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1. Budidaya/transplantasi karang adalah kegiatan untuk 
memperbanyak koloni karang melalui fragmentasi spesimen 

2. Fragmen karang adalah potongan karang dengan ukuran 
tertentu. 

3. Substrat/Base adalah media buatan tempat menempel 
fragmen.  

4. Induk pertama (F0) yaitu individu yang diambil dari alam atau 
hasil transplantasi  

5. Induk adalah fragment karang untuk dibesarkan sebagai 
berikutnya (F1). 

6. Anakan adalah karang hasil transplantasi yang dipersiapkan 
untuk diperdagangkan dari hasil penangkaran. 

 
 

 

Definisi dan Batasan 



Metode Propagasi? 

Asexual 

 Hampir seluruh jenis karang dapat dipropagasi 
secara asexual. Metode ini mengandalkan 
pemotongan karang dari induknya. 

Sexual 

 Sexual merupakan metode propagasi yang 
masih jarang ditemui. Metode ini dianggap 
lebih cocok untuk karang tertentu contoh: 
Karang donat, otak dan lainnya 



1999 -2002  
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    2005- present 2002-2005 

Dissemination Application 

Penelitian Transplant pertama kali dilakukan 
bersama oleh IPB, LIPI, AL, DKP dan AKKII dengan 
beberapa karang hias (ornamental corals) di Pulau 
Pari  



Transplantasi karang harus mengacu  
antara lain: 

- Species yang dapat 
diperdagangkan, diinginkan.  

- Lokasi transplantasi 

- Teknik propagasi/transplantasi  

- Pemeliharaan dan perawatan  

- Pengelolaan dari induk 
(broodstock) 

- Tata niaga perdagangan 

 



Pemilihan bibit karang. 

Acropora sp. 
(karang acropora, jahe) 

Hydnophora rigida 
(karang tanduk) 

Pocillopora sp. 
(karang sikat) 

Seriatopora sp 
(karang sarang burung) 

Acanthastrea sp. Favites sp. 
(karang nanas sambung) 

Montastrea sp. 
(karang nanas garis) 

Favia sp. 
(karang nanas pisah) 

Cycloseris sp. 
(karang piring) 

Fungia sp. 
(karang piring cembung) 

Heliofungia actiniformis 
(karang anemon piring) 

Herpolitha sp. 
(karang lidah garis) 



 Alat dan Pengangkutan bibit karang hias. 

Pengangkutan bibit untuk induk karang dilakukan secara 
efektif dan efisien untuk menghindari kerusakan dan 
kematian karang. 



Substrat/base. 

 a.  Subtrat untuk induk, lingkaran  10 - 15 cm. 

 b.  Subtrat untuk anakan, bentuk dan bahan bebas. 



Pelekatan karang hias pada substrat  



Rak/meja transplantasi 



Penempatan fragmen dalam rak 



Tagging/Penandaan 

Berdasarkan SK Dirjen PHKA 

ID 0104Ac.fo2.00088 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Keterangan : 

ID      = Indonesia 

01      = Kode perusahaan 

04      = Tahun propagasi 

Ac.fo     = nama species, Acropora formosa 

2      = level propagasi 

00088     = nomor kode individu koral 

1,2, …,12   = bulan propagasi 

  
Tanda/tag dipasang pada induk dan anakan karang dengan kode tertentu 

Artificial Base Coral

Coral

01010306.Acsp.0100

01 



Ukuran Karang Transplantasi  

dari samping 

dari atas 

dari atas 



METODE BUDIDAYA KARANG HIAS 
Tahap Persiapan dan Penanaman Fragmen F0 (Induk) Karang Hias 

Tahap persiapan dan sosialisasi 

kepada masyarakat 

Penyusunan rak, jaring dan substrat 

untuk tahap F0 

Rak dan substrat yang telah  

disiapkan untuk tahap F0 

Persiapan bibit induk untuk fragmen F0 

Pemasangan fragmen induk karang 

pada substrat F0 

Fragmen F0 (induk) karang yang 

telah disusun di laut 

Salah satu contoh fragmen F0  Fragmen F0 telah berumur 4 bulan 

Contoh fragmen F0 berumur 4 bulan 



RAK F0 (INDUK) KARANG HIAS 



JENIS-JENIS KARANG HIAS HASIL BUDIDAYA 



1. Audit Kelayakan Usaha 
2. Audit Penambahan Jenis Karang Hias 
3. Audit 2 tahun sekali yang bertujuan untuk 

mengevaluasi kegiatan transplantasi karang yang 
dilakukan oleh pelaku usaha.  Audit dilakukan oleh tim 
yang terdiri dari MA, SA, ICRWG dan perseorangan.  
 

Hasil audit tersebut salah satunya dijadikan sebagai dasar 
didalam mengevaluasi pemanfaatan rencana produksi 
transplantasi karang hias oleh pelaku usaha. 

Audit Transplantasi Karang Hias 



Forum dan Komunitas 

• Dalam propagasi karang, forum dan 
komunitas berperan penting.  

• Berbagi pengalaman kesuksesan dan 
kegagalan dengan berbagai jenis karang. 

• Berbagi informasi mengenai metode 
propagasi. 

• Memajukan hobby akuarium air laut. 



Karang Hias Dalam Akuarium  
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