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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pantai Batu Bedaun terletak di Lingkungan Bukit Kuala, Kelurahan Matras,

Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Pantai ini dinamakan Pantai Batu

Bedaun karena ada pulau kecil yang hanya terdiri dari batu-batu besar dan

sebatang pohon yang tumbuh di tengah-tengahnya. Pantai Batu Bedaun saat ini

terdapat dari kegiatan wisata pantai dan aktivitas pendaratan ikan oleh nelayan

tradisional. Pantai Batu Bedaun memiliki keunikan berupa batu granit besar

dengan hamparan pasir putih. Pantai Batu Bedaun banyak terdapat Remis (Donax

sp.) yang sering dicari masyarakat untuk dikonsumsi.

Pantai Beriga berada di Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar,

Kabupaten Bangka Tengah. Pantai ini merupakan tempat masyarakat mencari

hasil tangkapan laut seperti ikan, kerang, cumi-cumi, udang, dan Remis. Remis

juga salah satu hasil laut yang dimanfaatkan masyarakat Batu Beriga sebagai lauk

pauk atau untuk konsumsi.

Remis merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem perairan

baik sebagai komponen rantai makanan maupun sebagai indikator pemantauan

kualitas perairan. Remis dapat dikelompokan kedalam organisme filter feeder

yaitu bentos yang mengambil makanan dari permukaan dan dalam substrat dasar

perairan (Ocana et al., 2010). Remis di beberapa negara memiliki peran secara

ekologi dalam suatu ekosistem juga penting untuk perikanan rekreasi. Remis

memiliki sifat hidup relatif tidak berpindah-pindah meskipun kualitas air tidak

mengalami perubahan (Laudien et al., 2003). Remis atau kerang pantai adalah

sumber daya perikanan. Remis selain memiliki peranan dalam rantai makanan.

Remis juga dimanfaatkan warga sekitar sebagai bahan konsumsi.

Wilayah pesisir Pulau Bangka tidak semuanya memiliki potensi Remis.

Potensi Remis berdasarkan informasi dari masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung salah satunya terdapat di Pantai Batu Bedaun dan Pantai Beriga. Potensi

kelimpahan dan pola sebaran Remis belum diketahui dengan demikan perlu
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adanya penelitian mengenai kelimpahan Remis dan pola sebarannya untuk

pemanfaatan di masa yang akan datang.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kelimpahan dan pola sebaran

Remis di Pantai Batu Bedaun Kecamatan Sungailiat dan Pantai Beriga Kecamatan

Lubuk Besar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dasar mengenai

kelimpahan dan pola pebaran Remis yang ada di Pantai Batu Bedaun dan

Pantai Beriga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Sebagai data awal untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai

sumber informasi ilmiah bagi pemerintah daerah setempat, dalam

pengelolahan wilayah pesisir tentang kelimpahan dan pola sebaran populasi

Remis khususnya di Pantai Batu Bedaun dan Pantai Beriga Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.
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