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ABSTRACT
Coral ecosystem is one of the sea potency in Island of Lingayan. This research was
conducted to (1) study the condition of coral in the waters of Lingayan (2) investigate coral variety
in Island of Lingayan. Research was done from January to December 2011. Data collection of
biophysical primary data of coral ecosystem was carried out by sapling method at observation
station at the depth of 3 and 10m. Observation station was determined by representing the general
condition of coral reefs. The result shows that the coral reefs condition of Lingayan Island vared
from damage to fine category with the percentage of live coral coverage between 4.6% and 75.1 %
that are distributed to 10 observation stations at every depths. Based on life form, coral at Lingayan
Island was dominated by Acropora branching (ACB; lIo4l%), followed by ACT (5.53%), CM
(4.88%), CB (4.22%), CF (3.34%), CE (2.47), ACE (1.14%), CS (1.07%), CHL (0.13%) and the
last of CMR ( 0.02%). In conclusion, the condition of coral at Lingayan Island is categorized as an
average with percentage oflive coral coverage about 34.7%, with branching Acropora as dominant
life form.
Key words: Coral reef, Lingayan Island.
ABSTRAK
Ekosistem terumbu karang merupakan salah satu potensi laut yang dimiliki oleh
pulau Lingayan. Terumbu karang tersebar pada perairan sekeliling pulau yang membentuk terumbu
karang tepi. Terurnbu karang di pulau Lingayang terhapar sepanjang ± 1500 meter dari bibir pantai
ke arah laut. Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan yaitu (1) Mengkaji kondisi terumbu karang
di perairan pulau Lingayan (2) mengetahui keanekaragaman karang yang ditemukan pada sekitar
prairan pulau Lingayan. Penelitian dilakukan di pulau Lingayan se1ama I Tahun dimulai dari bulan
Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011. Pengambilan data primer biofisik ekosistem
terurnbu karang dilakukan dengan met ode sampling pada stasiun pengamatan pada kedalam 3 m
dan 10m. Penentuan stasim pengamatan ditentukan berdasarkan keterwakilan yang dapat menggambarkan
kondisi terumbu karang secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi terumbu
karang di pulau Lingayan bervariasi mulai dari kategori rusak sampai pada kategori baik dengan
persentasi tutupan karang hidup berkisar antara 4.6 %-75.1 %, yang terdistribusi dalam sepuluh (10)
stasiun pengamatan pada semua kedalaman. Berdasarkanjenis lifeform , karang di pulau Lingayan,
di dominasi oleh Acropora branching (ACB) sebesar 11.41 %, diikuti Acropora tubular (ACT)
sebesar 5.53%, Coral massive (CM) sebesar 4.88%, Coral Brancing (CB) sebesar 4.22%, coral
foliose (CF) sebesar 3.34%, Coral encrusting (CE) sebesar 2047, Acropora Encrusting (ACE)
sebesar 1.14%, Coral Submassive (CS) sebesar 1.07%, Coral Heliopora (CHL) sebesar 0.13%, dan
Mushrom coral (CMR) sebesar 0.02%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi
karang di pulau Lingayan tergolong pada kondisi sedang dengan persentasi tutupan karang hidup
sebesar 34.7%, dengan Acropora branching sebagai lifeform dominan.
Kata kunci: Pulau Lingayan, Terumbu Karang.
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PENDAHULUAN

merupakan hamparan teras pasir halus yang
dihuni oleh organisme penggali pasir (infauna)
dan lamun (sea grass).
Pembangunan wilayah pesisir dan
pulau-pulau keeil dapat dilaksanakan dengan
baik apabila mempertimbangkan faktor ekosistem
dan masyarakat sekitar tersebut serta mampu
mengakses dengan baik dan akurat informasi
maupun data tentang sumberdaya pesisir
dan lautan. Masyarakat disekitar kawasan
terumbu karang merupakan kalangan yang
paling berkepentingan dalam pemanfaatannya,
sebaliknya kalangan ini pula yang akan
menerima akibat yang timbul dari kondisi
baik maupun buruknya ekosistem ini, oleh
karena itu diperlukan pengelolaan ekosistem
terumbu karang demi kelestarian fungsinya.
Berdasarkan uraian diatas, maka yang
menjadi permasalahan pokok dalam pengelolaan
di Pulau Lingayan adalah sebagai berikut :
1. Potensi dan kondisi terumbu karang di
kawasan perairan Pulau Lingayan belum
teridentifikasi.
2. Belum
ada data keanekaragaman
terumbu karang di Perairan Pulau
Lingayan.
Penelitian yang dilakukan bertujuan:
1. Mengkaji kondisi terumbu karang di
perairan Pulau Lingayan.
2. Mengetahui keanekaragaman karang yang
berada di prairan Pulau Lingayan.
Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah
da1am menentukan arab pembangunan perikanan
yang berkelanjutan.

Pulau
Lingayan adalah pulau
terluar yang terdapat di Kabupaten Tolitoli
Propinsi Sulawesi Tengah (PP RI No. 78
Tahun 2005) yang memiliki titik-titik dasar
koordinat geografis yang menghubungkan
gans pangkallaut kepulauan sesuai dengan
nlllmm Intemasional dan Nasiona~ sehingga
menentukan garis batas kepulauan Negara
,-'
iall Republik Indonesia (NKRI). Oleh
Karena itu untuk mempertahaukan keberadaan
r'~KRI perlu dilakukan pengelolaan yang
berkelanjutan terhadap kondisi terumbu
karang yang ada di Pulau Lingayan.
Terumbu karang adalah ekosistem
khas wilayah tropis yang mempunyai
produktivitas tinggi. Ekosistem ini mempunyai
fungsi ekologis dan ekonornis. Seeara ekologis
terumbu karang dapat berfungsi sebagai petindung
pantai dan habitat bagi ikan-ikan ekonomis
penting. Fungsi ekologis ini sangat berkaitan
erat dengan fungsi ekonomis yakni dimana
sebagian besar masyarakat di pulau Lingayan
adalah nelayan yang wilayah penangkapannya
berada disekitar terumbu karang.
Ekosistem terumbu karang merupakan
salah satu potensi laut yang dimiliki oleh
Pulau Lingayan. DKP (2005) menyatakan
bahwa sebaran terurnbu karang berada disekeliling
perairan pulau dan tumbuh membentuk karang
tepi yang melingkari pulau. Rataan terumbu
karang yang terhampar panjangnya hingga
mencapai ± 1500 meter dari garis pantai hingga
tubir terumbu, khususnya pada sisi barat pulau.
Terumbu karang memiliki tipe terumbu tepi
atau terumbu pantai, dimana karang tumbuh

pada kedalaman 1 - 10 meter, selanjutnya

Gambar 1. Lokasi Penelitian
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Klasifikasi kategori yang menggambarkan
persentase tutupan karang dapat dilihat pada
Gambar 2 (English et al. 1997).
Data kualitas persentase penutupan
karang yang hidup kemudian dibandingkan
dengan kualitas tutupan karang yang diacu dari
Kriteria Baku Kerusakan Terurnbu Karang menurut
Kep.Men.LH. No. 04 Tabun 2001 dibagi dalam
empat kategori yaitu kondisi buruk, sedang,
baik dan sangat baik (Tabel 1).

BAHAN DAN METODE
Lokasi
dan
waktu
Pengambilan
Contoh. Penelitian dilakukan selama tahun
20 II di perairan Pulau Lingayan pada 7
stas iun pengamatan (Gambar 1).
Pengambilan data primer biofisik untuk
ekosistem terumbu karang didapatkan dengan
cara menentukan lokasi pengambilan contoh
(stasiun pengamatan. Stasiun pengarnatan ditentukan
berdasarkan keterwakilan yang dapat menggambarkan
terumbu karang secara keseluruhan di lokasi
pengambilan contoh, misalnya dalam lokasi
terdapat daerah yang berpenduduk dan tidak
berpenduduk, daerah yang dilindugi dan tidak
terlindungi dari hempasan gelombang, penyebaran
terumbu karang. Pengambilan contoh dilakukan
secara tegak lurus gads pantai pada kedalaman
3 dan 10 meter (Sumadhirharga 2006, English
et al. 1997).

Analisis Luasan Terumbu Karang. Analisis
luasan terumbu karang dilakukan berdasarkan
pada peta citra landsat Data yang ingin diidentifikasi
adalah luasan terumbu karang yang berguna
untuk membandingkan antara luasan karang
hid up dan yang mati dalam suatu kawasan.
Analisis Keanekaragaman. Keanekaragaman
karang dilakukan dengan cara identifikasi
Life/orm serta dengan visual record.

Analisis Persentase penutupan karang
(life/orm). English et al. (1997) untuk menganalisis
persentase penutupan karang menggunakan
met6de Line Intercept Transek (LIT) yaitu:

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Terumbu Karang. Pengamatan di
Pulau Lingayan yang meliputi 10 stasiun yang
dimulai dari garis pantai pada kedalaman
3 dan 10 meter. Data pengamatan terumbu karang
berdasarkan persentase tutupan tercantum
dapat dilihat pada tabel2.
Berdasarkan pengamatan di 10 stasiun
yang berlokasi di Pulau Iingayan pada stasiun
1 di kedalaman 3 meter diperoleh persentase
tutupan karang hidup sebesar 45% (Acropora
27.70% dan Non Acropora 17.30%), untuk
biota lain 5%, komponen abiotik sebesar 50%,
hal ini menunjukan babwa kondisi terumbu karang
di bagian utara pulau lingayan dikategorikan
sedang (Kep.Men. LH. No. 0412001).

Dimana:
= persen tutupan karang hidup
Ii = panjang intersep life forrnjenis ke-i
L
panjang tali transek.
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Tabe1 1. Kriteria Baku Persentase Penutupan
Karang Hidup
Persentase Tutupan
Terumbu Karang Hidup

Kondisi

(lifefonn)

0.0 % - 24.9%
Buruk
25.0% - 49.9%
Sedang
50.0% - 74.9%
Baik
75.0% -100 %
Sangat Baik
Sumber : Kep.Men.LH. No. 04 / 2001 tentang Kriteria

Gambar 2. Kategori dan Persentase Tutupan
Karang Untuk Meni1ai Persentase
Karang Hidup (English et al. 1997).

Baku Kerusakan Terumbu Karang.
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Tabel 2. Persentase tutupan karang di Pulau Lingayan
Lokasi
Stasiun 1
Stasiun 2
Stasiun 3
Stasi'm1
Stasi un 5
Stasil'n t
,

;.

i

.~ i'

St;;sllln 10
- .
Ket . AC

Depth (m)
5
10
3
10
3
5
3
10
5
5

Acropora; NC

AC(%)
27.70
13.20
19.60
10.70
31.20
35.60
25.80
2.60
11.16
7.60

NC(%)
17.30
4.60
10.40
4.30
35.20
39.50
20.30
2.00
10.30
18.10

DC(%)

15.00
40.00

36.90
2.00
10.40
4.80

ABIOTIK(%) OTHERS (%) Kategori (%)
50.00
5.00
Sedang
82.00
0.20
Buruk
Sedang
40.00
15.00
20.00
Buruk
25.00
33.60
Baik
24.90
Sangat baik
12.90
4.10
Sedang
90.40
3.00
Buruk
56.20
11.94
Buruk
29.50
40.00
Sedang

Non Acropora; DC = Dead Coral.

Sedangkan pada stasiun 2 di kedalaman
3 meter diperoleh persentase tutupan karang
hidup sebesar 17.8 (Acropora 13.20% dan Non
Acropora 4.60%), untuk biota lain 0.2%, komponen
abiotik sebesar 82%, hal ini menunjukkan bahwa
kondisi terumbu karang dikategorikan buruk
(Kep.Men. LH. No. 04/2001).
Pada stasiun 3 di kedalaman 3 meter
dperoleh persentase tutupan karang hidup sebesar
30% (Acropora 19.60% dan Non Acropora
10.40%), karang mati sebesar 15%, biota lain
sebesar 40% dan untuk komponen abiotik
sebesar 15%, dengan kondisi seperti ini
menunjukan bahwa kondisi tterumbu karang di
bagian barat pulau Lingayan di kategorikan
sedang (Kep.Men. LH. No. 04/2001).
Pada kedalaman 10m di stasiun 4
persentase tutupan terumbu karang hidup sebesar
15% (Acropora 10.70% dan Non Acropora 4.30%),
karang mati sebesar 40%, biota lain 20% dan
abiotik sebesar 25%. Kondisi terumbu karang
pad~\ lcedalaman 10m dikategorikan buruk
(Kep.Men. LH. No. 04/2001).
Pengamatan di stasiun 5 di kedalaman
3 meter diperoleh persentase tutupan karang
hidup sebesar 66.4% (Acropora 31.20% dan
Non Acropora 35.20%), untuk biota lain 33.6%,
hal ini menunjukan bahwa kondisi terumbu
karang di bagian barat daya pulau lingayan
dikategorikan baik (Gomez dan Yap 1988;
Kep.Men. LH. No. 04/2001).
Pada kedalaman 5 meter di stasiun 6
persentase dari tutupan terumbu karang

hidup sebesar 75.1%, (Acropora 35.60% dan
Non Acropora 39.50%) biota lain sebesar 24.9%,
dengan hasil pengamatan ini menunjukkan
bahwa kondisi terumbu karang di kedalaman
10 meter menunjukkan kategori sangat baik
(Kep.Men. LH. No. 04/2001).
hal ini disebabkan wilayah perairan ini
dianggap keramat karena sering terjadi kecelakaan
terl1adap nelay.m yang berani melakukan penangkapan
ikan di wilayah tersebut sehingga para nelayan
tidak berani melakukan aktifitas di area ini,
kecelakaan ini disebabkan oleh pertemuan pola
arus yang mengakibatkan perputaran air.
Pengamatan stasiun 7 pada kedalaman
3 meter diperoleh persentase tutupan karang
hidup sebesar 46.1 % (Acropora 25.80% dan
Non Acropora 20.30%), karang mati sebesar 36.9%
untuk biota lain 4.10% dan untuk komponen
abiotik sebesar 12.90%. Kondisi terumbu karang
di bagian Selatan pulau lingayan dikategorikan
sedang (Kep.Men. LH. No. 04/2001).
Sedangkan pada kedalaman 10 meter
di stasiun 8 persentase dad tutupan terumbu
karang hidup sebesar 4.6%, karang mati sebesar
2.0%, biota lain sebesar 3% dan komponen
abiotik sebesar 90.40%. Hasil pengamatan
di wilayah ini menunjukkan bahwa kondisi
terumbu karang pada kedalaman 10 meter
menunjukkan kategori sedang (Gomez dan
Yap 1988; Kep.Men. LH. No. 0412001).
Pada stasiun 9 di kedalaman 3 meter
diperoleh persentase tutupan karang hidup
sebesar 21.46% (Acropora 11.16% dan
46
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sepanjang 20 meter hal ini disebabkan karena
dilokasi ini sering dilakukan pelemparan jangkar
oleh nelayan yang melakukan penangkapan
ikan disekitar lokasi 8. Menurut Glynn, 1994
berpendapat bahwa jangkar dapat merusak karang
dengan cara menjatuhkan dan menyeret jangkar.
Temyata bahwa jenis lifeform ..yang mendominasi
patahan karang tersebut adalah dari jenis acropora
branching, hal ini sesuai dengan pendapat dari
Riegl & Riegl, 1996 yang menyatakan bahwa
kerusakan alabat pelemparan jangkar lebih mudah
dialami olehjenis acropora dibandingkan dengan
jenis karang massive. Akan tetapi pada stasiun
7 banyak dijumpai dead coral 36.90% hal ini
diakibatkan terumbu karang dilokasi ini yang
berada pada kedalaman 3 m pada surut terendah
maka karang-karang yang berada di rataan
terumbu terexpose di udara dan terkena sinar
matahari langsung atau pada saat hujan sehingga
air hujan langsung mengenai terumbu karang
akan menyebabkan kematian pada karang tersebut
namun ada sebagian yang mampu untuk beradaptasi.
Kondisi terumbu karang di Pulau Lingian
bervariatif yakni mulai dari kategori rusak
sampai pada kategori sangat baik dengan nilai
terendah 4.6 sampai 75.1 %, dimana pada stasiun
8 memiliki kondisi terumbu karang buruk dengan
nitai 4.6%, disusul pada stasiun 4 dengan nilai
sebesar 15%, stasiun 2 dengan nilai sebesar
17.8 % dan stasiun 9 nilai presentase karang
hidupnya sebesar 21.46 sedangkan yang tergolong
kondisi sedang terdapat pada stasiun 10 dengan
nilai sebesar 25.7%, stasiun 3 dengan nilai
sebesar 30%, stasiun 1 dengan nilai sebesar
45% dan stasiun 7 yang memiliki presentase
tutupan karang sebesar 46.1 % dan yang temasuk
dalam kondisi baik terdapat pada stasiun 5
dengan nilai sebesar 66.4%, sedangkan yang
memiliki kondisi sangat baik terdapat pada
stasiun 6 yakni sebesar 75.1 %. Kondisi karang
yang sangat baik berada pada stasiun 6, dan
yang masuk kategori baik berada pada stasiun
1, 3, 5, 7 dan 10. Sedangkan yang termasuk
dalam kondisi buruk terdapat pada stasiun
2, 4, 8 dan 9. Adapun kondisi karang yang
sangat baik dan baik berada pada kedalaman
3-5 m tetapi yang kondisi buruk umumnya
berada pada kedalaman 10m, hal ini disebabkan

Non Acropora 10.30%), karang mati sebesar
10.4%, biota lain sebesar 11.94% dan untuk
komponen abiotik sebesar 56.2%. Kondisi ini
menunjukan bahwa kondisi terumbu karang
di bagian barat pulau Lingayan di kategorikan
buruk (Kep.Men. LH. No. 04/2001).
Pengamatan di stasiun 10 pada
kedalaman 3 meter kondisi persentase terumbu
karang hidup sebesar 25.7% (Acropora 7.60%
dan Non Acropora 18.10%), karang mati sebesar
4.8, biota lain sebesar 40% sedangkan abiotik
sebesar 29.5%. Kondisi terumbu karang
berdasarkan persentase tutupan menunjukkan
kategori (Kep.Men. LH. No. 0412001).
Kondisi terumbu karang di Pulau Lingian
menunjukkan bahwa pada stasiun 2,4,8 dan 9
memiliki kategori buruk. Hal ini terlihat dari
presentase tutupan karang yang sangat rendah
dan presentase tutupan dari abiotik yang sangat
tinggi. Pada stasiun pengamatan di lokasi 2,4
dan 8 dengan kedalaman 10 meter substrat
perairan sepanjang 50 m didominasi oleh patahan
karang (rubble) yang tidak beraturan bahkan
pada stasiun 4 dijumpai dead coral 40%,
hal ini disebabkan karena dilokasi ini sering
dilakukan pemboman ikan oleh nelayan.
Pemboman dilakukan pada kedalaman 10 meter
karena pada kedalaman ini banyak dijumpai
ikan target atau ikan konsumsi seperti ikan selar,
kembung maupun ikan ekor kuning. Menurut
Fox, et al. (2006) bahwa bahan peledak yang
digunakan untuk melakukan pemboman ikan
tidak hanya membunuh ikan tetapi juga rnenghancurl<an
kerangka karang, menghasilkan patahan karang
yang tidak seimbang. Sedangkan di stasiun 9
kondisi terumbu karangnya masuk kategori
buruk, hal ini disebabkan pada saat surut stasiun
ini menjadi tempat yang sangat menarik bagi
masyarakat secara beramai-ramai mencari kerang
kima dan kerang kepala kambing dengan cara
mencungkil karang-karang di lokasi tersebut.
Demikian pula pada pengamatan 1, 3. 7 dan 10
diperoleh kondisi presentase terumbu karang
kategori .sedang, namun di stasiun 1· terlihat
komposisi abiotiknya sangat tinggi yang didominasi
oleh rubble 40%, dimana pada waktu pengamatan
pada lokasi tersebut dijumpai patahan karang
47

karena pada kedalaman 10m ban yak dijumpai
ikan target yang merupakan sasaran dari nelayan
untuk melakukan pemboman ikan. Jadi secara
keseluruhan persentase tutupan karang hidup
di Pulau Lingian sebesar 34.7% termasuk
dalam kondisi sedang. Kondisi terumbu karang
yang balk dltentukan dengan besarnya persentase
tut1pa'l karang hidup.

Keanekaragaman Karang. Penilaian terhadap
keanekaragaman karang dilakukan dengan dua
metode yaitu dengan identifikasi life-form dan
dokumentasi (visual record). Penilaian ini hanya
pada tingkat taksonomik yang relative tinggi
terutama fumily. Hasil pengamatarI keanekaragaman
karang ini dapat dilihat pada Tabel4.
Keanekaragaman karang di Pulau
Lingayan yang diamati pada to stasiun
menunjukan bahwa stasiun 6 terdapat 9 jenis
lifeform yakni ACB, ACE, ACT, CB, CF, CM,
CMR, CS dan CHL sedangkan yang paling
sedikit terdapat di stasiun 8 yakni terdapat 3
jenis lifeform yaitu ACB, ACT dan CM.
Keanekaragaman karang keras yang ada di
Pulau Lingayan berdasarkan li±eform di dominasi
oleh dominasi oleh Acropora branching (ACB)
dengan nilai sebesar 11.41 %, disusul ACT
sebesar 5.53%, CM sebesar 4.88%, CB sebesar
4.22%, CF sebesar 3.34%, CE sebesar 2.47,
ACE sebesar 1.14%, CS sebesar 1.07%, CHL
sebesar 0.13% dan terakhir CMR sebesar 0.02.

..iti.isan Terumbu Karang. Berdasarkan
,) ic!ilUJl Citra Landsat 7 ETM+ sejak
"a
Ul )UOO sampai dengan 2011 diperoleh
perqbflhan luasan karang hidup dan karang mati
pada labd 3.
Perubahan luasan karang hidup 'sejak
tahun 2000 sampai dengan tabun 2005 mengalami
penurunan 24.92 ha, dari tahun 2005 sampai
dengan tahun 2010 terjadi penurunan luasan
karang hidup sebesar 7.1 ha dan dari tahun
2010 sampai tahun 2011 mengalami penurunan
0.47 ha. Berdasarkan penurunan luasan terumbu
karang dalam 5 tabun terakhir semakin kecil maka
dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran
masyarakat akan pentingnya terumbu karang
bagi habitat ikan sudah baik
[(n;,di;l

Tabe13. Perubahan Kondisi Terumbu Karang Tahun 2000-2011
Tahun

Klasifikasi

2000
126.44 ha
520.29 ha

Karang Hidup
Karang Mati

2005
101.52 ha
648.36 ha

2010
94.42 ha
604.8 ha

2011
93.95 ha
641.08 ha

Tabe14. Keanekaragaman karang di Pulau Lingayan
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Ket: ACB Acropora branching; ACE Acropora encrusting, ACT Acropora tubular; CB = Coral branching;
CE Coral encrusting; CF = Coral foliose; CM = Coral massive; CMR Mushrom coral; CS = Coral
submassive; CHI. Coral heliopora.
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Keanekaragaman karang di Pulau Lingayan
menunjukan bahwa stasiun 6 terdapat 9 jenis
lifeform yakni ACB, ACE, ACT, CB, CF, CM,
CMR, CS dan CHL sedangkan yang paling
sedikit terdapat di stasiun 8 yakni terdapat
3 jenis lifeform yaitu ACB, ACT dan CM.
Keanekaragaman karang keras yang ada di
Pulau Lingayan berdasarkan lifeform di dominasi
oleh dominasi oleh Acropora branching (ACB)
dengan nilai sebesar 11.41%, disusul ACT
sebesar 5.53%, CM sebesar 4.88%, CB sebesar
4.22%, CF sebesar 3.34%, CE sebesar 2.47,
ACE sebesar 1.14%, CS sebesar 1.07%, CHL
sebesar 0.13% dan terakhir CMR sebesar 0.02.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kondisi terumbu karang di Pulau
Lingian bervariatif yakni mulai dari kategori
rusak sampai pada kategori sangat baik dengan
nilai terendah 4.6 sampai 75.1 %, dimana pada
stasiun 8 memiliki kondisi terumbu karang buruk
dengan nilai 4.6%, disusul pada stasiun 4 dengan
nilai sebesar 15%, stasiun 2 dengan nilai sebesar
17.8 % dan stasiun 9 nilai presentase karang
hidupnya sebesar 21.46 sedangkan yang tergolong
kondisi sedang terdapat pada stasiun 10 dengan
nilai sebesar 25.7%, stasiun 3 dengan nilai
sebesar 30%, stasiun 1 dengan nilai sebesar 45%
dan stasiun 7 yang memiliki presentase tutupan
karang sebesar 46.1 % dan yang temasuk dalam
kondisi baik terdapat pada stasiun 5 dengan
nilai sebesar 66.4%, sedangkan yang memiliki
kondisi sangat baik terdapat pada stasiun 6
yakni sebesar 75.1 %. Jadi secara keseluruhan
persentase tutupan karang hidup di Pulau Lingian
sebesar 34.7% termasuk dalam kondisi sedang.

Saran
Perlu diupayakan perlindungan habitat
serta sumberdaya di wilayah pesisir Pulau
Lingayan dan sekitarnya juga perlu ditetapkan
sistem zonasi serta adanya kolaborasi antara
stakeholder dan, masyarakat setempat dlam
pengelolaan sumberdaya.
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