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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan 

Better Management Practices (BMP) Perikanan Siput Abalon ini. Penyusunan 

BMP ini telah melalui beberapa proses yaitu pengumpulan data lapangan dan 

desk study, kegiatan percontohan, (pilot project), internal review tim 

Perikanan WWF-Indonesia, serta Focus Group Discussion dengan beberapa 

ahli perikanan kerang di Indonesia sebagai external expert reviewer. 

BMP ini adalah panduan praktis yang khusus dapat diterapkan pada kegiatan 

penangkapan atau pengumpulan Siput Abalon skala kecil maupun skala 

perusahaan. Sebagian besar bahan-bahan penyusunan diambil dari lokasi 

yang merupakan penghasil utama Siput Abalon yaitu di Pulau Saparua, 

Propinsi Maluku. BMP ini merupakan living document yang akan terus 

disempurnakan sesuai dengan perkembangan di lapangan serta masukan 

pihak-pihak yang bersangkutan. 

Ucapan terimakasih yang tulus kami haturkan kepada semua pihak yang 

telah memberikan bantuan dalam penyusunan BMP ini. Semua Pihak yang 
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yakni LIPI, FPIK Universitas Halu Oleo Kendari, FPIK Universitas Pattimura 

Ambon dan UP-LIPI Lombok. Kami senantiasa terbuka kepada smua pihak 

atas segala masukan yang membangun demi penyempurnaan dokumen ini, 

dan permintaan maaf kami sampaikan apabila masih banyak kekurangan. 

Better Management Practices

Seri Panduan Perikanan Skala Kecil

PERIKANAN SIPUT ABALON (Haliotis sp.)

Panduan Penangkapan dan Penanganan

Edisi 1  |  Februari 2015

ISBN No. XXXXXXXX

© WWF-Indonesia

Februari 2015

Penyusun

Tim Perikanan WWF-Indonesia

Penyusun

Kontributor

Ilustrator

Penerbit

Credit 

: Tim Perikanan WWF-Indonesia

: Dwi J. E. Setyono, Irwan J. Effendy, Magdalena Latuihamallo, 

  Basir Kaplale (UPT-LIPI Lombok)

: Eddy Hamka, Davidson Rato Nono

: WWF-Indonesia

: WWF-Indonesia

Better Management Practices  |  PERIKANAN SIPUT ABALON - PANDUAN PENANGKAPAN DAN PENANGANAN | i



Pendahuluan

Tujuan BMP

Deskripsi Siput Abalon

Kelompok Nelayan

Legalitas Usaha Perikanan Tangkap

Persiapan Penangkapan dan Penanganan Paska Tangkap

     A.  Administrasi

     B.  Perlengkapan Penangkapan

     C.  Navigasi dan Keselamatan 

     D.  Perlengkapan Penanganan Paska Tangkap

Operasional Penangkapan dan Penanganan Paska Tangkap

     A.  Lokasi Penangkapan

     B.  Alat Tangkap dan Metode Pengoperasian

     C.  Penanganan Paska-Tangkap

Pengemasan dan Pengiriman

     A. Pengemasan

     B.  Pengiriman

Pencatatan

1

3

3

6

9

12

12

12

14

14

15

15

15

18

24

24

27

28

29

34

i

iii

iii

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Istilah

Daftar Isi

:  Better Management Practices

:  Daerah pendaratan ikan

:  Daerah penangkapan ikan

:  Global Positioning System, alat untuk menentukan lokasi 

:  Tangkap tangan

:  Pemakan tumbuh-tumbuhan

:  Sel kelamin jantan

:  Satu hari perjalanan

:  Sel kelamin betina

BMP

Fishing Base

Fishing ground

GPS

Handpicking

Herbivora

Testis

One Day Trip

Ovarium

DAFTAR ISTILAH

Better Management Practices  |  PERIKANAN SIPUT ABALON - PANDUAN PENANGKAPAN DAN PENANGANAN | iii

  ©
 W

W
F

-In
d
o

n
e
sia

 / N
u
r A

H
Y

A
N

I

I. 

II. 

III. 

IV. 

V.  

VI. 

 

 

 

 

VII.  

 

 

 

VIII. 

IX. 

LAMPIRAN

Daftar Pustaka 



I.  PENDAHULUAN
Beberapa wilayah di Indonesia yang 

teridentifikasi memanfaatkan siput-siput laut 

tersebut antara lain Kepuluan Riau, Bangka 

Belitung dan Indonesia bagian timur seperti 

Maluku dan sekitarnya. Dari kesekian wilayah 

tersebut, Maluku merupakan wilayah yang 

telah lama melakukan upaya eksploitasi dari 

beberapa jenis siput laut. Salah satu jenis 

siput laut yang sangat terkenal yakni Abalon. 

Aktivitas penangkapan Abalon di alam yang 

dilakukan secara terus menerus akan
mengakibatkan stok Abalon di alam kian 

menurun. Produksi abalon dunia dari hasil 

tangkapan alam mengalami penurunan dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 1970, produksi 

abalon dari tangkapan alam mencapai 19.720 

ton, sedangkan pada tahun 2012 tangkapan 
(1)berkurang menjadi 7.424 ton . Penyebab 

penurunan tersebut diantaranya disebabkan 

karena adanya penangkapan yang berlebih,  

penangkapan yang ilegal,  predasi, kematian 

dari abalon yang berukuran kecil, 

berkurangnya habitat untuk abalon sendiri 

karena polusi/pencemaran dan pemanfaatan 

habitat abalon untuk kepentingan yang lain 

serta kompetisi abalon dengan organisme 
(1)kompetitor . Di samping itu, di Indonesia 

belum ada peraturan terkait pembatasan 

kuota dan ukuran Abalon yang diperbolehkan 
(2)untuk ditangkap dari alam .

Penurunan stok abalon di Indonesia dari jenis 

Haliotis asinina dapat dilihat pada aktifitas 

penangkapan di Lombok Selatan. Produksi 

Haliotis asinina dari tangkapan alam pada 

tahun 1980-an yakni sekitar 300 kg per hari, 

menurun hingga 200 kg per hari pada tahun 

1990-an dan terus berkurang hingga kurang 

dari 100 kg sejak tahun 2000. Selain itu, 

dapat dilihat dari ukuran panjang cangkang 

Abalon (Haliotis asinina) yang tertangkap, 

rata-rata menurun dari sekitar 8 cm pada 

tahun 1980-an hingga menjadi 7 cm pada 

tahun 1990-an dan kurang dari 6 cm sejak 
(2)tahun 2000 .
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PEMANFAATAN SIPUT LAUT SEBAGAI SUMBER MAKANAN TELAH
LAMA DILAKUKAN OLEH MANUSIA, TERUTAMA OLEH MASYARAKAT 
YANG TINGGAL DI DAERAH PESISIR, BAHKAN JAUH SEBELUM 
SIPUT-SIPUT LAUT TERSEBUT MENJADI KOMODITAS BAIK 
DI PASAR DOMESTIK MAUPUN MANCANEGARA

Dari hal tersebut, para stakeholder terkait 

mulai mengembangkan usaha-usaha untuk 

mengembalikan kondisi stok seperti 

sediakala. Salah satu usahayang dilakukan 

adalah pembesaran Abalon dan 

pengembangbiakan induk Abalon yang 

ditangkap dari alam. Oleh karena itu, BMP ini 

bertujuan untuk memberikan pemahaman 

serta wawasan dalam melakukan 

penangkapan induk Abalon dari alam dengan 

tetap memperhatikan aspek keberlanjutan 

dan kelesetarian habitat serta penanganan 

hasil tangkapan yang baik. Dengan semakin 

meningkatnya pemahaman dan wawasan dari 

setiap pihak terkait, tentunya akan sangat 

membantu agar ketersediaan stok siput laut 

tetap terjaga namun tetap memberikan 

peningkatan pendapatan bagi nelayan. 
dari 100 kg sejak tahun 2000. Selain itu, 

dapat dilihat dari ukuran panjang cangkang 

Abalon (Haliotis asinina) yang tertangkap, 

rata-rata menurun dari sekitar 8 cm pada 

tahun 1980-an hingga menjadi 7 cm pada 

tahun 1990-an dan kurang dari 6 cm sejak 
(2)tahun 2000 .

Dari hal tersebut, para stakeholder terkait 

mulai mengembangkan usaha-usaha untuk 

mengembalikan kondisi stok seperti 

sediakala. Salah satu usaha yang dilakukan 

adalah pembesaran Abalon dan 

pengembangbiakan induk Abalon yang 

ditangkap dari alam. Oleh karena itu, BMP ini 

bertujuan untuk memberikan pemahaman 

ABALON (                               ) YANG 
TERTANGKAP, RATA-RATA MENURUN DARI 

SEKITAR 8 CM PADA TAHUN 1980-AN HINGGA  
MENJADI 7 CM PADA TAHUN 1990-AN DAN 

KURANG DARI 6 CM SEJAK TAHUN 2000
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Haliotis asinina



Ukuran abalon pada saat pertama kali matang 

gonad ditentukan oleh jenis (spesies) abalon, 

lokasi/geografi, kondisi/kualitas perairan 

serta habitat dimana Abalon hidup. Abalon 

yang telah matang gonad dapat dilihat dari 

warna gonadnya. Pada Abalon jantan testis 

berwarna krem kekuningan/putih gading, 

sedangkan pada betina ovarium berwarna 
(4)biru kehijauan (tergantung makanan) .

II.  TUJUAN BMP

Menjaga kelestarian sumberdaya 

perikanan dan ekosistem laut melalui 

metode-metode penangkapan yang ramah 

lingkungan. 

Meningkatkan pengetahuan serta 

wawasan nelayan dalam melakukan 

penangkapan siput abalon yang ramah 

lingkungan.

Menjamin keberlangsungan mata 

pencaharian nelayan melalui praktik 

penangkapan yang berkelanjutan dan 

penanganan yang baik.

III.  DESKRIPSI SIPUT ABALON

Siput abalon (Haliotis sp.) merupakan salah 

satu jenis siput laut dari kelas Moluska 

(hewan bertubuh lunak) yang memiliki satu 

cangkang dengan bentuk bulat memanjang 

(oval) dan terdapat lubang-lubang yang 

berfungsi sebagai pernapasan, reproduksi, 
(3)dan sanitasi . 

Abalon banyak ditemukan di perairan dangkal 

yang memiliki substrat berbatu/karang 

sebagai tempat untuk menempel/melekat. 

Abalon merupakan kelompok hewan 

herbivora serta aktif mencari makan pada 
(3)malam hari . Abalon aktif mencari makan 2-

3 jam sebelum matahari terbit dan 2-3 jam 

sebelum matahari terbenam.

Deskripsi Umum

Siput Abalon Dewasa

Sumber induk Abalon dapat berasal dari alam 

dan budidaya. Induk abalon yang baik adalah 
(2)(4)sebagai berikut  :

Induk Abalon

Mempunyai ukuran yang relatif seragam

Warna cangkang cerah 

Bagian tubuh tidak cacat atau luka

Melekat erat pada substrat

Bila diangkat gerakannya lincah

Berusaha membalikkan tubuhnya apabila 

diletakkan dalam kondisi terbalik

Ukuran benih yang digunakan mempunyai 

panjang cangkang ≥ 2,5 cm 

Gonad Abalon Jantan

Gonad Abalon Betina
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IV.  KELOMPOK NELAYAN

Dalam upaya meningkatkan posisi tawar dan 

membina kebersamaan untuk menjaga 

keberlanjutan usaha penangkapan siput laut 

yang dilakukan, sebaiknya nelayan dapat 

bergabung dalam kelompok secara formal, 

dengan kriteria sebagai berikut:

Setiap nelayan berhak membentuk 

kelompok dan mendapatkan pengesahan 

dari tingkat desa dan dibina oleh Dinas 

Kelautan dan Perikanan setempat. 

Terdiri dari beberapa atau banyak orang 

anggota. Idealnya, satu kelompok 

beranggotakan 10-25orang ( idealnya 

anggota kelompok pemula tidak terlalu 

banyak). Perempuan dalam hal ini 

memiliki hak yang sama untuk menjadi 

anggota atau pengurus kelompok.

Anggota Kelompok memiliki kegiatan 

produktif yang sama, yaitu penangkapan 

dan penanganan siput laut

1.

Kelompok memiliki struktur organisasi 

yang jelas, yaitu minimal memiliki ketua, 

sekretaris, dan bendahara, atau 

disesuaikan dengan adat/kebiasaan yang 

ada dilingkungan nelayan setempat.

Memiliki kepengurusan yang dipilih secara 

demokratis, keanggotaan kelompok jelas, 

dan memiliki sistem administrasi 

kelompok

Kelompok nelayan melakukan pertemuan 

rutin, minimal sekali sebulan sebagai 

wadah untuk mendiskusikan kendala-

kendala yang dihadapi dan pemecahannya 

serta kebutuhan – kebutuhan nelayan.

Mengupayakan kemitraan dengan pihak 

terkait.

Kelompok penangkap siput laut 

didampingi oleh pendamping lapangan, 

contohnya Penyuluh Perikanan dan atau 

Petugas Teknis Perikanan dari instansi 

terkait. 

4.

Semua bentuk pemanfaatan sumber daya alam seperti penangkapan atau 

pengambilan siput abalone, meskipun hanya pada musim tertentu, harus diaturdan 

dikelola dengan baik agar bisa dilakukan secara berkelanjutan untuk menunjang 

mata pencaharian nelayan.Nelayan siput abalone yang masuk perikanan skala kecil, 

dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya perikanan siput abalone, 

dibutuhkan kelompok agar bisa dilaksanakan secara efektif.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

KETUA KELOMPOK SEBAIKNYA BERASAL KELOMPOK NELAYAN ITU SENDIRI
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Di dunia, memiliki kurang lebih 150 jenis Abalon dan di Indonesia terdapat 7 jenis Abalon 

yakni Haliotis asinina, Haliotis varia, Haliotis squamata, Haliotis ovina, Haliotis glabra, 
(2)(3)Haliotis planata dan Haliotis crebrisculpta . Jenis abalon yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi, yakni Haliotis asinina dan Haliotis squamata.

Jenis-jenis Abalon di Indonesia :

(5)JENIS

MAKSIMAL
MATANG 
GONAD

PANJANG CANGKANG

Haliotis squamata (Target)

Haliotis ovina

Haliotis glabra

Haliotis crebrisculpta

Haliotis varia

12 cm

8 cm

 cm  cm

7 cm

5 cm

4,5 cm

Haliotis asinine (Target)

(5)JENIS

MAKSIMAL
MATANG 
GONAD

PANJANG CANGKANG

Haliotis planata



Mendiskusikan kegiatan-kegiatan 

penangkapan. Apabila mengalami 

kendala-kendala dalam penangkapan, 

maka dalam pertemuan bisa berbagi 

masalah dan memecahkannya 

bersama.

Mengorganisiran anggota dan 

penguatan potensi perikanan 

Sebagai pusat informasi anggota dan 

masyarakat umum, informasi bisa 

berupa BMP, harga, pasar, teknologi 

terkini.

Bisa meningkatkan daya tawar 

(harga) siput laut terhadap pasar 

karena penjualan secara bersama-

sama.

Berperan sebagai tempat pengaduan 

dan mediasi jika terlibat dalam suatu 

konflik yang mungkin terjadi dengan 

pemanfaat perairan yang lain.

Manfaat yang dapat dilakukan 

dengan berkelompok:

ANGGOTA KELOMPOK TIDAK 
MEMPERKERJAKAN ANAK-
ANAK USIA SEKOLAH. DAN 
TIDAK MEMPERKERJAKAN 
SECARA PAKSA YG TERKAIT 
DENGAN UTANG-PIUTANG

1.

2.

3.

4.

5.
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ANGGOTA KELOMPOK HENDAKNYA BERASAL DARI TEMPAT TINGGAL DAN 
BERDEKATAN ATAU MEMILIKI HUBUNGAN KEKERABATAN AGAR LEBIH MUDAH 

BERKOORDINASI, DAN ATAU LOKASI PENANGKAPAN ABALONE YANG SAMA  
SEHINGGA MEMUDAHKAN PENGELOLAAN.

Kelompok tingkat pemula mendapatkan pengesahan dari 

kepala desa dan dibentuk berdasarkan hamparan atau lokasi 

kerja dengan jumlah 10-25 orang

Kelompok tungkat lanjut mendapatkan pengesahan dari 

camat. Kelompok ini merupakan pengembangan kelompok 

pemula yang mempunyai aturan kelompok dan 

menerapkannya dalam usahanya.

Kelompok tingkat madya mendapatkan pengesahan dari 

bupati dengan tingkat usaha yang lebih baik dari kelompok 

tingkat lanjut dengan pengelolaan keuangan yang bisa 

dipertanggungjawabkan kepada anggotanya

Kelompok tingkat utama mendapatkan pengesahan dari 

gubernur yang tingkat usahanya berkembang pesat dan lebih 

baik dari kelompok madya dengan pengelolaan keuangan 

yang bisa dipertanggungjawabkan kepada anggotanya dan 

masyarakat

Selain mengeluarkan Surat Keputusan untuk memenuhi 

persyaratan legal formal kelompok, pemerintah mempunyai 

peran yang penting dalam pengembangan kelompok yaitu 

dengan menempatkan penyuluh lapangan minimal satu 

orang setiap kecamatan untuk membantu pengembangan 

kelompok.

TINGKATAN KELOMPOK DAN PENGESAHANNYA 

7 | Better Management Practices  |  PERIKANAN SIPUT ABALON - PANDUAN PENANGKAPAN DAN PENANGANAN
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Pertemuan Kelompok

Hindari melakukan penangkapan di kawasan 

konservasi, khususnya zona inti dan zona 

perlindungan lainnya. Tentukan lokasi 

penangkapan sebelum melaut agar tidak 

masuk dalam zona larang tangkap.  

Kemungkinan saat melakukan penangkapan, 

siput abalonebercampur dengan biota yang 

dilindungi, sudah langka, atau terancam 

punah. Jangan menangkap biota tersebut, dan 

jika tertangkap secara tidak sengaja (bycatch), 

lakukan penanganan sesuai prosedur yang 

ada. Biota-biota tersebut antara lain:

4.   Zona Larang Tangkap  dan 

Perlindungan Jenis Ikan 

Semua jenis penyu laut.

Mamalia laut seperti lumba-lumba, paus, 

dan dugong.

Ikan pari manta dan hiu

Burung laut

Ikan Napoleon

Beberapa biota kerang dan gastropoda 

(siput) yang dilindungi atau hampir punah 

harus menjadi perhatian agar tidak 

diambil bersama abalon target.

Agar tidak melanggar zona penangkapan dan 

biota dilindungi, perhatikan peraturan yang 

ada melalui pertemuan-pertemuan kelompok, 

petugas penyuluh, dan sosialisasi instansi 

terkait.  Jenis-jenis biota yang dilindungi 

dapat dilihat pada lampiran BMP ini.  

9 | Better Management Practices  |  PERIKANAN SIPUT ABALON - PANDUAN PENANGKAPAN DAN PENANGANAN Better Management Practices  |  PERIKANAN SIPUT ABALON - PANDUAN PENANGKAPAN DAN PENANGANAN | 10
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SEMUA USAHA PERIKANAN TANGKAP DI SELURUH WILAYAH PERAIRAN INDONESIA HARUS 
MEMILIKI LEGALITAS USAHA SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU. PERATURAN TERKAIT 

PENANGKAPAN ATAU PENGUMPULAN ABALON DI INDONESIA ADALAH:

Penerbitan izin usaha perikanan tangkap 

untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 

GT dan/atau di bawah 30 GT dengan tenaga 

kerja atau modal asing adalah adalah 

kewenangan pemerintah pusat, kapal di atas 5 

GT sampai 30 GT adalah kewenangan 

Pemerintah Propinsi, dan kapal 5 GT ke 

bawah atau skala kecil yang tidak memiliki 

kapal/perahu adalah kewenangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota (UU No. 23/2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah).

1.   Kewenangan Perizinan

Alat/cara yang digunakan untuk menangkap 

atau mengumpulkan siput abalon dengan 

menggunakan tangan langsung serta alat 

bantu seperti spatula dan alat selam, tidak 

disebutkan dalam Kepmen No. 6/2010 

Tentang Alat Penangkapan Ikan  Di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia, karena tidak menggunakan alat. 

Kemudian lokasi pengoperasian setiap 

alat/cara tangkap tersebut, karena masih 

termasuk cara sederhana, maka umumnya 

dapat dilakukan di jalur 0-4 mil.  Ketentuan 

ini harus mengikuti aturan dalam Permen No. 

42/2014 Tentang Perubahan Atas Permen No. 

2/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan 

Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat 

Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia.

2.   Alat Penangkapan/Pengumpulan 

Siput Abalon dan Lokasi Penangkapan

Kapal ukuran 5 GT ke bawah (Nelayan Kecil) 

atau tidak pakai armada

3.   Jenis Izin dan Persyaratannya

Memiliki Bukti  Pencatatan  Kapal yang 

permohonannya diajukan kepada 

Kepala Dinas tingkap Kabupaten/Kota, 

tidak dipungut biaya, dan berlaku 

selama 1 tahun.

Persyaratan: KTP Asli pemilik kapal, 

spesifikasi teknis alat tangkap, surat 

pernyataan mengenai ukuran kapal dan 

sanggup melaporkan hasil tangkapan.

Jika menangkap di luar wilayah domisili 

administrasi, maka digunakan Bukti 

Pencatatan Kapal Andon sebagai izin 

tertulis yang berlaku selama 6 bulan.

Pengurusan legalitas nelayan kecil 

sebaiknya dilakukan oleh kelompok

Kapal ukuran lebih dari 5 GT ke atas. 

Semua usaha perikanan tangkap dengan 

kapal berukuran lebih dari 5 GT harus 

memiliki SIUP (Surat Izin Usaha 

Penangkapan).  SIUP berlaku selama masih 

melakukan usaha penangkapan ikan yang 

digunakan untuk Perseorangan, 

Perusahaan, dan Penanaman Modal 

(Permen Kelautan Perikanan No. 57/2014 

Tentang Perubahan Kedua Atas Permen 

Kelautan Perikanan No. 30/2012 Tentang 

Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia). 

a.

b.

V.  LEGALITAS USAHA PERIKANAN TANGKAP



VI.  PERSIAPAN PENANGKAPAN DAN PENANGANAN PASKA TANGKAP

Perikananabalon yang dilakukan dengan skala kecil (perahu <5GT), sebaiknya dapat 

memperhatikan kriteria sebagai berikut :

A.   Administrasi

Pencatatan Hasil tangkapan akan sangat berguna untuk 

mengetahui status stok dari komoditas perikanan yang 

ada di suatu lokasi pemanfaatan. Selain itu dapat 

memudahkan dalam pengelolaan pemanfaatan perikanan 

dari lokasi tersebut

NO ADMNISTRASI PERAHU < 5GT (SKALA KECIL)

1

2

3

Perizinan

Rencana & Jadwal Operasi 

Penangkapan

Pencatatan Hasil Tangkapan 

(Logbook)

Mendaftarkan Armada & alat Tangkap di Dinas 

Kelautan dan Perikanan setempat

Petugas pelabuhan atau pendaratan ikan

Aparat desa, atau

Kelompok Nelayan

DKP Setempat,

Kelompok Nelayan, atau

Disimpan pribadi

Memastikan kebutuhan teknis 

penangkapan tersedia (misal kondisi 

perahu layak melaut, BBM, alat tangkap 

dan alat bantu tangkap)

Menyediakan kantong tempat sampah.

Memastikan kebutuhan operasi 

penangkapan tersedia (perbekalan 

makanan, air tawar)

B.   Perlengkapan Penangkapan

Mengetahui dan menentukan lokasi 

penangkapan. Sebaiknyalokasi 

penangkapan harus sesuai dengan 

peruntukan pemanfaatan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah / aparat desa / 

adat.

Khusus perairan bertipe landai sebaiknya 

memperhatikan kesesuaian waktu pasang 

surut air dengan waktu keberangkatan ke 

fishing ground dan kembali ke fishing base
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ILUSTRASI

Jalur Penempatan Alat Penangkapan Ikan Berdasarkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2011 

Keterangan :
Jalur 1 A
Perairan pantai sampai dengan 2 (dua)
mil laut yang diukur dari permukaan 
air laut pada surut terendah 

Jalur 1 B
Perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut
sampai dengan 4 (empat) mil laut

Jalur 2
Perairan di luar jalur 1 sampai dengan 
12 (dua belas) mil laut diukur dari 
permukaan air laut pada surut terendah

Jalur 3
ZEEI dan perairan di luar jalur 2

NAWIR
Highlight

NAWIR
Highlight



Keberlanjutan sumberdaya siput laut Abalon 

sangat tergantung dengan kondisi stok siput 

laut di suatu wilayah sehingga setiap sekali 

penangkapan langsung dilakukan 

penyortiran, dengan memisahkan ukuran 

yang telah dewasa dengan yang berukuran 

kecil. Siput laut yang berukuran kecil 

dilepaskan kembali keperairan. Penanganan 

paska tangkap abalon dapat dikelompokkan 

menjadi 2 metode penanganan, yakni 

penanganan paska tangkap di atas perahu dan 

di darat.

C.  Penanganan Paska-Tangkap

Penanganan Paska Tangkap di atas perahu

Melakukan penyeleksian ukuran abalon

Abalon yang dibawah ukuran dewasa, 

diharapkan dikembalikan ke alam

Abalon disimpan di wadah 

penampungan sementara di atas kapal

Penanganan Paska Tangkap di darat

Penanganan paska tangkap abalon di darat 

dilakukan berdasarkan kebutuhan konsumsi 

dan induk abalon.

Untuk penganan abalon hidup, baik untuk 

kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan 

induk dapat memperhatikan tahapan berikut :

Penyeleksian kembali ukuran abalon yang 

dewasa dan jenisnya

Penyortiran abalon berdasarkan kriteria 

abalon yang baik

Abalon yang telah selesai disortir, kemudian 

dicuci bersih

Dipersiapkan wadah khusus atau 

menggunakan kantong plastik yang 

kemudian diisi dengan oksigen

MENANGKAP ABALON YANG TELAH MATANG GONAD DAN 
MELEPASKAN YANG BELUM  MATANG GONAD
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PENYELAMAN YANG DILAKUKAN TANPA TABUNG UDARA, SEBAIKNYA MENGGUNAKAN KOMPRESOR UDARA 
YANG DIRANCANG KHUSUS UNTUK PENYELAMAN. TIDAK DIREKOMENDASIKAN PENYELAMAN DENGAN 
MENGGUNAKAN KOMPRESOR BAN, DIKARENAKAN DAPAT BERAKIBAT FATAL BAGI KESEHATAN PENYELAM.

Kompresor Ban Kompresor Listrik

KETERANGAN ALAT BANTU
Menyeleksi ukuran Abalon yang layak 

tangkap

Digunakan saat melakukan penyortiran

Melepaskan Abalon dari substrat

Bahan terbuat dari plastik atau karet agar 

tidak melukai tubuh Abalon

Wadah penyimpanan saat proses 

penangkapan berlangsung

Sebaiknya terbuat dari bahan yang tidak 

cepat rusak namun tetap mudah 

dipindahkan (box plastik)

Penggaris khusus

Spatula

Tempat Penampungan Sementara

Alat Bantu Penangkapan :



Navigasi dan keselamatan merupakan hal yang penting dalam melakukan operasi 

penangkapan. Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam navigasi dan 

keselamatan ini antara lain sebagai berikut :

C.   Navigasi dan Keselamatan 

Menyiapkan ruang khusus (wadah)yang 

diberi air laut di lambung perahu yang 

posisinya jauh dari kontaminasi bahan lain 

seperti BBM, Oli mesin, dan lain-lain.

Menyiapkan keranjang yang berukuran 

besar sebagai wadah sementara hasil 

tangkapan yang berfungsi untuk mencuci 

siput lautdari lumpur/pasir yang melekat.

Sebaiknya menggunakan perahu berukuran 

kecil jika penangkapan hanya bersifat one 

day trip (satu hari trip).

Ruang khusus (wadah) sebaiknya tidak 

terpapar sinar matahari secara langsung. 

Ruang khusus (wadah) berfungsi sebagai 

ruang penyimpanan sementara hasil 

tangkapan.

D.  Perlengkapan Penanganan

      Paska-Tangkap

KRITERIA PERAHU>5GT PERAHU<5GT
GPS, Kompas, Peta

Pelampung

P3K/Obat

Jaket Hujan/Mantel

Pelindung Kepala

Alat Komunikasi (Hp, HT, Radio 

komunikasi)

Wajib

Wajib

Wajib

Wajib

WajibDisarankan

Wajib

Tidak wajib

Salah satu

SELALU MENJAGA KEBERSIHAN KAPAL SEBELUM DAN SESUDAH AKTIFITAS PENANGKAPAN
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Ilustrasi Perlengkapan Penangkapan

Memastikan kebutuhan teknis 

penangkapan tersedia (misal kondisi 

kapal layak melaut, BBM, alat tangkap 

dan alat bantu tangkap)

Menyediakan tempat sampah di atas 

kapal

Perkakas mesin kapal untuk reparasi jika 

mesin rusak saat penangkapan.

Memastikan kebutuhan operasi 

penangkapan tersedia (perbekalan 

makanan, air tawar)

Mengetahui dan menentukan lokasi 

penangkapan

NAWIR
Highlight

NAWIR
Highlight

NAWIR
Highlight
sama dengan hal 12

NAWIR
Highlight



Waktu penangkapan dilakukan pada awal 

surut dan berakhir pada awal pasang, agar 

penangkapan tidak merusak habitat Abalon

Penangkapan dilakukan dengan menjelajah 

daerah pesisir

Saat melepaskan abalon dari substrat 

dilakukan secepat mungkin dan tidak 

disarankan untuk menggunakan alat yang 

tajam karena dapat menyebabkan luka atau 

kematian pada abalon dan kerusakan pada 

habitat

Mengembalikan posisi batu yang dibalik ke 

posisi semula

Penangkapan Pada Saat Surut

Dilakukan dengan metode penyelaman yang 

mengikuti kaidah-kaidah berikut :

Penangkapan pada saat pasang

UNTUK PENANGKAPAN 
ABALON DI DAERAH 
BERBATU, BATU YANG TELAH 
DIBALIK AGAR DIKEMBALIKAN 
KE POSISI SEMULA

Merencanakan waktu dan kedalaman 

penyelaman secara bijaksana

Penyelaman dilakukan oleh 2 orang atau 

lebih

Penyelaman dilakukan pada maksimal 

kedalaman 10-15 meter

Melakukan safety stop pada kedalaman 5 

meter selama 5-10 menit sebelum naik ke 

permukaan dengan perlahan-lahan

Penyelaman pertama dilakukan dengan 

tidak melebihi 50 menit

Penyelaman kedua dilakukan maksimal 30 

menit dengan kedalaman kurang dari 10 

meter

Beristirahat minimal 30-60 menit antara 

penyelaman pertama dan kedua

Tidak merusak karang atau mengambil 

hewan laut lainnya yang bukan menjadi 

target tangkapan

!

Benar Salah

15 | Better Management Practices  |  PERIKANAN SIPUT ABALON - PANDUAN PENANGKAPAN DAN PENANGANAN Better Management Practices  |  PERIKANAN SIPUT ABALON - PANDUAN PENANGKAPAN DAN PENANGANAN | 16

  
©

 W
W

F
 -

 I
n
d
o
n
e
si

a
 /

 E
d
d
y 

H
A

M
K

A

  ©
 W

W
F

 - In
d

o
n
e

sia
 / E

d
d

y H
A

M
K

A

VII.  OPERASIONAL PENANGKAPAN DAN PENANGANAN PASKA TANGKAP

Memastikan lokasi penangkapan harus 

sesuai dengan peruntukan pemanfaatan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah / 

aparat desa / hukum adat.

Memperhatikan karakteristik lokasi 

penangkapan (kedalaman, daerah pesisir, 

daerah terumbu karang)

A.   Lokasi Penangkapan

Suatu kawasan yang belum 

memiliki lokasi peruntukan 

pemanfaatan perikanan,  

sebaiknya segera didorongkan 

untuk terbentuknya zonasi-

zonasi tersebut.

TIDAK MELAKUKAN PENANGKAPAN DI KAWASAN YANG SUDAH MEMILIKI PERUNTUKAN KHUSUS

Handpicking merupakan metode 

penangkapan yang paling banyak di 

Indonesia untuk penangkapan siput abalon

Metode penangkapan dengan cara 

melepaskan abalon dari substrat 

menggunakan alat bantu Spatula/Sodet, 

lalu kemudian dimasukkan kedalam tempat 

penampungan sementara.

Penangkapan dilakukan pada perairan 

pantai dengan kedalam 0 – 0,5 m

Perahu digunakan jika lokasi penangkapan 

jauh dari pemukiman

Perahu yang digunakan harus dilengkapi 

ruang untuk  wadah penampungan diatas 

perahu

B.   Alat Tangkap dan Metode 

      Pengoperasian

Handpicking

MENANGKAP UKURAN DEWASA 
YANG BERUKURAN> 5 CM DAN 

UNTUK KEBUTUHAN INDUK YAKNI 
BERUKURAN 5-7 CM UNTUK  

DANH. asinina H. squamata
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Sedangkan tahapan penanganan abalon mati 

untuk kebutuhan konsumsi dilakukan dengan 

metode sebagai berikut : 

Abalon Beku

Dilakukan penyortiran berdasarkan 

ukuran dewasa dan jenisnya

Penyortiran abalon berdasarkan kriteria 

abalon yang baik

Untuk menjaga kualitas daging, abalon 

langsung dimasukkan ke dalam kantong 

plastik, kemudian di vacuum dan 

dimasukkan ke dalam freezer dan 

kemudian dijaga rantai dinginnya 

Abalon Kering

Dilakukan penyortiran abalon 

berdasarkan ukuran dewasa dan 

jenisnya

Dilakukan penyortiran berdasarkan 

kriteria abalon yang baik

Dilakukan pencucian dengan air bersih 

yang mengalir

Tiriskan abalon yang telah dicuci bersih 

dalam wadah 

Setelah abalon agak kering, timbanglah 

abalon agar dapat mengetahui jumlah 

garam yang diperlukan dalam proses 

penggaraman

Abalon Beku

Foto/Ilustrasi

Foto/Ilustrasi

Abalon Kering
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Seleksi Ukuran Abalon Abalon >5cm 
disimpan ke dalam wadah khusus

Abalon <5cm 
dilepas kembali ke alam

Penanganan Abalon Paska Tangkap di Perahu

Penanganan Abalon Paska Tangkap di Darat

Seleksi Ukuran dan 
Jenis Abalon

Proses PenggaramanPencucian Abalon 
yang telah diseleksi

Dimasukkan ke wadah
khusus / kantong plastik

Pengiriman Hidup
Wadah khusus/Kantong Plastik 

diisi Oksigen

Pengiriman Beku
Kantong Plastik divacuum 

& masuk ke freezer

UNTUK PENANGANAN ABALON DILAKUKAN SECARA CERMAT, 
TELITI DAN HIGIENIS UNTUK MENGHINDARI TERKONTAMINASINYA 
ABALON DENGAN BAKTERI DARI UDARA!



Abalon Rebus

Dilakukan penyortiran berdasarkan 

ukuran dewasa

Abalon direbus dengan air garam 

hingga cangkang terlepas

Bagian gonad dan isi perut dipisahkan 

dari dagingnya

Daging Abalon yang telah dipisahkan 

bagian dalam tubuhnya dicuci hingga 

bersih, kemudian dimasukkan ke 

dalam kantong plastik dan di vacuum

Kemasan daging Abalon yang telah di 

vacuum dimasukkan ke dalam freezer 

Foto/Ilustrasi Abalon rebus

Gambar daging Abalon yang telah di vacuum dimasukkan ke dalam freezer 
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Taburkan garam ke dasar bak setebal 1 - 5 

cm. Lapisan ini berfungsi sebagai alas pada 

saat proses penggaraman.

Susunlah abalon dengan rapi diatas lapisan 

garam tadi. Diatas lapisan abalon yang 

sudah tersusun, taburkan kembali garam 

secukupnya. Lakukan hingga semua abalon 

tertampung didalam wadah, setiap lapisan 

abalone selalu diselingi oleh lapisan garam.

Pada lapisan atas ditebarkan garam setebal 

5 cm agar tidak dihinggapi lalat.

Tutuplah wadah dengan papan yang telah 

diberi pemberat agar proses penggaraman 

dapat berlangsung dengan baik.

Selesainya proses penggaraman ditandai 

dengan adanya perubahan tekstur, daging 

abalon menjadi kencang dan padat. 

Lamanya penggaraman tergantung jenis, 

ukuran dan tingkat kesegaran abalon. 

Umumnya proses penggaraman abalon 

dapat berlangsung12 - 24 jam. 

Tahapan proses penggaraman

GUNAKAN GARAM MURNI AGAR HASIL 
OLAHANNYA BERKUALITAS BAIK

Langkah selanjutnya, abalon dikeluarkan 

dari tempat penggaraman. Pisahkan 

cangkang abalon dari dagingnya, buang isi 

perut abalon dan dibersihkan dari kotoran 

yang menempel

Cuci dan bersihkan abalon dari kotoran 

serta sisa-sisa garam yang menempel 

ditubuhnya

Masukkan abalon ketempat pengeringan 

pengeringan alami atau pengeringan 

mekanis

Setelah kering, abalon disortir berdasarkan 

kualitasnya dan dikemas dengan baik 

untuk menghindari kerusakan selama 

penyimpanan

Tahapan proses pengeringan
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VIII.  PENGEMASAN DAN PENGIRIMAN 

Kualitas abalon baik untuk kebutuhan 

konsumsi maupun kebutuhan induk 

bergantung pada metode pengemasan 

yang baik. Metode pengemasan yang 

baik, yakni kualitas abalon tetap 

terjaga hingga ke tangan konsumen. 

Adapun pengemasan abalon yang baik 

kiranya dapat mengikuti tahapan 

sebagai berikut :

Abalon hidup untuk kebutuhan konsumsi 

dan Induk

A.   Pengemasan

Penyortiran abalon berdasarkan ukuran 

dan jenisnya

Puasakan abalon selama 2 hari sebelum 

ditransportasikan

Abalon hidup dimasukkan ke dalam wadah 

pipa PVC berdiameter 3 inchi dengan 

panjang 15 cm

Tutup dengan waring pada kedua lubang 

dan ikat menggunakan karet gelang

Lakukan pengepakan menggunakan 

kantong plastik berbahan PE atau HD 

dengan ketebalan 0,15 mm rangkap dua

Masukkan pipa berisi abalon hidup ke 

dalam kantong plastik ukuran 100 x 40 cm

Gambar Packing di dalam pipa, tutup pipa dengan waring dan ikat dengan karet gelang.
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Seleksi Ukuran
Abalon

Di Atas Kapal Di Darat

Abalon Hidup

Beku

Induk Abalon

Penyortiran

Abalon Mati

Kering

Kupas

Rebus



Abalon mati untuk kebutuhan konsumsi

Abalon yang telah diseleksi ukuran dan 

jenisnya dimasukkan ke dalam kantong 

plastik.

Kantong plastik yang berisikan abalone 

divacuum.

Kemasan abalon yang telah divacuum 

dimasukkan ke dalam freezer dengan 

mempertahankan suhu pada 40C.

Abalon Beku

Abalon yang telah direbus dan dipisahkan 

cangkangnya dimasukkan ke dalam 

kantong plastik.

Kantong plastik yang telah berisikan 

abalon, kemudian di vacuum dan 

dimasukkan ke dalam freezer dengan 
0mempertahankan suhu pada 40 C.

Abalon Rebus

Abalon yang telah kering sempurna dan 

dipisahkan cangkangnya dimasukkan ke 

dalam kantong plastik.

Kantong plastik yang telah berisikan 

abalon, kemudian di vacuum dan disimpan 

di dalam wadah dengan suhu ruangan.

Abalon Kering

Ruang penyimpan harus bersih, kering dan 

sejuk.

Sirkulasi udara lancar, sehingga 

menghilangkan bau-bau yang tidak sedap.

Abalon  kering dibongkar dan dijemur 

kembali bila terjadi kelembaban yang 

tinggi.

Bahan lain yang dapat menjadi bahan 

pencemar seperti pestisida, minyak tanah 

dan sebagainya, tidak disimpan didekat 

produk abalon kering.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

tahap penyimpanan adalah :

Mempunyai bau, rasa, dan warna normal, 

serta bentuk yang baik

Berkadar air paling tinggi 25 %

Berkadar garam antara 10 % ~ 20 %

Tidak mengandung logam jamur, juga tidak 

terjadi pemerahan bakteri

Produk asin yang bermutu baik adalah jika 

memenuhi syarat Standar Industri Indonesia 

(SII), yaitu :

a.

b.

c.

d.

TEKSTUR DAGING ABALON YANG TELAH KERING 
SEMPURNA DAN MEMILIKI KUALITAS BAIK 

YAKNI BERWARNA KUNING BELIMBING 
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Isi kantong plastik dengan oksigen sesuai 

dengan ukuran plastik.

Masukkan kantong plastik ke dalam kotak 

styrofoam berukuran 70 x 40 x 30 cm.

Tambahkan es batu (2 pak @0,5 kg) yang 

dibungkus plastik dan kertas koran 

secukupnya ke dalam kotak styrofoam 

untuk mempertahankan agar suhu tetap 

rendah.

Transportasi tertutup dalam kemasan 

hanya selama 12 jam, jika dibutuhkan 

waktu transportasi lebih lama lakukan 

penyegaran kembali (re-oksigenasi) setiap 

8-10 jam.

JUMLAH BENIH/
PIPA PVC

PANJANG 
CANGKANG (CM)NO

2,0-2,4

2,5-2,9

3,0-3,5

50-60

30-40

20-25

1

2

3

BENIH DI PUASAKAN 

2 HARI

Satu kantong plastik dapat memuat 20-23 

pipa PVC.

Untuk menjaga kelembaban didalam 

kantong plastik, masukkan sedikit rumput 

laut (0,5 kg/kantong) di luar pipa atau 

lapisi dengan kain basah. 
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IX.  PENCATATAN

Analisis stok sumber daya siput laut untuk dasar 

pengelolaan penangkapan.

Perencanaan penangkapan nelayan.

Analisa usaha penangkapan untuk nelayan atau 

kelompok.

Pencatatan bertujuan:

Format logbook produksi penangkapansiput 

abalonyang mengacu pada PERMEN Kelautan dan 

Perikanan No. 18 Tahun 2010 tentang Log Book 

Penangkapan Ikan (Lampiran 1)

Format pencatatan Biologi Siput Laut (Lampiran 2)

Format pencatatan:
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Pengemasan

Induk

Beku

Kantong
Plastik

Konsumsi

Kering

Plastik
Vacuum

Rebus

Proses pengemasan harus dilakukan 

secepat dan sehigienis mungkin

Wadah pengemasan biasa berupa 

sterofoam yang diberi lapisan plastik kedap 

air.

Untuk produk beku yakni disusun rapi 

dalam stereofoam dan diberi es yang 

terbungkus dan lapisi bagian atas dengan 

es setebal 5-10cm (kebutuhan es 

disesuaikan dengan jarak tempuh hingga 

konsumen)

Label produk memuat, asal produk, alat 

tangkap, berat kotor setiap kemasan, berat 

bersih siput abalon, daerah dan waktu 

penangkapan dan dokumen balai karantina 

ikan atau dokumen dari Lembaga Penjamin 

Mutu Hasil Perikanan setempat.

Agar memudahkan ketelusuran produk, 

maka setiap satu kemasan diberi label. 

Hal-hal yang harus diperhatikan : B.   Pengiriman

Proses pengiriman sebaiknya melakukan 

pengurusan dokumen di balai karantina dan 

memiliki SKAI (Surat Keterangan Asal Ikan) 

atau melakukan pengurusan dokumen di 

Lembaga Penjamin Mutu Hasil Perikanan.
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Lampiran

Log Book
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Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia
 

Nomor 48/PERMEN-KP/2014
 

Tentang Log Book Penangkapan Ikan

 

TANGGAL ____BULAN_______TAHUN______

 

HAL_____DARI_____

 

NAMA NELAYAN

 

NAMA JENIS ALAT TANGKAP 

 

KARAKTERISTIK ALAT TANGKAP 

 

OPERASIONAL 

ALAT TANGKAP

 

PANJANG KAPAL

 

ABK

 

WAKTU PENANGKAPAN

 

PANJANG 
(cm)

 

LEBAR 
(cm)

 

MESH 
SIZE (cm)

 

JUMLAH HAULING

 

ALAT TANGKAP A

     

DAERAH KEBERANGKATAN

 

 

 

 

DAERAH PENDARATAN

 

ALAT TANGKAP B

     

 

DAERAH PENANGKAPAN 

 

 

LAMANYA OPERASI ALAT 

TANGKAP 

 

JENIS IKAN

 

JENIS TANGKAPAN LAIN YANG TERKAIT 

SECARA EKOLOGI

 

JENIS IKAN

 

JUMLAH (ekor)

 

BERAT (Kg)

 

HARGA 

SATUAN (Rp)

 

HARGA TOTAL 

(Rp)

 

SPESIES 1

 

SPESIES 2

 

SPESIES 3

 

*NAMA LOKASI

 

*KOLOM INI BISA 

DITAMBAHKAN JIKA LOKASI 

LEBIH DARI 2

 

         

         

         

*NAMA LOKASI

 

*KOLOM INI BISA 

DITAMBAHKAN JIKA LOKASI 

LEBIH DARI 2

 

         

         

         

NAMA DAN TANDA TANGAN NELAYAN

 

 

 

TANDA TANGAN PETUGAS (ENUMERATOR)

 

KODE 

 

 



BUKTI PENCATATAN KAPAL SPESIES SIPUT DAN KERANG YANG DILINDUNGI / TERANCAM PUNAH
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Nama NamaSumber Gambar : http://www.nmr-pics.nl/

Latin : Hippopus hippopus

Lokal : Kima Tapak Kuda

Internasional : Horse’s hoof, 

bear paw

Latin : Tridacna crocea

Lokal : Kima kunia

Internasional : crocus, 

safron colored-giant clam

Latin : Tridacna gigas

Lokal : Kima Raksasa

Internasional : Giant Clam

Latin : Tridacna maxima

Lokal : Kima kecil

Internasional : Largest 

claw mussel

Latin : Charonia tritonis

Lokal : Triton trompet

Internasional : Trumpet 

triton

Latin : Turbo marmoratus

Lokal : Batu laga, siput hijau

Internasional : Green shell, 

Turban shell

Latin : Nautilus pompillus

Lokal : Nautilus berongga

Internasional : pearly-

chambered nautili

Latin : Trochus niloticus

Lokal : Susu bunder, Lola

Internasional : Top shell

Latin : Cassis cornuta

Lokal : Kepala kambing

Internasional : Horned 

helmet

Latin : Tridacna squamosa

Lokal : Kima sisik

Internasional : scaly, fluted-

giant clam

Latin : Tridacna derasa

Lokal : Kima selatan

Internasional : souther-

giant clam

Latin : Hippopus 

porcellanus

Lokal : Kima cina

Internasional : China clam



1 http://www.fishtech.com/2012abalonemarket.html

 
2Setyono, D.E.D. 2009. Abalon: Biologi dan Reproduksi. LIPI Press, Jakarta. 92 hal.

3Dharma, B. 1988. Siput dan Kerang Indonesia I (Indonesian Shell I). PT. Sarana Graha Jakarta.

4Latuihamallo, M. 2010. Budidaya Abalon. UNPAD Press. Bandung.

5SeaLifeBase.http://www.sealifebase.fisheries.ubc.ca

DAFTAR PUSTAKA

Dapatkan Juga Serial Panduan – Panduan Praktik Budidaya Lainnya, Yaitu :

PENYUSUN & EDITOR BMP

TIM PERIKANAN WWF-INDONESIA
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Eddy Hamka, Fisheries Science Asisstant
(edy_maktim@yahoo.com)

Bergabung di WWF Indonesia sejak bulan September 2013. Eddy Hamka bertugas dalam pengumpulan baseline data 
dan informasi dalam penyusunan Better Management Practices (BMP) dan pelaksanaan pelatihan di lokasi seluruh 
site program perikanan WWF Indonesia. Telah aktif dalam LSM Yayasan Mattirotasi di Makassar semenjak masa kuliah 
di Universitas Hasanuddin, Jurusan Perikanan. 

Davidson Rato Nono, Capture Fisheries Officer
(dratonono@wwf.or.id)

Menyelesaikan studi di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara dalam bidang 
Biologi Kelautan. Mengawali karir sebagai Temporary Staff  di Yayasan WWF-Indonesia pada Maret 2013. Davidson 
Rato Nono bertugas dalam melakukan penilaian awal terhadap praktik-praktik perikanan tangkap di beberapa lokasi 
dampingan dan percontohan di Indonesia dan juga bekerja pada komoditas perikanan seperti siput laut dan kerang di 
Indonesia.

Windy Rizki, Capture Fisheries Officer
(wputri@wwf.or.id)

Bergabung di WWF Indonesia sejak bulan Desember 2013. Windy Rizki adalah capture officer yang fokus terhadap 
komoditas kepiting bakau dan lobster serta bertanggung jawab untuk pengembangan dan implementasi BMP Kepiting 
Bakau dan Lobster di wilayah dampingan WWF. Windy berhasil menyelesaikan kuliah S1 pada jurusan Ilmu Kelautan 
Universitas Diponegoro, Semarang.

Muhammad Maskur Tamanyira, Seafood Savers Officer
(mtamanyira@wwf.or.id)

Telah bekerja bersama program perikanan tangkap WWF Indonesia sejak 2011 dan resmi menjadi staf di tahun 2103. 
Maskur banyak bekerja khusus untuk program perbaikan perikanan tangkap. Dan belakangan difokuskan dalam 
mengawal proses perbaikan komoditas ikan tuna.  Merupakan alumni Universitas Diponegoro, Semarang, Jurusan 
Ilmu Kelautan.

Achmad Mustofa, Capture Fisheries Coordinator
(amustofa@wwf.or.id)

Bergabung dengan WWF Indonesia sejak tahun 2010. Sarjana Ilmu Kelautan Undip Semarang ini aktif di dunia 
konservasi perikanan dan kelautan semenjak bergabung dengan Marine Diving Club Undip (2006-2009) dan Yayasan 
TAKA Semarang (2009-2010). “Menarik sekali melihat nelayan menangkap tuna sebesar 87 kg hanya dengan pancing 
ulur, dan menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk menjaga kelestariannya”

Abdullah Habibi, Fisheries and Aquaculture Improvement Program Manager
(ahabibi@wwf.or.id)

Abdullah Habibi bergabung di WWF-Indonesia sejak tahun 2009, Habib dipercaya sebagai Fisheries and Aquaculture 
Improvement Program Manager. Habib bertanggung jawab mensupervisi inisiatif untuk transformasi praktik perikanan 
tangkap dan budidaya sesuai dengan standar Better Management Practices serta sertifikasi ekolabel Marine 
Stewardship Council dan Aquaculture Stewardship Council. Habib memiliki gelar sarjana dari Jurusan Ilmu Kelautan 
dari Universitas Diponegoro serta amster dari Environmental Sicence and Management dari Southern Cross University 
di Australia.

Muhammad Yusuf, Fisheries Science and Training Coordinator
(myusuf@wwf.or.id)

Muhammad Yusuf, menyelesaikan pendidikan S-1 dan S-2 di Universitas Hasanuddin, Makassar. Gelar Sarjana 
Perikanan (S.Pi) diperoleh dari program studi Budidaya Perairan, dan Master Sains (M.Si) dari konsentrasi Manajemen 
Lingkungan Hidup. Yusuf bergabung di WWF-Indonesia pada Februari 2009, tugasnya dalam program perikanan WWF-
Indonesia adalah pendataan perikanan, capacity building, penyusunan best practices atau panduan terbaik dan 
publikasi ilmiah. Sampai saat ini paling tidak sudah 27 panduan bidang perikanan tangkap, budidaya dan bycatch telah 
disusun di bawah koordinasinya.

Selain panduan praktik perikanan tangkap, WWF-Indonesia juga menerbitkan panduan lainnya tentang 

Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkapan Sampingan (Bycatch), Wisata Bahari, dan Kawasan 

Konservasi Perairan. Untuk keterangan lebih lanjut dan mendapatkan versi elektronik dari seluruh 

panduan tersebut, silahkan kunjungi www.wwf.or.id

1.  

2.   

3.  

4.   

5.   

BMP Perikanan Kerapu - Kakap

BMP Perikanan Tuna Longline

BMP Perikanan Tuna Handline

BMP Penangkapan Udang 
Ramah Lingkungan

BMP Perikanan Kerang

8.  

BMP Perikanan Kerang

BMP Pole And Line

BMP Perikanan Lobster

BMP Perikanan Kepiting Bakau 

BMP Perikanan Baronang - Kakatua

9.  

10.  

6.   

7.   
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