
Terumbu Karang yang Sehat 
Puncak dari terumbu karang 
yang sehat berada dekat dengan 
permukaan dan be, rungsi sebagai 
pemecah ombak alami yang utama 
-mengurangi sebagian besar

energi gelombang dan membantu
melindung, masya,akat pesisir.
Te,umbu karang yang sehat
memilik, karang h,dup yang

sangat berlimpah dan menopang 
,ndustri perikanan dan penyela
man. Ketika energ, gelombang 
lebih rendah. maka bakau dapat 
tumbuh yang akan menstabilkan 
gans pantai. mengurangi erosi. 
dan menyediakan habitat 
pembibitan untuk ikan. udang. 
dan kepiting. 

I Terumbu Karang yang Rusak 
Ketika terumbu karang rusak, 
karang yang hidup akan mat, 
dan terumbu karang akan terkikis 
menjadi puing-puing. Ak,batnya. 
energi gelornbang yang lebih 
besar akan rnelewati terurnbu 
karang, yang rnengikis garis 
pantai, meningkatkan resiko 

kerusakan pada manusia dan 
harta benda, mengurangi 
perikanan dan penyelaman, 
dan mungkin memaksa ma
syarakat untuk mundur, atau 
membayar untuk pertahanan 
pesisir yang mahal seperti 
ternbok laut. 

1 Pemutihan Karang 
Ka rang bersimbiosis dengan alga mikroskopis yang disebut zooxanthellae yang hid up di 
dalam jaringan tubuh karang. Alga ini adalah sumber utama makanan bagi karang 
melalui proses fotosintesis dan memberikan warna pada karang. 
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Pholyp karang • :: zooxanthellae 

Karang yang sehat 

Alga sangat sensitif terhadap 
perubahan whu air laut Jlka terkena 
stress akibat nalknya suhu air laut atau 
polusi, alga akan keluar dari jariogan 

hewan karang. 

Tanpa alga, karang kehilangan 
somber makanan utama dan menjadl 

putihatau sangat pucat serta sangat 
rent•n terh•clap peny•klt. 

Penyebab pemutihan karang 

+ Kenai�n_suhu air laut + Terpapar sinar matahari
l<el\Oil•n•"1u>lrl•utoklbot '\ I , ,, seiara be.rlebihan 

peru�t\an tkUm merupabn pen)'ebab 'O.., Pida suhu tinggr. panc:ann s;n.a, 
utamapemutihanbrang, -;. ;: mallhatldalamwaktuyanglama 
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+ Aliran air dari
daratan dan..polusi

Badal <Sap.at memlcu air hu}a,n yang • 

� 
dapat membanjlrl pantal dan \ 

membawa polutan dari daratln \,,'! 
yang dapat menyebablcan 

pemutlh.an brang. 

Karang yang mengalami pemutihan 

yang danglral. 

+ Pasang turun yang
ekstrim 

TK�r dengin ud1r, langsoog 
dalam londfsl" pasang tur\#'I dap,at 
mtt"IYfbabkan pemutlhan brang 
pada �rumbu brang di �iran 

yang dang'lral. 

Karang yang sehat 




