai penopang atau tempat menggantung jaring 
berukuran 11x11 m2 yang dibagi dalam sembilan petak berukuran 3x3 m2. 
Kerangka KJA dilengkapi rumah jaga sekaligus sebagai tempat penyimpanan 
bahan dan alat kerja yang ditempatkan di atas salah satu petak (Gambar 
2). Kerangka KJA terbuat bambu petung sebanyak 16 batang. Pelampung 
terbuat drum styrofoam volume 200 L, sebanyak 16 buah. Jaringan kurungan 
menggunakan jaring PE 300/D12 ukuran 3x3x3 m3 dengan besar mata jaring 
1 inchi sebanyak sembilan set, pada setiap sudut jaring dipasang pemberat. 
Jangkar/sistem tambat yang digunakan untuk KJA pada penelitian ini adalah 
sistem penambat-jangkar yang dikembangkan terdiri atas tali, pemberat, dan 
jangkar. Jangkar yang digunakan sebanyak empat buah dan dipasang di setiap 
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sudut KJA. Bahan jangkar yang akan digunakan berupa empat buah drum 
besi untuk coran semen (semen pasir kerikil), dan tali jangkar PE (diameter 
16 mm).

Gambar 2 Kontruksi KJA dan rumah jaga

Benih diperoleh dari tempat pengumpulan benih di sekitar lokasi budidaya 
yang merupakan benih alam. Pengangkutan benih dilakukan menggunakan 
kantong jaring kantong jaring yang diikatkan pada perahu dalam perjalanan 
dari tempat pengumpulan benih ke KJA. Sebelum ditebar, dilakukan proses 
adaptasi selama seminggu, sambil mempersiapkan jaring yang digunakan 
untuk penebaran. Benih udang karang yang digunakan dalam penelitian 
ini, yaitu jenis Panulirus homarus sebanyak 450 ekor yang terdiri atas tiga 
kelompok ukuran dan ditebar dalam tiga petak, yaitu kelompok berukuran 
15±6 g ditebar pada petak A; 30±5 g ditebar pada petak B; dan 45±4 g ditebar 
petak C masing-masing dengan padat tebar 150 ekor/KJA. 

Selama pemeliharaan udang karang diberi pakan berupa ikan rucah (segar), 
sebanyak 5% dari biomassa setiap hari dengan pemberian satu kali sehari 
pada sore hari. Ikan rucah diperoleh dari hasil tangkapan bagan apung 
yang dibangun disamping KJA khusus untuk pengadaan pakan budidaya 
udang karang (Gambar 3). Selama pemeliharaan yang berlangsung 10 bulan 
(Januari 2013 hingga Oktober 2013) dilakukan pengamatan pertumbuhan 
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dan kelangsungan hidup setiap bulan. Pengamatan pertumbuhan dilakukan 
dengan cara menimbang sebanyak 15 ekor setiap petak, dan pengamatan 
kelangsungan hidup dengan menghitung udang karang yang hidup. 

Gambar 3 Bagan apung untuk pengadaan pakan ikan rucah

Laju pertumbuhan harian (LPH) dan tingkat kelangsungan hidup (TKH) 
dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

• LPH (%) = {(Wt/Wo)1/t – 1} x 100, di mana Wt = bobot udang pada akhir 
penelitian (gt); Wo = bobot ikan pada awal penelitian (g) 

• TKH (%) = (jumlah udang yang hidup pada akhìr penelitian/jumlah udang 
saat tebar) x 100% 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi Pengembangan KJA
Kedalaman perairan Teluk Ekas bervariasi antara 0–37 m, di mana perairan 
yang dangkal lebih banyak ditemui di bagian utara teluk. Bahkan, pada saat 
surut daerah terumbu karang yang berada di bagian paling ujung timur laut 
dari teluk muncul ke permukaan. Fenomena tersebut, sangat jelas terlihat 
pada kondisi purnama saat air surut. Kondisi arus di perairan Teluk Ekas 
didominasi oleh arus pasang surut, kecepatan arus tersebut yang tergolong 
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lemah berada di bagian utara, dan tergolong kuat di bagian selatan. Kecepatan 
arus air laut sebesar 0,2–0,4 m/s merupakan kecepatan optimal yang bisa 
menghasilkan sirkulasi air yang baik (Amri et al. 2010). 

Sirkulasi air ini berkaitan dengan pasokan oksigen ke dalam sistem dan 
pembuangan amonia ke luar sistem budidaya. Kecepatan arus air laut kurang 
dari 0,2 m/s menghasilkan sirkulasi air yang kurang optimal, sedangkan 
kecepatan arus melebihi 0,4 m/s terlalu kuat bagi ikan kultur dan merusak 
konstruksi sistem budidaya. Sirkulasi air yang tidak optimal bisa menyebabkan 
rendahnya pasokan oksigen sehingga berdampak kepada rendahnya nafsu 
makan dan pertumbuhan ikan kultur. Sirkulasi air yang tidak optimal juga 
berdampak kepada tingginya pertumbuhan populasi lumut (perifiton) dan 
biota penempel lainnya (biofouling) pada bahan konstruksi dan dan kantong 
jaring, dan bersifat merugikan. Kantong jaring yang cepat ditumbuhi oleh 
biofouling harus sering dibersihkan supaya tidak menghalangi arus laut dan 
mengganggu sirkulasi air dalam kantong tersebut. 

Gelombang yang merambat masuk ke dalam Teluk Ekas berasal dari 
Samudera Hindia sehingga besar kecilnya gelombang yang ditemui di dalam 
teluk ditentukan oleh kondisi gelombang di Samudra Hindia (BRKP 2004). 
Berdasarkan bentuk geografis Teluk Ekas, dapat dikatakan bahwa kondisi 
gelombang di perairan dalam Teluk Ekas akan jauh lebih kecil daripada  
di lautan terbuka. Pengukuran tinggi gelombang secara in situ menunjukkan 
hal tersebut, tinggi gelombang di Teluk Ekas berkisar antara 0,4 – 1,4 m. Selain 
itu, pemilihan lokasi budidaya udang karang harus memperhatikan dampak 
lingkungan, terutama ekosistem terumbu karang sehingga penempatan KJA 
harus memiliki jarak memadai dari terumbu untuk mengurangi gangguan 
terhadap ekosistem tersebut. Teluk Ekas memiliki terumbu karang seluas 
1.915,83 ha atau 34,76% dari luas perairan.

Berdasarkan analisis kesesuaian lokasi perairan untuk pengembangan udang 
karang dalam KJA dengan faktor kedalaman perairan, tinggi gelombang, 
kecepatan arus, dan jarak dari terumbu karang  Teluk Ekas memiliki lokasi 
yang sesuai untuk pengembangan udang karang seluas 1.552,15 ha (28,16%) 
dan tidak sesuai seluas 3.958,94 ha (71,84%) (Gambar 4). Lokasi yang 
sesuai untuk pengembangan udang karang berada di bagian utara Teluk 
Ekas, sedangkan di bagian selatan tidak sesuai. Berdasarkan verifikasi dengan 
pengamatan lapangan dan membandingkan kondisi eksisting lokasi budidaya 
laut dalam KJA dengan lokasi yang sesuai hasil penelitian ini, menunjukkan 
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bahwa hanya sekitar 2,22% atau 34.48 ha dari lokasi yang sesuai dimanfaatkan 
untuk budidaya baik untuk komoditas udang karang maupun kerapu. Sekitar 
24,18 ha berlokasi di Desa Ekas, 8.25 ha di Desa Batu Nampar Selatan dan 
selebihnya berada di Dusun Ujung dan Dusun Awang. 

Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup  
Udang Karang
Hasil pengamatan terhadap pertumbuhan (berat tubuh) dan kelangsungan 
hidup udang karang selama pemeliharaan dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6. 
Pada gambar tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan dan kelangsungan 
hidup udang karang yang dipelihara pada petak A (ukuran 15±6 g); petak B 
(ukuran 30±5 g); dan pada petak C (ukuran 45±4 g) memiliki pola yang 
relatif sama. Selama masa pemeliharaan yang berlangsung 10 bulan terjadi 
pertambahan berat tubuh rata-rata dari 15–45 g menjadi 151–220 g dengan 
laju pertumbuhan harian (LPH) berkisar antara 0,59–0,86% dan tingkat 
kelangsungan hidup 63–70%. Tingkat kelangsungan hidup yang didapatkan 
dalam penelitian ini relatif sama dengan hasil penelitian ACIAR-SADI, 
yaitu 60% (Jones 2010), sedangkan dengan pemberian pakan berupa ikan 
Sardin (Sardinella spp.) sebanyak 10–20% diperoleh kelangsungan hidup 
lebih tinggi, yaitu 86,7% (Becira dan Orcajada 2006), serta pemberian pakan 
ikan rucah hanya 8% diperoleh tingkat kelangsungan hidup sebesar 83,7% 
(Mojjada et al. 2012). 

Gambar 4 Peta kesesuaian lokasi budidaya udang karang
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Gambar 5 Grafik pertumbuhan udang karang selama pemeliharaan

Hasil penelitian budidaya pembesaran udang karang yang dilakukan di Teluk 
Ekas dengan sistem massal dan baterai mendapatkan tingkat kelangsungan 
hidup berkisar antara 93–100% (Aslianti et al. 2004). Budidaya pembesaran 
udang karang masih memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk 
dikembangkan, mengingat akan potensi benih alam yang melimpah, dan 
ketersediaan ikan rucah sebagai pakan. Dalam pengelolaan budidaya udang 
karang secara berkelanjutan, selain pemilihan lokasi yang sesuai, tata letak 
KJA dan aspek daya dukung lingkungan perlu juga mendapat perhatian. 
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Gambar 6 Grafik kelangsungan hidup udang karang selama pemeliharaan
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Menurut Junaidi dan Hamzah (2015), tata letak antar unit KJA harus berjarak 
>100 m untuk menghindari penumpukan partikel limbah di dasar perairan. 
Selain itu, alokasi input teknologi budidaya, misalnya penebaran benih dan 
pemberian pakan seringkali kali dilakukan pada kondisi di atas daya dukung. 
Hal ini untuk mengejar tingkat keuntungan ekonomi maksimal sehingga 
mengakibatkan banyak kegiatan budidaya perikanan yang mengalami 
kegagalan dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengembangan 
budidaya udang karang dalam KJA harus didasarkan atas kemampuan daya 
dukung lingkungan perairan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Teluk Ekas memiliki lokasi yang sesuai untuk pengembangan budidaya 
udang karang seluas 1.552,15 ha berada di bagian utara, yang merupakan 
28.16% dari total luas keseluruhan teluk, yakni 5,9 ha. Hasil uji coba 
budidaya pembesaran udang karang selama masa pemeliharaan sepuluh 
bulan menunjukkan pertambahan berat tubuh yang signifikan dengan laju 
pertumbuhan harian berkisar antara 0,59–0,86% dan kelangsungan hidup 
63–70%. Budidaya pembesaran udang karang karang masih memiliki 
prospek yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan, namun dalam rangka 
pengelolaan budidaya udang karang secara berkelanjutan. Selain pemilihan 
lokasi yang sesuai, tata letak KJA dan aspek daya dukung lingkungan perlu 
juga mendapat perhatian. 
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