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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur dihaturkan dan dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas 

penyertaanNya sehingga penulisan modul praktikum untuk mata kuliah Exotic Biota Aquatic 

dapat terlaksana.  

Penulisan modul ini bertujuan sebagai pegangan atau panduan bagi mahasiswa di 

Jurusan Pariwisata Program Studi Ekowisata Bawah Laut Politeknik Negeri Manado atau 

masyarakat umum dalam melakukan kegiatan mengamati dan atau mengidentifikasi biota-

biota menarik dan eksotik yang hidup dan mendiami serta berkembang biak di daerah 

terumbu karang, hutan mangrove dan padang lamun. 

Tentunya penulisan modul ini tidak terlepas dari dorongan dan dukungan berbagi 

pihak, untuk itu pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dra. 

Maryke Alelo, MBA atas motivasi dan dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan modul ini. Demikian juga untuk ibu Christine Wolajan, Amd Kep yang selalu 

mendampingi dan menemani penulis selama ini, dan juga buat kedua buah hati kami Hiroshi 

dan Jaden. 

Modul ini tentunya masih banyak kekurangan baik dari segi tata letak penulisan 

maupun isi dan layoutnya. Oleh karena itu segala masukan dan kritikan dari berbagai pihak 

yang sifatnya membangun demi kesempurnaan modul ini sangat diharapkan. 
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Biota khususnya dalam ekologi adalah keseluruhan kehidupan yang ada pada satu 

wilayah geografi tertentu dalam suatu waktu tertentu (https://id.m.wikipedia.org.). Sedangkan 

menurut kamus besar bahasa Indonesia, biota adalah keseluruhan flora dan fauna yang 

terdapat di dalam suatu daerah (https://kbbi.web.id/biota.html). Biota disebut juga vitae 

(Eobionti) yang pada dasarnya mencakup semua kehidupan. Biota adalah semua yang 

mencakup kehidupan (https://www.agrotani.com).   

Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut baik hewan maupun 

tumbuhan atau karang. Secara umum biota laut dibagi dalam tiga kelompok yaitu plankton, 

nekton dan bentos. Pembagian ini tidak ada kaitannya dengan klasifikasi ilmiah, ukuran, 

hewan atau tumbuhan tetapi berdasarkan kebiasaan hidup secara umum, seperti gerak 

berjalan, pola hidup dan sebaran menurut ekologi (https://id.m.wilkipedia.org). Pengertian 

lain juga menyatakan bahwa biota laut adalah segala jenis makhluk hidup yang ada di dalam 

laut, baik itu hewan, tumbuhan maupun karang. (https://dosenbiologi.com)  

Pengelompokkan biota laut berdasarkan sifatnya yaitu (https://dosenbiologi.com): 

1. Plankton; plankton adalah sejenis organisme mikroskopis yang hidup dibagian atas atau 

permukaan (zona pelagik) samudera, laut atau perairan lainnya. Plankton berasal dari 

bahasa Yunani Planktos yang berarti pengembara. Secara umum plankton memiliki 

ukuran yang kecil yaitu kurang dari 1 mm atau sekitar 0,000039 inci. Namun ada juga 

plankton yang memiliki ukuran besar, misalnya ubur-ubur yang memiliki lebar serta 

panjang tentakel mencapai hingga 15 meter. 

2. Zooplankton; zooplankton merupakan sejenis organisme yang sebagian besar hidup 

diperairan permukaan dengan ukuran tubuh lebih dari 0,05 mm. zooplankton merupakan 

kategori yang mencakup berbagai ukuran organisme termasuk protozoa kecil dan 

metazoans besar. Berdasarkan siklus hidupnya, zooplankton dibedakan menjadi 2 

golongan, yaitu: Meroplankton (plankton sementara) yang menghabiskan sebagian 

hidupnya sebagai plankton, terutama pada tingkat larva. Holoplankton (plankton tetap) 

yang menghabisan hidupnya sebagai plankton. 

Dilihat dari ukurannya, zooplankton terbagi atas 4 golongan, yaitu:  

a. Mikro plankton yang memiliki ukuran 20 hingga 200 µm 

b. Mesoplankton yang memiliki ukuran 200 µm hingga 2 mm 
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c. Makroplankton yang memiliki ukuran 2 hingga 20 mm. 

d. Mikronekton yang memiliki ukuran 20 mm hingga 200 mm 

e. Megaplankton yang memiliki ukuran lebih dari 200 mm 

3. Bacterioplankton; bacterioplankton merupakan golongan bakteri yang semasa hidupnya 

bekerja untuk menguraikan sisa-sisa organisme lainnya. Bacterioplankton juga mampu 

melakukan fotosintesis sendiri. Spesies ini dapat ditemukan dihampir semua bagian atau 

tingkatan laut, tidak hanya dipermukaan seperti spesies plankton lainnya. 

4. Nekton; nekton merupakan jenis organisme yang menjadi perenang aktif di wilayah 

perairan baik itu air tawar maupun air laut. Nekton sering dikenal dengan predator teratas 

pada sebagian besar rantai makanan di laut. Kata nekton berasal dari bahasa Yunani yang 

memiliki arti berenang. 

5. Benthos; benthos merupakan sejenis organisme yang hidup di zona bentik, yaitu di dasar 

laut. Benthos merupakan organisme yang melimpah disedimen permukaan landas 

kontinen dan di perairan yang lebih dalam. Beberapa jenis organisme yang termasuk 

benthos antara lain adalah dari kelompok protozoa, sponge, coelenterate, rotifer, 

nematode, bryozoan, decapoda, ostracoda, cladocera, cpopoda, pelecypoda, gastropoda, 

insekta dan lintah. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian eksotis adalah sesuatu yang 

mempunyai daya tarik yang khas karena belum banyak dikenal atau diketahui secara umum. 

Sesuatu yang menarik karena keunikannya serta jarang dimiliki oleh yang lain dapat kita 

sebut eksotis. Eksotis juga berarti gagasan, mode atau hal lainnya yang dimasukkan atau 

diperkenalkan dari luar negeri. Arti eksotis juga dapat bermakna bergaya asing, istimewa, 

luar biasa, aneh, ganjil (www.pengertianmenurutparaahli.net). 

Spesies eksotik adalah suatu spesies yang sengaja atau tidak sengaja diangkut dan 

dilepaskan oleh manusia ke lingkungan luar dari daerah asalnya. Spesies eksotik dianggap 

sebagai salah satu penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati di dunia (e-

journal.uajy.ac.id). 

Spesies eksotik adalah spesies yang datang dari luar kawasan ekosistem secara 

anthropogenic, sehingga disebut juga spesies asing (allien species). Contoh yang paling dekat 

di Indonesia adalah ikan mujair (Tillapia mosambiqa). Habitat asli ikan mujair ada di 

Mozambique, Afrika. Tetapi sekarang ikan mujair telah menyebar ke banyak Negara, 

termasuk Indonesia dan Australia (https://imambactiar.wordpress.com). 
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Hewan eksotik adalah hewan liar yang dijadikan sebagai hewan peliharaan. Hewan 

eksotik adalah hewan yang cukup jinak namun hewan tersebut sama sekali tidak kehilangan 

insting/naluri liarnya. (www.pengertianmenurutparaahli.net). 

Kriteria hewan yang dapat dijadikan hewan eksotis menurut diary-

veteriner.blogspot.com yaitu:  

1. Hewan yang memiliki keunikan baik dalam suara, bentuk tubuh, atau bulunya yang dapat 

memberikan kepuasan bagi pemilik yang memelihara hewan tersebut. 

2. Hewan liar yang sengaja didomestikan. 

3. Hewan yang dapat diperjualbelikan dan bukan merupakan hewan yang dilindungi oleh . 

4. Hewan liar yang dijadikan hewan kesayangan 

Syarat hewan eksotik dapat dijadikan hewan peliharaan adalah (diary-

veteriner.blogspot.com: 

1. Tidak dilindungi 

2. Tidak buas dan dapat dijinakkan 

3. Tidak rentan terhadap hama dan penyakit.  
 

3 

http://www.pengertianmenurutparaahli.net/


 

Modul Exotic Biota Aquatic oleh Youdy Gumolili
  [Type text] i 

  

MODUL 1 

BIOTA EKSOTIK DI TERUMBU KARANG 



 

Modul Exotic Biota Aquatic oleh Youdy Gumolili
  [Type text] i 

 

 

 

Berbagai jenis hewan atau biota eksotik perairan laut dapat ditemukan hidup 

berasosiasi di daerah terumbu karang, mulai dari kelompok ikan, 

mamalia laut, reptil, moluska, sampai pada kelompok-kelompok 

ekonidermata. Beberapa jenis hewan yang sering dicari oleh 

fotografer bawah laut yaitu mandarin fish, boxer crab, jenis-jenis sea 

slug, kuda laut pontohi dan masih banyak lagi jenis hewan lainnya. 

Kusen, dkk (2016) menyatakan bahwa krustase yang paling terkenal hidup di kawasan 

terumbu karang yaitu udang karang atau udang barong. Diperairan terumbu karang Indonesia 

terdapat jenis udang karang yaitu Panullirus homarus, P. penicillatus, P. logipes, P. 

polyphagus, P. versicolor, P. ornatus. 

Anemone laut adalah hewan dari kelas anthozoa yang sekilas 

terlihat seperti tumbuhan karang. Bentuk seperti bunga di dasar laut, 

sehingga disebut juga mawar laut. Tubuhnya memiliki bentuk paling 

indah dibandingkan anggota-anggota anthozoa lainnya. Terdapat 10 

jenis anemone laut yang tersebar di perairan Indonesia yang tediri 

dari 5 genera yaitu Cryptodendrum, Entacmaea, Macrodactyla, Heteractis dan Stichodactyla. 

Kesepuluh jenis ini adalah C. adaesivum, E. quadricolor, H. aurora, H. crispa, H. malu, H. 

magnifica, M. doreensis, S. gigantean, S. haddoni dan S. mertensii. (https://www.dunia-

perairan.com). 

Beberapa jenis cacing laut juga dapat ditemukan di daerah terumbu karang, 

diantaranya yaitu Christmas tree worms (Sapirobranchus, family Serpulidae), Spaghetti 

worms (Family Terebellidae), dan tubeworms (Family Sabellidae). 

Hewan eksotik lainnya yang hidup diterumbu karang adalah 

berbagai spesies porifera (sponge).  Wagiu (1995)  dalam Kusen, 

dkk (2016) menyatakan bahwa di terumbu karang kawasan wisata 

Pulau Bunaken terdapat 21 jenis sponge pada kedalaman 5-20 meter  

dan didominasi oleh Hymeniacidon massa, Ircina romosa, Petrosia 

testudinaria, Gelliodes pumila, Condrilla australiensis, dan Cinocira australiensis.  

Hewan-hewan eksotik dari kelompok moluska juga banyak ditemukan di daerah 

terumbu karang, seperti beberapa jenis giant clams (Kima Raksasa) yaitu seperti Tridacna 

URAIAN 
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gigas  dan Tridacna squamosa, Triton terompet  seperti jenis 

Charonia tritonis, Kepala kambing dengan spesies Cassis cornuta. 

Kemudian beberapa jenis moluska  lainnya seperti Turbo mamoratus 

(batu laga) Trochus niloticus (susu bundar)  Nautilis pompilius 

(Nautilus). 

Ekinodermata, terutama bulu babi, teripang, bintang laut, dan 

lili laut(crinoid) merupakan koloni terumbu yang berlimpah dan 

menarik perhatian (Nybakken, 1992). Kusen, dkk (2016) 

menyatakan bahwa ekinodermata seperti bulu babi, teripang, bintang 

laut, bintang ular merupakan penghuni yang memperkaya keanekaragaman terumbu karang. 

Berbagai jenis ikan hidup di daerah terumbu karang, yang terbagi dalam 3 kelompok 

yaitu ikan-ikan indikator (Chaetodontidae), ikan-ikan target (Acanthurudae, Letrinidae) dan 

ikan-ikan mayor (Pomacentridae, Scaridae, Caesionidae). 

Banyak ikan yang hidup berasosiasi di daerah karang. 

Diperkirakan sekitar 75 % ikan yang hidup di daerah karang 

merupakan ikan yang bersifat diurnal (beraktifitas di siang hari). 

Sebagian besar ikan-ikan ini berwarna menarik dan erat kaitannya 

dengan terumbu karang. Di sisi lain, sekitar 10 % ikan yang hidup di terumbu karang aktif 

pada malam hari (nokturnal). Ikan nocturnal akan bersembunyi di 

celah-celah karang atau gua karang sepanjang siang dan muncul di 

permukaan untuk mencari makan pada malam hari (Rangkuti, dkk. 

2017) 

Ular laut yang sering ditemukan di terumbu karang yaitu Laticauda colubrine dan 

Myrichthys yang merupakan dua reptil yang sangat beracun (Kusen, dkk. 2016). Selain itu 

juga sering terlihat ikan-ikan seperti manta ray dan sting ray berkeliaran dan hidup di 

terumbu karang. Demikian halnya dengan hewan-hewan buas lainnya seperti hiu dan 

barracuda. 
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Tujuan Praktek : -   Mahasiswa memahami, mengerti dan mengenal biota-

biota eksotik yang hidup di daerah terumbu karang 

- Mengidentifikasi dan mendeskripsikan biota-biota 

eksotik yang dijumpai/terlihat. 

Durasi Waktu :  2 jam 

 

Metode Pengamatan : Census Visual 

 

Peralatan yang dibutuhkan: 

- Perahu 

- Skin diving gear/scuba gear 

- Underwater camera 

- Buku Identifikasi Biota Laut 

- GPS 

- peralatan untuk menulis di air 

- White sheet 

- Dive Computer 

 

Prosedur / Langkah-Langkah Pengamatan Biota Eksotik di Terumbu Karang 

- Menentukan lokasi praktikum/pengamatan 

- Gunakan GPS untuk mendapatkan posisi geografis lokasi praktek. 

- Mahasiswa berenang (skin diving) menjelajahi daerah terumbu karang yang telah 

ditentukan. 

- Mengamati dan mengidentifikasi biota-biota eksotik yang ditemukan di daerah 

terumbu karang kemudian mengdeskripsikan biota-biota eksotik tersebut.  

- Hasil amatan dituangkan ke dalam laporan praktikum.  
 

Praktikum 1 
Biota-Biota Eksotik di Terumbu Karang 
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Format Isian Pengamatan Biota Eksotik  

Biota Eksotik di Terumbu Karang I S I A N 

Lokasi: Waktu: 

Tanggal : Visibility: 

Surveyor : Kedalaman: 
No Jenis Biota Jumlah Bentuk Morfologi Deskripsi Umum 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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Beberapa Biota Eksotik di Terumbu Karang 
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MODUL 2 

BIOTA EKSOTIK DI HUTAN MANGROVE 
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Fauna yang hidup di hutan mangrove dibedakan atas dua bagian, yaitu fauna daratan 

dan fauna akuatik. Kusen, dkk (2016) menyatakan bahwa fauna darat teresterial yang 

umumnya menempati bagian permukaan tanah, akar, batang dan daun mangrove. Kelompok 

biota tersebut merupakan biota asli berasal dari lingkungan teresterial. Kelompok ini tidak 

mempunyai sifat adaptasi khusus untuk hidup di dalam hutan mangrove.  

Beberapa biota atau hewan yang dapati ditemukan di hutan 

mangrove yaitu berbagai jenis kepiting (krustase) yang termasuk 

didalamnya kepiting bakau, buaya, katak, reptile, berbagai jenis ikan, 

moluska, cacing mangrove dan insekta. 

Beberapa mamalia daratan yang hidup di hutan mangrove menurut Kusen, dkk (2016) 

yaitu kera makaka ekor panjang, Macaca fascicularis yang hidup di Jawa dan Kalimantan. 

Luteng Jawa, Javan Luteng, Semnopithecus auratus; the borneon silvered langur, Presbytis 

cristata; dank era endemic proboscis, Nasalis larvatus. Kucing pemakan ikan Felis viverrina 

dan kalong pemakan buah mangrove antara lain Pteropus vampyrus,  Eonycteris spelaea dan 

Macroglossus sobrinus  yang merupakan pollinator pada Soneratia sp. 

Beberapa jenis fauna yang ada di hutan mangrove (http://ilmugeografi.com.) yaitu: 

 Kepiting laga; kepiting ini juga disebut sebagai kepiting pemain biola karena gerakan 

capitannya mirip dengan orang saat memainkan biola. Ada sekitar 80 jenis kepiting ini di 

seluruh dunia dengan warna warni yang indah. 

 Kepiting oranye; kepiting ini menggunakan kedua capit besarnya untuk menangkap 

makanan di substrat mangrove yang halus. Kepiting ini makan cacing-cacing bentik yang 

kecil. 

 Kepiting ungu pemanjat; kepiting ini sering memanjat akar-akar pohon dengan tujuan 

untuk menghindari air laut yang pasang dan juga sebagai upaya untuk melindung diri dari 

predator. 

 Kepiting semapor; kepiting ini seringkali menaikturunkan capitnya seperti orang yang 

memainkan biola semapor. 

 Kelomang mangrove; kelomang mangrove adalah sejenis binatang yang bisa hidup di 

darat maupun di air. Kelomang ini mengalami pergantian kulit dan setelah itu tubuhnya 

akan semakin membesar dan cangkangnya semakin sempit.  

URAIAN 
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 Kelomang darat; kelomang darat juga sama dengan kelomang mangrove, perbedaannya 

adalah kelomang ini merupakan kepiting anomura yang memiliki tiga pasang kaki yang 

dilahirkan tanpa cangkang. Seiring dengan perkembangan tubuh, kelomang ini juga akan 

melepas cangkangnya yang semakin sempit dan mencari cangkang baru. 

 Udang pistol; dinamakan udang pistol karena bunyi capitnya ini menyerupai bunyi pistol 

yang ditembakkan. Binatang ini termasuk binatang pemakan segala. 

 Ikan glodok; ikan glodok merupakan jenis ikan lumpur yang berlompatan di sela-sela 

akar mangrove. Ikan ini memiliki mata yang menonjol keluar yang berfungsi maksimal 

untuk melihat mangsa dari jauh. Ikan ini bisa hidup di akar dan juga lumpur mangrove. 

Selain itu juga jenis reptil yang bisa ditemukan di hutan mangrove ada ular mangrove. 

Salah satu jenis ular mangrove bernama latin Boiga dendriphila yang dalam bahasa Inggris 

dikenal sebagai gold-ringed cat snake (ular bercincin emas) atau Mangrove snake dan ular 

tiung cincin emas dalam bahasa melayu. Ular ini merupakan salah satu jenis bolga terbesar 

yang memiliki panjang rata-rata mencapai 1,8 – 2,5 m. Bolga memiliki kadar racun sedang 

karena beberapa korban gigitan ular ini, belum pernah dilaporkan sampai menyebabkan luka 

yang serius. (https://Mangrovemagz.com). 

Menurut Kusen, dkk (2016) bahwa fauna akuatik yang 

menempati hutan mangrove terdiri atas dua tipe utama yaitu (1) fauna 

yang hidup di kolom air, terutama berbagai spesies ikan dan udang; 

(2) fauna yang menempati substrat, baik keras (akar dan batang 

pohon mangrove) maupun lunak (lumpur), terutama kepiting, kerang 

dan berbagai spesies avertebrata lainnya seperti cacing.  

Kusen, dkk (2016) menyatakan beberapa jenis hewan di hutan mangrove yaitu: 

1. Reptil. Crocodylus porosus, Ephalopis martoni, Ephalopis geyi, Hydrelaps darwinensis, 

Aipysurus eydouxii, Acrochordus granulatus, Cerberus rhyncops, Fordania leucobalia, 

Myron richarsonii. 

2. Moluska. Sebanyak 303 spesies moluska dijumpai di mangrove yang terdapat di Asia dan 

Oseania, sedangkan moluska yang berasosiasi dengan mangrove di Indonesia berjumlah 99 

jenis (Tomascik dalam Kusen, dkk 2016). Takson yang dominan antara lain Gastropoda, 

Scaphoda dan Bivalvia. 

3. Krustasea. Diperkirakan 90 persen krustasea yang berasosiasi dengan hutan mangrove dan 

dari jumlah itu terdapat 50 spesies kepiting, terutama dari takson-takson Grapsidae, Ocypoda, 

Pertunidae, Gragarcinidae, Xanthidae, Coenobotidae dan Talassinidae. Jenis udang komersil 
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yang sebagian siklus hidupnya berasosiasi dengan mangrove antar lain marga Penaeus spp 

terutama P. monodon dan P. merguiensis, Parapenaeopsis spp dan Tracchypenaeus spp. 

4.  Ikan. Kira-kira 53 % dari semua ikan yang menempati zona mangrove – nypa merupakan 

jenis-jenis penghuni estuary (Erftemeijer et.al, 1989 dalam Kusen, dkk (2016), sisanya 

merupakan ikan dari perairan salin laut. Jenis yang umum ditemukan pada parit-parit 

mangrove yaitu bandeng (Chanos-chanos), belanak (Mugil cephalus), Gaza sp, Ephinepelus 

sp, Megalops sp, Clupea sp, Stolephorus sp, Plotosus sp, 

Hemirhamphus sp, Geries sp, Leionathus sp, Pomadasys sp, 

Upeneus sp, Siganus sp, Therapon sp, Apogon sp,  Caranx sp, 

Lutjanus spp. Ikan asli mangrove seperti Boleophtalmus sp  dan 

Periophthalmus sp. 

Ikan-ikan di daerah mangrove cukup beragam yang dikelompokkan menjadi 4 

kelompok yaitu (ernanurlinasari.blogspot.com): 

 Ikan penetap sejati, yaitu ikan yang seluruh siklus hidupnya dijalankan di daerah 

hutan mangrove seperti ikan Gelodok (Periopthalmus sp). 

 Ikan penetap sementara, yaitu ikan yang berasosiasi dengan hutan mangrove selama 

periode anakan, tetapi pada saat dewasa cenderung menggerombol disepanjang pantai 

yang berdekatan dengan hutan mangrove, seperti ikan belanak (Mugiliidae), ikan 

kuweh (Carangidae) dan ikan kapasan, lontong (Gerreidae). 

 Ikan pengunjung pada periode pasang, yaitu ikan yang berkunjung ke hutan mangrove 

pada saat air pasang untuk mencari makanan, contohnya ikan kekemek, gelama, krot 

(Scianidae), ikan barakuda, alu-alu, tancak (Sphyraenidae) dan ikan-ikan dari family 

Exocietidae dan Carangidae. 

 Ikan pengunjung musiman. Ikan-ikan yang termasuk kelompok ini menggunakan 

hutan mangrove sebagai tempat asuhan atau untuk memijah serta tempat perlindungan 

musiman dari predator. 

Fauna yang terdapat di hutan mangrove terdiri dari fauna teresterial; kebanyakan 

hidup di pohon mangrove contoh insekta, ular, primate, burung dan fauna perairan yaitu 

fauna yang hidup di kolom air seperti ikan dan udang; fauna yang menempati substrat keras / 

lunak seperti kepiting dan kerang. Selanjutnya ada juga kelompok epifauna (surface fauna), 

yaitu fauna yang hidup di atas permukaan tanah dan infauna, yaitu fauna yang hidup dibawah 

permukaan tanah.  
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MODUL 2 

 

 

Tujuan Praktek : Mahasiswa mengetahui dan mampu mengidentifikasi jenis-jenis 

biota eksotik yang hidup di daerah hutan mangrove. 

Waktu :  2 jam 

 

Metode : Pengamatan lapangan (survey) dengan sensus visual 

 

Peralatan yang dibutuhkan: 

- Perahu 

- Skin diving gear/scuba gear 

- Underwater camera 

- Buku Identifikasi Biota Laut 

- GPS 

- ATM 

Ragam/Bentuk Kegiatan Yang Dilakukan: 

 

- Mencari dan mengidentifikasi biota-biota eksotik di daerah hutan mangrove 

- Mendeskripsikan bentuk morfologi biota eksotik yang ditemukan 

 

Prosedur / Langkah-Langkah Pengamatan Biota Eksotik di Hutan Mangrove 

- Menentukan lokasi praktikum/pengamatan 

- Gunakan GPS untuk mendapatkan posisi geografis lokasi praktikum. 

- Mahasiswa berjalan menyusuri dan menjelajahi daerah hutan mangrove yang telah 

ditentukan atau bisa berenang (skin diving) jika lokasi pengamatan masih tergenang 

air. 

- Mengamati dan mengidentifikasi  serta mendeskripsikan morfologi dengan seksama 

jenis-jenis biota eksotik yang dijumpai di daerah hutan mangrove.  

- Hasil amatan dituangkan kedalam laporan praktikum.  

Praktikum 2 
Biota-Biota Eksotik di Hutan Mangrove 
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Format Isian Pengamatan Biota Eksotik  

Biota Eksotik di Hutan Mangrove I S I A N 

Lokasi: Waktu: 

Tanggal : Visibility: 

Surveyor : Kedalaman: 
No Jenis Biota Bentuk Morfologi Deskripsi Umum 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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MODUL 3 

BIOTA EKSOTIK DI PADANG LAMUN 
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Padang lamun yang dijumpai di alam sering berasosiasi dengan flora dan fauna akuatik 

lainnya, seperti alga (makro dan mikro alga), meiofauna, moluska, ekhinodermata, krustasea, 

porifera dan berbagai jenis ikan. Asosiasi tersebut membentuk suatu ekosistem yang 

kompleks dari padang lamun (Kusen, dkk. 2016). 

Kelompok biota yang menghuni dan berasosiasi dengan padang lamun menurut Kusen, 

dkk (2016) ialah:  

a.  Alga 

 Berbagai jenis alga dapat ditemukan hidup di daerah padang lamun. Alga makro yang 

hidup berasosiasi dengan padang lamun yaitu alga hijau ((Chlorophyta), alga coklat 

(Phaeophyta) dan alga merah (Rhodophyta). 

b. Meiofauna 

 Meiofauna yang berasosiasi dengan padang lamun terdiri dari Foraminifera, 

Copepoda, Ostracuda, Tubelaria dan Polychaeta. 

c. Moluska 

 Fauna moluska yang hidup dominan di padang lamun meliputi spesies antara lain: 

Pyrene versicolor, Cerithium tenellum, Anadara antiquate, Pina 

nobilis, Pina muricata, Atrina vexillum, dan Strombus sp. 

d. Krustasea 

 Krustase yang hidup berasosiasi dengan pada lamun sekitar 

70 spesies, dimana 2 spesies dari Amphipoda  yaitu: Apseudeus chilbensis dan Eriopisa 

elongate memiliki jumlah yang melimpah di padang lamun yang didominasi jenis Enhalus. 

e. Ekhinodermata 

 Ekhinodermata yang hidup berasosiasi dengan padang lamun 

memiliki spesies yang cukup bervariasi dan tergolong dalam family 

Asteroida (binatang laut) seperti Asterias sp, Protoreaster nodosus, 

Culcita sp, Echinoidea (duri babi dan bulu 

babi), Ophioroidea (bintang ular) dan Crinoidea (lili laut). Spesies 

dari family Hoothuridea (teripang) yang hidup di padang lamun, 

yaitu Bochatchia marmorata, Bochatcia argus, Holothuria scabra, 

Holothuria vagabunda, Holothuria impatiens, Holothuria edulis, Thelenota duanes, 

URAIAN 
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Actinopyga miliaris, Synapta maculata. Dari family Echinoidea yaitu Diadema setosum (duri 

babi) dan Tripneusteus gratilla (bulu babi).  

f. Sponge 

 Berbagai spesies sponge ditemukan hidup di ekosistem 

padang lamun, tetapi spesies yang kehadirannya dominan berasal 

dari sponge dengan bentuk tubuh encrusting dan branching 

(bercabang). 

g. Ikan 

 Untuk perairan Indonesia ditemukan sekitar 360 spesies ikan yang berasosiasi dengan 

padang lamun. Ikan yang bernilai ekonomis yang hidupnya bergantung pada padang lamun 

yaitu beberapa spesies dari family Siganidae, yaitu  Siganus canaliculatus, Siganus oramin 

(ikan beronang), family Lethrinidae (Lethrinus spp), Lutjanidae (Lutjanus spp), Carrangidae 

(Caranx spp). 

h. Reptilia dan Mamalia 

 Padang lamun sangat penting sebagai daerah mencari makan 

dari penyu Hijau (Chelonia mydas). Hal ini penyu hijau 

mengkonsumsi tumbuhan lamun dari genus Cymodocea, Thallasia 

dan Halophila  sebagai makanan utamanya. 

 Ekosistem padang lamun merupakan habitat penting bagi salah satu mamalia laut, 

yaitu Dugong dugon (Duyung). Hewan ini mengkonsumsi lamun dari genus Halophila, 

Halodule, dan Cymodocea sebagai makanan utama dan sumber energinya.  

Hewan yang umum dijumpai di padang lamun tanjung merah selat lembeh (Susetiono, 

2004) 

Kelompok Hewan Contoh Ciri Umum 
MEIOFAUNA Nematoda, Harpacticoida, 

Polychaeta, Ostracoda 

Kelompok hewan berukuran 

antara 36 – 1000 µm 

SCYPHOZOA Ubur-ubur Tubuh simetris radial empat 

disertai tentakel 

KRUSTASEA Teritip, kelomang, kepiting Hewan dengan kaki beruas-

ruas, mempunyai cangkang luar 

EKHINODERMATA Bintang laut, bulu babi, 

teripang, bintang mengular 

Tubuh menjari lima, pergerakan 

dengan kaki tabung 

MOLLUSKA Chiton, gastropoda, 

ophistobranchia, bivalvia, cumi-

cumi, gurita 

Tubuh lunak, beberapa tidak 

mempunyai cangkang luar 

ASCIDIA Astriolum Tubuh berbentuk seperti vas 

bunga, sering membentuk 

koloni 

IKAN Ikan pari, ikan kuda, sembilang, Hewan bertulang belakang, 
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beronang, lepu, bandeng bernafas dengan mengambil 

oksigen dari air 

REPTIL Penyu Hijau Hewan bertulang belakang, 

bernafas dengan mengambil 

oksigen dari udara. 

 

Kordi (2011) menyatakan bahwa reptil laut terdiri dari tiga 

kelompok yaitu ular, buaya dan penyu. Penyu merupakan biota laut 

penting, bernilai ekonomis tinggi dan dilindungi. Penyu hijau 

(Chelonia mydas) adalah spesies yang mengkonsumsi lamun secara 

langsung. Spesies lamun yang dikonsumsi penyu antara lain adalah 

Cymodocea, Thallasia, dan Halophila.  

Duyung atau dugong (Dugong dugon) merupakan spesies yang terkait erat hidupnya 

dengan padang lamun. Duyung hidup diperairan dangkal dan tergolong herbivore (pemakan 

tumbuhan), terutama lamun (seagrass), seperti Zostera, Poisidonia,  dan Halophila (Kordi, 

2011).  

Sotong (Sepia sp), cumi-cumi (Loligo vulgaris) dan gurita (Octopus sp) adalah 

kelompok molluska  yang tidak mempunyai cangkang luar, 

merupakan biota bernilai ekonomis tinggi dan hidup di terumbu 

karang dan padang lamun. Sedangkan gurita atau kakit (Octopus sp) 

merupakan biota yang hidup dan mencari makan di daerah padang 

lamun dan terumbu karang (Kordi, 2011).  

19 



 

Modul Exotic Biota Aquatic oleh Youdy Gumolili
  [Type text] i 

 

 

 

 

 

Tujuan Praktikum : Mahasiswa mengetahui dan mampu mengidentifikasi jenis-jenis 

biota eksotik yang hidup di daerah padang lamun serta mampu 

mendeskripsikan bentuk morfologi biota eksotik yang ditemukan 

Durasi Waktu : 2 jam 

 

Metode  : Pengamatan lapangan (survey) dengan sensus visual 

 

Peralatan yang dibutuhkan: 

- Perahu 

- Skin diving gear/scuba gear 

- Underwater camera 

- GPS 

- Peralatan Tulis Menulis 

- White sheet 

Ragam/Bentuk Kegiatan Yang Dilakukan: 

 

- Mengamati dan mengidentifikasi biota – biota eksotik yang hidup di daerah padang 

lamun. 

- Mendeskripsikan bentuk morfologi biota eksotik yang ditemukan 

 

 

Prosedur / Langkah-Langkah Pengamatan Biota Eksotik di Padang Lamun 

- Tentukan lokasi praktikum/pengamatan 

- Gunakan GPS untuk mendapatkan posisi geografis lokasi praktikum. 

- Mahasiswa berjalan menyusuri dan  menjelajahi daerah padang lamun yang telah 

ditentukan. 
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- Mengamati dan mencatat  dengan seksama biota-biota eksotik yang ditemukan pada 

daerah padang lamun serta mendeskripsikan morfologinya. 

- Hasil amatan dituangkan kedalam laporan praktikum. 

 

Format Isian Pengamatan Biota Eksotik  

Biota Eksotik di Padang Lamun I S I A N 

Lokasi: Waktu: 

Tanggal : Visibility: 

Surveyor : Kedalaman: 
No Jenis Biota Bentuk Morfologi Deskripsi Umum 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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