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KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terlaksananya Simposium Nasional

Hiu dan Pari Indonesia serta selesainya penyusunan Prosiding Simposium ini. Prosiding ini terdiri dari kumpulan
tulisan mengenai hasil penelitian dan makalah tentang pengelolaan hiu dan pari. Prosiding ini berisi 38 tulisan
terseleksi yang terbagi dalam 3 tema yaitu Biologi, Ekologi, dan Populasi; Ekonomi dan Sosial; dan Pengelolaan
dan Konservasi.

Kegiatan Simposium Nasional dan Penyusunan Prosiding ini dilaksanakan atas kerja sama WWF-Indonesia
dengan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementrian pada tanggal 10-11 Juni 2015 di
IPB International Convention Hall, Bogor. Simposium ini diikuti oleh pemakalah dari berbagai pihak yaitu
Dosen dan Mahasiswa Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Instansi Kelautan Perikanan, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM). Penyampaian makalah diawali oleh 2 orang ahli sebagai keynote speaker, yaitu:

1. Prof. Suharsono, Pusat Penelitian Oseaografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
2. Didi Sadili, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Apresiasi khusus kami sampaikan kepada 6 orang moderator dan 3 orang Chairman yang memfasilitasi
pemaparan makalah dan diskusi dalam simposium selama 2 hari yaitu : Imam Musthofa, M. Si, Anton
Wijanarno, Dr. Hawis Maduppa, Dr. Fayakun Satria, Dr. Nimmi Z, Dr. Yonvitner sebagai moderator dan Dr.
Priyanto, Fahmi, M.Phill, dan Drs. Dharmadi sebagai chairman. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan mendukung kegiatan ini, serta atas partisipasi
semua pemakalah dan peserta. Kemudian tidak lupa permohonan maaf yang tulus atas segala kesalahan,
kekeliruan, dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan Simposium dan Penyusunan Prosiding. Mari kita
ambil manfaat dari kegiatan ini demi terwujudnya pengelolaan hiu dan pari di Indonesia yang berkelanjutan
dan bertanggung jawab.

Februari 2016

Tim Redaksi
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KATA SAMBUTAN DIREKTUR KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Syukur Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas terbitnya Prosiding

Simposium Hiu dan Pari di Indonesia. Prosiding ini merupakan kumpulan hasil penelitian-penelitian terpilih
dalam Simposium hiu dan pari di Indonesia yang telah terlaksana pada tanggal 10-11 Juni 2015 di IPB
Convention Centre Bogor. Simposium dan Prosiding ini merupakan kerja sama antara Direktorat Konservasi
Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) – Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecill (KP3K), Kementerian
Kelautan dan  Perikanan  dengan WWF-Indonesia.   Atas  nama  jajaran  Direktorat KKHL-KKP, saya
mengucapkan terima kasih kepada WWF-Indonesia atas kerja sama ini.

Kegiatan Simposium dan Prosiding Hiu dan Pari di Indonesia ini merupakan salah satu bentuk
komitmen Negara Indonesia dalam menjalankan Rencana Aksi Nasional Hiu dan Pari dalam mendukung
pengelolaan jenis hiu dan pari secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Prosiding Simposium Hiu dan Pari di Indonesia ini diharapkan dapat menghadirkan informasi-informasi
ilmiah terkini untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan pengelolaan perikanan hiu dan pari di
Indonesia. Penelitian yang telah dilaksanakan dan dipublikasikan  telah menunjukkan komitmen dan keinginan
berbuat sesuatu yang lebih baik untuk pengelolaan perikanan hiu dan pari di Indonesia secara bijak, demi
keberlanjutan stok sumber daya perikanan hiu dan pari di  perairan  laut  Indonesia,  untuk  kesejahteraan
nelayan,  dan  seluruh  masyarakat,  serta bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dukungan dari berbagai
pihak baik peneliti, akademisi, dan praktisi yang turut berkontribusi dalam memperkaya substansi prosiding
ini juga diharapkan terus mengembangkan penelitian-penelitian hiu dan pari terutama dalam menjawab
tantangan pengelolaan jenis hiu dan pari di Indonesia.

Saya sebagai Direktur KKHL, memberikan apresiasi terhadap Tim redaksi dan tim perumus kebijakan
(Policy Brief) yang telah menyarikan penelitian-penelitian dalam prosiding ini dalam menjawab kebutuhan
terhadap kebijakan perikanan hiu dan pari di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang sesuai
dengan tantangan pengelolaan hiu dan pari yang berkelanjutan dan bertanggungjawab.
Terima kasih kepada WWF-Indonesia yang telah membantu pelaksanaan Simposium dan penerbitan
Prosiding  ini,  serta  semua  pihak  yang  telah  terlibat,  serta  telah  mendukung Kementerian  dan
Kelautan  Perikanan  Indonesia  selama  ini. Kementerian  Kelautan  dan Perikanan akan  selalu berkomitmen
dan bertanggung  jawab, serta  menjadi yang  terdepan dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan di
Indonesia.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

       Jakarta, Februari 2016

  Ir. Agus Dermawan, M. Si.



KATA SAMBUTAN DIREKTUR CORAL TRIANGLE WWF-INDONESIA
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan bimbingan
yang telah diberikan kepada kita semua khususnya yang secara langsung terlibat dalam  kegiatan
penyelenggaraan  “Simposium  Nasional  Hiu dan Pari di Indonesia” dari mulai persiapan, pelaksanaan,
hingga tersusunnya prosiding ini. Pada kesempatan ini sekali lagi   saya informasikan bahwa kegiatan simposium
yang diselenggarakan pada tanggal 10-11 Juni 2015 di IPB International Convetion Hall, Bogor ini telah
terselenggara dengan baik melalui kerja sama antara Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
Laut, Kementrian Kelautan Perikanan dan Pusat Penelitian Oseanografi - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
dengan WWF-Indonesia. Penyelenggaraan simposium ini bertujuan untuk mengumpulkan hasil-hasil penelitian
terbaru terkait sumber daya hiu dan pari di Indonesia dan memberikan rekomendasi dan kebijakan pengelolaan
terhadap jenis hiu dan pari yang perlu untuk dilindungi.

WWF-Indonesia sangat bangga bekerjasama dengan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
Laut, Kementrian Kelautan Perikanan dan Pusat Penelitian Oseanografi - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
telah dapat menyelenggarakan simposium ini dalam skala nasional yang bisa menghadirkan lebih dari 124
orang dan 33 pemakalah yang telah mempresentasikan 38 judul makalah. Makalah-makalah tersebut  disentesis
dengan cermat oleh para ahli dibidangnya, yaitu: Fahmi,M.Phill dan Drs. Darmadi yang kemudian dirangkum
dalam bentuk Prosiding ini.

Pada kesempatan ini, perkenankan saya atas nama WWF-Indonesia mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi tingginya kepada Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Ir. Agus
Dermawan, M.Si dan Bapak Kepala Sub Direktorat Konservasi Kawasan Jenis-Jenis Ikan Bapak  Didi Sadili,
beserta staf yang  telah mendukung sepenuhnya atas penyelenggaraan  simposium ini. Ucapan yang sama
saya  sampaikan  pula  kepada para Narasumber yang sekaligus juga menjadi Moderator dan Reviewer hasil-
hasil  simposium hingga  menjadi  sebuah  prosiding yang lengkap. Ucapapan  terima  kasih  juga  disampaikan
kepada semua Pemakalah dan peserta seluruhnya atas partisipasi aktif dalam symposium. Pada kesempatan
ini pula saya memberikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada seluruh panitia dan staf WWF yang
telah bekerja keras dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan simposium ini hingga tersusunnya prosiding
ini. Akhirnya saya ingin menyampaikan semoga Prosiding ini bermanfaat dan menambah pustaka kita semua.
Amiin
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

      Jakarta, Februari 2016

          Wawan Ridwan
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PENDAHULUAN
Hiu dan pari merupakan sumber daya perikanan yang memiliki nilai penting dari aspek ekologis yang

memiliki penyebaran habitat yang sangat luas dari dangkalan perairan pantai, melintasi landasan kontinen
dan lereng hingga ke lautan dalam. Hiu dan pari memiliki pertumbuhan sangat lambat serta memerlukan
waktu bertahun-tahun hingga mencapai usia dewasa. Sebagai predator puncak dalam tingkat trofilk di laut,
hiu sangat menentukan keseimbangan ekosistem dalam suatu kawasan perairan.

Kelompok ikan bertulang rawan (hiu dan pari) ini telah menjadi isu internasional sejak tahun 2013, setelah
masuknya beberapa species hiu dan pari manta dalam apendiks II CITES. Hal ini berkaitan dengan tingginya
tingkat eksploitasi terhadap berbagai jenis hiu dan pari, baik sebagai tangkapan target maupun tangkapan
sampingan (bycatch). Eksploitasi hiu di Indonesia pada umumnya dilakukan di daerah-daerah potensial
pelepasan anakan hiu (nursery ground), yaitu di kawasan terumbu karang, di perairan pantai yang dangkal,
atau wilayah estuari di mana perairan tersebut merupakan tempat mencari makan (feeding ground). Hal ini
dapat menyebabkan terjadinya penurunan populasi hiu dan pari secara cepat dan memerlukan waktu lama
untuk pulih kembali. Selain dari pada itu terbatasnya informasi-informasi ilimiah terkait sumber daya hiu dan
pari di Indonesia, menyebabkan sulitnya melakukan pengelolaan hiu dan pari secara berkelanjutan.
Penyelenggarakan forum ilmiah ini dalam rangka penyampaian hasil-hasil penelitian tentang sumber daya
hiu dan pari yang dilakukan di Indonesia.  Diharapkan hasil dari kegiatan forum ilmiah ini dapat digunakan
sebagai bahan untuk mendukung rencana aksi pengelolaan hiu dan pari secara nasional (NPOA Shark and
Ray).

Seiring dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran sebagian besar pihak dalam pengelolaan hiu
dan pari, khususnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan,  kalangan  akademisi,
swasta,  dan  LSM  juga semakin  menunjukkan perannya  dalam  pengelolaan  hiu dan pari di  Indonesia.
Beberapa  stakeholder berperan cukup signifikan dalam mendukung pengelolaan dan peningkatan kapasitas
publik mengenai pentingnya pengelolaan hiu dan pari di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyediakan
data  terbaik  untuk kebutuhan pengelolaan yang tersebar dibeberapa wilayah di Indonesia. Pelaksanaan
Simposium ini pertama kali dilaksanakan di Indonesia yang melibatkan peneliti dan praktisi hiu dan pari  dari
seluruh  Indonesia,  yaitu  dari  kalangan  pemerintah,  perguruan tinggi, swasta, dan LSM. Hal ini merupakan
komitmen bersama dalam rangka mewujudkan pengelolaan hiu dan pari di Indonesia.

Simposium  hiu dan pari di Indonesia ini menghadirkan informasi-informasi  ilmiah terkini  dan  telah
disusun  dalam  bentuk  Prosiding Simposium Hiu dan Pari Di Indonesia untuk menjadi bahan pertimbangan
dalam perbaikan pengelolaan hiu dan pari di Indonesia. Kajian-kajian  terbaru terkait hiu dan pari telah diperoleh
serta telah melalui diskusi di antara  para  peneliti  hiu dan pari. Secara tematik, dari semua hasil penelitian
dan makalah yang terseleksi, dalam prosiding ini dibagi menjadi 3 tema pembahasan, yaitu: 1) Biologi,
Populasi, dan Ekologi; 2) Sosial dan Ekonomi; 3) Pengelolaan dan Konservasi.

Simposium ini juga merumuskan poin-poin kebijakan prioritas yang perlu dilakukan dalam mendukung
pengelolaan hiu dan pari berdasarkan informasi dan kajian-kajian terbaru. Adapun hasil-hasil rumusan tercakup
menjadi 3 fokus kebijakan, yang meliputi:
Fokus 1. Stok perikanan hiu dan pari

Perlunya melakukan pendataan hasil  tangkapan yang baik untuk dapat mengestimasi stok dan status
populasi hiu dan pari di Indonesia. Langkah yang perlu diambil dalam kebijakan ini yaitu melakukan pendataan
jenis hiu dan pari yang penting di Indonesia, mengatur lokasi pendaratan hiu yang diprioritaskan, penyempurnaan
sistem pendataan perikanan hiu dan pari di Indonesia,  membentuk kelompok kerja (pokja) perikanan hiu dan
pari yang salah satu tugas utamanya adalah mengelola data dan informasi perikanan hiu dan pari yang
dikumpulkan oleh para pihak terkait (kompilasi, analisis, dan diseminasi) dan perlunya segera memperbaharui
Buku Putih ‘Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya di Indonesia’ sebagai referensi utama
perikanan hiu dan pari di Indonesia.
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Fokus 2. Pemanfataan hiu dan pari terkait perdagangan dan pariwisata
Memperkuat sistem ketelusuran (traceability) produk baik untuk pasar ekspor dan domestik dengan langkah-

langkah kebijakan yang meliputi : Mengatur pendaratan hiu dan pari berdasarkan wilayah tertentu (kabupaten/
provinsi atau berdasarkan pulau), mengembangkan sistem identifikasi hiu dan pari secara cepat dengan
sistem labeling/barcode (pengadaan alat-alat untuk ketelusuran jenis hiu dan pari), mengidentifikasi dan
menentukan pelabuhan laut dan udara sebagai pusat keluar masuk perdagangan hiu dan pari untuk mendukung
sistem pengendalian, monitoring dan pengawasan perdagangan hiu dan pari di Indonesia, mendorong lokasi
percontohan untuk pengembangan ekowisata hiu dan pari sebagai alternatif pemanfaatan hiu dan pari terutama
jenis pariwisata berbasis masyarakat dan berdasarkan daya dukung (carrying capacity) lingkungannya. Dan
pengembangan panduan praktik terbaik (best practices guideline) ekowisata  hiu dan pari yang bertanggung
jawab.
Fokus 3. Kebijakan Pengelolaan Hiu dan Pari

Perlu adanya regulasi khusus untuk pengelolaan hiu dan pari di Indonesia yang diantaranya mengatur
mengenai: ukuran tangkap, ketentuan perlakuan shark finning, habitat dan jenis spesies yang perlu dilindungi
dan spesies-spesies tertentu yang perlu diatur pemanfaatannya. Hal ini juga sebagai upaya menyatukan dan
menyempurnakan beberapa regulasi  hiu dan pari yang telah ada di Indonesia, mendorong adanya perlindungan
habitat penting untuk hiu dan pari (nursery ground, mating ground, feeding ground, lokasi pelepasan anakan
hiu) sebagai bentuk dukungan terhadap Kawasan Konservasi Perairan (KKP) untuk hiu dan pari di Indonesia,
perlu percepatan pengesahan NPOA Hiu dan Pari periode 2015-2019 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia sebagai acuan utama pengelolaan kolaboratif hiu dan pari di Indonesia dan menyepakati
perlunya pelaksanaan Simposium Hiu dan Pari secara regular di Indonesia (dua tahunan) sebagai media
untuk pemutakhiran data, informasi dan komunikasi pengelolaan hiu dan pari oleh para pihak terkait di Indonesia.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Karakteristik biologi ikan hiu dan pari (elasmobranchii) pada umumnya mempunyai fekunditas yang relatif

rendah, usia matang seksual yang lama serta mempertimbangkan kepentingan pemanfaatan oleh masyarakat
maka pendekatan pengelolaan yang lestari merupakan pilihan yang direkomendasikan, dimana upaya
konservasi dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan sumber daya sehingga dapat memberikan manfaat
yang berkesinambungan.  Perikanan hiu di Indonesia tidaklah sepopuler komoditi perikanan lainnya seperti
perikanan tuna, pelagis besar, pelagis kecil, dan perikanan udang. Namun demikian jumlah produksi perikanan
hiu di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Di lain hal, Indonesia belum banyak mempunyai regulasi
yang secara khusus mengatur upaya konservasi ikan hiu dan pari, namun demikian Indonesia sudah memiliki
beberapa payung hukum (regulasi) untuk melakukan upaya perlindungan terhadap jenis sumber daya yang
rentan mengalami kepunahan.

Data-data terkait perikanan dan biologi hiu di beberapa lokasi sangat penting untuk memperkuat informasi
pengelolaan hiu dan pari di Indonesia.Informasi tersebut meliputi wilayah kawin (mating area), wilayah
pembesaran anakan (nursery ground) dan pelepasan anakan hiu perlu menjadi prioritas kebijakan pengelolaan
hiu dan pari. Penentuan populasi beberapa jenis-jenis hiu yang terancam punah tentu akan menjadi
pertimbangan untuk pengaturan lokasi, alat penangkap ikan, dan musim penangkapan. Sintesa penelitian
DNA dibeberapa lokasi untuk menentukan populasi jenis hiu dibeberapa lokasi diperlukan. Selain itu, ancaman
tangkapan sampingan (bycatch) perlu diketahui kontribusi dalam aspek sosial dan ekonomi dimana dalam
terminilogi komoditi hiu di International menjadi secondary catch. Pendataan hiu dan pari perlu diprioritaskan
di lokasi-lokasi utama pendaratan hiu dengan mekanisme data sharing. Antar pihak perlu melakukan penguatan
dan akurasi identifikasi dan pengukuran dari beberapa jenis yang menjadi fokus utama.

Isu ketelusuran (traceability) merupakan salah satu isu penting dalam pengelolaan hiu dan pari. Ketelusuran
produk dari pelabuhan pendaratan hingga mekanisme perizinan menjadi satu rangkaian yang perlu diketahui
informasinya dengan jelas, kapasitas tenaga karatina dalam identifikasi jenis hiu olahan yang
diperdagangkan,dan pendistribusian produk olahan hiu dan pari antar daerah yang banyak tidak tercatat
merupakan beberapa tantangan dalam ketelusuran produk hiu dan pari yang saat ini dihadapi. Perlunya
pengaturan terhadap pelabuhan pendaratan khusus hiu dan pintu keluar eksport hiu akan memudahkan
pengelolaan hiu dan pari itu sendiri. Strategi ini perlu juga diiringi dengan adanya sosialisasi dan peningkatan
kapasitas terkait jenis hiu yang sudah diatur juga perlu dilakukan pada petugas-petugas lapangan di Pelabuhan.
Selain itu memperkuat SOP (Standar Operasional Prosedur) di beberapa pihak di tingkat daerah untuk
menghindari praktek-praktek kecurangan di lapangan.

Pemanfaatan hiu dan pari non ekstraktif dalam sektor industri wisata telah maju pesat dalam beberapa
dekade ini. Dalam memastikan pemanfaatan ini dapat berkelanjutan, perlu adanya informasi dan kajian terkait
daya dukung ditiap lokasi wisata hiu dan pari, pengaturan wilayah dan dukungan kebijakan dari pemerintah
daerah untuk memastikan hal ini memberikan dampak kepada masyarakat setempat. Bagi pelaku usaha dan
masyarakat umum perlu juga menerapkan panduan wisata hiu dan pari, serta bagi nelayan untuk melakukan
penanganan tangkapan sampingan (bycatch) terhadap hewan bertulang rawan ini.  sangat perlu disosialisasikan
pada beberapa lapisan yang memanfaatkan lokasi wisata hiu dan pari seperti nelayan, pelaku wisata dan
pemerintah. Dengan adanya pengelolaan lokasi wisata hiu dan pari, masyarakat juga bisa mendapatkan
manfaat untuk saat ini dan di masa depan.

Rencana Aksi Nasional atau National Plan of Action (NPOA) sangat penting dan berperan dalam
pengelolaan hiu di Indonesia, perlunya adanya payung hukum yang tegas dan dapat dilakukan secara bertahap
dan berkesinambungan. Evaluasi terhadap pelaksanaan setiap langkah pengelolaam secara berkala dan
transparan. Kesadaran dan kemauan bersama dapat menyelamatkan sumber daya perikanan hiu dan pari
yang terancam punah, serta komitmen dari semua pihak melalui sistem penganggaran dan program
keberlanjutan sehingga pengelolaan hiu dan pari di Indonesia dapat berjalan baik.
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POLICY BRIEF - REKOMENDASI PENGELOLAAN HIU DAN PARI
Berdasarkan hasil Simposium Nasional Hiu dan Pari Indonesia dan diskusi para ahli, pada tanggal

10-11 Juni 2015 di IPB Convention Centre Bogor, maka untuk mendukung pengelolaan hiu dan pari yang
berkelanjutan,dirumuskan rekomendasi strategi pengelolaan sebagai berikut:
Fokus 1. Stok perikanan hiu dan pari

-  Perlunya melakukan pendataan hasil  tangkapan yang baik untuk dapat mengestimasi stok dan status
   populasi hiu dan pari di Indonesia

A.  Program jangka pendek:
1.  Melakukan pendataan jenis hiu dan pari yang penting di Indonesia berdasarkan prioritas:

·  Jenis spesies yang umum tertangkap di perikanan
·  Jenis spesies yang umum diperdagangkan
·  Jenis spesies yang masuk dalam daftar perundangan Indonesia dan konvensi
   internasional : CITES, RFMOs dan IUCN

2.  Mengidentifikasi dan menentukan lokasi prioritas pendataan hiu dan pari di wilayah prioritas
     potensial, diantaranya: PPS Cilacap, PPI Tanjung Luar, PPI Lampulo Aceh, PPPMuncar,
      PPN Berondong,Lamongan, Binuangeun-Banten, Pelabuhanratu, Paotere-Makasar, PPN
      Bitung, Pemangkat, Sorong, Rote, Indramayu, Sibolga, Prigi, Benoa, PPN Ambon, Muara
    Angke.
    Identifikasi lokasi berdasarkan data statistik perikanan, target penangkapan, alat
    penangkap ikan, dan daerah penangkapan.

B.  Program jangka panjang :
1.   Penyempurnaan sistem pendataan perikanan hiu dan pari di Indonesia berdasarkan point
     pertama (A no.1)

      Informasi utama yang dibutuhkan dalam pendataan hiu dan pari
·  Jenis spesies
·   Alat penangkap ikan
·  Jenis kelamin
·  Daerah dan waktu penangkapan
·  Ukuran panjang dan berat per individu ikan

2.    Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam sistem pengumpulan data
      jenis hiu dan pari

-  Membentuk kelompok kerja (pokja) perikanan hiu dan pari yang salah satu tugas utamanya adalah
    mengelola data dan informasi perikanan hiu dan pari yang dikumpulkan oleh para pihak terkait (kompilasi,
   analisis, dan diseminasi).
-  Perlunya segera memperbaharui  Buku Putih ‘Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya
   di Indonesia’ sebagai referensi utama perikanan hiu dan pari di Indonesia.

Fokus 2. Pemanfataan hiu dan pari terkait perdagangan dan pariwisata
-  Memperkuat sistem ketelusuran (traceability) produk baik untuk pasar ekspor dan domestik

a.  Program jangka pendek :
1.  Membangun sistem pendataan untuk mengetahui informasi jenis spesies, lokasi pendaratan
      dan daerah penangkapan
2.  Inventarisasi dan mendaftar pengusaha (pedagang dan ekportir) hiu dan pari di Indonesia
      untuk mendukung program perizinan, monitoring dan pengawasan.

b.  Program jangka panjang :
-  Mengatur pendaratan hiu dan pari berdasarkan wilayah tertentu (kabupaten/provinsi atau
   berdasarkan pulau)
-  Mengembangkan sistem identifikasi hiu dan pari secara cepat dengan sistem labeling/barcode
   (pengadaan alat-alat untuk ketelusuran jenis hiu dan pari)
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- Mengidentifikasi dan menentukan pelabuhan laut dan udara sebagai pusat keluar masuk perdagangan
hiu dan pari untuk mendukung sistem pengendalian, monitoring dan pengawasan perdagangan hiu
dan pari di Indonesia (potensial pelabuhan laut dan udara: Jakarta, Surabaya, Makasar, Medan, Bali,
Manado/Bitung, dan Batam).

- Menginisiasi wilayah percontohan dalam membangun sistem ketelusuran pasar domestik untuk
perikanan hiu dan pari.

- Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dalam mengidentifikasi jenis hiu dan pari dalam
bentuk utuh dan olahan (tidak dalam bentuk utuh) yang didaratkan.

- Mendorong lokasi percontohan untuk pengembangan ekowisata hiu dan pari sebagai alternatif
pemanfaatan hiu dan pari terutama jenis pariwisata berbasis masyarakat dan berdasarkan daya
dukung (carrying capacity) lingkungannya. Wilayah potensial percontohan : Nusa Penida, Taman
Nasional Bali Barat, Teluk Cendrawasih, Komodo, Raja Ampat, Wakatobi, Morotai, Flores Timur,
Bunaken, Kepulauan Seribu, Takabonerate, dan Karimunjawa.

- Pengembangan panduan praktik terbaik (best practices guideline) ekowisata  hiu dan pari yang
bertanggung jawab (Contoh : panduan interaksi dengan satwa, keselamatan wisatawan dan penilaian
daya dukung lingkungan dan wisatawan).

Fokus 3. Kebijakan Pengelolaan Hiu dan Pari
- Perlu adanya regulasi khusus untuk pengelolaan hiu dan pari di Indonesia yang diantaranya mengatur

mengenai: ukuran tangkap, ketentuan perlakuan shark finning, habitat dan jenis spesies yang perlu
dilindungi dan spesies-spesies tertentu yang perlu diatur pemanfaatannya. Hal ini juga sebagai upaya
menyatukan dan menyempurnakan beberapa regulasi  hiu dan pari yang telah ada di Indonesia.

- Mendorong adanya perlindungan habitat penting untuk hiu dan pari (nursery ground, mating ground,
feeding ground, lokasi pelepasan anakan hiu) sebagai bentuk dukungan terhadap Kawasan Konservasi
Perairan (KKP) untuk hiu dan pari di Indonesia.

- Mengingat perlunya pengumpulan data yang komprehensif mengenai jenis hiu yang diatur dalam
CITES, maka merekomendasikan untuk perpanjangan Kepmen 59 tahun 2015 terkait pelarangan
pengeluaran 3 jenis hiu martil dan hiu koboi dengan dasar:

a. Perlu pendataan yang komprehensif minimal 1 tahun di beberapa lokasi pendaratan hiu
martil dan hiu koboi.

b. Pengumpulan data dari berbagai pihak yang berkepentingan.
c. Perlu evaluasi terkait dengan batas waktu yang tercantum dalam Kepmen 59 tahun 2015

(sebelum September 2015).
- Perlu percepatan pengesahan NPOA Hiu dan Pari periode 2015-2019 oleh Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia sebagai acuan utama pengelolaan kolaboratif hiu dan pari di Indonesia.
- Menyepakati perlunya pelaksanaan Simposium Hiu dan Pari secara regular di Indonesia (dua tahunan)

sebagai media untuk pemutakhiran data, informasi dan komunikasi pengelolaan hiu dan pari oleh
para pihak terkait di Indonesia.
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ESTIMASI PERTUMBUHAN, MORTALITAS DAN EKSPLOITASI HIU KEJEN
(Carcharhinus falciformis) DENGAN BASIS PENDARATAN

DI BANYUWANGI, JAWA TIMUR
GROWTH, MORTALITY AND EXPLOITATION ESTIMATES OF SILKY SHARK

(Carcharinus falciformis) LANDED IN BANYUWANGI, EAST JAVA
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ABSTRAK
Hiu kejen (Carcharhinus falciformis) merupakan salah satu spesies ikan hiu dari Genus

Carcharhinus yang banyak didaratkan di Muncar, Banyuwangi. Spesies ini tertangkap sebagai
hasil tangkapan utama dari alat tangkap rawai hiu. Tingginya intensitas penangkapan dengan
dua alat tangkap ini, menyebabkan eksploitasi terhadap spesies tersebut juga meningkat. Hal ini
tentunya akan mengancam kelestarian sumber daya spesies ini. Kajian parameter pertumbuhan,
mortalitas dan eksploitasi perlu dilakukan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan status
konservasi dari spesies ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi parameter
pertumbuhan dan mortalitas serta status eksploitasi hiu kejen (C. falciformis) di yang didaratkan
di Muncar, Banyuwangi. Penelitian dilakukan pada bulan Mei–Desember 2014. Hiu kejen contoh
diambil dengan penarikan contoh acak sederhana. Data diolah dengan model analitik
menggunakan program ELEFAN 1 dan Length-converted Catch Curve pada aplikasi FISAT II.
Hasil penelitian menunjukkan parameter pertumbuhan von Bertalanffy, meliputi laju pertumbuhan
(K), panjang asimptotik (L ) dan umur ikan pada saat panjang ke-0 (t0), masing-masing sebesar
0.34 tahun-1, 370.05 cm TL dan -0.24 tahun untuk hiu betina serta 0.20 tahun-1, 319.0 cm TL dan -
0.44 tahun untuk hiu jantan. Persamaan kurva pertumbuhan von Bertalanffy untuk hiu betina sebagai
Lt = 370.05[1–e–0.34(t+0.24)] dan untuk hiu jantan sebagai Lt = 319.0[1–e–0.20(t+0.44)]. Parameter mortalitas
untuk hiu kejen, meliputi laju kematian total (Z), laju kematian alamiah (M) dan laju kematian
karena penangkapan (F), masing-masing sebesar 1.18 tahun-1, 0.41 tahun-1 dan 0.77 tahun-1
untuk hiu betina serta 0.74 tahun-1, 0.33 tahun-1 dan 0.41 tahun-1 untuk hiu jantan. Laju eksploitasi
(E) hiu kejen sebesar 0.65 tahun-1 untuk hiu betina dan 0.56 tahun-1 untuk hiu jantan, yang
menandakan eksploitasi terhadap spesies ini cenderung sudah tinggi.
KATA KUNCI: Pertumbuhan, mortalitas, hiu kejen
ABSTRACT

Silky shark (Carcharhinus falciformis) is one of the many shark species from the genus
Carcharhinus that are landed at Muncar, Banyuwangi. This species is the target species of the shark
longline fisheries there. The high capture intensity using this type of fishing gear has caused the
high exploitation rate of this species, which threatened the sustainability of this shark resource.
Studies on growth parameters, mortality and exploitation are needed as part of efforts to improve
the management of this species. The purpose of this study is to estimate the growth and mortality
parameters and exploitation status of silky sharks (C. falciformis) landed at Muncar, Banyuwangi.
This study was conducted based on data collected from May to December 2014. Silky shark
samples were taken using random sampling. The data was analyzed by way of analytical model
using the ELEFAN I program and using Length-converted Catch Curve on the FISAT II application.
The results showed that the von Bertalanffy’s growth parameters: growth rate (K), asymptotic length
(L  ), and age at L0 (t0) were 0.34 yr-1, 370.05 cm and -0.24 yr for females; and 0.20 yr-1, 319.0 cm and
-0.44 yr for males. The growth curves were Lt = 370.05[1–e–0.34(t+0.24)] and Lt = 319.0[1–e–0.20(t+0.44)] for
females and males respectively. Mortality parameters, i.e. total mortality rate (Z), natural mortality
rate (M), and fishing mortality rate (F) were 1.18 yr-1, 0.41 yr-1, and 0.77 yr-1 for females and 0.74yr-1,
0.33 yr-1, and 0.41 yr-1 for males. Exploitation rates (E) of silky shark were 0.65 yr-1 for females and
0.56 yr-1 for males, indicating high levels of exploitation.
KEYWORDS: Growth, mortality, exploitation
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PENDAHULUAN
Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang

memanfaatkan sumber daya ikan bertulang rawan (hiu
dan pari) terbesar di dunia, dengan dugaan hasil
tangkapan sebesar 105,000 ton pada tahun 2002 dan
118,000 ton pada tahun 2003 (White et al., 2006).
Jumlah ini diduga terus mengalami peningkatan seiring
dengan meningkatnya permintaan hiu dan pari untuk
konsumsi di pasar dunia. Kedua komoditas perikanan
ini tertangkap baik sebagai tangkapan utama maupun
tangkapan sampingan.

Penangkapan hiu sebagai tangkapan utama salah
satunya dilakukan nelayan di perairan Selat Makassar
dan perairan sekitar Banyuwangi, dengan basis
pendaratan di wilayah Muncar, Kabupaten
Banyuwangi. Hiu sendiri merupakan ikan bertulang
rawan yang termasuk ke dalam Kelas Chondrichthyes
yang dapat dijumpai hampir di seluruh wilayah perairan
Indonesia, baik di perairan teritorial, perairan samudera
maupun zona ekonomi eksklusif.

Berdasarkan studi dari berbagai literatur dan hasil
penelitian hingga tahun 2010, telah tercatat
setidaknya ada 114 jenis ikan hiu yang ditemukan di
perairan Indonesia (Fahmi, 2010; 2011; Allen &
Erdman, 2012). Dari jumlah tersebut hanya sekitar
26 jenis hiu yang bernilai ekonomi tinggi untuk
diperdagangkan siripnya di pasaran nasional maupun
internasional. Jenis-jenis hiu tersebut berasal dari
suku Carcharhinidae, Lamnidae, Alopiidae dan
Sphyrnidae, dimanfaatkan siripnya karena anggota dari

kelompok-kelompok ikan hiu tersebut umumnya
berukuran besar (Fahmi & Dharmadi, 2013). Indonesia
memasok sekitar 15% dari total kebutuhan sirip hiu
dunia, sedangkan negara-negara lainnya hanya sekitar
1% (Stevens et al., 2000). Badan Pusat Statistik
(BPS) mencatat sekitar 434 ton sirip ikan hiu diekspor
sepanjang tahun 2012. Nilai perdagangan tersebut
mencapai US$ 6 juta atau mencapai Rp 57 miliar.

Perkembangan perdagangan hiu yang terus
meningkat serta semakin intensifnya penangkapan
hiu menyebabkan beberapa spesies rentan terhadap
penurunan populasinya di perairan Indonesia. Hampir
sebagian besar spesies hiu yang ada masuk ke dalam
daftar merah International Union for Conservation of
Nature (IUCN). Salah satu spesies hiu yang masuk
dalam kategori hampir terancam (near threatened)
adalah hiu kejen (Carcharhinus falciformis), yang
banyak ditemukan di perairan Indonesia, seperti di
perairan Selat Makassar dan Samudera Hindia.

Hiu kejen (C. falciformis) merupakan jenis hiu
berukuran sedang yang bersifat oseanik dan pelagis,
tetapi umumnya lebih banyak terdapat di perairan
lepas pantai dekat dengan daratan dan di lapisan dekat
permukaan, walau kadang dijumpai hingga kedalaman
500 meter (White et al., 2006). Populasinya belum
diketahui secara pasti karena belum tersedianya data
khusus hasil tangkapan untuk jenis ikan ini, namun
diduga kuat telah mengalami penurunan karena
adanya tekanan penangkapan di semua kisaran
ukurannya (Fahmi & Dharmadi, 2013).
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Gambar 1.Daerah penangkapan hiu kejen (Carcharhinus falciformis) yang berbasis di Pelabuhan Muncar.

Tema: 1



3

Untuk mencegah penurunan populasi hiu kejen
akibat intensitas penangkapan yang tinggi, diperlukan
informasi yang menunjang ke arah pengelolaan
spesies ini. Salah satu aspek informasi yang perlu
dikaji adalah parameter populasinya. Tulisan ini
bertujuan menganalisis aspek pertumbuhan,
mortalitas dan eksploitasi hiu kejen (C. falciformis)
yang didaratkan di Muncar, Banyuwangi dan
diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan
untuk pengelolaan lestari sumber daya ini di perairan
Indonesia.
BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan di dua pusat pendaratan hiu
di Muncar, Kabupaten Banyuwangi pada Mei–
Desember 2014. Pengambilan contoh hiu kejen
dilakukan dengan mengukur ikan sebanyak-
banyaknya saat ikan-ikan didaratkan. Jumlah ikan
contoh mencapai 1.067 ekor kejen yang tertangkap
menggunakan rawai hiu di perairan Selat Makassar.
Pengamatan biometrik hiu kejen yang dilakukan
meliputi identifikasi jenis yang mengacu pada White
et al. (2006), pengukuran panjang total, bobot individu
dan jenis kelamin.

Penghitungan rata-rata ukuran pertama kali
tertangkap (L50) atau Lc menggunakan pendekatan
selektivitas celah pelolosan dengan fungsi logistik
(Spare & Venema, 1992). Formula yang digunakan
adalah sebagai berikut:
                               ....................................... (1)

di mana:
SLC = ikan dengan panjang L yang tertangkap

dibagi dengan ikan dengan panjang L
yang lolos dari alat tangkap

a dan b = parameter kurva (a<0 dan b>0), sehingga
panjang pada saat 50% tertangkap (LC)
sama dengan -a/b

Hubungan panjang-bobot hiu kejen dianalisis
menggunakan persamaan eksponensial sebagai
berikut (Lagler, 1972; Jennings et al., 2001).
W = aLb .......................................................... (2)
di mana:
W = bobot individu ikan (gram)
L = panjang total ikan (mm)
a dan b = konstanta hasil regresi

Untuk menentukan bahwa nilai b = 3 atau b  3,
maka digunakan uji-t (Walpole, 1993). Jika hasil uji t
diperoleh nilai b = 3, maka nilai b dapat ditentukan
menjadi 3 dengan konstanta a yang diubah menjadi:
a = EXP(Y-3*X)  ................................................ (3)

Parameter pertumbuhan (K dan L ) ditentukan
dengan metode ELEFAN I yang mengacu pada Pauly
(1987) didasari melalui persamaan von Bertalanffy
sebagai berikut.
Lt = L  (1 – e –K (t – to)) ........................................ (4)
dimana:
Lt = panjang total ikan saat umur ke-t (mm)
L = panjang total asimptotik ikan (mm)
K = laju pertumbuhan ikan

Parameter pertumbuhan t0 dihitung melalui
persamaan Pauly (1987) in Sparre & Venema (1992)
sebagai berikut.
log (-t0) = -0,3922 - 0,2752 log (L ) - 1,038 log (K) .. (5)

Laju kematian total (Z) diduga dengan metode kurva
hasil tangkapan (catch curve) yang menggunakan
slope (b) dan Ln N/t dengan umur relatif sesuai dengan
rumus Pauly (1980) sebagai berikut:
Ln N/t = a – Zt ................................................. (6)
di mana:
N = banyaknya ikan pada waktu t
t = waktu yang diperlukan untuk tumbuh suatu

kelas panjang
a = hasil tangkapan yang dikonversikan terhadap

panjang
Sementara itu kematian alamiah hiu martil diduga
dengan menggunakan rumus empiris Pauly (1980)
sebagai berikut.
Log M = -0,0066-0,279 Log + 0,654 Log K + 0,4534

Log T  ................................................. (7)
di mana:
M = laju kematian alamiah
L = panjang total maksimum (mm)
K = laju pertumbuhan (mm/tahun)
T = suhu (oC)

1SL =C 1+ exp(aL + b)
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Untuk nilai laju kematian karena penangkapan
diperoleh dengan mengurangi laju kematian total (Z)
dengan laju kematian alamiah (M) atau F = Z-M dan
laju pengusahaan (E) dihitung sebagai E = F/Z (Sparre
& Venema, 1992).
HASIL
Distribusi Frekuensi Panjang dan Panjang
Pertama Kali Tertangkap

Distribusi frekuensi panjang hiu kejen yang
didaratkan di Muncar, Banyuwangi selama waktu
penelitian (Mei-Desember), mempunyai kisaran

ukuran yang lebar dan terdapat dua modus. Ukuran
panjang hiu betina yang tertangkap berkisar antara
88–318 cm TL, dengan modus kelas panjang berada
di nilai tengah kelas 145 dan 205 cm TL. Untuk hiu
jantan, ukuran panjang hiu yang tertangkap berkisar
antara 104-300 cm TL, dengan modus kelas panjang
berada di nilai tengah kelas 145 dan 205 cm TL.
Sedangkan panjang pertama kali tertangkap (LC),
diperoleh saat panjang ikan 180.08 cm TL dan 178.36
cm TL, masing-masing untuk hiu betina dan jantan
(Gambar 2). Nilai LC ini lebih menjelaskan struktur
populasi yang ada di daerah penangkapan dari pada
mekanikal selektivitas alat rawai hiu.

 Gambar 2.Distribusi frekuensi panjang dan frekuensi panjang kumulatif hasil tangkapan hiu kejen (Carcharhinus
falciformis) yang didaratkan di Muncar, Banyuwangi.

Gambar 3.Kurva pertumbuhan hiu kejen (Carcharhinus falciformis) yang didaratkan di Muncar, Banyuwangi.

Estimasi Parameter Pertumbuhan dan Mortalitas
Dengan merunut data frekuensi panjang total hiu

kejen dari bulan ke bulan, diperoleh laju pertumbuhan
(K) hiu kejen yang didaratkan di Muncar, Banyuwangi
adalah 0.34 tahun-1 untuk hiu betina dan 0.20 tahun-1
untuk hiu jantan. Panjang asimptotik (L ) adalah

370.05 cm TL untuk hiu betina dan 319.00 cm TL
untuk hiu jantan, sedangkan umur hiu kejen saat
panjang 0 (t0) sebesar -0,24 tahun untuk hiu betina
dan -0,44 untuk hiu jantan. Dengan demikian
persamaan pertumbuhan von Bertalanffy untuk hiu
betina sebagai Lt = 370.05[1-e-0.34(t+0.24)] dan hiu jantan
sebagai Lt = 319.00[1-e-0.20(t+0.44)].
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Berdasarkan kurva pertumbuhan von Bertalanffy
hiu kejen yang menunjukkan umur maksimal yang
dapat dicapai hiu kejen pada studi ini mencapai 20
tahun untuk hiu betina dan 27 tahun untuk hiu jantan.
Setelah melewati umur tersebut, hiu kejen akan
mengalami stagnasi pertumbuhan atau dengan kata
lain hiu kejen akan mengalami kematian alamiah.
Selanjutnya dengan menggunakan parameter
pertumbuhan hiu kejen yang telah dihitung dan
menjadikannya sebagai bahan masukan untuk
membuat kurva hasil tangkap, diperoleh nilai dugaan

Gambar 4. Nilai Z sebagai slope kurva hasil tangkapan hiu kejen (Carcharhinus falciformis) yang didaratkan
di Muncar, Banyuwangi.

Z untuk hiu betina sebesar 1.18 tahun-1 dan 0.74 tahun-
1 untuk hiu jantan (Gambar 4). Nilai dugaan laju
kematian alamiah (M) untuk hiu betina 0.41 tahun-1
dan 0.33 tahun-1 untuk hiu jantan. Nilai dugaan laju
kematian karena penangkapan (F) hiu betina sebesar
0.77 tahun-1 dan 0.41 tahun-1 untuk hiu jantan. Dengan
menggunakan nilai laju kematian karena penangkapan
(F) dan nilai laju kematian total (Z) yang telah dihitung,
didapatkan laju pengusahaan (E) hiu betina yang
didaratkan di Muncar, Banyuwangi sebesar 0.65
tahun-1 dan 0.56 tahun-1 untuk hiu jantan.

Kurva di atas menunjukkan beberapa observasi
telah dikeluarkan dari analisis regresi. 12 kelompok
pertama pada grafik pertama (betina) membentuk
bagian kurva yang naik. Hiu-hiu tersebut dianggap
belum sepenuhnya masuk daerah penangkapan. Satu
kelompok terakhir pada grafik pertama juga
dikeluarkan dari analisis dikarenakan jumlah hiu
contohnya yang sedikit. Sedangkan pada grafik kedua
(jantan), 10 kelompok pertama dianggap belum
sepenuhnya masuk daerah penangkapan dan satu
kelompok terakhir dikeluarkan dari analisis juga karena
jumlah hiu contohnya yang sedikit.
PEMBAHASAN

Spesies C. falciformis, atau yang dikenal dengan
nama lokal hiu kejen, merupakan spesies terbanyak
yang ditemukan di Muncar, Banyuwangi. Hal tersebut
dikarenakan habitatnya berada dekat permukaan laut,
lepas pantai dekat daratan sehingga hiu ini sering
tertangkap oleh rawai dan jaring nelayan.

Distribusi ukuran hiu kejen yang didaratkan di
Muncar, Banyuwangi mempunyai kisaran ukuran yang
cukup lebar (88-318 cm TL). Selain itu, terdapat dua

Estimasi Pertumbuhan, Moralitas dan Eksploitasi ……di Banyuwangi, Jawa Timur (Damora, A & R.R. Yunaeni)

modus ukuran yang menandakan ada dua kelompok
umur hiu yang tertangkap. Kelompok umur pertama,
dengan nilai tengah kelas 145 cm TL, diduga adalah
hiu-hiu yang tertangkap di perairan pesisir
Banyuwangi. Hiu-hiu berukuran kecil biasanya
menempati perairan dangkal atau wilayah pesisir
untuk mencari makan. Hiu-hiu tersebut diduga
merupakan hiu-hiu muda yang belum mencapai
matang kelamin. Sedangkan kelompok umur kedua,
dengan nilai tengah kelas 205 cm TL, diduga adalah
hiu-hiu yang tertangkap di perairan lepas pantai Selat
Makassar dengan ukuran yang lebih besar.
Berdasarkan hasil penelitian sejak 2001 hingga 2006
pada beberapa tempat pendaratan ikan di Bali,
Lombok dan Cilacap, kisaran ukuran panjang total
hiu kejen berkisar antara 62-254 cm, dengan ukuran
yang sering tertangkap antara 68-138 cm. Adapun
panjang maksimum ikan hiu ini dapat mencapai
hingga 350 cm, walaupun umumnya hanya mencapai
250 cm. Ikan hiu jantan mencapai usia dewasa pada
kisaran ukuran panjang total 183-204 cm, sedangkan
betina antara 216-223 cm (White et al., 2006).

Sanchez-de Ita et al. (2011) menemukan hiu kejen
yang ditangkap di pesisir barat Baja California Sur,
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Meksiko dengan kisaran panjang 88-260 cm TL.
Sedangkan Ronquillo-Benitez (1999) dan Chong-
Robles (2006) menemukan hiu kejen yang ditangkap
di perairan selatan Pasifik Meksiko dengan kisaran
panjang 50-368.5 cm TL, dengan panjang saat lahir
antara 70-87 cm TL (Compagno, 1984; Cadena-
Cardenas, 2001). Del Rosario (1998) mengatakan
spesies ini memiliki panjang maksimal lebih dari 350
cm TL di pusat timur Samudera Pasifik. Perbedaan
kisaran ukuran hiu yang ditangkap menandakan
adanya ruaya dari spesies ini dan selektivitas dari
alat tangkap yang digunakan oleh nelayan (Sanchez-
de Ita et al., 2011).

Terkait dengan parameter pertumbuhan von
Bertalanffy, nilai estimasi L  , K dan t0 yang diperoleh
dalam penelitian ini memiliki perbedaan jika
dibandingkan penelitian lain pada spesies yang sama.
Hasil-hasil penelitian tersebut dilaporkan oleh
Sanchez-de Ita et al. (2011), Joung et al. (2008),
Oshitani et al. (2003), Bonfill et al. (1993), dan
Branstetter (1987). Parameter pertumbuhan yang
diestimasi oleh Sanchez-de Ita et al. (2011) untuk
jenis kelamin C. falciformis yang dikombinasikan di
pesisir barat Baja California Sur, Meksiko adalah L  =
240 cm TL, K = 0.14 tahun-1 dan t0 = -2.98 tahun; di
perairan timur laut Taiwan diestimasi L  = 332 cm TL,
K = 0.0838 tahun-1 dan t0 = -2.761 tahun (Joung et al.,
2008); di Samudera Pasifik diestimasi L  = 288 cm
TL, K = 0.15 tahun-1 dan t0 = -1.76 tahun (Oshitani et
al., 2003); di Campeche Bank diestimasi L  = 311 cm
TL, K = 0.10 tahun-1 dan t0 = -2.7 tahun (Bonfill et al.,
1993); dan di barat laut Teluk Meksiko diestimasi L =
291 cm TL, K = 0.15 tahun-1 dan t0 = -2.2 tahun
(Branstetter, 1987).

Nilai K pada hasil penelitian ini lebih besar
dibandingkan dengan lokasi lain. Hal ini lebih
disebabkan oleh periode pengambilan contoh yang
sempit serta komposisi ukuran contoh yang diperoleh
dalam penelitian ini. Selain itu, dapat juga diduga
bahwa besarnya tekanan penangkapan di Selat
Makassar dan perairan sekitar Banyuwangi telah
menyebabkan populasi hiu kejen menjadi lebih cepat
mencapai kematangan (dewasa). Namun, kondisi ini
perlu diteliti lebih lanjut dengan menambah periode
pemgambilan contoh dan memperbanyak ukuran
contoh. Branstetter (1987) mengategorikan nilai K
sebagai berikut: 0.05–0.10 tahun-1 untuk spesies
dengan pertumbuhan lambat, 0.10–0.20 tahun-1 untuk
spesies dengan pertumbuhan sedang dan 0.2–0.50
tahun-1 spesies dengan pertumbuhan cepat.

Panjang asimptotik hiu kejen yang diperoleh dalam
penelitian ini juga berbeda dari hasil penelitian di
lokasi lain, namun agak mendekati dengan penelitian

Joung et al. (2008). Perbedaan ini kembali lagi dapat
disebabkan oleh ikan-ikan contoh yang diukur. Jumlah
ikan contoh yang semakin banyak akan menghasilkan
nilai yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Nilai
panjang asimptotik dan laju pertumbuhan ini
digunakan dalam menentukan umur maksimal yang
dapat dicapai oleh  populasi hiu kejen. Pada penelitian
ini, umur maksimal yang dapat dicapai hiu martil
adalah 20 tahun untuk hiu betina dan 27 tahun untuk
hiu jantan. Joung et al. (2008) melaporkan umur
maksimal yang dapat dicapai hiu kejen di perairan
timur laut Taiwan adalah 35.8 tahun untuk hiu betina
dan 28.6 tahun untuk hiu jantan.

Nilai t0 adalah umur hipotetik pada saat panjang
hiu kejen sama dengan nol cm. Parameter ini sering
disebut kondisi awal yang menentukan titik dalam
ukuran waktu ketika spesies memiliki panjang nol.
Secara biologi, ini tidak memiliki arti, sebab
pertumbuhan dimulai saat anakan hiu telah dilahirkan
dan telah memiliki suatu panjang tertentu, yang
mungkin dapat disebut L(0) bila digunakan t = 0 pada
hari kelahiran. Namun, L(0) bukan merupakan suatu
estimasi mengenai ukuran panjang saat kelahiran
yang realistik, sebab anakan hiu tidak selalu tumbuh
mengikuti model pertumbuhan von Bertalanffy. Oleh
karena itu, kajian ini diarahkan pada spesies yang
lebih besar yang sudah memasuki daerah eksploitasi
(Sparre & Venema, 1992).

Perhitungan parameter pertumbuhan dengan
menggunakan metode berbeda atau bahkan dengan
metode yang sama, sering kali menunjukkan hasil
yang berbeda. Nilai L  yang berbeda dikarenakan
hanya diestimasikan untuk perikanan di lokasi
tersebut. Demikian pula dengan nilai K, sering kali
memiliki perbedaan yang nyata. Oleh karena itu,
penting untuk lebih memahami konsekuensi dari
penerapan parameter pertumbuhan ke dalam model
pengkajian stok karena prediksi populasi dari masing-
masing model sangat bergantung pada masukan data,
termasuk usia dan pertumbuhan (Lessa & Duarte-
Neto, 2004).

Laju mortalitas merupakan kecepatan kematian
yang dialami oleh hiu kejen pada kurun waktu tertentu.
Estimasi nilai kematian alami (M) menimbulkan
beberapa kesulitan karena dapat dipengaruhi oleh
pemilihan model estimasi dan lokasi observasi.
Mengingat laju kematian alamiah (M) tidak terlalu
besar variasinya, biasanya nilainya dianggap tetap
dari tahun ke tahun (Pauly et al., 1984). Hal ini
menyebabkan laju kematian total (Z) dari tahun ke
tahun banyak ditentukan oleh laju kematian karena
penangkapan (F). Nilai F bervariasi menurut
keragaman upaya penangkapan (f) setiap tahunnya,
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yang menunjukkan seberapa besar dan meningkatnya
tekanan penangkapan terhadap stok hiu kejen di suatu
perairan.

Tingkat pemanfaatan (E) yang dicapai oleh hiu
kejen yang didaratkan di Muncar, Banyuwangi sebesar
0.65 tahun-1 untuk hiu betina dan 0.56 tahun-1 untuk
hiu jantan. Hasil tangkapan terhadap stok perikanan
akan mencapai maksimum berkelanjutan (MSY)
apabila kematian akibat penangkapan diusahakan
sebesar kematian alami (F = M), sehingga laju
pengusahaan penangkapan akan mencapai optimal
bila E = F/2F atau Eopt = 0.5. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai E0.5 hiu kejen sudah melebihi
0.5, sehingga spesies ini dapat dikatakan sudah
mengalami tangkap lebih. Kondisi ini mengharuskan
pengelolaan konservatif karena pertumbuhan hiu yang
lambat dan kerentanan spesies ini setelah mengalami
eksploitasi berlebihan (Musick, 2004).
KESIMPULAN

Hiu kejen (C. falciformis) yang didaratkan di
Muncar, Banyuwangi memiliki kisaran ukuran yang
lebar, yakni berkisar antara 88–318 cm TL untuk hiu
betina dan 104-300 cm TL untuk hiu jantan. Selain itu
juga memiliki ukuran panjang rata-rata tertangkap (LC)
yang rendah, yakni  180.08 cm TL untuk hiu betina
dan 178.36 cm TL untuk hiu jantan. Berdasarkan hasil
estimasi parameter pertumbuhan, hiu kejen
mengalami pertumbuhan yang cepat untuk kategori
pertumbuhan hiu pada keadaan normal. Tingkat
pemanfaatan penangkapan hiu kejen sudah
menunjukkan upaya tangkap lebih sehingga perlu
dilakukan upaya pengelolaan konservatif, terutama
untuk mengurangi tekanan penangkapan terhadap
ikan-ikan muda.
SARAN

Untuk mendapatkan hasil estimasi parameter
pertumbuhan dan mortalitas yang lebih mendekati
kenyataan, perlu dilakukan perbaikan kualitas data
dan penambahan waktu pengambilan contoh sesuai
dengan standar metode pengambilan contoh
perikanan.
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Jenis dan Jumlah Tangkapan Hiu di Perairan Laut Selatan Jawa Tengah (Setiawan, I & A.F. Nugroho)

JENIS DAN JUMLAH TANGKAPAN HIU
DI PERAIRAN LAUT SELATAN JAWA TENGAH

SPECIES AND TOTAL CATCH OF SHARKS
 OF SOUTHERN CENTRAL JAVA WATERS

Iwan Setiawan1) dan Agung Ferieigha Nugroho2)
1) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut-Serang

2) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
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ABSTRAK
Hiu adalah kelompok ikan bertulang rawan yang memilki sifat biologi dengan laju pertumbuhan

lambat, berumur panjang, lambat mencapai matang seksual dan memiliki jumlah anakan sedikit.
Hiu berperan sebagai predator puncak dalam rantai makanan dan menjaga keseimbangan
ekosistem laut. Tujuan dari peneletian ini untuk mengetahui jenis dan jumlah tangkapan hiu di
perairan Selatan Jawa dan diharapkan dapat dijadikan dasar acuan dalam pengelolaan perikanan
hiu yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Penelitian ini merupakan hasil observasi di sentra
pendaratan hiu dan hasil wawancara dengan nelayan dan pengepul. Hasil penelitian menunjukkan
sebagian besar hiu yang tertangkap di perairan selaan Jawa Tengah merupakan hasil tangkapan
utama. Sedikitnya 28 jenis hiu yang didaratkan terbagi  dalam 10 suku dan 6 bangsa. Jenis hiu
yang umum ditangkap antara lain adalah Alopias pelagicus (25.03%), Carcharhinus sorrah (20.19%),
Alopias superciliosus (17.45%), Carcharhinus falciformis (8.08%), Squalus sp. 3 (8.00%), dan
Heptranchias perlo (5.90%). Secara umum rasio kelamin semua jenis hiu didominasi oleh jenis
kelamin betina.
KATA KUNCI: Hiu, Selatan Jawa Tengah
ABSTRACT

Sharks are a group of cartilaginous fishes with typical biological characteristics including slow
growth rate, long-lived, slow to reach sexual maturity, and having low fecundity. Sharks serve as top
predators in the food chain and to maintain the balance of marine ecosystems. This study aims to
determine the species captured and yield of the shark fisheries in southern Java waters,  and is
expected to be the basis of  reference for sustainable shark fisheries management in the region.
Data were collected through observations at shark landing sites and through interviews with
fishermen and fisheries middlemen. The results show that most sharks caught in South Central
Java waters are captured as target species. At least 28 sharks were identified into 10 families and
6 orders. The shark species caught were dominated by Alopias pelagicus (25.03%), followed by
Carcharhinus sorrah (20.19%), Alopias superciliosus (17.45%), Carcharhinus falciformis (8:08%)
with length distribution 128-157 cm, Squalus sp. 3 (8:00%), and Heptranchias perlo (5.90%). In
general, the sex ratio of all species of sharks observed were dominated by females.
KEYWORDS: Shark, Southern Central Java

PENDAHULUAN
Perairan Indonesia memiliki keragaman jenis hiu

yang cukup tinggi. Setidaknya 116 jenis ikan hiu yang
termasuk ke dalam 25 suku ditemukan di wilayah
perairan Indonesia. Namun kondisi saat ini
menunjukkan bahwa hampir seluruh jenis ikan hiu
yang bernilai ekonomis telah dihadapkan kepada
ancaman kelangkaan. Oleh IUCN tercatat satu jenis
hiu di Indonesia telah dikategorikan sebagai sangat
terancam langka (critically endangered), 5 jenis yang
termasuk terancam langka (endangered), 23 jenis
yang termasuk kategori rawan punah (vulnerable),
serta 35 jenis hiu yang termasuk dalam kategori

hampir terancam (near threatened) (Fahmi dan
Dharmadi, 2013).

Total produksi perikanan tangkap hiu dan pari
(Elasmobranchii) di Indonesia dalam dua dekade
terakhir menunjukkan tren kenaikan yang cukup
signifikan. Bahkan Indonesia dikenal sebagai negara
dengan produksi perikanan hiu dan pari terbesar di
dunia, dengan kisaran tangkapan di atas 100 ribu ton
setiap tahunnya. Tingginya harga sirip hiu di pasaran
makin meningkatkan perburuan hiu dan mengancam
kelestarian stoknya di alam (Daley et al., 2002 dalam
Fahmi dan Dharmadi, 2013).
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Kurangnya informasi mengenai data tangkapan,
potensi, keragaman jenis, biologi dan tingkat
eksploitasi ikan hiu di Indonesia menjadi kendala
dalam menentukan dasar rasional bagi penerapan
pengelolaan perikanan hiu yang berkelanjutan (Fahmi
dan Dharmadi, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui jenis dan jumlah tangkapan hiu di perairan
selatan Jawa Tengah dan diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai dasar rasional dalam
upaya menciptakan ketahanan dan keamanan
pangan secara nasional, khususnya yang bersumber
pada protein hewani ikan laut.
METODOLOGI
Kegiatan Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data di lapangan dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut;
1. Pengambilan data primer dilakukan  dengan

mengunjungi pusat pendaratan ikan di Pelabuhan
Perikanan Samudera Cilacap–Jawa Tengah,
terhitung sejak Februari–April 2015.

2. Kegiatan identifikasi jenis dilakukan di lapangan
secara cepat dan tepat (rapid assessment) dengan
teknik yang telah dikuasai. Teknik tersebut
mengikuti cara yang digunakan White, et al (2006).
Identifikasi jenis mengacu pada buku identifikasi
dari White et al, (2006).

3. Data biologi hiu yang diambil berupa data panjang
baku (FL) maupun panjang total (TL), dan data
jenis kelamin. Ukuran panjang yang diambil dari
suku Alopiidae hanya panjang baku (FL) untuk
mengurangi bias yang besar dalam pengukuran.
Sedangkan data jenis kelamin didapat dengan
pengamatan langsung setiap jenis kelamin hiu
kemudian dihitung untuk mendapatkan prosentase
dengan menggunakan persamaan sederhana:
(Rasio kelamin = Jumlah jantan atau betina /
Jumlah sampel x 100%).

4. Data sekunder berupa data produksi perikanan hiu
6 tahun terakhir (2009-2014), informasi alat
tangkap yang digunakan, daerah penangkapan,
maupun armada kapal yang digunakan dihimpun
dari hasil wawancara dengan nelayan setempat
dan instansi terkait untuk menunjang hasil
penelitian yang dilakukan.

HASIL
Jenis Hiu di Perairan Selatan Jawa Tengah

Hasil penelitian menunjukkan jumlah keseluruhan
individu yang didaratkan selama bulan Februari – April
2015 tercatat sedikitnya 28 jenis hiu. Keseluruhan
jenis hiu yang didaratkan mewakili 6 bangsa, dan 10
suku. Berikut Tabel  komposisi jenis hiu yang
didaratkan di Pelabuhan Perikan Samudera Cilacap
disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Jenis Hiu yang di Daratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Sumber: Data Enumerator PSPL Serang 2015 di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Tema: 1

No Jenis Sampel 
n (ekor) % 

1 Alopias pelagicus Pelagic Thresher 967 25.03 
2 Alopias superciliosus Bigeye Thresher 674 17.45 
3 Isurus oxyrhincus Shortfin Mako 62 1.60 
4 Isurus paucus Longfin Mako 36 0.93 
5 Carcharhinus falciformis Silky Shark 312 8.08 
6 Carcharhinus sorrah Spot-tail Shark 780 20.19 
7 Carcharhinus brevipinna Spinner Shark 27 0.70 
8 Carcharhinus amblyrhynchoides Graceful Shark 17 0.44 
9 Carcharhinus plumbeus Sandbar Shark 14 0.36 
10 Carcharhinus leucas Bull Shark 1 0.03 
11 Prionace glauca Blue Shark 115 2.98 
12 Galeocerdo cuvier Tiger Shark 6 0.16 
13 Negaprion acutidens Sicklefin Lemon Shark 1 0.03 
14 Carcharhinus albimarginatus Silvertip Shark 1 0.03 
15 Sphyrna lewini Scalloped Hammerhead 47 1.22 
16 Sphyrna mokkaran Great Hammerhead 1 0.03 
17 Mustelus cf manazo Sparse-spotted Smoothhound 133 3.44 
18 Iago garricki Longnose Smoothound 5 0.13 
19 Heptranchias perlo Sharpnose Sevengill Shark 228 5.90 
20 Hexanchus griseus Bluntnose Sixgill Shark 1 0.03 
21 Squalus sp. 1 Indonesian Greeneye Spurdog 88 2.28 
22 Squalus sp. 3 Indonesian Shortnose Spurdog 309 8.00 
23 Squalus sp. E Western Longnose Shark 11 0.28 
24 Deania calcea Birdbeak Shark 4 0.10 
25 Centrophorus squamosus Leafscale Gulfer Shark 1 0.03 
26 Centrophorus moluccensis Smallfin Gulfer Shark 1 0.03 
27 Squatina sp. 1 Indonesian Angel Shark 19 0.49 
28 Hydrolagus lemures Indonesian Ghost Shark 2 0.05 
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Dari tabel diatas diketahui jenis hiu yang dominan
didaratkan adalah Alopias pelagicus (25,03%), diikuti
oleh Carcharhinus sorrah (20,19%), Alopias
superciliosus (17,45%), Carcharhinus falciformis

(8,08%), Squalus sp .3 (8,00%), dan Heptranchias
perlo (5,90%). Sedangkan 23 jenis yang lainnya
prosentasenya dibawah 4%.

Tabel 2. Prosentase Tangkapan Hiu
Bulan Tangkapan Utama Tangkapan Sampingan Berat (kg) Individu (ekor) Berat (kg) Individu (ekor) 

Februari 29,480 677 751 302 
Maret 13,010 290 2,659 297 
April 54,355 1,470 2,747 904 
Total 96,845 2,437 6,157 1,503 Prosentase (%) 94.02 61.85 5.98 38.15 

 Sumber: Data Enumerator PSPL Serang 2015 di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jenis dan Jumlah Tangkapan Hiu di Perairan Laut Selatan Jawa Tengah (Setiawan, I & A.F. Nugroho)

Selama penelitian berlangsung (Februari-April),
total sejumlah 3.940 ekor dengan berat total lebih dari
103 ton hiu didaratkan di Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap. Berdasarkan data statistik
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, tren jumlah
tangkapan hiu dari tahun 2009-2014 meningkat

(Gambar 1). Peningkatan jumlah tangkapan selama
kurun waktu 6 tahun terakhir  rata-rata sebesar 18,43%
tiap tahunnya atau dengan kata lain dalam kurun waktu
6 Tahun terakhir (2009-2014) jumlah tangkapan hiu di
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tercatat
sedikitnya 305 ton/tahun atau 0,8 ton/hari.

 Gambar 1. Jumlah Tangkapan Hiu 6 Tahun Terakhir (2009-2014) dan 4 Bulan Terakhir (Januari – April 2015)
yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Jawa Tengah.

PEMBAHASAN
Secara umum hiu yang didaratkan di Pelabuhan

Perikanan Samudera Cilacap merupakan hasil
tangkapan utama dan hasil tangkapan sampingan.
Sebagian besar hiu yang tertangkap merupakan hasil
tangkapan utama dengan prosentase berat mencapai
94,02%, disajikan pada Tabel 3. Kapal yang
menangkap hiu sebagai tangkapan utama
menggunakan alat tangkap rawai hiu dengan ukuran
mata pancing nomor 5. Jenis hiu yang tertangkap
sebagian besar jenis hiu pelagis besar seperti Suku
Alopiidae, Lamnidae, Carcharhinidae, dan Sphyrnidae.
Sedangkan kapal yang menangkap hiu sebagai hasil
tangkapan sampingan yaitu kapal rawai tuna (nomor
mata pancing 5) dengan hasil tangkapan kebanyakan
dari jenis Prionace glauca, kemudian kapal jaring
insang hanyut dengan tangkapan kebanyakan dari
suku Alopiidae. Dan yang terakhir kapal jaring insang
dasar dengan ukuran mata jaring 5 inci, dengan hasil
tangkapan sampingan berupa hiu-hiu berukuran kecil
yang hidup di dasar perairan seperti dari suku

Squalidae, Hexanchidae, Centrophoridae, dan hiu
juvenile dari suku Carcharhinidae.
Sebaran Panjang Tubuh

Hasil pengamatan di lokasi pendaratan ikan di
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
menunjukkan bahwa sebaran panjang hiu yang
dominan tertangkap bervariasi. Sebaran panjang hiu
disajikan pada Gambar 2.

Kisaran panjang baku dari jenis Alopias pelagicus
bervariasi antara 78-200 cm (Gambar 2). Ukuran yang
banyak tertangkap yaitu pada kisaran panjang baku
130-142 cm. Jika diestimasikan panjang totalnya
berdasarkan panjang baku yang yang tercatat maka
hiu ini bisa dikategorikan dewasa karena panjang ekor
bagian atas hiu ini hampir sepanjang tubuhnya. Hal
ini sejalan dengan yang dikemukakan White, et al.
(2006), Alopias pelagicus jantan dewasa pada ukuran
~240 cm dan betina ~260 cm. Hiu jenis Alopias
superciliosus berukuran antara 84-278 cm dan yang
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banyak tertangkap pada kisaran panjang antara 126-
146 cm (hiu muda), jantan dewasa pada ukuran ~276
cm dan betina 341 cm (White, et al., 2006). Jenis
Carcharhinus sorrah berkisar antara 56-161 cm dan
yang banyak tertangkap pada kisaran 70-83 cm (hiu
muda) karena jantan dewasa pada ukuran 103 cm
dan betina 110 cm (White, et al., 2006). Jenis
Carcharhinus falciformis antara 68-300 cm dan yang
banyak tertangkap pada kisaran 128-157 cm (hiu
muda) karena menurut White, et al. (2006), hiu jantan

dewasa pada ukuran 183-204 cm dan betina 216-223
cm. Jenis Squalus sp. 3 berkisar antara 52-90 cm
dan banyak tertangkap pada kisaran 64-69 cm (hiu
dewasa). Jenis Heptranchias perlo dengan ukuran
antara 47-106 dengan kisaran panjang 87-96 cm juga
tergolong hiu dewasa. Hal ini juga sesuai dengan yang
dikemukakan White et al. (2006) bahwa Squalus sp.
3 jantan dewasa pada ukuran 43 cm dan betina 61
cm, sedangkan Heptranchias perlo jantan dewasa
pada ukuran 75-85 cm dan betina 90-105 cm.

Gambar 2.Sebaran panjang jenis Alopias pelagicus, Carcharhinus sorrah, Alopias superciliosus, Carcharhinus
falciformis, Squalus sp. 3, dan Heptranchias perlo.

Produksi dan Rasio Kelamin Hiu Dominan di Cilacap
Tabel 3. Rasio Jenis Kelamin Hiu Dominan

Jenis ∑ Sampel  (ekor) Rasio Kelamin (%) 
♂ ♀ 

Alopias pelagicus 967 20 80 
Carcharhinus sorrah 780 12 88 
Alopias superciliosus 674 31 69 
Carcharhinus falciformis 312 20 80 
Squalus sp. 3 309 4 96 
Heptranchias perlo 228 2 98 

 Sumber: Data Enumerator PSPL Serang 2015 di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

9-13 Tema: 1
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Jenis dan Jumlah Tangkapan Hiu di Perairan Laut Selatan Jawa Tengah (Setiawan, I & A.F. Nugroho)

Sampel yang digunakan pada penghitungan rasio
kelamin mencakup hampir semua individu yang
didaratkan selama kegiatan (sampel pada Tabel 1 dan
3). Secara umum, individu betina lebih banyak
tertangkap dibanding individu jantan. Hal ini diduga
tingginya prosentase populasi hiu betina ( )
dibandingkan hiu jantan (   ) adalah kondisi alami
untuk menjamin ketersediaan populasinya di alam,
hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Adrim (2007)
bahwa tingginya populasi  hiu betina (  ) dibanding
jantan (  ) adalah kondisi alami dimana tingkat
reproduksi akan lebih terjamin. Namun lebih jauh
dikatakan penelitian lanjutan sangat dibutuhkan untuk
pembuktian ilmiah mengenai reproduksi hewan ini.

KESIMPULAN
Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan

bahwa:
1. Sebagian besar hiu yang tertangkap merupakan

hasil tangkapan utama dari alat tangkap rawai hiu.
2. Dari 28 jenis hiu tercatat, komposisi hiu

didominasi oleh jenis hiu Alopias pelagicus
(25.03%), Carcharhinus sorrah (20.19%), Alopias
superciliosus (17.45%), Carcharhinus falciformis
(8.08%), Squalus sp. 3 (8.00%), dan Heptranchias
perlo (5.90%).

3. Secara umum produksi hiu yang didaratkan di
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
mengalami kenaikan rata-rata sebesar 18.43%
setiap tahunnya.

4. Rasio kelamin hiu betina (  ) jauh lebih besar
dibandingkan hiu berjenis kelamin jantan (   ).
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Keragaman Jenis Ikan Hiu.……… di TPI Bom Kalinda, Lampung Selatan (Parluhutan, D & K. Imaniar

KERAGAMAN JENIS IKAN HIU YANG DIDARATKAN
DI TPI BOM KALIANDA, LAMPUNG SELATAN
DIVERSITY OF SHARK SPECIES LANDED
IN TPI BOM KALIANDA, SOUTH LAMPUNG

Djumadi Parluhutan dan Khajar Imaniar
Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang

e-mail: lokapspl@gmail.com; Djumadi_Pandj@yahoo.com
ABSTRAK

COP 16 CITES memasukan beberapa jenis ikan hiu kedalam Apendiks II. Loka PSPL Serang
menindaklanjuti dengan melakukan monitoring populasi jenis ikan hiu. Kegiatan dilaksanakan
mulai tanggal 22 Agustus 2013 sampai 15 November 2013 di beberapa TPI dan salah satunya
adalah TPI Bom Kalianda, Lampung Selatan. Metode Pengumpulan data melalui pengamatan
langsung dengan melakukan survey lapangan dan wawancara kepada nelayan, pegawai TPI dan
UPT TPI Bom Kalianda ataupun pengusaha kapal. Monitoring meliputi kegiatan pengamatan,
pengukuran dan dokumentasi di lokasi pelelangan. Hasil monitoring menunjukan jenis ikan hiu
yang tertangkap dan didaratkan di wilayah TPI Bom Kalianda diketahui terdapat 10 jenis ikan hiu.
Jenis hiu yang paling banyak tertangkap di wilayah TPI Bom Kalianda Lampung Selatan adalah
jenis Hiu martil (Sphyrna lewini) berjumlah 227 ekor dengan wilayah penangkapan paling dominan
di perairan Kalianda. Ikan hiu Sphyrna lewini yang paling banyak tertangkap dalam keadaan
belum dewasa bahkan mempunyai rerata panjang dan berat sangat kecil (juvenil).
KATA KUNCI: Hiu, kalianda, juvenil
ABSTRACT

 Results from the CITES COP 16 has categorized several shark species into the CITES Appendix
II list. This was followed up by the Loka PSPLSerang by monitoring the population of shark species.
Monitoring was carried out for three months, from 22 August 2013 to 15 November 2013 in several
fish landing sites, one of which was TPI Bom Kalianda, South Lampung. This study was carried out
through direct observation in the field and interviews with fishermen and other stakeholders.
Monitoring activities include toward the catch population of shark species include observation at
fish landing sites, species identification, and measurement and documentation of the captured
sharks. A total of 10 species of sharks were observed landing at TPI Bom Kalianda, South Lampung.
The most common species observed in this site is the Scalloped hammerhead shark (Sphyrna
lewini) with a total of 227 individuals that are mostly caught in the seas around the Kalianda area.
Most of captured Sphyrna lewini were still immature, with very small average length and weight
(juvenile).
KEYWORDS: Shark, Kalianda, juvenile

_________________
Corresponding author:
Jl. Raya Carita Km 45 Caringin, Pandeglang-Banten.
e-mail: lokapspl@gmail.com; Djumadi_Pandj@yahoo.com

PENDAHULUAN
Perairan Indonesia adalah perairan tropis yang

memiliki sumberdaya ikan beraneka ragam jenisnya.
Salah satu sumber daya ikan yang tergolong bernilai
ekonomi penting dan merupakan komoditi ekspor,
yaitu hiu (Pellu, 1993 dalam Manik, 2004). TPI Bom
Kalianda Lampung Selatan merupakan salah satu
pelelangan yang biasa mendaratkan hasil tangkapan
sumberdaya ikan hiu tersebut.

Usaha perikanan hiu yang intensif tetapi kurang
adanya pengawasan ataupun peraturan yang
mengatur jumlah tangkapan ataupun ukuran yang
layak tangkap, dapat mengakibatkan sumberdaya hiu

yang ada di perairan Indonesia di masa mendatang
terancam. Kendala ini dapat diperparah dengan tidak
adanya pengetahuan yang cukup mengenai
sumberdaya hiu, baik di kalangan nelayan maupun
pemerintah. Hingga saat ini pengetahuan mengenai
kehidupan dan jenis - jenis hiu yang ada di Indonesia
masih sangatlah minim.

Pelaksanaan monitoring populasi jenis ikan hiu
merupakan tindakan nyata terhadap program
konservasi dan pengelolaan sumber daya. Tujuan dari
kegiatan Monitoring ini adalah untuk mengetahui
perkembangan populasi ikan hiu yang didaratkan di
TPI Bom Kalianda. Informasi dari hasil monitoring
diharapkan dapat memberi masukan untuk
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menentukan kebijakan pengelolaan ikan hiu agar
sumber daya ikan hiu tetap lestari dan berkelanjutan.
METODOLOGI
Waktu dan Tempat

Kegiatan monitoring dilaksanakan selama tiga
bulan mulai tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan
15 November 2013. Kegiatan dilakukan setiap hari
pada saat kapal atau perahu mendaratkan ikan  dan
dilakukannya pelelangan yaitu pada pukul 14.00
sampai 17.00 di TPI Bom Kalianda, Lampung Selatan.
Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah ikan hiu yang
didaratkan di TPI BOM Kalianda, Lampung Selatan.
Peralatan yang digunakan adalah meteran,
timbangan, daftar pertanyan (kuisoiner), alat perekam
dan kamera untuk foto dokumentasi.
Metode

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan
langsung di lapangan dan wawancara dengan nelayan,
warga, pegawai TPI dan UPT TPI Bom Kalianda
ataupun pengusaha kapal setempat. Monitoring hasil

ikan hiu meliputi kegiatan pengamatan, pengukuran
dan dokumentasi di lokasi pelelangan.

Rumus sebaran panjang dan berat hiu ditampilkan
dalam Tabel 3. Rumus sebaran panjang dan berat hiu
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut
(Walpole, 1995)

K = 1 + 3,32 x log n
i   = R/K

dimana :
K = Jumlah kelas
n = Banyak data
i = Interval kelas
R = Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil
Metode Monitoring Populasi Ikan Hiu

Proses monitoring ikan hiu diawali dengan
mengetahui:
a. Kondisi Umum Wilayah TPI Bom Kalianda.
b. Data tahun-tahun sebelumnya untuk pembanding

dari nilai produksi sampai jumlah produksi ikan
hiu yang di daratkan di TPI Bom Kalianda.

c. Jenis dan jumlah hiu yang didaratkan, ukuran
panjang total, panjang baku, dan berat.

d. Jenis kapal yang menangkap hiu, alat tangkap dan
ukuran kapal.

e. Pemasaran dan pengolahan ikan hiu.Skema Pelaksanaan

Gambar 1. Diagram Pelaksanaan Monitoring di TPI Bom Kalianda Lampung Selatan.

15-21 Tema: 1
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HASIL
Ikan hiu hasil tangkapan di TPI Bom Kalianda

Lampung Selatan merupakan hasil tangkapan
sampingan atau by-catch dengan tangkapan utama
berupa ikan tongkol, tuna, selar dan parang. Alat
tangkap yang umum digunakan berupa jaring rampus
dengan ukuran mata jaring 2 inci berbahan nangsi
atau senar. Armada kapal yang digunakan adalah
Kapal Sopek berkekuatan 20 - 24 PK dan Kapal Motor
dengan bobot mati 3 - 9 GT, memiliki ukuran panjang

kapal berkisar antara 6 – 14 m dan lebar antara 2 – 5
m serta kedalaman kapal antara 1,5 – 2,5 m. Nelayan
setempat biasa pergi ke laut  selama 1 hingga 2 hari
dengan daerah penangkapan di sekitar perairan
Lampung Selatan khususnya Pulau Sebesi, Pulau
Sebuku, Pulau Legundi, Pulau Krakatau dan
Kepulauan Seribu. Seluruh hasil tangkapan didaratkan
dan langsung di jual di TPI Bom Kalianda Lampung
Selatan.

Hasil Tangkapan Hiu di TPI Bom Kalianda
Lampung Selatan

Jenis hiu yang tertangkap dan didaratkan di wilayah
TPI Bom Kalianda Lampung Selatan selama
dilakukannya monitoring teridentifikasi sebanyak 10
jenis meliputi Scalloped Hammerhead (Sphyrna
lewini), Common Blacktip Shark (Carcharhinus
limbatus), Whitecheek Shark (Carcharhinus
dussumieri), Milk Shark (Rhizoprionodon acutus),

Gambar 2.Wilayah Tangkapan Hiu.
Whitespotted Bamboo shark (Chiloscyll ium
plagiosum), Slender Bamboo Shark (Chiloscyllium
indicum), Whitespotted Guitarfish (Rhynchobatus
australiae), Brownbanded Bamboo Shark
(Chiloscyllium punctatum), Blacktip Reef Shark
(Carcharhinus melanopterus), dan Coral Cat Shark
(Atelomycterus marmoratus). Ikan cucut merupakan
nama daerah untuk seluruh ikan hiu di TPI Bom
Kalianda.

Gambar 3.Hiu martil (Sphyrna lewini).

Keragaman Jenis Ikan Hiu.……… di TPI Bom Kalinda, Lampung Selatan (Parluhutan, D & K. Imaniar
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Tabel 1. Jumlah Hiu (ekor) di TPI Bom Kalianda Lampung Selatan Selama 3 Bulan

Keterangan:
1. Bulan I    : 22 Agustus – 18 September 2013
2. Bulan II   : 19 September – 18 Oktober 2013
3. Bulan III  : 19 Oktober – 15 November 2013
Distribusi Rerata Panjang dan Berat Hiu

Hiu yang tertangkap mempunyai rerata panjang
dan berat sangat kecil seperti yang ditampilkan pada
Tabel 2. Menurut White et al. (2006), hiu tersebut
ditangkap saat hiu – hiu masih dalam keadaan belum
dewasa.
Sebaran Panjang dan Berat Hiu

Analisa hubungan panjang-berat bertujuan untuk
mengetahui pola pertumbuhan ikan dengan
menggunakan parameter panjang dan berat.
PEMBAHASAN

Jumlah produksi hiu di TPI Bom Kalianda,
Lampung Selatan dari Bulan ke-1 sampai ke-3
bervariasi. Menurut perhitungan bahwa jumlah
produksi terkecil terdapat pada bulan ke-2 sebanyak
56 ekor sedangkan terbesar pada bulan ke-3 yaitu
317 ekor. Hal ini disebabkan faktor kedatangan
nelayan. Pada bulan ke-3 nelayan yang masuk ke
wilayah TPI Bom Kalianda Lampung Selatan
bertambah yakni nelayan andon yang berasal dari luar
Lampung.

Pada bulan pertama dan kedua monitoring,
produksi ikan hiu didominasi oleh jenis (Sphyrna lewini)
dan pada bulan ketiga monitoring produksi ikan hiu
didominasi jenis nama lokal Rhizoprionodon acutus.
Berdasarkan hasil perhitungan selama monitoring
diketahui bahwa jenis hiu yang paling mendominasi
di wilayah TPI Bom Kalianda Lampung Selatan adalah
jenis Sphyrna lewini berjumlah 227 ekor dengan
wilayah penangkapan di perairan Kalianda seperti
terlihat pada Gambar 4 dan Tabel 1.

Jenis Sphyrna lewini umumnya dapat dijumpai di
daerah tropis, di perairan kepulauan dan paparan
benua mulai dari lapisan permukaan hingga
kedalaman 275 m. Sphyrna lewini merupakan ikan
hiu vivipar dengan kuning telur berupa plasenta, jumlah
anak yang dilahirkan 12–41 ekor dengan masa
kandungan 9–10 bulan. Makanan utamanya terdiri dari
ikan, kelompok cumi dan juga hiu dan pari lainnya
serta berpotensi membahayakan manusia. Terdapat
diseluruh perairan tropis dan subtropis yang bersuhu
hangat. Termasuk dalam Daftar Merah IUCN atau
Hampir terancam (NT). Hiu tersebut termasuk
appendiks II CITES dan termasuk ke dalam Red List
IUCN 2003 atau Hampir terancam / NT (White et al.,
2006).
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Jenis Hiu Jumlah 
Produksi/Bulan Rata-rata Jumlah 

Produksi 
Lokasi 

Tangkapan 
Dominan Kode Nama Ilmiah I II III 

HM Scalloped Hammerhead (Sphyrna lewini) 129 28 70 75,67 227 Kalianda 
HE Milk Shark          (Rhizoprionodon acutus) 7 6 165 59,33 178 P.Seribu 
HP Whitecheek Shark      (Carcharhinus dussumieri) 26 11 69 35,33 106 P.Seribu 
HH Common Blacktip Shark 

(Carcharhinus limbatus) 18 6 1 8,33 25 P.Setiga 
HD Brownbanded Bambooshark (Chiloscyllium punctatum) 0 1 5 2,00 6 P.Legundi 
HK Whitespotted Bamboo Shark (Chiloscyllium plagiosum) 2 2 0 1,33 4 Kalianda 

HPY White-spotted Guitarfish 
(Rhynchobatus australiae) 1 0 1 0,67 2 Jakarta/P.Se

tiga 
HB Whitespotted Bamboo shark (Chiloscyllium plagiosum) 0 1 5 2,00 1 P.Sebuku 

HSH Blacktip Reef Shark (Carcharhinus melanopterus) 0 1 0 0,33 1 Ketang 
HT Coral Catshark        

(Atelomycterus marmoratus) 0 0 1 0,33 1 P.Seribu 
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Tabel 2. Rerata Panjang dan Berat Hiu di TPI Bom Kalianda Lampung Selatan Selama 3 Bulan

No Jenis Hiu Panjang Total (cm) Berat (kg) Jml Nama Ilmiah Min Rerata Max Min Rerata Max 
1 Scalloped hammerhead (Sphyrna lewini) 39 53.15 68 0.3 0.74 1.8 227 
2 Milk Shark          (Rhizoprionodon acutus) 18 34.90 50 0.05 0.26 0.6 178 
3 Whitecheek shark (Carcharhinus dussumieri) 25 41.35 68 0.05 0.36 1.5 106 
4 Common blacktip shark (Carcharhinus 

limbatus) 25 57.20 94 0.05 1.29 5 25 

5 Brownbanded Bambooshark (Chiloscyllium 
punctatum) 43 39.80 89 0.2 0.63 2.8 6 

6 Whitespotted bamboo shark (Chiloscyllium 
plagiosum) 28 28.00 57 0.1 0.23 0.6 4 

7 White-spotted guitarfish (Rhynchobatus 
australiae) 67 47.33 75 1.7 1.37 2.4 2 

8 Slender Bambooshark (Chiloscyllium indicum) 50 50 50 0.2 0.2 0.2 1 

9 Blacktip Reef Shark (Carcharhinus 
melanopterus) 117 117 117 9.8 9.8 9.8 1 

10 Coral Catshark      (Atelomycterus marmoratus) 45 45 45 0.3 0.3 0.3 1 
 Keterangan:
1. Bulan I     : 22 Agustus – 18 September 2013
2. Bulan II    : 19 September – 18 Oktober 2013
3. Bulan III   : 19 Oktober – 15 November 2013
Tabel 3.  Rumus Sebaran Panjang dan Berat Hiu

Keragaman Jenis Ikan Hiu.……… di TPI Bom Kalinda, Lampung Selatan (Parluhutan, D & K. Imaniar

No. Jenis Hiu Nilai 
n Nilai K Nilai R Nilai i 

Nama Ilmiah Panjang Berat Panjang Berat 
1 Scalloped hammerhead (Sphyrna lewini) 227 8.82 29 1.5 3.3 0.2 

2 Milk Shark          (Rhizoprionodon acutus) 34 6.08 32 0.55 5.3 0.1 

3 Whitecheek shark (Carcharhinus 
dussumieri) 106 7.72 43 1.45 5.6 0.2 

4 Common blacktip shark (Carcharhinus 
limbatus) 25 5.64 69 4.95 12.2 0.9 

5 Brownbanded Bambooshark (Chiloscyllium 
punctatum) 6 3.58 46 2.6 12.8 0.7 

6 Whitespotted bamboo shark (Chiloscyllium 
plagiosum) 4 3.00 29 0.5 9.7 0.2 

7 White-spotted guitarfish (Rhynchobatus 
australiae) 2 2.00 8 0.7 4.0 0.4 
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Gambar 4.Produksi Hiu di TPI Bom Kalianda Lampung Selatan selama 3 bulan.

 
Gambar 5.Distribusi panjang Sphyrna lewini.

Ukuran  panjang  Sphyrna lewini yang  paling
banyak  tertangkap diperoleh  pada selang kelas  51-
54 cm  sebanyak 89  ekor dan yang paling sedikit
terdapat pada ukuran  39-42  cm sebanyak 3  ekor
(Gambar 6). Ukuran panjang total terkecil yang
tertangkap sebesar 39 cm dan terbesar 68 cm
(Gambar 6). Berat rata-rata Sphyrna lewini yang
tertangkap adalah 0,74 Kg.

White et al. (2006) menyatakan, ukuran tubuh
Sphyrna lewini dapat mencapai panjang 370–420 cm,
ikan jantan dewasa antara 165–175 cm dan betina
220–230 cm, ukuran saat lahir antara 39–57 cm.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  Sphyrna lewini
yang  didaratkan di TPI BOM Kalianda dari jumlah
keseluruhan 227 ekor sebanyak 100% (total sampel
yang diperoleh) belum layak tangkap dikarenakan
ukuran tersebut merupakan ukuran saat lahir atau
merupakan katagori juvenil.

Juvenil hiu martil yang tertangkap dan didaratkan
di TPI BOM Kalianda berkisar 2 - 3 ekor perhari
dengan berat total berkisar 1,5 - 2,1 kg dengan harga

jual berkisar sepuluh sampai dengan dua puluh ribu
rupiah. Ukuran Sphyrna lewini yang tertangkap
dipengaruhi oleh alat tangkap yaitu rampus (gillnet)
dengan ukuran mata jaring 2 inci. Lokasi tangkapan
yang paling dominan terdapat pada wilayah perairan
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Perbandingan
jumlah anak Sphyrna lewini yang dapat dilahirkan 12–
41 ekor dan masa kandungan 9–10 bulan terhadap
laju penangkapan sebagaimana terjadi di TPI BOM
Kalianda maka kondisi tersebut merupakan ancaman
kepunahan bagi Sphyrna lewini. Melihat hasil data
tangkapan tersebut, alangkah baiknya apabila
kedepannya pemerintah setempat berinisiatif untuk
menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan
perlindungan atau daerah asuhan ikan hiu agar
meminimalis hasil tangkapan juvenil hiu.
KESIMPULAN DAN SARAN

Produksi hiu di TPI BOM Kalianda Lampung
Selatan merupakan hasil tangkapan sampingan (by
catch). Juvenil Sphyrna lewini dengan rerata berat 0,74
kg mendominasi hasil produksi ikan hiu di wilayah

15-21 Tema: 1
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TPI Bom Kalianda Lampung Selatan dengan jumlah
227 ekor dalam 3 bulan kegiatan monitoring populasi
jenis ikan hiu.  Penggunaan alat tangkap jaring
rampus yang memiliki ukuran mata jaring 2 inci
menyebabkan banyak hiu martil berukuran juvenil
tertangkap. Hal ini berdampak pada terganggunya
proses rekruitment, karena kelompok hiu martil sudah
tertangkap sebelum mencapai ukuran dewasa.
Dengan mempertimbangkan karakteristik biologi
reproduksi dari hiu martil ini (jumlah anak yang
dilahirkan hanya 12–41 ekor dan masa kandungan
9–10 bulan), maka kondisi tersebut merupakan
ancaman kepunahan bagi Sphyrna lewini. Perlu
adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui daerah
pemijahan hiu, khususnya di beberapa lokasi
penangkapan hiu yang paling dominan.
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Pendataan Hiu yang Didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi (Harlyan, L.I., et al)
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SHARK ENUMERATION IN MUNCAR FISHING PORT, BANYUWANGI
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ABSTRAK

Berdasarkan data IUCN 2014 terdapat 74 spesies hiu dinyatakan telah berstatus terancam
dibandingkan dengan tahun 1996 yang hanya 15 spesies. Beberapa jenis hiu pelagis yang berstatus
terancam antara lain: great whale shark, blue shark, long fin mako, short fin mako, basking shark,
whale shark, tiger shark, dan thresher shark. Hampir semua spesies tersebut dapat kita jumpai di
Indonesia. Tujuan dari pendataan ini adalah untuk mengumpulkan data hasil tangkapan nelayan
target dan non/target hiu di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar dalam kurun waktu September
2014–Maret 2015, mengindentifikasi jenis dan data biologi ikan hiu yang didaratkan dan
mengidentifikasi lokasi tangkap perikanan hiu pada musim penangkapan nelayan. Pendataan
dilakukan berdasarkan isian Form tangkapan/Catch Record dan Form Biologi/Biology Survey.
Berdasarkan analisis nisbah kelamin, komposisi jumlah individu berjenis kelamin betina dan
jenis kelamin jantan menunjukkan rasio yang seimbang (1:1). Individu jantan yang tertangkap
didominasi oleh individu jantan yang belum matang kelamin (38.6%). Terjadi tren penurunan
jumlah individu hiu yang didaratkan dari bulan pertama enumerasi hingga bulan ketujuh mengalami
penurunan hingga pada titik nol. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pengawasan oleh
DKP setempat serta menurunnya harga sirip hiu dan cuaca yang relatif buruk.
KATA KUNCI: Hiu, muncar, enumerasi
ABSTRACT

According to the IUCN Red List Assessment Results in 2014 there were 74 shark species which
were determined as endangered species, much higher compared to only 15 species in 1996.
Several sharks categorized as threatened are great white shark, blue shark, long fin mako, short
fin mako, basking shark, whale shark, tiger shark, and thresher shark . Most of these shark species
can be found in Indonesia. The research aims to collect and identify and collect biological data of
sharks that were landed in PPP Muncar during the 7 month enumeration period (September 2014–
March 2015) and to pinpoint the shark’s fishing ground by using catch record and biological forms.
Sex ratio analysis shows that there is a balance between the number of male and female individuals.
Most of the observed male sharks were found with their claspers in non-full calcification and non-
calcification conditions. There was a decreasing trend in the number of catch per unit effort in these
7 months, which could be attributed to more inspections from the local fisheries agency, decline of
shark prices, and bad weather.
KEYWORDS: Sharks, muncar, enumeration

PENDAHULUAN
Penangkapan hiu secara berlebihan dapat menjadi

masalah karena sebagian besar hiu memiliki growth
rate yang relatif lambat dibanding ikan lainnya
sehingga relatif rentan terhadap tekanan penangkapan
yang tinggi

Salah satu hewan predator yang ada di lingkungan
terumbu karang dan lautan adalah hiu, mereka berada
di tingkat atas rantai makanan yang menentukan
keseimbangan dan mengontrol jaring-jaring makanan
yang komplek (Ayotte, 2005). Jenis hiu sebagain
besar tumbuh dan berkembang sangat lambat serta

memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mencapai
usia dewasa. Hiu berukuran besar perlu waktu enam
hingga delapan belas tahun atau lebih untuk mencapai
usia dewasa (Last & Stevens, 1994). Lambatnya
mencapai tingkat kedewasaan tingkat reproduksi yang
rendah dan panjangnya periode reproduksi
menyebabkan hiu sangat rentan terhadap kelebihan
tangkapan (overfishing).

Usaha perikanan hiu yang menjanjikan di Indonesia
menjadikan nilai produksi terus meningkat dari tahun
ke tahun. Pada tahun 1987, produksi perikanan hiu
di Indonesia tercatat sebesar 36,884 ton, kemudian
pada tahun 2000 produksi tersebut meningkat hingga
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hampir dua kali lipat, yaitu sebesar 68.366 ton
(Dharmadi & Fahmi, 2003). Bahkan menurut data
FAO, Indonesia menempati urutan teratas sebagai
Negara yang paling banyak menangkap hiu dan pari
setiap tahunnya (Stevens et all. ,2000). FAO mencatat
hasil tangkapan hiu sebesar 109.489 ton per tahun
dimana jumlah ini merupakan hasil tangkapan terbesar
yang dilaporkan kepada FAO dan merupakan 13%
dari total hasil tangkapan dunia periode 2000-2010
(Fischer et al., 2012: Lack & Sant, 2006)

Berdasarkan publikasi IUCN Red List Assessment
Result pada Januari 2014, setidaknya terdapat 74
spesies hiu dinyatakan telah berstatus terancam.
Beberapa jenis hiu pelagis yang berstatus terancam
antara lain: whale shark, blue shark, long fin mako,
short fin mako, basking shark, whale shark, tiger
shark, dan thresher shark. Hampir semua spesies
tersebut dapat kita jumpai di Indonesia. Oleh karena
itu, dengan dilakukannya proses enumerasi hiu di
tempat pendaratan ikan Muncar dan sekitarnya akan
dapat diketahui potensi beberapa jenis hiu yang
merupakan spesies yang dilindungi pemanfaatannya
yang berasal dari wilayah perairan Banyuwangi dan
sekitarnya.
METODOLOGI

Pendataan hasil tangkapan hiu di PPP Muncar/
Banyuwangi dilakukan sejak bulan September 2014
hingga Maret 2015. Lokasi penelitian berada di
sepanjang perairan Kabupaten Banyuwangi.
Pendataan jenis hiu meliputi identifikasi jenis,
penentuan jens kelamin, pengukuran panjang tubuh
dan bobotnya, serta informasi mengenai jenis alat
tangkap dan jumlah armada penangkapan yang
beroperasi di wilayah tersebut.
Metode Analisis Data
a. Sebaran Frekuensi Panjang

Pengukuran panjang total dilakukan pada 13%
individu hiu (1265 individu) dari total hiu yang
didaratkan. Hasil pengukuran ini selanjutnya
digunakan sebagai data perhitungan analisis sebaran
frekuensi pandang. Untuk menganalisis data frekuensi
panjang Hiu dilakukan tahapan/tahapan (Walpole,
1993) sebagai berikut:
a) menentukan jumlah dan selang kelas
b) menentukan nilai maksimum dan nilai minumum

dari data panjang total hiu
c) menentukan nilai tengah kelas

d) menentukan kelas frekuensi dan memasukan
frekuensi masing/masing kelas panjang masing/
masing ikan contoh pada selang kelas yang telah
ditentukan.
Setelah distribusi frekuensi panjang ditentukan

maka selang kelas yang sama diplotkan dalam
sebuah grafik. Grafik tersebut akan terlihat pegeseran
sebaran kelas panjang selama 5 (lima) bulan.
Pergeseran tersebut menggambarkan jumlah
kelompok umur yang ada. Jika terjadi pergeseran
modus secara frekuensi panjang maka terdapat lebih
dari satu kelompok umur.
b. Tangkapan per Satuan Upaya

Menurut UU No.31 tahun 2014, tangkapan per
satuan upaya merupakan jumlah bobot hasil
tangkapan yang diperoleh dari satuan alat tangkap
atau dalam waktu tertentu, yang merupakan indeks
kelimpahan suatu stok ikan. Tangkapan per satuan
upaya dipengaruhi oleh satuan waktu, besarnya stok,
kegiatan penangkapan, dan kondisi lingkungan di
daerah penangkapan ikan. Apabila satuan waktu yang
digunakan adalah tahun, perubahan kondisi lingkungan
perairan dalam satu tahun tertentu memiliki
kecenderungan yang sama pada tahun/tahun
berikutnya. Dengan demikian tangkapan per satuan
upaya tahunan dipengaruhi oleh besarnya stok dan
kegiatan penangkapan yang biasanya dinyatakan
dalam bentuk upaya tangkap. Oleh karena itu, kajian
tangkapan per satuan upaya dapat memberikan
petunjuk perubahan stok akibat kebijakan pengelolaan
sumberdaya ikan tersebut.

Dalam penelitian  ini, perhitungan hasil tangkapan
per unit upaya dilakukan dengan menghitung besarnya
hasil tangkapan dalam satuan usaha trip penangkapan
dengan didasari atas pembagian total hasil tangkapan
(catch) dengan upaya penangkapan (effort). Menurut
Gulland (1983), rumus yang digunakan adalah sebagai
berikut:

Dimana :
Catch = Total hasil tangkapan (kg)
Effort = total upaya penangkapan (trip)
CPUE = hasil tangkapan per upaya

penangkapan (kg/trip)
c. Kategori Kematangan Seksual

Menurut (Dharmadi et al., 2000), pada hiu jantan,
kematangan seksual dibagi menjadi 3 (tiga) kategori,
yaitu:

batas bawah - batas atasNilai Tengah = 2

CatchCPUE = Effort(Trip)
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1. Non-Calcification (NC), yang berarti hiu belum
mengalami pengapuran sehingga belum siap
membuahi;

2. Non-Full Calcification (NFC), yaitu kondisi klasper
sebagian mengandung zat kapur terjadi pada  hiu
jantan dalam usia remaja yang belum siap untuk
membuahi hiu betina; dan

3. Full-Calcification (FC) yang berarti hiu jantan telah
siap untuk melakukan pembuahan terhadap sel
telur hiu betina, dimana kondisi klasper keras dan
kaku karena penuh mengandung zat kapur.

HASIL
Kondisi Umum Lokasi Pengambilan Sampel

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar,
Banyuwangi merupakan salah satu pelabuhan
perikanan terbesar di Indonesia. Hal ini menjadikan
Banyuwangi menjadi pusat perdagangan ikan tidak

hanya untuk Jawa Timur tapi juga untuk wilayah Bali.
Perdagangan sirip hiu di PPP Muncar sangat besar,
bukan hanya dari hasil samping penangkapan nelayan
namun juga merupakan target penangkapan nelayan.
Hal ini menyebabkan jumlah hiu yang didaratkan
setiap harinya di PPP Muncar sangat tinggi.
Perdagangan sirip hiu di PPP Muncar terjadi secara
terbuka dilakukan oleh satu pengepul dan hanya ada
satu alur perdagangan hingga sirip tersebut di
distribusikan ke agen yang lebih besar. Umumnya
aktifitas penangkapan hiu dan pari berlangsung
sepanjang tahun. Namun, terdapat bulan-bulan
tertentu yang merupakan musim tangkapan tertinggi
dari komoditas di perairan tersebut.
Armada Penangkapan

Armada yang digunakan untuk menangkap hiu
adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Armada yang digunakan untuk kegiatan penangkapan hiu yang didaratkan di PPP Muncar

Bulan Alat Tangkap Jumlah Trip Pancing Tonda (unit) Gill Net (unit) 
September 15 8 23 22 
Oktober 12  - 12 12 
November 16  - 16 18 
Desember 2  - 2 2  

Berdasarkan Tabel 1, armada yang digunakan
dalam operasi penangkapan hiu yang didaratkan di
PPP Muncar didominasi oleh kapal dengan alat
tangkap pancing tonda. Hiu merupakan hasil
tangkapan utama alat tangkap pancing tonda,
sementara alat tangkap gillnet menangkap hiu
sebagai hasil tangkapan sampingan.  Tercatat pula
dalam periode enumerasi, sebesar 23% hiu yang
tertangkap merupakan by catch (tangkapan
sampingan) dan sisanya (78% ) merupakan target
tangkapan utama alat tangkap pancing tonda.

Jumlah unit penangkapan pancing tonda yang
beroperasi untuk menangkap hiu mengalami
penurunan selama periode enumerasi. Sementara alat
tangkap gillnet hanya muncul di periode awal
enumerasi.
Spesies Hiu Hasil Enumerasi
a. Spesies hiu yang didaratkan

Selama kurun waktu 7 (tujuh) bulan pendataan di
PPP Muncar Banyuwangi telah diperoleh data 9597

individu hiu yang terbagi dalam 12 jenis spesies hiu,
meliputi :Pelagic Thresher Shark (Alopias pelagicus)
, Blacktip Shark (Carcharhinus limbatus), Bull Shark
(Carcharhinus leucas), Dusky Shark (Carcharhinus
obscurus),Great Hammerhead Shark (Sphyrna
mokarran), Smooth Hammerhead Shark (Sphyrna
zygaena/ hiu martil),Scallop Hammerhead Shark
(Sphyrna lewini/ hiu martil), Shortfin Mako Shark
(Isurus oxyrinchus), Longfin Mako Shark (Isurus
paucus), Silky Shark (Carcharhinus falciformis),Tiger
Shark (Galeocerdo cuvier),  Whitetip Shark
(Carcharhinus longimanus/ hiu koboy). Blue shark
(Prionace glauca)
b. Komposisi Hiu Berdasarkan spesies yang

didaratkan
Dari total hiu yang didaratkan (9597 ekor), sejumlah

1265 individu hiu (13%) berhasil dienumerasi. Data
hiu hasil enumerasi di Pelabuhan Perikanan Pantai
(PPP) Muncar, Banyuwangi ditampilkan pada Tabel
2.

Pendataan Hiu yang Didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi (Harlyan, L.I., et al)
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Tabel 2. Hasil enumerasi hiu dalam periode September 2014 – Maret 2015
No. Jenis Hiu Bulan ke/   Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 

1 Alopias pelagicus 8 0 0 0 0 0 0 8 
2 Isurus paucus 2 1 0 0 0 0 0 3 
3 Isurus oxyrinchus 5 2 0 0 0 0 0 7 
4 Carcharhinus limbatus 16 63 63 0 0 0 0 142 
5 Galeocerdo cuvier 15 9 8 0 0 0 0 32 
6 Prionace glauca 39 0 8 0 0 0 0 47 
7 Sphyrna zygaena 12 7 1 0 0 0 0 20 
8 Sphyrna lewini 138 43 0 0 0 0 0 181 
9 Sphyrna mokarran 7 0 0 0 0 0 0 7 
10 Carcharhinus 

falciformis 363 309 112 0 0 0 0 784 
11 Carcharhinus obscurus 1 2 30 0 0 0 0 33 
12 Carcharhinus 

leucas 0 1 0 0 0 0 0 1 
Jumlah 606 437 222 0 0 0 0 1265 

 Dalam tiga bulan pertama komposisi spesies hiu
yang didaratkan didominasi oleh ketiga jenis hiu yaitu:
Carcharhinus falciformis yaitu sejumlah 784 ekor (62
%), terbesar kedua adalah jenis hiu martil (Sphyrna
lewini) sejumlah 181 ekor (14%) dan ketiga adalah
jenis hiu Carcharhinus limbatus sejumlah 142 ekor
(11%). Sementara proporsi sebanyak 13% merupakan
hiu dari jenis lainnya (Lihat Gambar 1).
c. Sebaran Frekuensi Panjang Hiu yang

Didaratkan
Berikut adalah sebaran frekuensi dari 1265

individu hiu yang berhasil di data terdiri dari 12 spesies
(Gambar 2). Berdasarkan perbandingan selang kelas
panjang antar spesies hiu, hiu jenis Sphyrna lewini,

Gambar 1.Komposisi hiu enumerasi yang didaratkan di PPP Muncar.

Carcharhinus falciformis dan Carcharhinus limbatus
merupakan hiu yang tertangkap dengan ukuran yang
relatif kecil dibandingkan hiu lainnya yaitu berkisar
dari 113 – 265 cm. Seperti pada bahasan sebelumnya,
tekanan penangkapan pada ketiga jenis hiu tersebut
sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari komposisi
hiu enumerasi yang didaratkan di PPP Muncar
(Gambar 1).

Berbeda dengan dua jenis hiu sebelumnya, jenis
hiu Prionace glauca dan Carcharhinus obscurus
merupakan jenis hiu dengan dominansi ukuran yang
tertangkap relatif panjang yaitu 240 – 323 cm. Hiu
dengan jenis lainnya tertangkap dengan frekuensi yang
relatif sama di hampir seluruh selang kelas.
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 Gambar 2.Selang kelas panjang hiu hasil enumerasi di PPP Muncar.

Pendataan Hiu yang Didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi (Harlyan, L.I., et al)
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d. Jumlah Hiu yang Didaratkan
Berdasarkan periode enumerasi, beberapa jenis

hiu hanya muncul pada bulan-bulan tertentu. Pada
bulan September 2014, didominasi oleh hiu jenis
Carcharhinus falciformis, Sphyrna lewini, dan
Prionace glauca. Sementara di bulan Oktober 2014
hanya didominasi oleh individu yang berasal dari jenis
yang sama seperti di bulan sebelumnya ditambah
dengan keberadaan Carcharhinus limbatus. Di bulan
November 2014 hanya beberapa jenis hiu yang muncul
yaitu Carcharhinus limbatus , Carcharhinus
falciformis, Carcharhinus obscurus dan Galeocerdo
cuvier.

Tren jumlah hiu yang didaratkan (ekor) di
Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar mengalami
penurunan selama proses enumerasi hingga mencapai
titik nol yang terjadi mulai pertengahan bulan
Desember 2014 disebabkan karena cuaca buruk dan
harga jual sirip hiu yang menurun (Gambar 3).
Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa
sebagian besar hiu yang didaratkan (78%) merupakan
target tangkapan utama nelayan Muncar. Dengan
kondisi cuaca dan harga hiu yang buruk pada periode
enumerasi Desember 2014 – Maret 2015, maka
nelayan Muncar memutuskan untuk tidak mencari hiu
hingga kondisi cuaca kembali normal karena
dikuatirkan  merugi.

 
Gambar 3.Grafik Fluktuasi Jumlah Hiu yang di Daratkan di PPP Muncar, Banyuwangi

e. Data Hiu Yang Didartakan Berdasarkan Jenis
Kelamin
Berdasarkan Gambar 4 dapat ditunjukkan bahwa

rasio jantan dan betina untuk 12 spesies hiu yang
dienumerasi relatif tidak seimbang untuk beberapa
spesies. Jenis Carcharhinus limbatus, Prionace
glauca, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus memiliki

rasio jantan yang lebih tinggi dibanding betina.
Sedangkan spesies lain, rasio betina justru lebih
mendominasi untuk tertangkap dan didaratkan di PPP
Muncar. Jenis spesies yang memiliki rasio kelamin
yang relatif seimbang diantaranya adalah
Carcharhinus falciformis, Sphyrna lewini, dan Alopias
pelagicus.

Gambar 4.Komposisi rasio jenis kelamin Hiu hasil enumerasi di PPP Muncar, Banyuwangi.
f. Tingkat Kematangan Klasper Pada Hiu Jantan

Yang Didaratkan
Berdasarkan proses enumerasi di PPN Muncar,

Banyuwangi individu hiu jantan yang tercatat memiliki

tiga kategori kematangan kelamin (Gambar 5) dimana
kategori Non/Full Clacification (NFC) memilki
presentase terbesar meskipun secara umum,
komposisi ketiga kategori tersebut relatif sama.
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g. Tangkapan per Satuan Upaya
Analisis hasil tangkapan per unit upaya (Catch per Unit

Effort/CpUE) yang dilakukan untuk mengestimasi
kelimpahan stok ikan dalam suatu perairan menggunakan
data total hasil tangkapan hiu seluruh spesies (dalam ton)

dan data trip penangkapan yang dilakukan selama periode
enumerasi.

Hasil tangkapan per upaya terendah di PPP Muncar
Banyuwangi terendah terjadi pada tiga bulan terakhir masa
pendataan (Januari, Februari, Maret) hal ini dikarenakan
cuaca buruk dan harga sirip hiu yang menurun (Gambar 6).

 
Gambar 6. Tangkapan per Satuan Upaya Penangkapan Hiu yang didaratkan di PPP Muncar, Banyuwangi
h. Lokasi Penangkapan Hiu

Hiu yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan
Pantai Muncar, Banyuwangi ditangkap oleh nelayan
setempat dari lokasi penangkapan sepanjang Selat

Bali hingga Selat Makasar (Gambar 7). Koordinat
penangkapan hiu diperoleh dari GPS (global position
system) yang ada di masing-masing kapal penangkap
hiu.

Pendataan Hiu yang Didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi (Harlyan, L.I., et al)

Gambar 5. Komposisi Tingkat Kematangan Clasper Hiu Jantan yang didaratkan di PPP Muncar
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Berdasarkan plotting titik daerah penangkapan hiu,
jangkauan daerah penangkapan hiu sebagai target
tangkapan tidak hanya berkisar di Selat Bali yang
lokasinya relatif dekat dengan lokasi pendaratan ikan
(PPP Muncar), namun nyatanya dapat mencapai
perairan selatan Kalimantan dan Selat Makassar.
PEMBAHASAN

Perdagangan sirip hiu di PPP Muncar sangat
besar, bukan hanya dari hasil samping penangkapan
nelayan namun juga merupakan target penangkapan
nelayan. Hal ini menyebabkan jumlah hiu yang
didaratkan setiap harinya di PPP Muncar sangat
tinggi. Perdagangan sirip hiu di PPP Muncar terjadi
secara terbuka dilakukan oleh satu pengepul dan
hanya ada satu alur perdagangan hingga sirip tersebut
di distribusikan ke agen yang lebih besar.

Tingginya volume hiu sebagai hasil tangkapan
utama alat tangkap pancing tonda (78% dari total hasil
tangkapan hiu dalam periode enumerasi), merupakan
bukti relatif rendahnya sosialisasi pentingnya
keberadaan hiu sebagai faktor penentu keseimbangan
ekosistem laut.

Berdasarkan data komposisi spesies hiu hasil
enumerasi tampak bahwa kedua belas jenis hiu hanya
muncul pada bulan September – November 2014.
Sementara pada keempat bulan selanjutnya tidak
terdapat hiu yang didaratkan di PPP Muncar. Hal inilah
yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan
nelayan mengurangi usaha penangkapan (trip) dalam
operasi penangkapan hiu sehingga menyebabkan

Gambar 7. Daerah Penangkapan Hiu yang didaratkan di PPP Muncar.
jumlah hasil enumerasi (ekor) dan jumlah tangkapan
per unit upaya (ton/trip) mengalami penurunan hingga
bulan Desember 2014.

Penurunan jumlah volume produksi tangkapan
(ton/trip) di bulan Desember 2014 – Maret 2015
disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan
pengalaman operasi penangkapan nelayan setempat,
pada bulan-bulan tersebut adalah dimana kondisi
cuaca buruk. Oleh karena itu nelayan akan
memutuskan tidak melakukan penangkapan di
wilayah perairan yang lebih jauh sehingga jumlah hiu
yang di tangkap menurun, harga sirip hiu pun ikut
mempengaruhi nilai CPUE (hasil tangkapan per unit
upaya). Hal tersebut karena jika harga jual hiu
menurun maka akan menyebabkan nelayan merugi
sehingga mereka memutuskan tidak mencari hiu
terlebih dahulu hingga harga kembali normal.

Disamping kondisi cuaca yang buruk, pada periode
waktu tersebut adalah musim timur (Rasyid et al,
2014) dimana konsentrasi klorofil a telah mengalami
penurunan karena tersebar di beberapa daerah
sekitarnya. Hal ini kiranya dapat menyebabkan
turunnya potensi tangkapan untuk beberapa spesies
pelagis di daerah tersebut. Di lain pihak, Dinas
Kelautan dan Perikanan (DKP) akan melakukan
pengawasan berkala jika isu tentang hiu mulai marak
muncul. Hal ini membuat nelayan menurunkan hasil
tangkapan hingga situasi normal dengan begitu DKP
tidak melakukan pengawasan lagi.

Resiko penurunan populasi atas tingginya kegiatan
penangkapan hiu dapat ditunjukkan dari beberapa hal
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diantaranya adalah nisbah kelamin dan tingkat
kematangan klasper. Data nisbah kelamin hiu hasil
enumerasi menunjukkan bahwa beberapa spesies
memiliki rasio jantan dan betina yang tidak seimbang.
Nisbah kelamin ini menjadi sangat penting karena
ketidakseimbangan jumlah jantan dan betina akan
beresiko berkurangnya terhadap penurunan populasi
hiu secara keseluruhan. Menurut Wahyuono et al
(1983) apabila nisbah kelamin jantan dan betina
seimbang atau betina lebih besar maka dapat diartikan
bahwa populasi tersebut masih ideal untuk
mempertahankan kelestarian walaupun ada kematian
alami dan penangkapan. Hal ini terjadi karena
keseimbangan perbandingan jumlah individu jantan
dan betina mengakibatkan kemungkinan terjadinya
pembuahan sel telur oleh spermatozoa hingga menjadi
individu-individu baru semakin besar (Effendie, 2002).

Resiko penurunan populasi hiu sebagai dampak
adanya kegiatan penangkapan pada hiu dapat pula
terlihat pada besarnya prosentase hasil tangkapan
hiu jantan yang belum matang (nilai prosentase NC
lebih besar daripada NFC dan FC). Dari data tersebut
mengindikasikan bahwa individu yang didaratkan/
ditangkap belum memiliki kesempatan untuk
berkontribusi dalam peningkatan jumlah populasi hiu.
KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kurun waktu enumerasi September 2014 –
Maret 2015 tercatat terdapat 12 spesies hiu yang
didaratkan di PPP Muncar yang merupakan sebagian
besar (78%) merupakan hasil tangkapan utama
nelayan dengan daerah  penangkapan ikan mencakup
Selat Bali dan Selat Makassar. Dari 12 spesies
tersebut, Carcharhinus falciformis (62%), Sphyrna
lewini (14%) dan Charcharhinus limbatus (11%)
merupakan jenis hiu yang dominan tertangkap dan
didaratkan di PPP Muncar. Berdasarkan analisis
sebaran frekuensi panjang, ketiga spesies hiu tersebut
juga mengalami tekanan penangkapan paling tinggi
karena jenis hiu tersebut memiliki panjang total yang
relatif pendek dibandingkan spesies lain. Analisis
nisbah kelamin menunjukkan bahwa resiko penurunan
populasi akan terjadi pada jenis Charcharhinus
limbatus karena rasio jumlah jantan melebihi rasio
jumlah betina. Secara umum terjadi perubahan
kelimpahan stok pada periode enumerasi yang
disebabkan oleh faktor cuaca, harga jual hiu serta
adanya pengawasan DKP setempat.

Terkait dengan analisis data enumerasi hiu, kiranya
dapat diambil kebijakan perlindungan terbatas pada
ketiga jenis hiu yang dominan tertangkap di PPP
Muncar tersebut (Carcharhinus falciformis, Sphyrna

Pendataan Hiu yang Didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi (Harlyan, L.I., et al)

lewini dan Charcharhinus limbatus). Upaya yang dapat
dilakukan adalah memperketat pengawasan reguler
(tidak hanya saat isu hiu marak) oleh pihak yang
berwenang. Jika tidak segera dilakukan maka
dikhawatirkan  akan terjadi penurunan populasi hiu
yang akan berdampak langsung pada keseimbangan
ekosistem laut.
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ABSTRAK

Penangkapan hiu secara tidak terkendali telah menyebabkan kekhawatiran akan ancaman
kepunahan beberapa spesies hiu di Indonesia. Hiu Paus telah dilindungi secara penuh oleh
Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013.
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2014
juga telah melarang keluarnya beberapa jenis hiu dari wilayah Indonesia. Beberapa jenis tersebut
yaitu satu jenis hiu koboi (Carcharhinus longimanus) dan tiga jenis hiu martil (Sphyrna lewini,
Sphyrna mokarran, Sphyrna zygaena). Tulisan ini bermaksud menyampaikan hasil survei
pendataan hiu yang didaratkan di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur. Data diperoleh dari kegiatan survei monitoring hiu selama bulan September - November
2014 di PPN Brondong, PPN Prigi, PP Kedonganan, Benoa, PP Tanjung Luar, PPP Tenau dan PPI
Oeba. Untuk mendapatkan data yang akurat, identifikasi hiu menggunakan teknik foto ID. Hasil
menunjukkan bahwa sebanyak 44 spesies berhasil diidentifikasi. Di PPN Prigi spesies yang
mendominasi adalah Squalus edmundsi (27.10%), di PPN Brondong adalah Carcharcinus sealei
(43.42%), di PPI Kedonganan adalah Rhizoprionodon oligolinx (21.77%), PPI Tanjung Luar adalah
Carcharhinus falciformis (27.14%), di PPP Tenau adalah (Triakidae, 3.45%) dan di PPI Oeba
didominasi oleh Carcharhinus amblyrhynchos (18.48%). Ukuran yang mendominasi hiu yang
tertangkap dan didaratkan di PPN Prigi 0-100 cm (75,9 %), PPI Kedonganan 0-100 cm (77%), dan
PPI Tanjung Luar 101-200 cm (47%). Jumlah betina lebih sering tertangkap dibandingkan jantan
yaitu di PPN Prigi (1:4,2) dan PPI Oeba (1:5,4). Sedangkan di PPI Kedonganan (1:0.98) dan PPI
Tanjung Luar (1:1,1) rasio jantan dan betina yang tertangkap relatif seimbang.
KATA KUNCI: Komposisi spesies, distribusi panjang, rasio kelamin
ABSTRACT

Uncontrolled shark fishing has caused concerns about the threat of extinction of some species
in Indonesia. Whale Sharks are fully protected by the Government of Indonesia through Decree of
the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 18 Year 2013. The Indonesian government through
The Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 59 Year of 2014 also banned the
export of several shark species from Indonesian territory, including Oceanic Whitetip Shark
(Carcharhinus longimanus) and 3 species of hammerheads (Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran,
Sphyrna zygaena). This paper is intended to present the survey results of sharks landed in East
Java, Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara. Data was obtained from monitoring and
survey activities from September until November 2014 at PPN Brondong, PPN Prigi, PPI
Kedonganan, Benoa, Tanjung Luar, Tenau and Oeba. To obtain accurate data, sharks were identified
using the photo ID technique. The results show that 44 species have been identified. Dominant
species at PPN Prigi is Squalus edmundsi (27.10%), Carcharcinus sealei (43.42%) at Brondong,
Rhizoprionodon oligolinx (21.77%) at Kedonganan, Carcharhinus falciformis (27.14%) at PPI
Tanjung Luar, (Triakidae, 3:45%) at PPP Tenau and Carcharhinus amblyrhynchos (18:48%) at PPI
Oeba. Dominant size of sharks caught and landed at PPN Prigi was 0-100 cm (75.9%), PPI
Kedonganan 0-100 cm (77%), and PPI Tanjung Luar 101-200 cm (47%). Sharks landed were
dominated by females at PPN Prigi (1: 4.2) and PPI Oeba (1: 5.4). While at PPI Kedonganan (1:
0.98) and PPI Tanjung Luar (1: 1.1) the ratio of males and females caught were relatively balanced.
KEYWORDS: Species composition, length distribution, sex ratio
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PENDAHULUAN
Komoditas perikanan hiu memiliki peran penting

bagi sebagian masyarakat yang karena telah
memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan
mereka, namun disayangkan lambat laun telah
merubah pandangan terhadap komoditas hiu yang
semula sebagai hasil tangkapan yang bersifat
insidental menjadi hasil tangkapan sampingan yang
diharapkan. Walaupun kebanyakan kegiatan
penangkapan ikan tidak menangkap ikan hiu sebagai
target tangkapannya, namun komoditas tersebut
menjadi komponen penting bagi hasil tangkapan
mereka. Kondisi ini telah meningkatkan tingkat
eksploitasi terhadap sumber daya hiu di perairan
Indonesia (Fahmi dan Dharmadi, 2013b).

Sifat biologi elasmobranchii seperti fekunditas
rendah, pertumbuhan lambat, umur relatif panjang dan
resiko kematian tinggi pada semua tingkat umur
menjadikannya kelompok ikan yang memiliki resiko
kepunahan paling cepat dibandingkan kelompok lain
(Candramila & Junardi, 2007). Hiu Paus telah dilindungi
secara penuh oleh Pemerintah Indonesia melalui
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
18 Tahun 2013. Pemerintah Indonesia juga telah
melarang pengeluaran satu jenis hiu koboi
(Carcharhinus longimanus) dan tiga jenis hiu martil
(Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran, Sphyrna zygaena)
dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah
Negara Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2014.

Masih kurangnya informasi mengenai data
tangkapan, potensi, keragaman jenis, biologi dan
tingkat eksploitasi ikan hiu di Indonesia menjadi
kendala dalam menentukan dasar rasional bagi

penerapan pengelolaan perikanan hiu yang
berkelanjutan. Seki et al. (1998) dan Stevens et al.
(2000) menyatakan bahwa dasar pengetahuan tentang
biologi Elasmobranchii seperti identifikasi jenis,
komposisi ukuran, ukuran pada saat matang kelamin
dan aspek reproduksi merupakan hal yang amat
mendasar untuk diketahui dalam memanfaatkan
sumber daya dan pengelolaan perikanan
Elasmobranchii yang berkelanjutan. Tujuan penulisan
ini adalah menyampaikan hasil survei pendataan hiu
yang tertangkap di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur oleh BPSPL
Denpasar, yang dapat digunakan sebagai data dasar
untuk penentuan langkah-langkah pengelolaan
perikanan hiu di wilayah tersebut.
METODE

Pengumpulan data hiu yang didaratkan di PPN
Prigi, PPN Brondong, PPI Kedonganan, Pelabuhan
Benoa, PPI Tanjung Luar, PPP Tenau dan PPI Oeba
dilakukan selama bulan September - Oktober 2014.
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan photo
ID (Photo-Identiûcation). Photo ID adalah proses
pengumpulan data melalui perekaman gambar dengan
kamera digital. Perekaman/foto dari semua individu
ikan hiu yang didaratkan akan menghasilan data
identifikasi. Data meliputi identifikasi jenis, panjang
total, dan kelamin yang mengacu Fahmi dan Dharmadi
(2013) serta White et al (2006). Kesalahan penentuan
spesies dimungkinkan karena adanya kemiripan
diantara spesies hiu, namun diminimalisir dengan
adanya verif ikasi pada photo ID yang telah
dikumpulkan. Data dan informasi dikompilasi dan
dianalisis dengan statistik sederhana yang
selanjutnya disajikan dalam bentuk naratif, grafik dan
tabel.

Gambar 1.Peta Lokasi Pengambilan Data Gambar 2.Teknik Photo ID
HASIL
Komposisi Spesies

Secara keseluruhan, jumlah hiu yang terdata
selama  survei  sejumlah 4468 ekor. Dari jumlah
tersebut, 16 spesies tercatat ditemukan di PPN

Brondong, 23 spesies di PPN Prigi, 23 spesies di PPI
Kedonganan, 3 spesies di Pelabuhan Benoa, 36 spesies
di PPI Tanjung Luar, 12 spesies di PPI Oeba, dan 6 spesies
di PPP Tenau. Total komposisi spesies yang ditemukan di
Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT adalah 44 spesies hiu yang
masuk dalam 23 genus dan 15 famili.

33-41 Tema: 1



35

Tabel 1. Komposisi Spesies di Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT
No Nama Spesies Status 

IUCN 
Lokasi Survei 

Brond
ong 

Prig
i 

Kedong
anan 

Ben
oa 

Tanjung 
Luar Oeba Tenau 

1 Alopias pelagicus  VU   x x   x     
2 Alopias superciliosus  VU   x x   x     
3 Atelomycterus marmoratus  NT x       x     
4 Carcharhinus albimarginatus  NT         x     
5 Carcharhinus 

amblyrhynchos NT   x     x x   
6 Carcharhinus brevipinna NT   x x   x   x 
7 Carcharhinus dussumieri NT x             
8 Carcharhinus falciformis NT x x x   x x x 
9 Carcharhinus leucas NT         x     
10 Carcharhinus limbatus NT x x x   x     
11 Carcharhinus longimanus VU       x x     
12 Carcharhinus obscurus  VU x x x   x     
13 Carcharhinus plumbeus  VU         x     
14 Carcharhinus sealei NT x   x   x     
15 Carcharhinus sorrah  NT x x x   x x   
16 Carcharhinus melanopterus  NT x x     x x   
17 Centrophorus moluccensis  DD     x   x x   
18 Cephaloscyllium pictum  NE   x     x     
19 Chiloscylium indicum  NT x       x     
20 Chiloscylium plagiosum  NT   x           
21 Chiloscylium punctatum  NT x x x   x x x 
22 Galeocerdo cuvier NT x       x x   
23 Hemigaleus microstoma  VU     x   x     
24 Hemitriakis indroyonoi  NE     x   x   x 
25 Heptranchias perlo  NT   x     x     
26 Hydrolagus lemures LC         x     
27 Hexanchus nakamurai  DD   x           
28 Isurus oxyrichus VU   x x x x     
29 Isurus paucus VU   x x   x     
30 Loxodon macrorhinus LC     x   x   x 
31 Mustelus manazo  DD   x x   x x   
32 Paragaleus tengi  DD   x x   x     
33 Prionace glauca NT x x   x x     
34 Pseudocarcharias 

kamoharai  NT     x         
35 Rhizoprionodon acutus LC     x     x   
36 Rhizoprionodon oligolinx LC   x x         
37 Sphyrna lewini EN x   x   x x x 
38 Sphyrna mokarran EN         x     
39 Sphyrna zygaena  VU         x     
40 Squalus edmundsi  NT   x x   x x   
41 Squalus hemipinnis  NT   x     x     
42 Squatina legnota  DD x x           
43 Stegostoma fasciatum  VU x             
44 Triaenodon obesus NT x   x   x x   

  16 23 23 3 36 12 6  
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Gambar 3.Komposisi Jenis Hiu di (A) PPN Prigi; (B) PPN Brondong; (C) PPI Kedonganan; (D) PPI Tanjung
Luar; (E) P Benoa; (F). PPP Tenau dan (G). PPI Oeba.

Empat spesies hiu yang masuk dalam daftar
Appendiks II dan Permen 59 Tahun 2014, yaitu
Carcharhinus longimanus, Sphyrna lewini, Sphyrna
mokarran, dan Sphyrna zygaena, tercatat  ditemukan
di beberapa lokasi pendaratan ikan. Hiu martil dari
jenis Sphyrna lewini ditemukan di PPN Brondong
dengan komposisi tangkapan sebesar  8.38% dari
total tangkapan di lokasi tersebut. Jenis ini juga
ditemukan di PPI Kedonganan ( 0.81%) dan PPI Oeba
(Sphyrna lewini, 3.26%). Sedangkan Carcharinus
longimanus tercatat didaratkan di Pelabuhan Benoa
(8.23%). PPI Tanjung Luar merupakan lokasi
pendaratan ikan hiu yang diketahui mendaratkan
keempat jenis hiu apendiks yaitu Carcharhinus
longimanus (0.26%), Sphyrna lewini (9.09%), Sphyrna
mokarran (0.39%) dan Sphyrna zygaena (0.20%).
Sedangkan di PPP Tenau didaratkan ikan hiu martil
(Sphyrna sp) dengan komposisi tangkapan sebesar
27.59%.;. Beberapa spesies hiu yang jarang ditemui

selama survei di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan
NTT adalah sebagai berikut : PPN Brondong
(Triaenodon obesus, 0.43%); PPN Prigi (Carcharhinus
melanopterus, 0.17%), PPI Kedonganan, (Alopias
superciliosus, 0.81%); Pelabuhan Benoa (Alopias sp,
0.36%); PPI Tanjung Luar (Hydrolagus lemures,
0.07%), PPP Tenau (Triakidae, 3.45%); dan PPI Oeba
(Chiloscyllium punctatum, 1.09%)
Distribusi Panjang

Hasil pengukuran hiu pada masing-masing lokasi
sangat beragam. Ukuran panjang pada lima spesies
hiu yang mendominasi tangkapan di PPN Prigi
berturut-turut sebagai berikut: Squalus edmundsi (53-
90 cm), Squalus hemipinnis (12-88 cm), Heptranchias
perlo (63-100 cm), Alopias pelagicus (129-383 cm)
dan Carcharhinus falciformis (80-200 cm). Ukuran
panjang pada lima spesies hiu yang mendominasi di

33-41 Tema: 1



37

PPI Kedonganan berturut-turut sebagai berikut:
Rhizoprionodon oligolinx (38-91 cm), Mustelus
manazo (49-110 cm), Loxodon macrorhinus (65-100
cm), Rhizoprionodon acutus (59-98 cm), dan
Hemitriakis indroyonoi (50-103 cm). Ukuran panjang
pada lima spesies hiu yang mendominasi di PPI
Tanjung Luar berturut-turut sebagai berikut:
Carcharhinus falciformis (65-321 cm), Carcharhinus
obscurus (84-323 cm), Sphyrna lewini (88-321 cm),
Isurus oxyrinchus (132-335 cm), dan Prionace glauca

(123-305 cm). Ukuran pada lima spesies hiu yang
mendominasi di PPI Oeba berturut-turut sebagai
berikut : adalah Carcharhinus amblyrhynchos (30-73
cm), Centrophorus moluccensis (62-65 cm), Squalus
edmundsi (36-65 cm), Mustelus manazo (38-95 cm),
Carcharhinus sorrah (54-75 cm) dan Carcharhinus
falciformis (60 - 110 cm). Secara lengkap distribusi
ukuran panjang spesies yang didaratkan pada masing-
masing lokasi disajikan pada Gambar 4-7.

 
Gambar 4.Distribusi ukuran panjang hiu di PPN Prigi

Gambar 5.Distribusi ukuran panjang hiu di PPI Kedonganan
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Gambar 6.Distribusi ukuran panjang hiu di PPI Tanjung Luar
 

Gambar 7.Distribusi ukuran panjang hiu di PPP Tenau (A) dan PPI Oeba (B)
Rasio Kelamin

Secara umum rasio kelamin jantan dan betina
pada hiu yang didaratkan pada masing-masing lokasi
didapatkan hasil sebagai berikut: PPN Prigi (1:4,2),

PPI Kedonganan (1:0.98), PPI Tanjung Luar (1:1,1),
PPI Oeba (1:5,4), sedangkan di PPN Brondong dan
PPP Tenau tidak ada data. Pada level spesies rasio
jantan dan betina sangat beragam.
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Tabel 2. Rasio Kelamin Hiu Yang Didaratkan (Jantan: Betina)
No Nama Spesies Lokasi Survei 

Brond
ong 

Prigi Kedong
anan 

Benoa Tanjung 
Luar 

Oeba Tenau 
1 Alopias pelagicus  - 1:0,59 1:0,66 - 1:0,96 - - 
2 Alopias superciliosus  - 1:0,45 0:1 - 1:1,38 - - 
3 Atelomycterus marmoratus  x - - - 1:0,40 - - 
4 Carcharhinus albimarginatus  - - - - 1:3 - - 
5 Carcharhinus amblyrhynchos - 1:1 - - 1:1,17 0:1 - 
6 Carcharhinus brevipinna - 1:0,66 0:1 - 1:1 - x 
7 Carcharhinus dussumieri x - - - - - - 
8 Carcharhinus falciformis x 1:0,59 1:0,49 - 1:1 0:1 x 
9 Carcharhinus leucas - - - - 1:0,31 - - 
10 Carcharhinus limbatus x 1:1 1:0 - 1:0,96 - - 
11 Carcharhinus longimanus - - - x 1:3 - - 
12 Carcharhinus obscurus  x 1:0,61 0,1 - 1:0,92 - - 
13 Carcharhinus plumbeus  - - - - x - - 
14 Carcharhinus sealei x - 1:1 - 0:1 - - 
15 Carcharhinus sorrah  x 1:0,92 1:0,66 - 1:1,5 0:1 - 
16 Carcharhinus melanopterus  x 1:0 - - 1:1,27 0:1 - 
17 Centrophorus moluccensis  - - 0:1 - 1:4,5 0:1 - 
18 Cephaloscyllium pictum  - 1:0,81 - - 1:0,40 - - 
19 Chiloscylium indicum  x - - - 0:1 - - 
20 Chiloscylium plagiosum  - 1:0,49 - - - - - 
21 Chiloscylium punctatum  x 1:0 0:1 - 1:0,49 1:0 x 
22 Galeocerdo cuvier x - - - 1:0,51 0:1 - 
23 Hemigaleus microstoma  - - 1:0,49 - 1:1 - - 
24 Hemitriakis indroyonoi  - - 1:2,03 - 1:1,27 - x 
25 Heptranchias perlo  - 0:1 - - 1:2,03 - - 
26 Hydrolagus lemures - - - - 1:0 - - 
27 Hexanchus nakamurai  - 1:6,14 - - - - - 
28 Isurus oxyrichus - 1:1 1:0 x 1:0,92 - - 
29 Isurus paucus - 1:0,25 1:0 - 1:6,14 - - 
30 Loxodon macrorhinus - - 1:2,22 - 2:2,57 - x 
31 Mustelus manazo  - 1:0,61 1:0,49 - 1:3,34 1:6,1 - 
32 Paragaleus tengi  - 1;0 1:0 - 1:3 - - 
33 Prionace glauca x 1:0 - 1:0,19 x - - 
34 Pseudocarcharias kamoharai  - - 0:1 - - - - 
35 Rhizoprionodon acutus - - 1:1,32 - - 0:1 - 
36 Rhizoprionodon oligolinx - 1:1 1:1,06 - - -  
37 Sphyrna lewini x = 1:0  1:2,70 1:10 x 
38 Sphyrna mokarran - - - - 1:2,03 - - 
39 Sphyrna zygaena  - - - - 1:2,03  - 
40 Squalus edmundsi  - 0:1 1:2,03 - 1:6,69 1:0,2 - 
41 Squalus hemipinnis  - 1:99 - - 0:1 - - 
42 Squatina legnota  x 1:1 - - - - - 
43 Stegostoma fasciatum  x - - - - - - 
44 Triaenodon obesus x - 0:1 - 1:1,27 0:1 - 

 Keterangan: (x) : Tidak Ada Data
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PEMBAHASAN
Komposisi Spesies

Dominasi spesies hiu yang didaratkan pada
masing-masing lokasi berbeda. Spesies hiu yang
mendominasi hasil tangkapan di PPN Prigi adalah
Squalus edmundsi dan Squalus hemipinnis. Di PPN
Brondong adalah Carcharcinus sealei dan
Chiloscyllium punctatum. Di PPI Kedonganan adalah
Rhizoprionodon oligolinx dan Mustelus manazo. Di
Pelabuhan Benoa spesies hiu yang mendominasi
didaratkan adalah Prionace glauca. Di PPI tanjung
Luar adalah Carcharhinus falciformis. Spesies hiu
yang didaratkan di PPI Oeba didominasi oleh jenis
Carcharhinus amblyrhynchos sedangkan di PPP
Tenau didominasi oleh Famili Carcharinidae.

Spesies hiu yang didaratkan di Pelabuhan Tanjung
Luar Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki
keanekaragaman yang paling tinggi diantara lokasi
lainnya yaitu 36 spesies. Hal ini karena daerah
penangkapan ikan hiu yang cukup luas meliputi
perairan Lombok, Sumbawa, Sumba, Laut Sawu serta
sampai di perbatasan Indonesia dan Australia. Hiu
merupakan target tangkapan utama dengan
kombinasi dua alat tangkap pada masing-masing
armada. Kombinasi tersebut adalah rawai hanyut -
gillnet dan rawai dasar - tonda. Gillnet dan tonda
masing-masing sebagai alat tangkap sekunder yang
berfungsi untuk menangkap ikan umpan pada alat
tangkap utama yaitu rawai hanyut dan rawai dasar.
Hasil menarik lainnya adalah ditemukannya spesies
Hydrolagus lemures atau biasa disebut hiu hantu yang
didaratkan di PPI Tanjung Luar dengan ukuran panjang
82 cm. Dalam data IUCN disebutkan bahwa sebaran
spesies tersebut di wilayah perairan Australia, namun
spesies tersebut ditangkap nelayan di perairan
Indonesia dan didaratkan di Tanjung Luar (White et
al, 2006).
Distribusi Panjang

Ada korelasi positif antara ukuran panjang pada
spesies hiu dengan tingkat kematangan kelamin.
Masing-masing spesies memiliki ukuran tertentu
untuk mencapai kematangan kelaminnya. Secara
umum di PPN Prigi, hiu yang tertangkap dan

didaratkan didominasi oleh hiu ukuran < 100 cm (75,9
%), selanjutnya ukuran 101-200 cm (16,5%), 201-300
cm (6,1%) dan ukuran 301-400 (1,5%). Data tersebut
menunjukkan bahwa hiu yang ditangkap dan
didaratkan di PPN Prigi didominasi oleh hiu yang telah
dewasa karena perlu diketahui bahwa spesies yang
dominan didaratkan adalah dari Marga Squalus yang
memiliki ukuran maksimal 87 cm. Di PPI Kedonganan,
hiu yang tertangkap dan didaratkan didominasi oleh
hiu dengan ukuran < 100 cm (77%), selanjutnya
ukuran 101-200 cm (16%), dan 201-300 cm (7%). Data
tersebut menunjukkan bahwa di hiu yang didaratkan
di lokasi ini sebagain besar masih remaja. Di PPI
Tanjung Luar, hiu yang tertangkap dan didaratkan
didominasi oleh ukuran 101-200 cm (47%),
selanjutnya ukuran 201-300 cm (30%), ukuran < 100
cm (21%) dan ukuran 301-400 cm (2%). Hal ini
menunjukkan bahwa mayoritas hiu di PPI Tanjung
Luar telah matang secara kelamin. Kesalahan
identifikasi dapat terdeteksi dari data ukuran ikan yang
dicantumkan untuk setiap individu (Fahmi dan
Dharmadi, 2013b).
Rasio Kelamin

Data rasio kelamin hiu didapatkan secara akurat
di empat lokasi yaitu : PPN Prigi, PPI Kedonganan,
PPI Tanjung Luar, dan PPI Oeba, sedangkan di PPN
Brondong, Pelabuhan Benoa dan PPP Tenau tidak
didapatkan data yang akurat yang disebabkan oleh
aksesbilitas dan kondisi fisik ikan hiu yang didaratkan.
Secara umum, jika dilihat dari total hiu yang
didaratkan, jumlah betina lebih sering tertangkap
dibandingkan jantan yaitu di PPN Prigi dan PPI Oeba.
Sedangkan di PPI Kedonganan dan PPI Tanjung Luar,
rasio kelamin jantan dan betina yang tertangkap relatif
seimbang.

Komposisi jantan dan betina dalam populasi
merupakan faktor penting untuk kelestarian populasi.
Untuk mempertahankan keberlangsungan spesies,
perbandingan jantan dan betina diharapkan seimbang.
Rasio jantan lebih tinggi dapat mengganggu
kelestarian spesies dengan asumsi bahwa peluang
jantan untuk melakukan perkawinan dan
menghasilkan keturunan akan lebih rendah karena
jumlah hewan betina yang terdapat dalam populasi
tersebut lebih sedikit (Candramila & Junardi, 2007).
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Gambar 8.Rasio Kelamin Jantan dan Betina (A) PPN Prigi; (B) PPI Kedonganan; (C) PPI Tanjung Luar; (D).
PPI Oeba.

KESIMPULAN
Sebanyak 44 spesies hiu yang masuk dalam 23

genus dan 15 famili berhasil diidentifikasi. Berturut-
turut, spesies hiu yang mendominasi pendaratan di
PPN Prigi, PPN Brondong, PPI Kedonganan,
Pelabuhan Benoa, PPI Tanjung Luar, dan PPI Oeba
adalah Squalus edmundsi, Carcharcinus sealei,
Rhizoprionodon oligolinx, Carcharhinus falciformis,
dan Carcharhinus amblyrhynchos. Jumlah betina lebih
sering tertangkap dibandingkan jantan yaitu di PPN
Prigi dan PPI Oeba. Sedangkan di PPI Kedonganan
dan PPI Tanjung Luar rasio kelamin jantan dan betina
yang tertangkap relatif seimbang. Tingkat akurasi data
dalam penentuan jenis ikan tergantung dari
kemampuan individu (enumerator) dalam
mengidentifikasi. Kesalahan dapat terjadi dalam
pemberian kode untuk nama jenis ikan hiu terutama
untuk jenis-jenis hiu yang memiliki kemiripan yang
tinggi. Kelompok Carcharhinus spp. (Carcharhinidae)
memiliki kemiripan dengan kelompok hiu lain dari Suku
Triakidae maupun Hemigaleidae.
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falciformis) IN THE SOUTHERN NUSA TENGGARA BARAT WATERS

Umi Chodrijah1) dan Ria Faizah2)
1)Balai Penelitian Perikanan Laut, Jakarta

2)Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan, Jakarta
e-mail: umi_chodriyah@yahoo.co.id

ABSTRAK
Cucut kejen  (Carcharhinus falciformis)) merupakan spesies cucut dari famili Carcharhinidae

yang banyak tertangkap di Samudera Hindia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan
informasi struktur ukuran dan nisbah kelamin ikan cucut kejen di perairan Samudera Hindia
bagian Selatan Nusa Tenggara Barat. Penelitian dilakukan di tempat pendaratan ikan  Tanjung
Luar, Lombok Timur. pada bulan Januari sampai dengan Desember  2014. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode survey. Pengamatan meliputi panjang total tubuh, nisbah
kelamin serta panjang klasper yang dilakukan dengan pengukuran dan pengamatan langsung
secara visual di lapangan. Hasil penelitian terhadap 2549 ekor ikan contoh menunjukkan bahwa
kisaran panjang total untuk cucut kejen (Carcharhinus falciformis) yang tertangkap di perairan
Samudera Hindia yang didaratkan di Tanjung Luar terdistribusi pada ukuran antara 45-293 cm TL
dengan panjang rata-rata 183,06 cm TL serta modus pada ukuran 190-200 cmTL. Sebagian
besar (81,5%) cucut kejen betina yang tertangkap relatif masih muda. Perbandingan kelamin ikan
cucut kejen jantan dan betina dalam keadaan tidak seimbang, dengan jumlah betina lebih besar.
KATA KUNCI: Struktur ukuran, nisbah kelamin, cucut kejen, Carcharhinus falciformis,

Samudera Hindia
ABSTRACT

Silky shark (Carcharhinus falciformis) is a species of the shark family Carcharhinidae that are
often caught in the Southern Nusa Tenggara Barat waters. The purpose of this study is to obtain the
size structure and sex ratio of silky sharks in these waters. The study was conducted at Tanjung
Luar, Lombok fish landing site from January to December 2014. The method used in this research
is surveys and observations, which include total body length, sex ratio and clasper length, through
direct measurements and visual observations in the field. Results show that the total length for
Carcharhinus falciformis caught from the Indian Ocean landed and Tanjung Luar ranges in size
between 45-293 cm TL with an average length of 183.06 cm TL and modes on the size 190- 200
cm TL. Most (81.5%) female shark caught were still relatively young. Sex ratio of silky shark male
and female is not balanced, with a greater number of females.
KEYWORDS: Size structure, sex ratio, ploughshare shark, Carcharhinus falciformis, Indian

Ocean
PENDAHULUAN

Cucut kejen atau Carcharhinus falciformis
merupakan anggota dari Famili Carcharhinidae
memiliki kelimpahan paling tinggi serta tersebar secara
berkelompok di perairan pantai tropis (Compagno,
1984). Cucut kejen atau lanjaman merupakan sebutan
dari jenis cucut Carcharhinus falciformis (silky shark)
yang umum dikenal oleh nelayan di Jawa,sedangkan
di Bali dikenal dengan nama hiu mungsing dan
nelayan di Lombok-Nusa Tenggara Barat mengenal
dengan sebutan hiu lonjor atau kejen (White et al,
2006).

Secara umum, morfologi cucut kejen
(Carcharhinus falciformis) dicirikan oleh pangkal sirip
punggung pertama di belakang ujung belakang sirip
dada, sisi bagian dalam sirip punggung kedua sangat
panjang, 1,6 – 3,0 kali tinggi siripnya, terdapat gurat
diantara sirip punggung , moncong agak panjang, bulat
menyempit (tampak dari arah bawah), gigi atas kecil
dengan lekukan di satu sisinya, gigi bawah kecil,
ramping dan tegak. (White et al., 2006).

Ketersediaan data biologi cucut dan kelompok
ikan bertulang rawan pada umumnya masih  kurang
memadai bila dibanding dengan data biologi dari  jenis
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ikan bertulang keras (teleostei). Karakteristik biologi
ikan cucut adalah  mempunyai laju pertumbuhan
lamban dan kematangan kelamin yang lambat; siklus
perkembangbiakan yang lama; fekunditas rendah; dan
rentang hidup yang panjang  ( FAO, 2000; Castro et
al., 1999; Compagno, 1984; dan Last & Stevens,
1994). Selain itu, banyak spesies cucut bernilai
ekonomi penting mempunyai daerah asuhan (nursery
area) di perairan pantai yang dangkal. Faktor tersebut
mengakibatkan sumber daya ikan cucut sangat rentan
terhadap tekanan penangkapan yang berlebihan. Oleh
karena itu untuk dapat memahami dan mengkaji
status perikanan cucut di Indonesia, diperlukan data
dan informasi dasar mengenai  parameter biologi
perikanan cucut yang meliputi  ukuran panjang dan
distribusi frekuensinya, nisbah kelamin tingkat
kematangan kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui struktur ukuran struktur ukuran  ikan cucut

kejen (Carcharhinus falciformis) di perairan Selatan
Nusa Tenggara Barat. Informasi ini sangat diperlukan
sebagai bahan dasar pengelolaan ikan cucut kejen
sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
BAHAN DAN METODE
Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian tentang struktur ukuran dan nisbah
kelamin ikan cucut kejen (Carcharhinus falciformis)
di perairan Selatan Nusa Tenggara Barat  telah
dilakukan oleh Balai Penelitian Perikanann Laut.
Kegiatan penelitian ini  dilaksanakan pada bulan
Januari-Desember 2014 di tempat pendaratan ikan
Tanjung Luar, Nusa Tenggara Barat. Pendataan
dilalukan oleh peneliti dan dibantu oleh  tenaga
enumerator yang mencatat hasil tangkapan hiu secara
harian.

TANJUNG LUAR

LOMBOK

SAMUDERA HINDIA

BALI
JAWA TIMUR

SUMBAWA

Gambar 1.Peta lokasi sampling.
Pengamatan Biologi

Pengamatan biologi ikan cucut kejen (Carcharhinus
falciformis) meliputi panjang tubuh, nisbah kelamin
serta panjang klasper, dilakukan dengan pengukuran
dan pengamatan langsung secara visual di lapangan.
Jumlah contoh ikan cucut kejen yang diamati 2549
ekor yang terdiri atas jantan dan betina. Pengukuran
klasper dalam satuan centimeter yang diukur dari
lekukan bagian dalam dari sirip perut sampai dengan
ke bagian ujung klasper. Data yang dianalisis dari
tempat pendaratan ikan di Tanjung Luar Lombok Timur
dengan daerah penangkapan di perairan Samudera
Hindia. Gambar ikan cucut kejen (Carcharhinus
falciformis) yang menjadi obyek penelitian disajikan
pada Gambar 2.

Pengujian perbandingan jenis kelamin cucut kejen
dilakukan dengan uji “ Chi-Square” (Sugiyono, 2004):

dimana :
X2 = Chi - Square
fo = Frekuensi yang diobservasi
fn = Frekuensi yang diharapkan

Uji tabel dalam taraf nyata 95% (n-1) dengan
hipotesis sebagai berikut:
H0: tidak ada perbedaan yang nyata antara jumlah

ikan jantan dan betina.
H1: terdapat perbedaan yang nyata antara jumlah ikan

jantan dan betina.
Jika,  2 hitung <  2  tabel, H0 diterima, H1 ditolak.
Jika, 2 hitung >  2  tabel, H1 diterima, H0 ditolak (Effendie,

2002).

2( 0 )2 f fnkX i l fn
  

2( 0 )2 f fnkX i l fn
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Gambar 2. Cucut kejen (Carcharhinus falciformis) atau silky shark.(Sumber : White, et a.l, 2006)
HASIL
Distribusi Frekuensi Panjang Total

Berdasarkan  hasil pengamatan ukuran panjang
cucut kejen (Carcharhinus falciformis) di tempat
pendaratan ikan di Tanjung Luar pada bulan Januari
sampai dengan Desember 2014, diperoleh kisaran
panjang untuk cucut kejen adalah antara 45-293 cmTL

dengan panjang rata-rata 183,06 cmTL (standar deviasi
= 38.58). Sementara itu kisaran panjang untuk cucut
betina antara 65 -293 cmTL dengan panjang rata-rata
182,18 cmTL (standar deviasi = 38,78) sedangkan
kisaran panjang total untuk ikan cucut kejen jantan
antara 45-291 cmTL dengan rata-rata 183,85 cmTL
(standar deviasi = 38,40) (Gambar 2).
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Gambar 2.Distribusi panjang cucut kejen (Carcharhinus falciformis) yang tertangkap di perairan Samudera
Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014.
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Tabel 1. Kisaran panjang total dan jumlah embrio  dari spesies C. falciformis yang tertangkap di perairan
Samudera Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tahun 2014.

N0. Panjang total (cm) Jumlah embrio Kisaran panjang total embrio (cm) 
1 209 4  
2 227 9  
3 236 8  
4 240 4 36  
5 242 5 30  
6 243 6  
7 245 4  
8 246 5  
9 250 3 35  

10 256 5  
11 293 7    

Beberapa sampel ikan cucut kejen betina yang
dewasa dengan panjang total 209-223 cmTL diperoleh

sebanyak 3-9 embrio dengan kisaran panjang total
antara 30-36 cmTL (Tabel 1).

Perbandingan Kelamin
Selama penelitian, cucut kejen (Carcharhinus

falciformis) yang tercatat oleh enumerator sebanyak

Tabel 2. Nisbah kelamin cucut kejen  (Carcharhinus falciformis) bulan Januari  sampai dengan Desember
2014

  Sex Ratio   
Bulan B J Jumlah 
Januari 35 41 76 
Februari 11 10 21 
Maret 57 96 153 
April 100 91 191 
Mei 132 147 279 
Juni 161 193 354 
Juli 56 80 136 
Agustus 157 184 341 
September 209 236 445 
Oktober 87 116 203 
Nopember 117 88 205 
Desember 88 57 145 
Jumlah 1210 1339 2549  

2.549 ekor dan memiliki nisbah kelamin antara betina
dan jantan yang berbeda setiap bulannya (Tabel 2).
Apabila kita lihat perbandingan per bulan , hanya bulan
Februari saja yang seimbang antara jantan dan betina.

Hubungan Panjang Klasper dengan Panjang
Total

Tingkat kematangan kelamin cucut jantan
ditentukan berdasarkan perkembangan klaspernya
(Clark & von Schmidt, 1965; Teshima et al., 1978;
Teshima, 1981; Parsons, 1983). Menurut Grogan &
Lund dalam Carrier et. al., 2004 dan Yano et al., 2005,
klasper adalah alat kelamin jantan pada ikan bertulang

rawan yang merupakan perpanjangan tulang bagian
dalam dari sirip perut atau modifikasi sirip perut yang
membentuk saluran sperma yang berfungsi
menyalurkan sperma ke kloaka (organ reproduksi)
betina atau organ kopulasi untuk memudahkan proses
pembuahan secara internal.

Kondisi klasper pada cucut kejen (Carcharhinus
falciformis) selama pengamatan pada bulan Januari-
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Gambar 4.Hubungan antara panjang klasper dengan panjang total tubuh cucut kejen (C. falciformis).

Struktur Ukuran dan Nisbah………………..di Perairan Selatan Nusa Tenggara Barat (Chodrijah, U & R. Faizah)

Desember 2014 terdapat dua tingkat kematangan
kelamin yaitu klasper dalam keadaan kosong tanpa
zat kapur (non calcification) dan klasper dalam kondisi
penuh zat kapur (full calcification). Zat kapur
merupakan zat yang sangat dibutuhkan dalam proses
perkembangan kematangan kelamin jantan yang
berfungsi untuk mengeraskan klasper. Hubungan
antara panjang total dengan panjang klasper disajikan
pada Gambar 4.  Hal ini berarti bahwa ada korelasi
positif antara panjang klasper dengan panjang total

tubuh yang artinya pertambahan panjang total tubuh
cucut akan diiringi dengan bertambahnya panjang
klasper. Akan tetapi, hubungan kedua variabel tersebut
bergantung pada kondisi klasper. Semakin berisi zat
kapur pada klasper, hubungan antara panjang klasper,
dan panjang total tubuh cucut semakin kecil, dengan
perkataan lain pada kondisi klasper yang dipenuhi
zat kapur tidak berhubungan erat dengan panjang total
tubuh. Menurut White et al. (2006), C. falciformis
jantan matang kelamin pada ukuran antara 183-204
cm.

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kelompok

cucut kejen (Carcharhinus falciformis) jantan muda
yang tertangkap di perairan Samudera Hindia yang
didaratkan di tempat pendaratan ikan Tanjung Luar
pada tahun 2014  memiliki ukuran antara 45-182 cmTL
sebanyak 42,6% dan kelompok dewasa berukuran
antara 183-291 cmTL sebesar 57,4%.  Sedangkan
ikan cucut kejen (C. falciformis) betina muda memiliki
ukuran 58-215 cmTL sebesar 81,5% dan kelompok
dewasa berukuran 216-293 cmTL sebesar 18,5%.
Menurut penelitian sebelumnya, Dharmadi et al,
(2007),  menyatakan bahwa frekuensi panjang
terendah pada cucut lanjaman/kejen betina antara 51
- 60 cm dan 241 -  250 cm dan frekuensi panjang
tertinggi antara 181 - 190 cm sedangkan pada cucut
lanjaman/kejen jantan, frekuensi panjang terendah
251 - 260 cm dan tertinggi antara 181 - 190 cm.
Bartron (2006) mengelompokkan cucut lanjaman
menjadi dua kelompok umur yaitu kelompok cucut
muda yang memiliki panjang total 186,4 cm berumur
9 tahun, dan kelompok cucut dewasa atau tua yang
memiliki panjang total 242,9 cm dan berumur 19 tahun.
Secara morfologi, perbedaan cucut muda dan dewasa
dapat diketahui dari ukuran panjang.

Menurut White et al., (2006), panjang tubuh cucut
kejen dapat mencapai 350 cm, umumnya hingga 250
cm; ikan jantan dewasa pada 183 – 204 cm dan betina
216 – 223 cm; ukuran ketika lahir antara 55 – 72 cm.
Sebagian besar cucut kejen betina (81,5%) yang
tertangkap di perairan Samudera Hindia yang
didaratkan di Tanjung Luar relatif masih muda. Menurut
White et al. (2006), Carcharhinus falciformis betina
mencapai dewasa pada ukuran panjang total 216-223
cm. Compagno (1984) melaporkan bahwa
Carcharhinus falciformis jantan mencapai ukuran
pertama kali matang kelamin (dewasa) pada ukuran
187 sampai 217 cm dan ukuran maksimumnya antara
270 sampai 300 cm, sedangkan pada betina mencapai
dewasa pada panjang total antara 213 sampai 230
cm dan mencapai panjang maksimum pada ukuran
305 cm atau lebih; ukuran ketika lahir sekitar 70
sampai 87 cm. Kohler et al., (1995) menyatakan
bahwa  ukuran cucut Carcharhinus falciformis yang
tertangkap di Atlantik Utara berkisar antara 90-258
cm. Pada penelitian ini, ukuran yang tertangkap
memiliki  ukuran minimum dan maksimum yang lebih
pendek dari yang ditemukan oleh Compagno (1984),
namun ukuran maksimumnya masih lebih panjang
dari pada ukuran maksimum yang ditemukan oleh
Kohler et al, 1995. Perbedaan ini diduga karena
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi yaitu
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antara lain; perbedaan kondisi lingkungan; kondisi
stok/sediaan sumberdaya dan musim.

Bedasarkan hasil penelitian, umumnya ikan cucut
kejen (Carcharhinus falciformis) betina  ditangkap
dalam keadaan belum mencapai dewasa (81,5%),
sedangkan dewasanya ditemukan hanya 18,5%.
Sedangkan menurut White et al., (2006), ukuran
ketika lahir spesies Carcharhinus falciformis antara
55 – 72 cm dan jumlah anak yang dilahirkan 1-16
ekor. Hal ini mengindikaskan bahwa embrio cucut
kejen yang ditemukan pada penelitian ini belum cukup
umur untuk dilahirkan.

Berdasarkan hasil uji Chi-Square secara
keseluruhan diperoleh hasil X2 = 6,58 ; X2 tabel (0,01) =6,64 yang berarti bahwa perbandingan jenis kelamin
jantan dan betina dalam keadaan tidak seimbang
dengan jumlah betina lebih banyak. Hasil penelitian
ini ternyata seiring  dengan penelitian sebelumnya
yaitu Chodrijah & Faizah (2012) menyatakan bahwa
perbandingan kelamin cucut Carcharhinus falciformis
jantan dan betina dalam  keadaan tidak seimbang
dengan jumlah betina lebih besar. Effendie (2000)
mengungkapkan bahwa dengan seimbangnya
perbandingan antara individu jantan dan betina, maka
kemungkinan terjadinya pembuahan sel telur oleh
spermatozoa semakin besar. Akan tetapi, untuk
mengetahui rasio kelamin yang sebenarnya diperlukan
jumlah sampel yang lebih banyak dan daerah
penangkapan yang lebih luas, seperti yang
diungkapkan oleh Bal & Rao (1984) yang menyatakan
bahwa variasi dalam perbandingan kelamin sering
terjadi karena tiga faktor yaitu perbedaan tingkah laku
seks, kondisi lingkungan dan penangkapan.
KESIMPULAN

Kisaran panjang total untuk cucut kejen
(Carcharhinus falciformis) yang tertangkap di perairan
Samudera Hindia yang didaratkan di Tanjung Luar
terdistribusi pada ukuran antara 45-293 cm TL dengan
panjang rata-rata 183,06 cm TL serta modus pada
ukuran 190-200 cmTL. Sebagian besar (81,5%) cucut
kejen betina yang tertangkap relatif masih muda.
Perbandingan kelamin ikan cucut kejen jantan dan
betina dalam keadaan tidak seimbang, dengan jumlah
betina lebih besar.
PERSANTUNAN

Tulisan ini merupakan kontribusi dari kegiatan
pemutakhiran data hasil tangkapan, upaya
penangkapan, dan ukuran ikan di WPP Laut RI Tahun
Anggaran 2014, di Balai Penelitian Perikanan Laut
Muara Baru, Jakarta. Penulis mengucapkan

terimakasih kepada enumerator di  Tanjung luar, Nusa
Tenggara Barat yang telah membantu dalam
pengumpulan data.
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ABSTRAK
Hiu martil (Sphyrna lewini) merupakan salah satu hasil tangkapan sampingan alat tangkap gill

net dan cantrang. Saat ini Sphyrna lewini telah dimasukkan dalam apendiks II CITES. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui beberapa parameter populasi ikan hiu martil yang mencakup
ukuran rata-rata ikan yang tertangkap, nisbah kelamin, ukuran pertama kali matang kelamin,
panjang asimtot dan panjang optimum. Penelitian dilakukan dengan metode sensus, yaitu dengan
mendata ikan hiu yang didaratkan di TPI Karangsong Indramayu dan PPI Tegalsari Tegal. Pendataan
dilakukan pada bulan April 2014 – April 2015. Hasil penelitian menunjukkan hiu martil jantan yang
tertangkap berukuran 92,627±35,8 cm (n=381) dan hiu betina berukuran 85,665±34,8 cm (n=364)
dengan nisbah kelamin sebesar 1:1,04. Hiu martil pertama kali matang kelamin pada ukuran
142,1 cm (jantan) dan 163,9 cm (betina). Panjang asimtot 339 cm (jantan) dan 289,3 cm (betina),
dengan panjang optimum (Lopt) sebesar 238,3 cm (jantan) dan 195,3 cm (betina). Ikan hiu yang
tertangkap sebagian besar belum matang kelamin, sehingga disimpulkan status penangkapan
S. lewini di wilayah ini sudah mengalami overfishing.
KATA KUNCI: Hiu martil, parameter populasi, Sphyrna lewini
ABSTRACT

Scalloped hammerhead shark (Sphyrna lewini) is often caught as bycatch in gill net and longline
fisheries. Currently, S.lewini is listed within the CITES Appendix II in order to avoid utilization that
threatens their survivals. This study aims to determine several population parameters for S. lewini,
i.e. average capture size, sex ratio, size of first maturity, asymptote and optimum length. The study
was conducted using census method, by identifying sharks in fish landing sites at Karangsong
Indramayu and Tegalsari, Tegal from April 2014 to April 2015. Results show that male scalloped
hammerhead sharks have an average length of 92.6 ± 35.8 cm (n = 381) while the average length
for female sharks were 85.7 ± 34.9 cm (n = 364) with a sex ratio of 1: 1.04. The first maturity of
Scalloped hammerheads were at the size of  142.1 cm (males) and 163.9 cm (females). Asymptotic
length were 339 cm (male) and 289.3 cm (females), with the optimum length (Lopt) of 228.3 cm
(males) and 195.3 cm (females). Most of the male sharks caught were still immature and we
consider that the population of S. lewini is threatened by overfishing.
KEYWORDS: Scalloped hammerhead, population parameters, Sphyrna lewini

PENDAHULUAN
Hiu martil (hammerhead shark) merupakan spesies

hiu yang paling umum ditemukan di daerah tropis.
Jenis hiu martil yang paling umum tertangkap di
perairan Laut Jawa dan Kalimantan adalah scalloped
hammerhead (S. lewini). Hiu martil merupakan hasil
tangkapan target maupun sampingan dari perikanan
longline dan gillnet (Blaber et al., 2009).

Habitat S. lewini  mencakup perairan pantai dan
semi oseanik dengan kedalaman maksimum yang
dapat dicapai adalah 275 m (Compagno, 1999; White

et. al., 2006). Jumlah anakan yang dihasilkan induk
betina berkisar 12-41 ekor dengan masa kehamilan
9-10 bulan (White et al., 2006). Perkembangbiakan
hiu tergolong lambat, sehingga diperlukan waktu
sangat lama agar populasi dapat pulih kembali jika
S. lewini mengalami tekanan akibat penangkapan.
Jika hasil tangkapan didominasi oleh ikan-ikan
berukuran kecil dan belum matang kelamin, maka
akan terjadi growth overfishing. Sebaliknya, jika yang
hiu yang tertangkap didominasi oleh ikan yang matang
kelamin, maka akan terjadi recruitment overfishing
(Froese, 2004).
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Pemanfaatan kekayaan laut melalui usaha
penangkapan ikan terus meningkat sebanding dengan
semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan
bahan makanan. Penangkapan ikan secara terus
menerus yang melebihi kemampuan pulih diri
sumberdaya perikanan akan mengakibatkan
overfishing. Resiko terjadinya overfishing akan lebih
tinggi jika upaya penangkapan dilakukan terhadap
sumberdaya ikan yang lambat berkembang biak.
Karena itu diperlukan pengelolaan kegiatan
penangkapan S. lewini  dengan memperhatikan
keterkaitannya dengan aspek-aspek biologis agar
stok ikan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara
berkelanjutan, menguntungkan secara ekonomis dan
ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
beberapa parameter populasi ikan hiu martil (S. lewini)
yang tertangkap di perairan Laut Jawa dan
Kalimantan, mencakup ukuran rata-rata ikan yang
tertangkap, nisbah kelamin, ukuran pertama kali
matang kelamin, panjang asimtot dan panjang
optimum.
METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan selama 13 bulan, sejak bulan
April 2014 sampai bulan April 2015 di Tempat
Pendaratan Ikan (TPI) Karangsong, Indramayu dan
TPI Tegalsari, Tegal. Pendataan dilakukan setiap hari
terhadap ikan hiu yang hasil tangkapan dari perairan
Laut Jawa dan sekitar Pulau Kalimantan yang
didaratkan di kedua TPI tersebut.

Data parameter biologi yang dikumpulkan meliputi:
panjang total, panjang cagak, berat, jenis kelamin,
panjang clasper dan tingkat kematangannya. Tingkat
kematangan kelamin ikan hiu jantan ditentukan
berdasarkan tingkat pengapuran clasper, sedangkan
kematangan kelamin hiu betina diketahui dengan
adanya embrio (White et al., 2002). Berdasarkan
pengapuran clasper, kematangan hiu jantan dibedakan
menjadi 3, yaitu Non Calcification (NC), Non Full
Calcification (NFC) dan Full Calcification (FC)
(Dharmadi et al., 2012).
Analisis Data
Nisbah Kelamin

Nisbah kelamin dihitung menggunakan persamaan
Effendi (2002) sebagai berikut:

NK = Nbi / Nji
Keterangan:
NK = Nisbah Kelamin
Nbi = Jumlah ikan betina kelompok ukuran ke-i
Nji = Jumlah ikan jantan kelompok ukuran ke-i

Hubungan Panjang-Berat
Analisis hubungan panjang berat dilakukan dengan

mengikuti persamaan Le Cren (1951) sebagai berikut:
W = a.Lb

Keterangan:
W = Berat (kg)
L = Panjang total (cm)
a = Konstanta regresi atau intersep
b = Eksponen atau sudut tangensial

Uji t digunakan untuk menguji apakah nilai b = 3
(isometrik) atau b   3 (allometrik). Allometrik positif
jika b > 3, dan allometrik negatif jika b < 3.
Panjang asimtot (L  ), Panjang pertama kali
matang kelamin (Lm), dan Panjang optimum
(Lopt)

Panjang asimtot (L   ), panjang pertama kali matang
kelamin (Lm), dan panjang Optimum (Lopt) dihitung
menggunakan persamaan empiris Froese & Binohlan
(2000). Persamaan tersebut memerlukan masukkan
berupa panjang maksimum ikan yang terdapat dalam
sampel (Lmax). Persamaan empiris ini melibatkan 21
spesies hiu, sehingga dianggap memadai untuk
digunakan dalam pendugaan beberapa parameter
populasi ikan hiu martil S. lewini.
Panjang asimtot (L  )
log L  = 0.044 + 0.9841 * log(Lmax)
Panjang pertama kali matang kelamin (Lm)
log Lm = 0.9469 * log L  - 0.1162(ikan betina)
log Lm = 0.8915 * log L  - 0.1032 (ikan jantan)
Panjang Optimum (Lopt)log Lopt = 1.0421 * log L  - 0.2742
HASIL
Hubungan Panjang-Berat

S. lewini jantan yang tertangkap maksimum
berukuran 336 cm dengan rata-rata berukuran
92,627±35,8 cm (n=381) dan ukuran maksimum ikan
hiu betina yang tertangkap 286 cm dengan rata-rata
berukuran 85,665±34,8 cm (n=364). Berdasarkan
analisis yang diperoleh dari persamaan hubungan
panjang-berat, maka hubungan panjang berat S. lewini
adalah sebagai berikut.
Jantan : W = 5.0999335.L2.897082389
Betina : W = 5.141831028.L2.910955443
Campuran : W = 5.133226684. L2.910456242
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Berdasarkan pengujian terhadap nilai b = 3 dengan
menggunakan uji t, ternyata t hitung > t tabel.
Sehingga didapat kesimpulan bahwa pertumbuhan
panjang-berat S. lewini bersifat allometrik negatif. Pola
pertumbuhan ikan jantan dan betina tidak berbeda,
dengan nilai b yang relatif sama.
Nisbah Kelamin

Jumlah ikan jantan yang terdata selama penelitian
berjumlah 381 ekor dan ikan betina 364 ekor, sehingga

nisbah kelamin ikan jantan: betina adalah 1.04 : 1.
Berdasarkan hasil uji Chi-square, nisbah kelamin S.
lewini dalam keadaan seimbang.
Panjang Asimtot (L  ), Panjang Pertama Kali
Matang Kelamin (Lm), dan Panjang Optimum
(Lopt)

Hasil analisis panjang berdasarkan persamaan
empiris Froese & Binohlan (2000), diperoleh beberapa
parameter populasi S. lewini  sebagai berikut.



Parameter populasi Jantan Kisaran Betina Kisaran 
Lmax 336 - 286.0 - 
L∞ 339 285.9 - 401.9 289.3 244.0 – 343.0 
Lm 142.1 101.3 - 199.3 163.9 123.7 – 217.0 
Lopt 228.3 193.0 - 270.1 195.3 165.1 - 231.1  Sebaran Ukuran S. lewini

Sampel ikan hiu yang diteliti sebanyak 745 ekor,
terdiri dari 381 ekor ikan jantan dan 364 ekor ikan
betina. Masing-masing terbagi menjadi 10 kelas
panjang dengan interval 30 cm. Sebaran ukuran
panjang S. lewini jantan selama pengamatan disajikan
dalam Gambar 1 dan sebaran ukuran S. lewini betina
dapat dilihat pada Gambar 2.

Jumlah S. lewini  jantan terbanyak tercatat pada
bulan Agustus. Ukuran ikan jantan yang tertangkap
didominasi oleh kelas panjang 60-90 cm. Pada bulan
November 2014 – Januari 2015, tertangkap hiu jantan
berukuran kecil dengan panjang total berkisar 30-60
cm. Sebanyak 339 ekor dari jumlah hiu jantan atau
89% ikan hiu jantan yang tertangkap berukuran kurang
dari Lm (=142.1 cm).

 
Gambar 1. Sebaran ukuran S. lewini jantan pada bulan April 2014 – April 2015.

 
Gambar 2.Sebaran ukuran S. lewini betina pada bulan April 2014 – April 2015.
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Jumlah tangkapan S. lewini betina maksimum
terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebanyak 60 ekor.
Sebaran panjang total ikan betina didominasi kelas
panjang 60-90 cm. Pada bulan September 2014 –
Februari 2015, banyak tertangkap hiu berukuran kecil
(30-60 cm) sehingga diduga rekruitmen terjadi pada
bulan-bulan tersebut. Sebanyak 306 ekor dari 366
hiu betina atau 97% yang tertangkap berukuran
dibawah Lm (=163.9 cm).

Sebaran Kematangan Kelamin S. lewini Jantan
S.lewini  yang diperoleh selama penelitian

didominasi oleh ikan jantan dengan tingkat
kematangan kelamin NC (Non Calcification). Ikan
jantan dengan kematangan FC (Full Calcification)
ditemukan pada bulan Mei-Agustusi dan bulan
Oktober-Desember, namun dalam jumlah yang sangat
sedikit.

 
Gambar 3.Sebaran kematangan kelamin S. lewini jantan pada April 2014-April 2015.

PEMBAHASAN
Hubungan Panjang-Berat dan Nisbah Kelamin

Pertumbuhan panjang-berat S. lewini jantan dan
betina bersifat allometrik negatif yaitu pertambahan
panjang lebih cepat daripada pertambahan beratnya.
Pola pertumbuhan ikan jantan dan betina tidak
berbeda, dengan nilai b yang relatif  sama.
Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor dalam
maupun faktor luar. Faktor dalam umumnya sulit
dikontrol yang meliputi keturunan, sex, umur, parasit,
dan penyakit. Faktor luar utama yang mempengaruhi
pertumbuhan ikan adalah ketersediaan makanan dan
suhu perairan (Effendie, 2002).

Nisbah kelamin S. lewini jantan dan betina
berimbang dengan perbandingan 1.04 :1. Hal ini
berbeda dengan nisbah kelamin S. lewini di perairan
Samudera Hindia yang tertangkap di Tanjung Luar dan
Cilacap pada tahun 2010, dimana ikan betina lebih
mendominasi (Kembaren et al., 2013). Jika suatu
populasi memiliki nisbah kelamin jantan dan betina
yang seimbang atau jumlah ikan betina lebih banyak
dari ikan jantan,  maka dapat diartikan bahwa populasi
masih dalam kondisi ideal untuk mempertahankan
kelestariannya.
Parameter Populasi

Panjang asimtot ikan betina adalah 289.3 cm dan
ikan jantan 339 cm. Menurut White et al. (2006),
panjang total S. lewini dapat mencapai 370-420 cm.
Hasil dugaan panjang asimtot yang lebih kecil dari

panjang total ini kemungkinan disebabkan oleh ukuran
sampel yang didominasi ikan berukuran 60-90 cm
sehingga menghasilkan estimasi nilai L” yang rendah.
Rendahnya nilai L” juga merupakan indikasi bahwa
populasi S. lewini di perairan Laut Jawa dan
Kalimantan sudah mengalami tekanan penangkapan
yang tinggi. Namun demikian, hasil tangkapan S.
lewini yang didominasi ikan muda disebabkan oleh
perilaku hiu martil yang sering berenang secara
bergerombol (Compagno, 1984), sehingga akan
tertangkap dalam jumlah besar oleh nelayan.

Panjang pertama kali matang kelamin (Lm) S.
lewini betina adalah 163.9 cm, sedangkan ikan jantan
matang kelamin pada ukuran yang lebih kecil yaitu
142.1 cm. Nilai tersebut lebih rendah dari ukuran
pertama kali matang kelamin S. lewini hasil penelitian
Jansons & Lyle (1989) yaitu 200 cm (betina) dan 150
cm (jantan). S. lewini yang diperoleh selama
penelitian sebagian besar (>80%) berada dibawah nilai
Lm.  Menurut Froese (2004), salah satu indikator
kondisi stok yang sehat adalah jumlah ikan yang
matang kelamin terdapat dalam jumlah yang banyak.
Penangkapan ikan yang belum matang kelamin akan
menyebabkan penurunan populasi induk. Jika jumlah
induk  terus menurun, kapasitas reproduksi S. lewini
juga akan menurun. Jika kondisi ini dibiarkan, maka
stok akan mengalami kepunahan.

Panjang optimum (Lopt) adalah ukuran ikan yang
dapat menghasilkan keuntungan optimum secara
ekonomi dan ekologi. Nilai Lopt biasanya sedikit lebih
tinggi dari Lm, hal ini akan memungkin ikan untuk
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bereproduksi sebelum tertangkap, sehingga stok
tetap lestari. Nelayan juga mendapatkan keuntungan
optimum karena menangkap ikan berukuran besar.
Lopt S. lewini betina hasil perhitungan adalah 195.3
cm dan 228.3 cm untuk ikan jantan.  Berdasarkan
hasil penelitian, jumlah tangkapan ikan betina yang
berukuran Lopt hanya 3% dari total S. lewini betina
yang tertangkap. Sedangkan ikan jantan berukuran
Lopt yang terdapat dalam sampel kurang dari 1%.
Hal ini mengindikasikan bahwa usaha penangkapan
hiu martil di perairan Laut Jawa dan Kalimantan sudah
mengalami growth overfishing.
Sebaran Ukuran dan Kematangan Kelamin

Berdasarkan sebaran ukuran S. lewini jantan
(Gambar 1) dan S. lewini betina (gambar 2) dapat
diketahui bahwa ikan hiu yang tertangkap didominasi
oleh ikan berukuran kecil dengan panjang berkisar
60-90 cm.  Bulan September-November kemungkinan
merupakan masuknya rekruit S. lewini  ke daerah
tangkapan.

Sebagian besar S.lewini jantan yang tertangkap
belum matang kelamin. Ikan jantan matang kelamin
(kategori FC). Meski dalam jumlah yang sedikit, ikan
jantan matang kelamin ditemukan pada bulan Mei-
Agustus dan bulan Oktober-Desember. Informasi ini
dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membatasi
musim penangkapan S. lewini untuk memberi
kesempatan ikan yang matang kelamin untuk
bereproduksi. Alternatif pengelolaan lainnya adalah
membatasi daerah penangkapan hiu martil di wilayah
lepas pantai, sehingga dapat mengurangi resiko
tertangkapnya S. lewini muda yang sering berenang
berkelompok di perairan pantai.
KESIMPULAN

 Berdasarkan beberapa parameter populasi, status
penangkapan S. lewini di perairan Laut Jawa dan
Kalimantan telah mengalami growth overfishing.
Karena itu diperlukan upaya untuk memulihkan
kembali kesehatan stok S. lewini. Upaya yang dapat
ditempuh antara lain dengan membatasi waktu
penangkapan dan ukuran ikan hiu yang tertangkap
agar lebih besar dari nilai panjang optimal (Lopt)
sebesar 228.3 cm. Hal ini diperlukan untuk memberi
kesempatan ikan bereproduksi.
PERSANTUNAN

Tulisan ini merupakan kontribusi dari kegiatan
penelitian Pengkajian Stok Ikan Hiu dan Pari Manta
di Indramayu dan Tegal, kerjasama penelitian antara
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ABSTRAK
Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang* menindaklanjuti  hasil COP 16 yang

memasukan beberapa jenis ikan hiu kedalam Apendiks II CITES dengan melakukan kegiatan
monitoring jenis ikan hiu di Tempat Pelelangan Ikan. Kegiatan monitoring dilaksanakan selama
tiga bulan mulai tanggal 22 Agustus 2013 sampai 15 November 2013 di Sembilan TPI Wilayah
kerja Loka PSPL Serang yaitu: (1) PPS Nizam Zachman Jakarta; (2) PPS Cilacap; (3) PPN
Pekalongan; (4) PPN Palabuhanratu Sukabumi; (5) PPI Muara Angke Jakarta; (6) PPI Binuangen
Lebak Banten; (7) PPI Tambak Lorok Semarang; (8) PPI Bom Kalianda Lampung Selatan; dan (9)
PPP Labuan Maringgai Lampung Timur.  Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini
adalah survei. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil monitoring
diperoleh 38 jenis ikan hiu yang termasuk dalam 5 ordo dan 14 famili. Hiu Isurus paucus
mendominasi dengan produksi mencapai 50,46% dari total hasil tangkapan hiu, tangkapan tertinggi
selanjutnya adalah Carcharhinus leucas (11,47%), Alopias pelagicus (8,86%), Alopias superciliosus
(5,14%), Isurus oxyrinchus (4,88%), Prionace glauca (4,79%), Carcharhinus brevipinna (4,34%),
Rhizoprionodon oligolinx (2,09%), Carcharhinus falciformis (1,05%) dan Carcharhinus sorrah
(1,03%). Jenis lainnya cukup banyak namun produksinya cukup kecil (< 1%).
KATA KUNCI:
ABSTRACT

 As a follow up to the results of CITES COP 16 where several shark species were included into
the CITES Appendix II, Loka PSPL Serang* carried out monitoring of shark species for three
months, starting from 22nd August 2013 until 15th November 2013 at 9 locations. These locations
are: (1) PPS Nizam Zachman Jakarta; (2) PPS Cilacap; (3) PPN Pekalongan; (4) PPN Palabuhanratu
Sukabumi; (5) PPI Muara Angke Jakarta; (6) PPI Binuangen Lebak Banten; (7) PPI Tambak
Lorok Semarang; (8) PPI Bom Kalianda Lampung Selatan; and (9) PPP Labuan Maringgai Lampung
Timur. This research was done through surveys, in which data were collected through observations
and interviews. Results show that 48 species of shark in 5 orders and 14 families were landed in
these locations. Isurus paucus dominated the shark landings species composition during these 3
months by making up 50.46% of all captured sharks, followed by Carcharhinus leucas (11,47%),
Alopias pelagicus (8,86%), Alopias superciliosus (5,14%), Isurus oxyrinchus (4,88%), Prionace
glauca (4,79%), Carcharhinus brevipinna (4,34%), Rhizoprionodon oligolinx (2,09%), Carcharhinus
falciformis (1,05%) and Carcharhinus sorrah (1,03%). There were also numerous other species,
however, their numbers were not significant (<1%).
KEYWORDS:

PENDAHULUAN
Hiu atau yang dikenal juga dengan cucut (shark)

merupakan golongan ikan bertulang rawan
(Elasmobranchii). Hiu memiliki karakter biologis yang
spesifik seperti berumur panjang, fekunditas rendah,
jumlah anakan sedikit, lambat dalam mencapai
matang kelamin dan pertumbuhannya lambat (Widodo
dan Mahiswara, 2007) sehingga ketika terjadi kegiatan
penangkapan yang berlebihan (over eksploitasi), akan

sangat sulit bagi populasinya untuk kembali pulih.
Kebanyakan hiu termasuk hewan predator pada
lingkungan terumbu karang dan lautan.

Hiu merupakan predator puncak dalam ekosistem,
yang berarti merupakan predator teratas dari banyak
rantai makanan. Karakteristik utama predator puncak
adalah mereka memakan banyak spesies yang
berbeda dan merubah atau mencari sumber makanan
lain ketika salah satu sumber makanannya sulit
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ditemukan atau tidak ada. Dalam hal ini, hiu
membantu mempertahankan keseimbangan dengan
memastikan tidak ada satu spesies yang over populasi
dan spesies lain mengalami kepunahan (Project
Aware, 2011).

Hiu di Indonesia pada awalnya merupakan hasil
tangkapan sampingan (by catch), yang tidak secara
sengaja ikut tertangkap (incidental catch) dari
beberapa alat tangkap seperti rawai tuna (tuna long
line) dan jaring insang (gillnet). Kegiatan penangkapan
hiu di Indonesia khususnya di Laut Jawa menurut
Widodo (2000) dalam Rahardjo (2007) telah
berkembang sejak tahun 1970. Penangkapan ikan hiu
saat ini telah dilakukan secara intensif, meskipun
sebagai hasil tangkapan sampingan.

Tingkat pemanfaatan hiu di Indonesia sampai saat
ini belum bisa dipastikan karena minimnya data yang
tersedia di beberapa lokasi pendaratan ikan. Hiu yang
merupakan hasil tangkapan sampingan (by-catch) di
beberapa daerah seringkali tidak dilaporkan sehingga
tidak diketahui dengan pasti jumlah, ukuran panjang,
bobot maupun jenisnya yang tertangkap.
Perkembangan kegiatan pemanfaatan hiu sampai
saat ini juga belum terdata dengan baik, akibatnya
distribusi peredaran hiu dan olahannya di Indonesia
juga belum diketahui.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kegiatan
“monitoring jenis ikan hiu di wilayah kerja Loka
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
Banten” ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan
gambaran mengenai kegiatan penangkapan hiu yang
ada di beberapa lokasi pendaratan ikan sehingga dapat
dirancang tindakan pengelolaan dan penentuan
peraturan (regulasi) yang akan dilakukan ke depan
untuk keberlanjutan sumberdaya ikan hiu di Indonesia.

Kegiatan “Monitoring Jenis Ikan Hiu” ini
bertujuan untuk mengetahui perkembangan produksi
hiu selama kurun waktu lima tahun terakhir serta
mengetahui jenis hiu, jumlah produksi dan dominasi
hiu yang didaratkan selama kegiatan. Hasil kegiatan
ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa
Informasi sehingga menjadi masukan serta bahan
pertimbangan bagi para pembuat kebijakan terkait
pengelolaan perikanan hiu yang berkelanjutan.
METODOLOGI
Waktu dan Tempat

Kegiatan “Monitoring Jenis Ikan Hiu di Wilayah
Kerja Loka PSPL Serang Banten” dilakukan selama
tiga bulan mulai dari Agustus-November 2013 di

sembilan lokasi pendaratan ikan (pelabuhan
perikanan) yang ada di dalam wilayah kerja Loka
PSPL Serang. Wilayah kerja Loka PSPL Serang
meliputi wilayah pantai utara Jawa, perairan Selat
Sunda dan wilayah pantai selatan Jawa. Lokasi yang
dijadikan titik pendataan hiu meliputi sembilan tempat,
yaitu: (1) PPS Nizam Zachman Jakarta; (2) PPS
Cilacap; (3) PPN Pekalongan; (4) PPN Palabuhanratu
Sukabumi; (5) PPI Muara Angke Jakarta; (6) PPI
Binuangeun Lebak Banten; (7) PPI Tambak Lorok
Semarang; (8) PPI Bom Kalianda Lampung Selatan;
dan (9) PPP Labuan Maringgai Lampung Timur.

Bahan yang digunakan adalah ikan hiu yang
didaratkan di PPS Nizam Zachman Jakarta, PPS
Cilacap, PPN Pekalongan, PPN Palabuhanratu
Sukabumi, PPI Muara Angke Jakarta, PPI Binuangeun
Lebak Banten, PPI Tambak Lorok Semarang, PPI
Bom Kalianda Lampung Selatan dan PPP Labuan
Maringgai Lampung Timur. Peralatan yang digunakan
adalah meteran, timbangan, kuesioner, alat perekam
dan kamera untuk foto dokumentasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan
ini adalah pengamatan langsung di lapangan.
Pengumpulan data dilakukan oleh enumerator setiap
hari dalam kurun waktu tiga bulan dengan metode
observasi dan wawancara dengan bantuan kuesioner.
Wawancara dilakukan dengan responden yang
melakukan usaha perikanan hiu, baik penangkapan
maupun pengolahan. Responden yang terlibat dalam
kegiatan ini diantaranya: Kepala Pelabuhan
Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PP/PPI),
Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kepala
Kelompok Usaha Bersama (KUB), pengumpul,
nelayan dan pengolah ikan.

Data primer mengenai jenis ikan hiu dikumpulkan
dari tempat pendaratan ikan (PP/PPI/TPI), di atas
kapal nelayan, pengumpul ikan dan perusahaan
penangkapan ikan. Data yang diambil meliputi:
volume dan nilai produksi ikan hiu selama kurun waktu
5-10 tahun terakhir, lokasi pendaratan, waktu
pendaratan, jenis hiu, ukuran hiu (panjang dan berat),
jenis dan ukuran alat tangkap yang digunakan, ukuran
kapal, nama nahkoda dan jumlah ABK, daerah
penangkapan hiu dan kedalaman perairan, bagian dari
tubuh hiu yang diambil, harga hiu, pemasaran dan
pengolahan ikan hiu. Teknik identifikasi pada kegiatan
ini memperhatikan bentuk kepala, gigi, ekor dan ciri-
ciri khusus di masing-masing spesies hiu, kemudian
untuk penentuan jenis hiu mengacu pada buku White
et al. (2006). Penentuan nama lokal dilakukan dengan
sistem wawancara kepada para nelayan di masin-
masing lokasi TPI. Analisis data dilakukan secara
deskriptif dalam bentuk gambar, tabel dan grafik.
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HASIL
Perkembangan Produksi Hiu Selama Tahun
2009-2013

Perkembangan volume produksi hiu di sembilan
lokasi monitoring selama kurun waktu lima tahun
terakhir (2009-2013) mengalami peningkatan, disajikan
pada Gambar 1. dan Tabel 1.

Data perkembangan volume produksi hiu pada
sembilan lokasi monitoring menunjukkan bahwa TPI
Bom Kalianda, Lampung Selatan dan TPI Tambak
Lorok Semarang, Jawa Tengah tidak memiliki data
pendaratan hiu sehingga hanya tujuh lokasi
pendaratan yang memberikan data perkembangan
volume produksi hiu (Gambar 1).

 
Gambar 1.Perkembangan produksi hiu di tujuh lokasi pendataan tahun 2009-2013 (Dinas Kelautan dan

Perikanan)
Tabel 1.  Perkembangan volume produksi ikan hiu (ton) selama tahun 2009-2013

No. Lokasi Tahun Total 2009 2010 2011 2012 2013 
1 PPSNZ 414 393 2.253 1.692 1.644 6.396 2 PPS Cilacap 191 101 341 214 129 976 
3 PPN Pekalongan 43 40 21 35 39 178 4 PPN Palabuhanratu 20,29 119,98 150,99 47,71 205,62 544,59 
5 PPI Binuangeun 65,96 78,63 89,7 33,99 11,53 279,81 6 PPI Muara Angke 152.099 179.693 111.619 175.129 325.789 944.329 
7 TPI Labuan Maringgai  0,14 0,11   0,26  Jenis hiu yang didaratkan pada sembilan lokasi

pendaratan selama tiga bulan kegiatan monitoring
memiliki variasi di masing-masing lokasi pendaratan.
Jenis hiu yang teridentifikasi di sembilan lokasi
pendaratan ikan terdiri dari 38 spesies yang berasal
dari 14 famili dan 5 ordo dan disajikan pada Tabel 2.

Jenis hiu (data primer) yang didaratkan selama
tiga bulan kegiatan monitoring di sembilan lokasi
pendaratan, disajikan pada Tabel 3.

Monitoring…Ikan Hiu di Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah (Parluhuran, D & R. Irnawati)
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Tabel 2.  Jenis hiu yang didaratkan selama 3 bulan monitoring di sembilan lokasi pendaratan
Ordo Famili Jenis Hiu Lokasi 

Lamniformes 1. Lamnidae 1. Isurus paucus Longfin Mako 1 
    2. Isurus oxyrinchus Shortfin Mako 1, 2, 4 
  2. Alopiidae 3. Alopias pelagicus Pelagic Thresher 2, 4, 6 
    4. Alopias superciliosus Bigeye Thresher 2, 4 
  3. Odontaspididae 5. Odontaspis ferox Sandtiger Shark 4 
  4. Pseudocarchariidae 

6. Pseudocarcharias 
kamoharai Crocodile Shark 2 

Carcharhiniformes 5. Carcharhinidae 7. Carcharhinus leucas Bull Shark 1 
    

8. Carcharhinus amblyrhynchos Grey Reef Shark 9 
    

9. Carcharhinus amblyrhynchoides Graceful Shark 3 
    10. Carcharhinus brevipinna Spinner Shark 1 
    11. Carcharhinus falciformis Silky Shark 2, 4, 6 
   12. Carcharhinus sorrah Spot-tail Shark 2, 3 
    13. Carcharhinus plumbeus Sandbar Shark 2 
    14. Carcharhinus longimanus Oceanic Whitetip 

Shark 2 
    15. Carcharhinus macloti Hardnose Shark 4 
    16. Carcharhinus dussumieri Whitecheek Shark 3, 7, 8 
    17. Carcharhinus limbatus Common Blacktip 

Shark 3, 6, 8, 9 
    

18. Carcharhinus 
melanopterus Blacktip Reef Shark 8 

    19. Carcharhinus sealei Blackspot Shark 3 
    20. Prionace glauca Blue Shark 2, 4, 5 
    21. Rhizoprionodon acutus Milk Shark 7, 8 
    22. Rhizoprionodon oligolinx Grey Sharpnose 

Shark 3 
    23. Galeocerdo cuvier Tiger Shark 2, 6 
  6. Hemigaleidae 

24. Chaenogaleus 
macrostoma Hooktooth Shark 3 

  7. Sphyrnidae 25. Sphyrna lewini Scalloped 
Hammerhead 

1, 2, 4, 5, 
6, 8, 9  

    26. Sphyrna zygaena Smooth 
Hammerhead 3 

  8. Triakidae 27. Mustelus cf manazo Sparse-spotted 
Smoothhound 2 

    28. Mustelus sp. 1 
Whitefin 
Smoothhound 3 

  9. Scyliorhinidae 29. Atelomycterus marmoratus Coral Catshark 8 
Hexanchiformes 10. Hexanchidae 30. Hexanchus nakamurai Bigeye Sixgill Shark 2 
Squaliformes 11. Centrophoridae 31. Centrophorus moluccensis Smallfin Gulper Shark 4 
  12. Squalidae 32. Squalus sp. 1 Indonesian 

Greeneye Spurdog 2 
    33. Squalus sp. E Western longnose Spurdog 4 
Orectolobiformes 13. Hemiscyllidae 34. Chiloscyllium cf arabicum Ridged Bambooshark 5 
    35. Chiloscyllium punctatum Brownbanded Bambooshark 1, 3, 8  
    36. Chiloscyllium plagiosum Whitespotted Bambooshark 2, 3, 8 
    37. Chiloscyllium indicum Slender Bambooshark 8 
  14. Stegostomatidae 38. Stegostoma fasciatum Zebra Shark 3, 5  Keterangan:

(1) PPS Nizam Zachman Jakarta (6) PPI Binuangeun Lebak Banten(2) PPS Cilacap (7) PPI Tambak Lorok Semarang(3) PPN Pekalongan (8) PPI Bom Kalianda Lampung Selatan(4) PPN Palabuhanratu Sukabumi (9) PPP Labuan Maringgai Lampung Timur.(5) PPI Muara Angke Jakarta
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Tabel 3.  Produksi per jenis hiu selama tiga bulan monitoring
No. Jenis Hiu Produksi (kg) No. Jenis Hiu Produksi (kg) 
1 Isurus paucus 129,606.00 20 Chaenogaleus macrostoma 223.00 
2 Carcharhinus leucas 29,461.30 21 Rhizoprionodon acutus 187.00 
3 Alopias pelagicus 22,758.00 22 Pseudocarcharias kamoharai 167.95 
4 Alopias superciliosus 13,209.80 23 Carcharhinus sealei  147.00 5 Isurus oxyrinchus 12,538.00 24 Galeocerdo cuvier  135.00 
6 Prionace glauca 12,299.00 25 

Carcharhinus 
amblyrhynchoides 131.00 

7 Carcharhinus brevipinna 11,147.50 26 Carcharhinus macloti 119.00 8 Rhizoprionodon oligolinx 5,366.00 27 Stegostoma fasciatum 90.00 
9 Carcharhinus falciformis 2,687.67 28 Centrophorus moluccensis  65.00 

10 Carcharhinus sorrah 2,653.70 29 Mustelus sp.1 42.00 
11 Sphyrna lewini 2,501.15 30 Sphyrna zygaena 15.00 12 Carcharhinus amblyrhynchos 2,359.00 31 Carcharhinus melanopterus 9.80 
13 Chiloscyllium punctatum 2,125.00 32 Squalus sp. E 7.10 
14 Carcharhinus limbatus 2,053.10 33 Mustelus cf manazo 5.00 
15 Carcharhinus plumbeus 1,713.00 34 Chiloscyllium plagiosum 4.30 16 Odontaspis ferox 858.00 35 Hexanchus nakamurai 2.80 
17 Chiloscyllium cf arabicum   641.00 36 Squalus sp. 1 2.50 
18 Carcharhinus dussumieri 457.00 37 Atelomycterus marmoratus 0.30 
19 Carcharhinus longimanus 266.00 38 Chiloscyllium indicum 0.20  PEMBAHASAN

Perkembangan volume produksi hiu di sembilan
lokasi monitoring selama kurun waktu lima tahun
terakhir (2009-2013) cenderung berfluktuasi. Dari
sembilan lokasi pendaratan hiu yang dilakukan
monitoring, hanya lima lokasi yang dilakukan
pendataan hiu dengan baik, yaitu PPS Cilacap, PPN
Pekalongan, PPN Palabuhanratu, PPI Muara Angke
dan PPI Binuangeun. PPP Labuhan Maringgai hanya
mendata selama tahun 2009 dan 2010, sedangkan di
TPI Bom dan TPI Tambaklorok tidak ada data
pendaratan hiu. Perkembangan volume produksi hiu
di lokasi pendataan dapat dilihat pada Gambar 1 dan
Tabel 1.

Puncak volume produksi pendaratan hiu selama
lima tahun terakhir (2009-2013) terjadi pada tahun
2013 sebesar 327.813 ton. Produksi tahun 2009
sebesar 152.836 ton dan meningkat pada tahun 2010
menjadi 180.426 ton. Pada tahun 2011 jumlah
produksi hiu mengalami penurunan menjadi sebesar
112.221 ton dan kembali mengalami kenaikan pada
tahun 2012 menjadi sebesar 175.460 ton. Produksi
hiu selama tahun 2013 hanya data sampai bulan
Nopember sebesar 327.813 ton. Produksi tahun 2013
merupakan produksi tertinggi selama kurun waktu lima
tahun terakhir dan meningkat hampir dua kali lipat
dari produksi tahun 2012.

Produksi hiu selama kurun waktu tahun 2009
hingga 2013 memiliki kecenderungan meningkat
(Gambar 1). Jika dilihat dari Tabel 1, maka lokasi yang
menyumbang produksi hiu terbesar adalah PPI Muara

Angke Jakarta (944.329 ton). Dari sembilan lokasi
pendataan, volume produksi hiu yang didaratkan di
PPI Muara Angke merupakan yang tertinggi. Lokasi
dengan volume produksi hiu terbesar kedua adalah
PPSNZ sebesar 6.396 ton. Selanjutnya adalah PPS
Cilacap sebesar 976 ton dan PPN Palabuhanratu
Sukabumi sebesar 544,59 ton. Urutan ketiga terbawah
adalah PPI Binuangeun (279,81 ton), PPN Pekalongan
(178 ton) dan PPP Labuhan Maringgai (0,26 ton).

Lokasi yang memiliki data volume dan nilai
produksi cukup lengkap diantaranya adalah PPN
Palabuhanratu, PPS Cilacap, PPN Pekalongan dan
PPI Binuangeun. Produksi hiu di PPSNZ diduga cukup
besar, namun seringkali pendataannya dilakukan di
luar PPSNZ. Proses pencatatan data hasil tangkapan
tetap dilakukan, hanya saja pada kapal angkut
berukuran > 200 GT, proses pencatatan dan
penimbangan hasil tangkapan dilakukan di atas kapal
(di pelabuhan atau di laut), sehingga pada saat proses
pendaratan atau pembongkaran ikan di PPSNZJ, hasil
tangkapan langsung disimpan ke dalam cold storage
atau langsung didistribusikan oleh para bakul.
Pengurus kapal tersebut menyerahkan data hasil
tangkapan langsung ke petugas operator produksi
tanpa melalui tim enumerator PPSNZ.

Data volume produksi hiu ini belum sepenuhnya
menggambarkan kondis i lapangan yang
sesungguhnya, karena perikanan hiu di lokasi
monitoring cenderung banyak yang tidak dilaporkan
sehingga belum terdata dengan baik. Perikanan hiu
umumnya dikuasai oleh para juragan atau tengkulak,
dan memiliki kecenderungan tidak terbuka ketika
akan dilakukan pendataan.

Monitoring…Ikan Hiu di Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah (Parluhuran, D & R. Irnawati)
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Jenis Hiu
Jenis hiu yang didaratkan selama tiga bulan

kegiatan monitoring di sembilan lokasi pendaratan ikan
terdiri dari 38 spesies yang berasal dari 14 famili dan
5 ordo, yang disajikan pada Tabel 2.  Jenis-jenis hiu
yang didaratkan di sembilan lokasi tersebut termasuk
dalam Ordo Lamniformes (Famili Alopiidae, Lamnidae,
Odontaspididae dan Pseudocarchariidae), Ordo
Carcharhiniformes (Famili Carcharhinidae,
Hemigaleidae, Sphyrnidae, Triakidae dan
Scyliorhinidae), Ordo Hexanchiformes (Famili
Hexanchidae), Ordo Squaliformes (Famili
Centrophoridae dan Squalidae) dan Ordo
Orectolobiformes (Famili Hemiscyllidae dan
Stegostomatidae).

Hiu yang didaratkan di sembilan lokasi monitoring
sebagaimana disajikan pada Tabel 3. didominasi oleh
Isurus paucus yang produksinya mencapai 50,46%
dari total hasil tangkapan hiu selama tiga bulan (data
primer). Produksi terbesar kedua adalah Carcharhinus
leucas sebanyak 11,47%. Selanjutnya Alopias
pelagicus (8,86%), Alopias superciliosus (5,14%),
Isurus oxyrinchus (4,88%), Prionace glauca (4,79%),
Carcharhinus brevipinna (4,34%), Rhizoprionodon
oligolinx (2,09%), Carcharhinus falciformis (1,05%)
dan Carcharhinus sorrah (1,03%). Jenis-jenis hiu yang
lainnya cukup banyak namun produksinya cukup kecil
(dibawah 1% dari total produksi hiu selama tiga bulan
monitoring).

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan oleh
enumerator selama monitoring di sembilan lokasi
khususnya di PPSNZ Jakarta, yaitu ditemukannya
beberapa jenis hiu dalam kondisi beku dan sudah
tanpa kepala dan sirip, sehingga menyebabkan
kesulitan ketika melakukan identifikasi jenisnya.
Kondisi yang serupa juga terjadi di PPI Muara Angke,
terutama jika merupakan hasil bawaan dari kapal
angkut yang diperoleh dari perairan Indonesia Timur.
KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan volume produksi hiu di sembilan
lokasi monitoring selama kurun waktu lima tahun

terakhir (2009-2013) terus mengalami peningkatan.
Data menunjukkan bahwa jenis Isurus paucus yang
paling mendominasi data penangkapan hiu di sembilan
lokasi pendaratan.  Data volume produksi hiu ini belum
sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan yang
sesungguhnya, karena perikanan hiu di lokasi
monitoring cenderung banyak yang tidak dilaporkan
sehingga belum terdata dengan baik. Perikanan hiu
umumnya dikuasai oleh para juragan atau tengkulak,
dan memiliki kecenderungan tidak terbuka ketika
akan dilakukan pendataan.

Kedepannya perlu dilakukan pendataan yang lebih
intensif, terutama di bulan yang berbeda, sehingga
dapat diketahui musim puncak dan kisaran panjang
hiu yang tertangkap selama kurun waktu tertentu.
Sosialisasi terkait isu perlindungan hiu juga perlu
diberikan lebih dini kepada nelayan dan pelaku usaha
perikanan hiu. Karena selama ini para pelaku usaha
perikanan hiu cenderung tertutup dan tidak bersedia
memberikan data dan informasi. Bila hal ini dibiarkan,
dikhawatirkan perikanan hiu di Indonesia menjadi
perikanan yang tidak terlaporkan (unreported fishery)
karena banyak hasil tangkapan hiu yang tidak tercatat
sehingga pengelolaannya menjadi tidak optimal.
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Laju Pancing (Hook Rate), Panjang Hiu Aer (Prionace glauca)……….di Samudera Hindia (Kurniawan, R., et al)

LAJU PANCING (HOOK RATE), PANJANG HIU AER (Prionace glauca)
DAN DAERAH PENANGKAPANNYA DI SAMUDERA HINDIA

HOOK RATE, LENGTH DISTRIBUION OF BLUE SHARK (Prionace glauca) AND ITS
FISHING GROUND IN THE INDIAN OCEAN

Roy Kurniawan1), Abram Barata1) dan Suciadi Catur Nugroho1)
1)Loka Penelitian Perikanan Tuna

e-mail: roykurniawan_hrp@ymail.com
ABSTRAK

Hiu biru sering juga disebut hiu aer (Bali), hiu karet (Lombok), hiu lalaek, hingga cucut selendang
(Jawa) merupakan hasil tangkapan sampingan armada rawai tuna yang biasanya hanya diambil
siripnya karena nilai ekonomis sirip ikan tersebut. Penangkapan yang semakin meningkat (baik
sengaja maupun tidak) telah mengancam kondisi stok ikan tersebut sehingga memerlukan strategi
pengelolaan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pancing (hook rate),
sebaran daerah penangkapan, dan panjang hiu aer yang tertangkap di Samudera Hindia. Metode
sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi langsung di atas armada rawai
tuna (longline). Pengumpulan data dilakukan oleh observer ilmiah yang berbasis di Benoa,
Palabuhanratu dan Cilacap dari tahun 2010 hingga 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
laju pancing hiu aer yang tertangkap di Samudera Hindia cenderung mengalami penurunan dengan
rata-rata per tahunnya sebesar 1,40. Hiu aer lebih banyak tertangkap oleh armada rawai tuna di
kawasan Samudera Hindia bagian timur dan sebagian besar berada di luar ZEE Indonesia (00-
350 LS dan 850-1250 BT). Hiu aer yang tertangkap didominasi ukuran belum mencapai dewasa
matang gonad, sehingga perlu adanya pengelolaan perikanan hiu aer yang tepat dan
berkesinambungan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam rangka
pengelolaan sumber daya ikan hiu aer khususnya di Samudera Hindia.
KATA KUNCI : Hiu aer, laju pancing, daerah penangkapan, Samudera Hindia
ABSTRACT

Blue shark, is often called hiu aer (Bali), hiu karet (Lombok), hiu lalaek, to cucut selendang
(Java), is one of bycatch in the tuna longline fleet. It is usually taken only the fins because the
economic value of the fish fins. The increase of the catch (either intentional or not) has threatened
the fish stock, then it requires better management strategies. This research aimed to determine the
hook rate, fishing ground, and length distribution of blue shark caught in the Indian Ocean. The
sampling method used in this research was direct observation over tuna longline fleets. Data
collection was done by the scientific observer based in Benoa, Palabuhanratu and Cilacap from
2010 to 2014. The results showed that the hook rate of blue shark caught in the Indian Ocean tend
to decrease with an average of 1.40 per year. More blue sharks caught by longline tuna fleet in the
eastern of Indian Ocean region and they were mostly located outside the EEZ Indonesia (00-350 SL
and 850-1250 EL). Most of blue sharks were caught in size that has not reached the adult size.
Therefore, there is a need proper and continuous fishery management for blue shark . This result
is expected to be a reference for the management of blue shark resources, especially in the Indian
Ocean.
KEYWORDS : Blue shark, hook rate, fishing ground, Indian Ocean

_________________
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PENDAHULUAN
Hiu aer (Bali) sering juga disebut hiu karet

(Lombok), hiu lalaek dan cucut selendang (Jawa) atau
blue shark (Inggris) memiliki nama latin Prionace
glauca. Ciri-ciri umumnya adalah dasar sirip punggung
pertama lebih dekat ke dasar sirip perut daripada ke
dasar sirip dada; sirip dada sangat panjang seperti

sabit besar; bagian punggungnya berwarna biru nila
dan bagian perutnya putih. Panjang tubuh dapat
mencapai 383 cmTL, dimana ikan jantan dan betina
dewasa pada ukuran 210-220 cmTL dan ukuran ketika
lahir antara 35-44 cmTL. Tersebar diseluruh perairan
tropis dan subtropis bersuhu hangat dan merupakan
hiu yang paling luas sebarannya. Jenis hiu ini
merupakan salah satu ikan oseanik dan pelagis yang
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hidup dari lapisan permukaan hingga kedalaman 800
m (White et al, 2006).

Hiu aer yang didaratkan di pelabuhan Benoa dan
pelabuhan lain di selatan Jawa dan Nusa Tenggara
umumnya merupakan hasil tangkapan sampingan
armada rawai tuna. Bagian tubuh yang dimanfaatkan
antara lain adalah sirip (bernilai ekonomis tinggi pada
ukuran dewasa), daging dan kulit. Alat tangkap rawai
tuna merupakan alat tangkap pasif, sehingga
memungkinkan beberapa jenis ikan lain selain tuna
tertangkap. Perkembangan perdagangan hiu di dunia
telah memacu meningkatnya pemanfaatan sumber
daya hiu khususnya hiu aer di beberapa negara
produsen termasuk Indonesia.

Penangkapan yang semakin meningkat (baik
sengaja maupun tidak) telah mengancam kondisi stok
ikan hiu aer. Dalam daftar merah International Union
for Conservation of Nature (IUCN) terbaru (2015),
status hiu aer berada pada level hampir terancam
(Near Threatened). Oleh karena itu, diperlukan
informasi yang cukup untuk mengelola perikanan hiu
tersebut agar tidak berada pada tingkat yang lebih
mengkhawatirkan. Informasi yang dibutuhkan antara
lain adalah mengenai aspek penangkapan, biologi,
dan habitat serta sebaran ikan hiu tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar
laju pancing (hook rate), sebaran daerah
penangkapan dan panjang hiu aer yang tertangkap
oleh armada rawai tuna yang beroperasi di Samudera
Hindia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu
mengumpulkan informasi terkait upaya pengelolaan
perikanan hiu yang lebih baik.
BAHAN DAN METODE
Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada
penelitian ini adalah observasi langsung di atas armada
rawai tuna (longline). Pengumpulan data dilakukan
oleh observer ilmiah yang berbasis di Benoa,
Palabuhanratu dan Cilacap mulai Februari 2010 hingga
Oktober 2014. Data yang dikumpulkan berupa data
operasional penangkapan (spesifikasi alat tangkap,
informasi setting dan hauling), posisi daerah
penangkapan, jumlah hasil tangkapan hiu dan panjang
cagak ikan (fork length). Panjang cagak digunakan
karena terkait dengan morfologi ikan hiu yang lebih
memungkinkan diperoleh daripada pengukuran

panjang total atau panjang baku. Data jumlah hasil
tangkapan dan jumlah pancing setiap setting dapat
digunakan untuk menghitung laju pancing (hook rate)
rata-rata tahunan. Sebaran daerah penangkapan
dibuat peta luasan 50x50 lintang (latitude) dan bujur
(longitude) yang diperoleh dari data posisi setting pada
alat GPS (Global Positioning System) berdasarkan
jumlah hiu aer yang tertangkap. Ukuran panjang cagak
hiu aer yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan
ukuran panjang saat 50% populasi mengalami
kematangan secara sexual (L50) yaitu 180-183 cmFL
(Castro & Mejuto, 1995).
Analisis Data
Laju Pancing (Hook Rate)

Laju pancing (Hook rate) dihitung per tahun dan
dicari rata-rata sepanjang tahun 2010-2014. Laju
pancing dihitung dengan menggunakan rumus dari
Klawe (1980) sebagai berikut :

Dimana :
HR = laju pancing (hook rate)
JI = jumlah ikan hiu yang tertangkap (ekor)
JP = jumlah pancing yang digunakan (buah)
A = 1000 mata pancing
HASIL
Spesifikasi Alat Tangkap

Alat tangkap yang digunakan oleh armada rawai
tuna adalah pancing rawai tuna yang terdiri tali utama,
tali cabang dan pelampung. Adapun spesifikasi dan
konstruksi alat tangkap rawai tuna yang berbasis di
Pelabuhan Benoa Bali dapat dilihat dibawah ini.
Laju Pancing (Hook Rate)

Laju pancing yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah jumlah ikan hiu aer yang tertangkap dalam
1000 mata pancing. Dari hasil pengolahan data
diperoleh nilai hook rate (HR) hiu aer tertinggi terjadi
pada tahun 2012 sebesar 2,48 sedangkan nilai HR
terendah terjadi tahun 2011 yaitu 0,93. Pada tahun
2010 HR hiu aer sebesar 1,01; tahun 2013 sebesar
1,33 dan tahun 2014 yaitu 1,26 (Gambar 1). Nilai hook
rate rata-rata hiu aer dari tahun 2010-2014 sebesar
1,40 (±0,62).

  AJIHR XJP
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Spesifikasi alat tangkap rawai tuna
Spesifikasi Keterangan 

Main line Monofilamen, diameter  4 mm 
Branch line Monofilamen, diameter  1,8 mm 
Line system Blong 
Jumlah pelampung per blong 4  buah 
Jumlah blong 25  blong 
Jumlah pancing  dalam 1 blong 60  buah 
Jumlah pancing antar pelampung 15  buah 
Jumlah total pancing 1.500  buah 
Panjang tali pelampung 31,5 m 
Panjang branch line 25,5 m 
Jarak antar branch line 48 m 
Nomor mata pancing 4 
Umpan beku Lemuru (Sardinella sp) dan layang (Decapterus russelli) 

 Sumber: Wawancara, 2015

  Gambar 1.Konstruksi rawai tuna.

Gambar 2.Laju pancing (hook rate) hiu aer tahun 2010-2014 di Samudera Hindia.
Daerah Penangkapan

Hiu aer yang tertangkap rawai tuna yang berasal
dari Indonesia menyebar pada posisi lintang dan bujur
00-350 LS dan 850-1250 BT (Gambar 2). Posisi ini
berada di Samudera Hindia barat Sumatera, selatan
Jawa sampai Nusa Tenggara, baik berada di dalam

maupun di luar perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Indonesia (WPP RI 572 & 573). Sebagian besar (68,7
%) hiu aer yang tertangkap rawai tuna berada di luar
ZEE Indonesia. Daerah penangkapan ini kemudian
dikelompokkan ke dalam luasan 50x50 untuk
mengetahui penyebaran kepadatan berdasarkan
jumlah hiu aer yang tertangkap pada masing-masing

Laju Pancing (Hook Rate), Panjang Hiu Aer (Prionace glauca)……….di Samudera Hindia (Kurniawan, R., et al)
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area. Nilai skala kepadatan hiu aer dibagi menjadi
empat area yaitu skala 1-20 ekor, 21-40 ekor, 41-60
ekor dan 61-80 ekor. Kepadatan terbesar pada kisaran
61-80 ekor berada pada posisi lintang dan bujur 100-
150 LS dan 1000-1050; 1100-1150 BT. Pada Gambar 2

terdapat luasan area yang kosong, hal ini bukan berarti
tidak terdapat sebaran hiu aer yang tertangkap di
Samudera Hindia. Keterbatasan jumlah observasi pada
kapal rawai tuna mempengaruhi pengumpulan data
yang diperoleh.

Gambar 3.Sebaran daerah penangkapan hiu aer yang tertangkap rawai tuna di Samudera Hindia.
Sebaran Panjang

Hasil tangkapan hiu aer yang tertangkap rawai tuna
di Samudera Hindia periode 2010-2014 berjumlah 604
ekor, namun jumlah ikan yang dapat diukur panjang
cagaknya berjumlah 364 ekor. Hiu aer yang tertangkap
memiliki ukuran panjang cagak berkisar antara 60-

254 cm dengan rata-rata 159,67 cm dan modus pada
kelas panjang cagak 146-150 cm (17,03 %) (Gambar
4A). Rata-rata ukuran panjang cagak hiu aer yang
tertangkap bervariasi sepanjang tahun dimana nilai
rata-rata terbesar terjadi pada tahun 2010 (166,45
cmFL), sedangkan rata-rata terkecil terjadi pada tahun
2011, yaitu 149 cmFL (Gambar 4B).

 
  

Gambar 4.(A) Sebaran panjang dan (B) rata-rata panjang cagak hiu aer yang tertangkap di Samudera Hindia
tahun 2010-2014.

PEMBAHASAN
Pada tahun 2010 hook rate hiu aer sebesar 1,01

kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011
dengan HR=0,93 (merupakan nilai HR terendah). Laju
pancing hiu aer tertinggi terjadi pada tahun 2012
sebesar 2,48 yang menunjukkan bahwa minimal 2
(2,48) ekor hiu aer tertangkap dalam 1000 buah mata
pancing rawai tuna yang ditebar. Pada tahun 2013
dan 2014 mengalami penurunan kembali masing-

masing sebesar 1,33 dan 1,26. Nilai hook rate rata-
rata hiu aer dari tahun 2010-2014 adalah sebesar 1,40.
Hook rate merupakan salah satu penentu daerah
penangkapan ikan. Besarnya nilai hook rate juga
merupakan indikasi tinggi rendahnya kelimpahan ikan
yang ada di perairan tersebut. Kecenderungan nilai
HR yang terus menurun mengindikasikan
menurunnya kelimpahan hiu aer di Samudera Hindia
akibat tingginya laju eksploitasi karena faktor
penangkapan.

63-68 Tema: 1



67

Hiu aer pada awalnya merupakan hasil tangkapan
sampingan (bycatch), namun terkadang cenderung
berubah menjadi ikan target penangkapan. Rawai tuna
merupakan alat tangkap pasif yang memungkinkan
beberapa jenis ikan selain tuna akan tertangkap. Dari
segi perikanan, hiu aer merupakan salah satu
komoditas bernilai ekonomis tinggi terutama siripnya
sehingga banyak nelayan yang sengaja menangkap
hiu untuk diambil siripnya, sedangkan bagian tubuh
lainnya kadang-kadang dibuang ke laut. Akan tetapi,
beberapa kapal rawai tuna yang menangkap hiu aer
tidak hanya mengambil siripnya saja, bagian tubuh
hiu tersebut juga dimanfaatkan karena adanya
permintaan pasar daging hiu dalam bentuk beku.
Perkembangan perdagangan hiu di dunia telah
memacu meningkatnya pemanfaatan sumber daya
hiu di beberapa negara produsen termasuk Indonesia.

Intensitas penangkapan hiu aer oleh kapal rawai
tuna Indonesia lebih banyak dilakukan di Samudera
Hindia bagian timur. Novianto et al. (2011),
menyatakan bahwa kawasan tersebut menjadi daerah
penangkapan utama untuk kapal-kapal frozen (beku)
rawai tuna yang tujuan penangkapannya adalah
mengharapkan hasil tangkapan sampingan (bycatch).
Terdapat 10 jenis hiu yang tertangkap di zona perairan
tersebut yaitu hiu paitan, hiu tikus, hiu kejen, hiu
macan, hiu aer, cucut koboi, cucutu mungsing, cucut
lanjaman, hiu moro dan cucut botol. Komposisi hasil
tangkapan terbanyak adalah hiu aer. Penggunaan tali
hiu atau biasa disebut “kleweran”, seringkali dipakai
sebagai alat tambahan pada pengoperasian rawai
tuna dan berpengaruh efektif dalam meningkatkan
hasil tangkapan hiu. Sulistyaningsih (2015)
melaporkan bahwa perikanan tuna di pelabuhan Benoa
tahun 2014, menyebutkan bahwa hiu aer merupakan
hasil tangkapan terbanyak (56,1 ton) dibandingkan
komposisi jenis hiu lainnya yang didaratkan oleh kapal
rawai tuna. . Fahmi & Dharmadi (2013), menyebutkan
bahwa hiu aer tersebar di Samudera Hindia dan Laut
Cina Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran
hiu aer cukup luas sehingga termasuk kelompok hiu
yang tertangkap di perairan Indonesia.

Rata-rata panjang cagak hiu aer yang tertangkap
sepanjang pengamatan  adalah 159,67 cmFL. Apabila
dikonversikan menjadi TL (total length) menurut
formula Lessa et al. (2004): TL=1,211FL+0.08044,
maka rata-rata panjang total hiu aer yang tertangkap
adalah 191,6 cmTL. Panjang tubuh hiu aer dapat
mencapai 383 cmTL (White et al., 2006). Menurut
Castro & Mejuto (1995), panjang hiu aer dewasa
matang kelamin adalah 180 cm FL untuk betina dan
183 cm FL untuk jantan. Sedangkan menurut White
et al, (2006) hiu aer mencapai dewasa pada ukuran

210-220 cm TL. Sebanyak 292 ekor (80,21 %) hiu
aer yang tertangkap memiliki ukuran lebih kecil dari
ukuran panjang 50% populasi yang mengalami
matang gonad (L50), sedangkan 72 ekor (19,78 %)
berukuran lebih besar daripada L50. Hiu aer yang
tertangkap didominasi oleh hiu yang belum mencapai
dewasa matang kelamin. Hasil penelitian Senba &
Nakano (2004), menjelaskan bahwa perairan tropis
adalah daerah pemijahan (mating ground), perairan
subtropis adalah kawasan daerah melahirkan (pupping
ground) dan perairan dingin merupakan daerah asuhan
(nursery ground) untuk hiu aer. Banyaknya hiu aer
belum dewasa matang kelamin  yang tertangkap di
Samudera Hindia, perlu mendapat perhatian yang
cukup serius, agar hiu aer tidak dalam kondisi
terancam punah. IUCN Red List (2015), menunjukkan
spesies hiu aer berada pada kategori hampir terancam
(NT). Untuk itu, diperlukan data nisbah kelamin dan
sebaran panjang setiap bulannya sehingga bisa
dianalisis dalam pendugaan pemijahan hiu aer di
Samudera Hindia. Kajian keragaman genetik dan
biologi reproduksi diperlukan untuk menunjang
kebutuhan data dan informasi sebagai bahan
pertimbangan kebijakan untuk pengendalian
penangkapan hiu aer di Samudera Hindia.
KESIMPULAN DAN SARAN

Laju pancing hiu aer yang tertangkap di Samudera
Hindia cenderung mengalami penurunan dengan rata-
rata per tahunnya sebesar 1,40. Hiu aer lebih banyak
tertangkap oleh armada rawai tuna di kawasan
Samudera Hindia bagian timur dan sebagian besar
berada di luar ZEE Indonesia. Hiu aer yang tertangkap
didominasi ukuran belum mencapai dewasa matang
kelamin, sehingga perlu adanya pengelolaan
perikanan hiu aer yang tepat dan berkesinambungan.
PERSANTUNAN

Penelitian ini dibiayai dari DIPA kegiatan riset Balai
Penelitian Perikanan Laut (BPPL) pada tahun 2010-
2011 dan DIPA kegiatan riset Loka Penelitian
Perikanan Tuna (LPPT) pada tahun 2012-2014.
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para
Observer di Loka Penelitian Perikanan Tuna (LPPT)
yang telah membantu dalam proses pengumpulan
data penelitian ini.
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Pendataan Hiu Hasil Tangkapan Sampingan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Faud., et al)

PENDATAAN HIU HASIL TANGKAPAN SAMPINGAN
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG

BYCATCH SHARK RECORDING IN NUSANTARA FISHING PORT BRONDONG
Fuad 1, Dwi Ariyogagautama2, Sunardi1 dan Citra Satrya Utama Dewi1

1 Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB
2Bycatch Coordinator, WWF-Indonesia
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ABSTRAK

Perdagangan hiu di Indonesia semakin marak terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh data FAO sepanjang
2002-2011 setidaknya menunjukkan bahwa terdapat 20 negara yang bertanggungjawab terhadap80% penangkapan ikan hiu di dunia. Penangkapan hiu secara berlebihan dapat menjadi masalah
karena sebagian besar hiu tidak bereproduksi dengan cepat seperti ikan lainnya, yang berarti sangat
rentan terhadap eksploitasi. Sebagai contoh pada hiu pelagis tingkat reproduksinya hanya 2-3 keturunan
saja setiap tahun dan sangat lambat untuk mencapai usia matang. Membutuhkan waktu sekitar 10
tahun lebih. Berdasarkan data CITES setidaknya pada 2010 terdapat 180 spesies hiu dinyatakan telah
berstatus terancam dibandingan dengan tahun 1996 yang hanya 15 spesies. Beberapa jenis hiu yangberstatus terancam antara lain: great whale shark, blue shark, long fin mako, short fin mako, basking
shark, whale shark, tiger shark, dan thresher shark. Hampir semua spesies tersebut dapat kita jumpai
di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengumpulkan data hasil tangkapan nelayan target
dan non-target hiu di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong-Lamongan. Berdasarkan hasil
identifikasi diperoleh jenis hiu yang paling banyak didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara
Brondong adalah jenis Scallop Hammerhead Shark sejumlah 3061 ekor dan jenis hiu Blacktip Sharksejumlah 835 ekor. Sebaran frekuensi hiu memilki rentang umur yang berbeda-beda. Fluktuasi hiu
yang didaratkan cenderung mengalami penurunan pada bulan Nopember – Februari disebabkan
faktor angin barat (musim paceklik) Berdasarkan jenis kelamin, hiu yang didaratkan paling besar
adalah hiu jantan dengan selisih 2,44% dari hiu betina. Tingkat kematangan clasper hiu jantan yang
didaratkan terbanyak adalah Non Clacification (NC) sebesar 70,61%.
KATA KUNCI: Pendataan, hiu, brondong, lamongan
ABSTRACT

Shark trade is getting crowded in Indonesia. Based on FAO data 2002-2011 showed that there are
20 countries that trades about 80% of shark in the world. Excessive shark fishing would be a problem
because most sharks are not able to reproduce rapidly like other fish. For example in the pelagic sharkreproduction rate of only 2-3 tail every year and very slow to reach the age of maturity. Based on data
from CITES in 2010 there were 180 shark species are threatened. Several species of sharks are
threatened among other things: great whale shark, blue shark, long fin mako, short fin mako, basking
shark, whale shark, tiger shark and thresher shark. Almost all of these species can be encountered in
Indonesia. The aim of this study is to collect data fishermen catch the target and non-target sharks in the
Brondong Fishing Port. Based on the results obtained by the identification of most species of sharkslanded in the Brondong Fishing Port is Scallop Hammerhead around 3061 and Blacktip Shark around
835. The frequency distribution of shark has an age range varies. Shark landed fluctuations tend to
decline in November - February due to factors of a bad season. By sex, landed the biggest shark is a
shark males by a margin of 2.44% of the female shark. Clasper maturity level most male sharks landed
is Non Clacification (NC) amounted to 70.61%
KEYWORDS: Recording, Shark, Brondong, Lamongan
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PENDAHULUAN
Ikan hiu merupakan jenis predator yang hidup

diperairan lepas pantai dan terdapat beberapa jenis
hiu yang hidup disekitar terumbu karang. Ikan predator
ini berada pada tingkat atas rantai makanan yang
sangat menentukan dan mengontrol keseimbangan
jaring makanan yang komplek (Ayotte, 2005). Disisi

lain, ikan hiu mempunyai tingkat pertumbuhan yang
lambat dan umur yang panjang. Hiu yang berukuran
besar membutuhkan waktu sekitar delapan belas
tahun lebih untuk mencapai dewasa (Last & Stevens,
1994).

Perdagangan hiu di Indonesia semakin marak
terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh data FAO sepanjang
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embrio ikan hiu pada perut hiu betina, perlu juga
dilakukan pencatatan jumlah dan ukuran ikan dari
semua embrio yang ditemukan dalam induk tersebut.
Analisis
a. Sebaran Frekuensi Panjang

Panjang total ikan hiu yang di daratkan di
Pelabuhan Brondong digunakan sebagai data dalam
penentuan sebaran frekensi panjang. Untuk
menganalisi data frekuensi panjang Hiu dilakukan
tahapan-tahapan (Walpole,1993) sebagai berikut:
a) menentukan jumlah dan selang kelas
b) menentukan nilai maksimum dan nilai minumum

dari data panjang total hiu
c) menentukan nilai tengah kelas

d) menentukan kelas frekuensi dan memasukan
frekuensi masing-masing kelas panjang masing-
masing ikan contoh pada selang kelas yang telah
ditentukan.
Setelah distribusi frekuensi panjang ditentukan

maka selang kelas yang sama diplotkan dalam
sebuah grafik. Grafik tersebut akan terlihat pegeseran
sebaran kelas panjang selama 5 (lima) bulan.
Pergeseran tersebut menggambarkan jumlah
kelompok umur yang ada. Jika terjadi pergeseran
modus secara frekuensi panjang maka terdapat lebih
dari satu kelompok umur.
b.  Tangkapan per Satuan Upaya

Menurut UU No.31 tahun 20114, tangkapan per
satuan upaya merupakan jumlah bobot hasil
tangkapan yang diperoleh dari satuan alat tangkap
atau dalam waktu tertentu, yang merupakan indeks
kelimpahan suatu stok ikan. Tangkapan per satuan
upaya dipengaruhi oleh satuan waktu, besarnya stok,
kegiatan penangkapan, dan kondisi lingkungan di
daerah penangkapan ikan. Apabila satuan waktu yang
digunakan adalah tahun, perubahan kondisi lingkungan
perairan dalam satu tahun tertentu memiliki
kecenderungan yang sama pada tahun-tahun
berikutnya.

Menurut Damayanti (2007), dengan demikian
tangkapan per satuan upaya tahunan dipengaruhi oleh
besarnya stok dan kegiatan penangkapan yang
biasanya dinyatakan dalam bentuk upaya tangkap.
Oleh karena itu, kajian tangkapan per satuan upaya
dapat memberikan petunjuk perubahan stok akibat
kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan tersebut.

batas bawah - batas atasNilai Tengah = 2

2002-2011 setidaknya menunjukkan bahwa terdapat
20 negara yang bertanggungjawab terhadap 80%
penangkapan ikan hiu di dunia dan Indonesia termasuk
yang terbesar. Indonesia dan India sendiri setidaknya
memiliki 20% produksi penangkapan hiu dalam
sepanjang tahun 10 tahun tersebut.

Ikan hiu merupakan sumberdaya ikan yang jumlah
dan sebarannya terbatas. Penangkapan hiu secara
berlebihan dapat menjadi masalah karena sebagian
besar hiu tidak bereproduksi dengan cepat seperti
ikan lainnya, yang berarti sangat rentan terhadap
eksploitasi besar-besaran. Sebagai contoh pada hiu-
hiu pelagis tingkat reproduksinya hanya 2-3 keturunan
saja setiap tahun dan sangat lambat untuk mencapai
usia matang. Membutuhkan waktu sekitar 10 tahun
lebih. Berdasarkan data IUCN setidaknya pada 2010
terdapat 180 spesies hiu dinyatakan telah berstatus
terancam dibandingan dengan tahun 1996 yang hanya
15 spesies (IUCN, 2013). Beberapa jenis hiu pelagis
yang berstatus terancam antara lain: great whale
shark, blue shark, long fin mako, short fin mako,
basking shark, whale shark, tiger shark, dan thresher
shark. Hampir semua spesies tersebut dapat kita
jumpai di Indonesia.

Berdasarkan data dan informasi diatas,
menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelestarian hiu
sangat penting dilakukan. Pendataan hasil tangkapan
hiu diseluruh pelabuhan perikanan akan memberikan
informasi tentang jumlah stok hiu yang masih berada
diperairan Indonesia. Pendataan hiu di PPN Brondong
bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi
tentang hasil tangkapan hiu target dan non/target.
METODOLOGI
Materi

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data hasil tangkapan hiu di PPN Brondong, Lamongan
dari bulan Oktober 2014 hingga bulan Maret 2015.
Pengolahan  data dilakukan dengan menggunakan
Microsoft excel.
Metodologi

Pendataan logbook hiu harus mencatat detail-
detail dasar dari setiap kegiatan pendaratan ikan hiu
di pelabuhan dimana pencatatan dilakukan pada
setiap hiu yang mendarat. Pendataan dari setiap kapal
penangkap/kapal dengan by catch hiu yang sedang
melakukan bongkar hiu dicatat setiap hari dengan
menggunakan Form-Catch Record dan melakukan
pengukuran pada jenis hiu target dengan
menggunakan Form-Biology Survey. Jika ditemukan
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HASIL
Keadaan Lapang

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong,
Lamongan merupakan salah satu pelabuhan perikanan
nusantara (PPN) di Jawa Timur. Hal ini menjadikan
Lamongan sebagai pusat perdagangan ikan dari
seluruh Jawa Timur, termasuk perdagangan hiu,
sehingga selain dari hasil tangkapan sampingan oleh
nelayan lokal, terdapat pula hiu dari beberapa daerah
di Jawa Timur yang dibawa ke Lamongan untuk
dilelang secara terbuka, bahkan juga dari beberapa
beberapa daerah di Jawa Tengah. Perdagangan hiu
di Lamongan terjadi secara terbuka di Tempat
Pelelangan Ikan (TPI). Komoditas yang dimanfaatkan
dari hiu yang dilelang di Lamongan adalah sirip dan
daging, serta ada beberapa jenis hiu yang
dimanfaatkan kulitnya. Perdagangan hiu di PPN
Brondong memiliki rantai distribusi yang cukup

panjang. Hiu yang didaratkan di PPN Brondong tidak
dijual secara langsung kepada pengepul hiu, namun
melewati rantai distribusi yang umumnya melibatkan
sampai pada tingkat distributor ke-empat, hingga pada
akhirnya dijual ke pengepul. Secara umum, terdapat
4 (empat) pengepul utama hiu. Pengepul ini
menempati satu area khusus yang digunakan untuk
lelang hiu setelah diambil siripnya. Sirip yang
dimanfaatkan adalah sirip dorsal, sirip pectoral, sirip
ventral (jika ada), dan sirip ekor bagian bawah.
HASIL SURVEI BIOLOGI IKAN HIU
a.  Jenis Hiu yang Didata

Selama kurun waktu 6 (enam) bulan penelitian di
PPN Brondong Lamongan, telah dilakukan enumerasi
terhadap 4.265 ekor hiu. Berdasarkan data di atas,
terdapat 10 (sepuluh) jenis hiu yang menjadi target,
yaitu:

a. Frilled Shark  Chlamydoselachus anguineus  b. Sliteye Shark  Loxodon macrorhinus  
c. White cheek Shark Carcharhinus dussumieri d. Wobbegong  Orectolobus leptolineatus 
e. Straigh-tooth Weasel Shark Paragaleus tengi  

10 Jenis Hiu yang Menjadi Target

5 Jenis Hiu yang Bukan Target

Jenis hiu lainnya yang bukan merupakan target
pendataan, namun didaratkan di PPN Brondong
terdapat 5 jenis, yaitu:
b. Perbandingan Presentase Hiu Berdasarkan

Jenis Yang Didaratkan
Pendataan yang telah dilakukan terhadap hiu yang

didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
Brondong, Lamongan (Tabel 1).

Pada (Tabel 1) diatas dapat diketahui bahwa hiu
yang paling dominan didaratkan dan dienumerasi di
PPN Brondong adalah jenis Scalloped Hammerhead
Shark (Sphyrna lewini), dengan jumlah total 3.061 ekor
atau dengan prosentase sebesar 71,77% selanjutnya
yang memiliki prosentase terbesar kedua adalah
Blacktip Shark dengan 19,58%, kemudian diikuti
dengan Tiger Shark dengan 4,38%. Hiu lain selain
hiu diatas memiliki jumlah yang prosentase sama
dengan atau dibawah 1%. Jenis-jenis hiu tersebut

adalah Bigeye Thresher Shark (0,35%); Bull Shark
(0,23%); Dusky Shark (0,56%); Fossil Shark (0,21%);
Great Hammerhead Shark (0,09%); Indo Wobbegong
(0,05%); Shortfin Mako Shark (0,02%); Silky Shark
(1,01%); Sliteye Shark (0,19%); Straight-tooth Weasel
Shark (0,73%); Whitecheek Shark (0,14%); dan
Whitetip Shark (0,68%). Berdasarkan prosentase
tersebut, dapat diketahui bahwa jenis hiu yang
didaratkan di PPN Brondong didominasi oleh 3 (tiga)
jenis, yaitu Scalloped Hammerhead Shark, Blacktip
Shark, dan Tiger Shark dengan prosentase ketiganya
lebih dari 95% dapat dilihat pada (Gambar 1).
c. Sebaran Frekuensi Panjang Hiu yang

Didaratkan
Jenis ikan hiu yang di daratkan di PPN Brondong

Lamongan sebanyak 15 jenis hiu, dimana masing-
masing jenis hiu memiliki jumlah yang berbeda.
Jumlah dan jenis ikan hiu yang didaratkan di PPN
Brondong tiap bulan dapat dilihat pada Gambar 2.

Pendataan Hiu Hasil Tangkapan Sampingan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Faud., et al)

a. Bigeye Thresher Shark Alopias superciliosus  
b. Scalloped Hammerhead Shark  Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834) 
c. Blacktip Shark  Carcharhinus melanopterus 
d. Shortfin Mako Shark  Isurus oxyrinchus 
e. Bull Shark Carcharhinus leucas  
f. Silky Shark  Carcharhinus falciformis  
g. Dusky Shark  Carcharhinus obscurus 
h. Tiger Shark  Galeocerdo cuvier 
i. Great Hammerhead Shark  Sphyma mokarran 
j. W hitetip Shark Carcharhinus longimanus   
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Tabel 1. Data Hasil Enumerasi di PPN Brondong, Lamongan.

*) Hiu yang merupakan target enumerasi

Gambar 1. Diagram Perbandingan Jenis Hiu di PPN Brondong, Lamongan.
d. Fluktuasi Jumlah Hiu Yang Didaratkan

Fluktuasi jumlah hiu yang didaratkan di Pelabuhan
Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan mengalami
naik turun. Penurunan jumlah tangkapan ikan hiu
disebabkan oleh angin barat yang bertiap kencang
masuk keperairan laut jawa, pada bulan tersebut
nelayan banyak tidak melaut. Hal ini berdampak pada
penurunan jumlah hiu yang didaratkan dimulai dari
bulan Desember hingga bulan Maret, seperti tertera
pada (Gambar 3) dimana bulan ke-1 adalah bulan
Oktober (awal pendataan).
e. Data Hiu Yang Didaratkan Berdasarkan Jenis

Kelamin
Berdasarkan diagram (Gambar 4) menunjukkan

bahwa prosentase hiu jantan dan hiu betina cenderung
sama pada PPN Brondong, Lamongan. Hiu betina
yang berhasil didata memiliki prosentase sebesar
50,22% dengan jumlah sebesar 2.142 ekor hiu.
Sedangkan pada hiu jantan yang didata menunjukkan

prosentase sebesar 49,78% dengan jumlah sebesar
2.123 ekor.
f. Tingkat Kematangan Clasper Pada Hiu Jantan

Yang Didaratkan
Pada hiu jantan dapat dibedakan lagi berdasarkan

kategori clasper (kelamin) untuk menunjukkan tingkat
kematangan seksual pada hiu dengan parameter
kalsifikasi pada kelamin hiu jantan. Kategori
kematangan seksual pada hiu jantan dibagi menjadi
3 (tiga) kategori, yaitu Non-Calcification (NC), yang
berarti hiu belum mengalami kalsifikasi sehingga
belum siap membuahi; Non-Full Calcification (NFC),
yang berarti hiu jantan dalam usia remaja yang hampir
siap untuk membuahi hiu betina; dan Full-Calcification
(FC) yang berarti hiu jantan telah siap untuk
melakukan pembuahan terhadap sel telur hiu betina.

Berdasarkan informasi ini, dapat diperkirakan usia
hiu pada masing-masing jenis dengan merujuk pada
informasi yang telah ada sebelumnya. PPN Brondong,
Lamongan hiu jantan yang didata memiliki tiga
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No Jenis H iu  Bulan ke- Jum lah 1 2 3 4 5 6 
1 Bigeye Thresher Shark* 5 3 7 0 0 0 15 
2 B lacktip Shark* 91 117 355 123 83  66 835 
3 Bull Shark* 2 1 1 6 0 0 10 
4 Dusky Shark* 1 6 17 0 0 0 24 
5 Fossil Shark 1 0 7 1 0 0 9 
6 G reat Ham m erhead 

Shark* 0 0 2 1 0 1 4 
7 W obbegong 0 0 0 0 0 2 2 
8 Scalloped Ham m erhead 

Shark* 518 1103 797 135 272 236 3061 
9 Shortfin M ako Shark* 0 0 1 0 0 0 1 

10 S ilky Shark* 0 2 36 3 0 2 43 
11 S liteye Shark 0 0 8 0 0 0 8 
12 Stra ight-tooth W easel 

Shark 0 0 31 0 0 0 31 
13 T iger Shark* 43 62 36 6 10  30 187 
14 W hitecheek Shark 0 0 6 0 0 0 6 
15 W hitetip Shark* 1 1 18 0 3 6 29 

Jum lah 662 1295  1322 275 368 343 4265  
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 Gambar 2.Diagram Jumlah Hiu yang di Daratkan per Bulan Pada Masing-Masing Jenis di PPN Brondong,
Lamongan.

 
Gambar 3.Grafik Fluktuasi Jumlah Hiu yang di

Daratkan di PPN Brondong, Lamongan.
 Gambar 4.Data Hiu Berdasarkan Jenis Kelamin di

PPN Brondong, Lamongan.
kategori kematangan gonad (Gambar 5) dimana
tingkat Non Clacification (NC) pada hiu jantan memilki
presentase terbesar di PPN Brondong, Lamongan.

a. Tangkapan Per-Satuan Upaya / Catch per Unit
Effort
Effort yang digunakan dalam perhitungan TPSU

yaitu unit kapal yang melakukan penangkapan ikan
Tabel 2. Hasil Tangkapan dan Upaya Penangkapan Hiu di PPN Brondong, Lamongan.

Bulan Hasil Tangkapan (Ton) Upaya (Unit Kapal) TPSU (Ton / Unit Kapal) 
Oktober 662 176 3,77 November 1295 161 8,04 

Desember 1322 263 5,02 Januari 275 52 5,29 
Februari 368 47 7,83 Maret 343 170 2,02  

  
Gambar 5.Tingkat Kematanagn Clasper Hiu Jantan

yang di Daratkan di PPN Brondong
Gambar 6.Grafik Tangkapan per Satuan Upaya

Penangkapan Hiu di PPN Brondong
Lamongan.

Pendataan Hiu Hasil Tangkapan Sampingan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Faud., et al)
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setiap bulannya selama waktu penelit ian.
Penangkapan hiu di daerah Lamongan mengalami
fluktuasi setiap bulannya. Tabel dibawah ini
merupakan data TPSU di PPN Brondong Lamongan
(Tabel 2).

Hasil tangkapan per upaya terendah di PPN
Brondong Lamongan terendah terjadi pada awal
penelitian (Oktober) dan pada akhir penelitian (Maret)
dikarenakan kondisi cuaca (Gambar 6). Jumlah
tangkapan per upaya terbesar terjadi pada bulan
November sebanyak 8,04 ton/unit.

Peningkatan dan penurunan tangkapan per upaya
pada hiu dipengaruhi oleh kondisi cuaca, harga jual
sirip hiu dan pengawasan pihak Dinas Kelautan dan
Perikanan. Saat cuaca buruk nelayan memutuskan
tidak melakukan penangkapan terlalu jauh sehingga
jumlah hiu yang di tangkap menurun, harga sirip hiu
pun ikut mempengaruhi nilai TPSU hal itu karena bila
harga jual menurun maka nelayan tidak melaut karena
takut merugi.
b. Lokasi Penangkapan Hiu

Lokasi penangkapan ikan hiu yang didaratkan di
Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan
tidak menggunakan peralatan yang bisa mencatat
koordinat lokasi penangkapannya. Keterbatasan data
lokasi ini menyebabkan alur perdagangan hiu di PPN
Brondong sangat tertutup, sehingga hiu yang sudah
ada di pelelangan ikan tidak diketahui sumber kapal
nelayan yang menangkapnya. Ada sekitar tiga tangan
sebelum hiu sampai di pelelangan ikan, hal ini
dilakukan untuk mengaburkan sumber data kapal
nelayan yang menangkapnya. Berdasarkan
wawancara dengan para nelayan cantrang, lokasi
penangkapan ikan hiu banyak dilakukan di laut jawa
sekitar Kalimantan dan laut Sulawesi.
PEMBAHASAN

Hiu merupakan jenis ikan predator dengan tingkat
pertumbuhan cukup lambat. Hasil pendataan hiu di
Lamongan menunjukkan bahwa jenis kelamin hiu yang
didaratkan di pelabuhan perikanan nusantara brondong
sebagian besar berjenis kelamin betina dan masih
berukuran kecil. Tingkat kematangan clasper hiu yang
tertangkap oleh nelayan sebagian besar masih Non-
Calcification, artinya pada ukuran ini hiu masih muda
dan belum siap membuahi. Kedua indikator diatas
menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan hiu saat
ini sangat mengancam kelestariannya. Menurut Fahmi
dan Darmadi, 2005 mengatakan bahwa Perikanan hiu
membutuhkan pengelolaan dengan pendekatan

ekosistem karena hiu merupakan top predator yang
sangat menentukan keseimbangan jejaring makanan.
Pengelolaan perikanan hiu membutuhkan rencana
pengelolaan dan pendekatan sistemik untuk
memulihkan dan menjamin kelestariannya.
Pengelolaan perikanan hiu harus diatur mulai hulu
sampai hilir, mulai pelestarian habitatnya sampai pola
perdagangannya. Hiu dan pari merupakan komoditi
perdagangan tersembunyi (hidden market) yang
mendatangkan keuntungan besar (Rahardjo P, 2007).
Harga sirip hiu mencapai 660 US$ di pasar Asia dan
nilai ekport Indonesia mencapai 13 Juta US$ setiap
tahun. Permintaan pasar menjadi ancaman utama
dalam pelestraian perikanan hiu di Indonesia.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pendataan dan identifikasi hiu
yang didaratkan di PPN Brondong dapat disimpulkan
bahwa penangkapan hiu meningkat tajam pada bulan
Oktober sampai Desember dan mengalami penurunan
drastis pada Januari – Maret. Sebagian besar hiu yang
tertangkap masih berukuran kecil terutama hiu jantan,
dimana 70,6 % masih belum siap untuk membuahi.
Hasil tangkapan hiu persatuan upaya paling besar
pada bulan Oktober dan Pebruari yaitu sekitar 8,04
dan 7,83 ton/unit. Jenis hiu paling banyak didaratkan
di PPN Brondong adalah Scalloped Hammerhead
Shark sejumlah 3.061 ekor dan jenis hiu Blacktip
Shark sejumlah 835 ekor.
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Hubungan ……... Durasi Peredaman Pancing terhadap Hasil Tangkap Sampingan Pari Lemer (Setyadji, B., et al)

HUBUNGAN ANTARA WAKTU SET DAN DURASI PERENDAMAN PANCING
TERHADAP HASIL TANGKAP SAMPINGAN PARI LEMER

(Pteroplatytrygon violacea Bonaparte, 1832)
RELATIONSHIP BETWEEN SETTING AND SOAK TIME ON THE CATCH OF

PELAGIC STINGRAY (Pteroplatytrygon violacea Bonaparte, 1832)
Bram Setyadji1), Dian Novianto1) dan Budi Nugraha1)

1Loka Penelitian Perikanan Tuna
e-mail: bram.setyadji@gmail.com

ABSTRAK
Pari lemer (Pteroplatytrygon violacea) merupakan satu-satunya jenis pari dari kelas Dasyatidae

yang bersifat pelagis, jumlahnya cukup melimpah di perairan tropis maupun subtropis. Meskipun
tidak mempunyai nilai ekonomis, pari lemer merupakan hasil tangkapan samping (HTS) terbesar
kedua setelah ikan naga (Alepisaurus ferox) dari perikanan rawai tuna di Samudera Hindia. HTS
telah menjadi isu utama pada perikanan dunia. Makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi
mengenai hubungan antara waktu set dan durasi perendaman pancing rawai tuna terhadap hasil
tangkapan pari lemer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu set tidak berpengaruh terhadap
CPUE (hasil tangkapan per upaya) (ANOVA, P>0.05). Persamaan regresi kuadratik menujukkan
bahwa lama perendaman (soaking) berpengaruh signifikan terhadap CPUE (y = -0.0026637x2 +
0.0726988x - 0.1524613, r2=0.01075, P<0.01), dimana pari lemer lebih banyak tertangkap dengan
waktu perendaman selama 12 – 15 jam. Dalam usaha mengurangi pari lemer sebagai HTS maka
salah satu upaya yang dilakukan adalah menemukan waktu perendaman optimal yang mana
diharapkan hasil tangkapan pari lemer berkurang namun tidak mengurangi hasil tangkapan utama.
KATA KUNCI: Pari lemer, setting, perendaman, CPUE, Samudera Hindia
ABSTRACT

Pelagic stingray (Pteroplatytrygon violacea) is the only currently known pelagic species in the
family Dasyatidae, occurring in tropical and subtropical waters of Pacific, Atlantic and Indian Ocean.
Despite lack of economical value, it becomes the second largest discard from longline fisheries in
the Indian Ocean after long snouted lancetfish (Alepisaurus ferox). By-catch has become major
issue in any fisheries in the world. This paper present the relationship between setting and soak
time to the catch of pelagic stingrays. The result showed that setting time had no correlation with
CPUE (ANOVA, P>0.05), which mean, pelagic stingrays have no specific vertical migration, can be
found all day and vulnerable to excessive fisheries, longline in particular. The quadratic regression
showed that soak time did affect significantly on CPUE (y = -0.0026637x2 + 0.0726988x - 0.1524613;
r2=0.01075; P<0.01), which pelagic stingrays were mostly caught at 12-15 hours of soak time.
Finding the ideal soak time which not reducing the main target could be less cost alternative to
repress the by-catch in tuna longline fishery, especially pelagic stingrays by-catch.
KEYWORDS: Pelagic stingrays, setting time, soak time, CPUE, Indian Ocean

PENDAHULUAN
Pari lemer (Pteroplatytrygon violacea) merupakan

satu-satunya jenis pari dari kelas Dasyatidae yang
bersifat pelagis, jumlahnya cukup melimpah di
perairan tropis maupun subtropis Samudera Hindia,
Atlantik dan Pasifik (Ellis, 2007; Mollet et al. 2002).
Lebar sayap (disk) maksimum (DW) adalah 80 cm
sedangkan yang baru lahir sekitar 7 cm DW
(McEachran dan de Carvalho, 2002). Secara global
pari lemer tidak mempunyai nilai ekonomis (Véras et
al. 2009). Jumlahnya cukup melimpah di perairan

Samudera Hindia bagian timur dan menjadi hasil
tangkap sampingan terbesar kedua oleh armada
rawai tuna Indonesia setelah ikan naga (Alepisaurus
ferox) (Setyadji dan Nugraha, 2012; Setyadji dan
Nugraha, 2013).

Pari lemer merupakan hasil tangkap sampingan
yang tidak dipertahankan (discards). Sebagian besar
discard dilepaskan dalam kondisi mati ataupun cidera
(Setyadji dan Nugraha, 2014), dan belum
memungkinkan untuk memantau tingkat
kelulushidupannya (Mollet, 2002; Domingo et al.
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2005). Hasil tangkap sampingan telah menjadi isu
global dan menjadi ancaman terhadap
keanekaragaman hayati laut (Hall et al., 2000),
terutama mengenai jenis hiu dan pari. Beberapa jenis
pari telah mendapakan status perlindungan penuh,
yakni ikan pari manta (Manta birostris dan Manta
alfredi) melalui Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 dan ikan
gergaji (Pristis microdon) melalui Peraturan
Pemerintah No. 7 Tahun 1999. Walaupun menurut
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
pari lemer masih dalam kategori least concern (Dulvy
et al. 2008), akan tetapi hal ini diduga lebih karena
kurangnya informasi biologis, sebaran dan kondisi
stok dari spesies ini.

Penelitian mengenai pengendalian pari lemer
sebagai hasil tangkap sampingan telah dilakukan
melalui beberapa pendekatan. Salah satunya adalah
penggunaan circle hook berukuran besar (16/0 dan
18/0) yang terbukti mengurangi jumlah tangkapan pari
di Laut Mediterania (Piovano et al., 2008, Ferrari dan
Kotas, 2013) dan Samudera Atlantik (Kerstetter dan
Graves, 2006). Akan tetapi pendekatan ini kurang
efektif diterapkan pada armada rawai tuna Indonesia
yang sebagian besar masih menggunakan J hook
(Wiadnyana, 2009). Oleh karena itu, dibutuhkan

alternatif lain dalam usaha mitigasi hasil tangkap
sampingan pari lemer terutama di Samudera Hindia.

Makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi
mengenai hubungan antara waktu set (setting) dan
lama perendaman (soaking) terhadap hasil tangkapan
per upaya (CPUE) dari pari lemer. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu
alternatif dalam usaha mitigasi hasil tangkap
sampingan terutama pada perikanan rawai tuna di
Samudera Hindia. Strategi tersebut adalah
menemukan kombinasi waktu set dan lama
perendaman dimana pari lemer paling sedikit
tertangkap.
METODE
Waktu dan Lokasi

Penelitian ini menggunakan data observasi laut
yang berasal dari Loka Penelitian Perikanan Tuna
(LPPT) Bali pada kurun waktu 2005 – 2014. Lokasi
penelitian adalah perairan Samudera Hindia antara
100 – 350 LS dan 750 – 1250 BT (Gambar 1). Sebagian
besar area penelitian berada di sebelah selatan lintang
130 LS, yang merupakan perairan laut internasional
karena sudah di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Indonesia.

 
Gambar 1.Peta daerah penelitian periode tahun 2005 sampai dengan 2013. Keterangan: bulatan hitam

menunjukkan lokasi area penelitian sedangkan garis tipis di luar batas negara merupakan Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Spesimen pari lemer yang digunakan pada
penelitian ini diperoleh dari hasil tangkap sampingan
kapal – kapal rawai tuna Indonesia yang berbasis di
Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Perikanan Nusantara
(PPN) Palabuhanratu dan Pelabuhan Perikanan
Samudera (PPS) Cilacap oleh pemantau ilmiah yang
berasal dari Loka Penelitian Perikanan Tuna. Prosedur

pengambilan sampel mengacu pada IOTC Regional
Observer Scheme – Draft Observer Manual (IOTC,
2010). Spesies pari lemer yang tertangkap didata dan
dicatat kondisi saat dilepas, dimana A1 (hidup), A2
(cidera ringan), A3 (sekarat), A4 (mati), A5 (mati dan
hancur).
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Analisis Data
Hasil tangkapan per upaya (CPUE) dikalkulasi

dengan menghitung jumlah ikan per 100 mata
pancing. Nilai rata-rata CPUE kemudian diplot pada
peta dengan ketelitian 1x1 derajat menggunakan
program QGIS 2.6.1 untuk menggambarkan distribusi
spasial pari lemer.

Waktu set dibagi menjadi empat kategori, yakni
pagi (06:00 – 12:00), siang (12:00 – 18:00), malam
(18:00 – 24:00), dan dini hari (24:00 – 06:00). Zona
waktu yang digunakan adalah WITA (GMT +8). Untuk
mengetahui bentuk distribusi data (skewness), ukuran
tendensi sentral dan ukuran penyebaran (keragaman)
data pengamatan digunakan boxplot. Sedangkan
analisa yang digunakan untuk mengetahui pengaruh
variabel waktu set dengan CPUE adalah one-way
ANOVA, dengan hipotesis (H0) = nilai rata-rata CPUE
adalah sama untuk semua waktu set.

Waktu perendaman yang dimaksud dalam studi
ini adalah waktu saat dimulainya set (setting) sampai
dengan waktu saat dimulainya penarikan rawai tuna
(hauling). Interval waktu dibagi menjadi per-jam dan
dikonversi dalam bentuk desimal. Misal waktu

perendaman 5 jam adalah antara 4,5 – 5,5 jam.
Regresi kuadratik digunakan untuk mengetahui
hubungan antara waktu perendaman dengan CPUE.
Model regresi kuadratik yang digunakan adalah y =
ax2 + bx + c. Waktu perendaman optimal dapat
diprediksi kemudian. Keseluruhan analisa statistik
dalam penelitian ini menggunakan program R versi
3.1.3.
HASIL

Total terdapat 1.429 sampel pari lemer yang
berhasil dianalisa, dengan mengesampingkan jenis
kelaminnya. Kondisi saat dilepas berturut turut adalah
mati dan hancur (A5=61,48%), cidera ringan
(A2=19,24%), sekarat (A3=10,06%), mati (A4=5,82%)
dan hidup (A1=3,40%).

Pada studi ini, waktu set berkisar antara 00:20 –
23.39 WITA. Sebagian besar set (81,53%) dilakukan
pada pagi hari, 11,76% dini hari, 3,92% siang dan
2,80% pada malam hari. Nilai median dari beberapa
waktu set relatif sama, begitu juga dengan sebarannya
(Gambar 2). Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa
tidak ada perbedaan yang nyata antara waktu set
dengan CPUE dari pari lemer (P>0,05; F=1,855) (Tabel
1.).

Gambar 2.Diagram Boxplot antara waktu set dengan CPUE pari lemer (N=1.429).
Tabel 1. Hasil uji ANOVA antara waktu set dan CPUE pari lemer (N=1.429)
 Df  Sum Sq  Mean Sq  F value Pr(>F) 
SetTime 3    0,47 0,15528    1,855   0,135 
Residuals    1.425 119,31 0,08372                 

 Waktu perendaman pada studi ini berkisar antara
5 – 24 jam, yang mana sebagian besar waktu
perendaman yang digunakan antara 10–12 jam.
Persamaan regresi kuadratik menunjukkan bahwa
lama perendaman (soaking) berpengaruh signifikan

terhadap CPUE (r2=0,01075, P<0,01; Tabel 2), dimana
pari lemer lebih banyak tertangkap pada waktu
perendaman antara 12 – 15 jam (Gambar 3).
Persamaan regresi kuadratiknya adalah: y = -
0,0026637x2 + 0,0726988x – 0,1524613.
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Tabel 2. Hasil uji regresi kuadratik antara waktu perendaman dengan CPUE pari lemer.
 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)  -0,1524613 0,1192775 -1,278 0,201386 
Poly (Soaking, 2, raw = T)1 0,0726988 0,0188841 3,850 0,000124*** 
Poly (Soaking, 2, raw = T)2 -0,0026637 0,0007403 -3,598 0,000332*** 

 —Signif. codes:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0,2886 on 1.418 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0,01075, Adjusted R-squared:  0,009354
F-statistic: 7,704 on 2 and 1.418 DF, p-value: 0,0004703

Gambar 3.Scatter plot waktu perendaman terhadap CPUE pari lemer (N=1.421). Keterangan: Garis merah
menunjukkan persamaan regresi kudratik dari sebaran yang terbentuk.

PEMBAHASAN
Besarnya prosentase pari lemer yang dilepas

dalam keadaan mati (67,30%) dan sekarat (10,06%)
pada penelitian ini lebih tinggi daripada data di barat
daya Samudera Atlantik dimana hanya 35% dari pari
lemer yang dilepas dalam keadaan mati (Forselledo
et al., 2008). Hal ini  menunjukkan bahwa penanganan
hasil tangkap sampingan perikanan rawai tuna oleh
armada Indonesia masih buruk. Terlepas dari tidak
adanya nilai komersial dari spesies ini (Véras et al.
2009) dan dianggap mengganggu dalam operasi rawai
tuna.

Sebagian besar set rawai tuna dilakukan pada pagi
hari, dengan target utama penangkapan adalah
madidihang (Thunnus albacares). Hal ini dikarenakan
walaupun tuna sirip biru (Thunnus thynnus orientalis),
tuna mata besar (Thunnus obesus), madidihang dan
ikan pedang (Xiphias gladius) berada di perairan yang
lebih dalam pada siang hari dan berada di permukaan
pada malam hari (Kitagawa et al., 2004; Holland et
al., 1992; Carey dan Robinson, 1981; Schaefer et al.,
2011; Brill et al., 1999), akan tetapi preferensi

kedalamannya kurang dari 150 m (Weng et al., 2009)
sehingga diduga masih terjangkau oleh mata pancing.
Baik set dini hari, pagi, sore, maupun malam hari
tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan pari
lemer. Hal ini menunjukkan bahwa pari lemer diduga
tidak mempunyai pola pergerakan vertikal tertentu.
Jumlah hasil tangkapan diduga lebih dipengaruhi oleh
SST (sea surface temperature), dimana pari lemer
lebih banyak tertangkap pada kisaran suhu di atas
17o C (Forselledo et al., 2008).

Studi lama waktu perendaman terhadap hasil
tangkapan tuna telah pernah dilakukan
(Sivasubramaniam, 1961; Ward et al., 2004), akan
tetapi hanya sedikit yang mengkaitkan antara waktu
perendaman dengan hasil tangkap sampingan. Hal
ini penting dalam mitigasi hasil tangkap sampingan
selain penggunaan circle hook berukuran besar (16/
0) (Piovano et al., 2008). Lama waktu perendaman
yang ideal adalah dimana didapatkan CPUE yang
tinggi untuk hasil tangkapan utama, sedangkan di saat
yang bersamaan CPUE hasil tangkap sampingan yang
rendah. CPUE paling tinggi di dapatkan pada waktu
perendaman sekitar 12 – 15 jam, sedangkan
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berdasarkan studi dari Chen et al. (2012), waktu
perendaman optimal untuk perikanan rawai tuna di
Samudera Hindia adalah 10,5 – 11,5 jam dan 11,5 –
12,5 jam. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal
mitigasi pari lemer sebagai hasil tangkap sampingan
adalah mengoptimalkan waktu perendaman antara
10,5 – 12,5 jam, sehingga selain didapatkan hasil
tangkapan utama secara maksimal juga didapatkan
hasil tangkap sampingan yang minimal.
KESIMPULAN

Salah satu usaha dalam rangka mengurangi pari
lemer sebagai HTS adalah dengan menemukan waktu
perendaman optimal yang mana diharapkan hasil
tangkapan pari lemer berkurang namun tidak
mengurangi hasil tangkapan utama.
SARAN

Perlunya tambahan informasi terutama terkait
lingkungan (suhu dan kedalaman) yang diperoleh
secara insitu melalui TDR (temperature and depth
recorder) untuk lebih memahami aspek biologi dari
pari lemer.
PERSANTUNAN

Penelitian ini dibiayai dari kerjasama antara Pusat
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BEBERAPA ASPEK BIOLOGI PARI FAMILI MOBULIDAE PADA PERIKANAN TUNA
DI SAMUDERA HINDIA SELATAN JAWA

SOME BIOLOGICAL ASPECTS OF MOBULID RAYS IN
TUNA FISHERIES IN SOUTH OF JAVA INDIAN OCEAN

Dian Novianto, Prawira. R. P. Tampubolon dan Bram Setyadji
Loka Penelitian Perikanan Tuna

e-mail: dianovianto78@gmail.com
ABSTRAK
Ikan pari dari Famili Mobulidae kerap tertangkap pada perikanan tuna. Jenis ikan ini tidak menjadi
target tangkapan utama namun dimanfaatkan sebagai hasil tangkap sampingan yang memberikan
nilai tambah bagi nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan hal-hal yang bertalian dengan
aspek biologi ikan famili Mobulidae di Samudera Hindia Selatan Jawa yang meliputi komposisi
jenis, frekuensi lebar tubuh, hubungan lebar dan bobot tubuh dan rasio kelamin. Data dikumpulkan
melalui kegiatan enumerasi pada hasil tangkapan jaring insang hanyut di Pelabuhan Perikanan
Samudera (PPS) Cilacap dari November 2013 – Desember 2014. Data sekunder meliputi data
produksi tahunan ikan pari Famili Mobulidae selama 2006 – 2013 dari PPS Cilacap. Ikan pari
Famili Mobulidae yang tercatat sebanyak 385 ekor yang terdiri atas tiga spesies yaitu pari
plampangan (Mobula japanica) sebanyak 337 ekor, pari bluju (Mobula tarapacana) sebanyak 37
ekor dan pari kasap (Manta birostris) sebanyak 11 ekor yang tereksplotasi bersamaan dengan
operasi penangkapan tuna. Jenis ikan pari yang paling banyak tertangkap adalah pari plampangan.
Pari plampangan jantan memiliki frekuensi lebar tubuh berkisar antara ukuran 101 – 245 cm
(jantan) dan 110 cm – 263 cm (betina); pari bluju memiliki lebar tubuh 185 – 294 cm (jantan) dan
172 cm – 329 cm (betina); dan pari kasap berlebar tubuh 218 cm – 262 cm (jantan) dan 158 cm –
307 cm (betina). Hubungan lebar dengan bobot tubuh dilakukan pada pari plampangan dan
diketahui bahwa pola pertumbuhannya adalah isometrik untuk pari jantan (nilai b= 3,09) dan
allometrik negatif untuk pari betina (nilai b= 2,66). Rasio kelamin ikan pari Famili Mobulidae tidak
seimbang dengan proporsi ikan betina lebih besar.
KATA KUNCI: Pari, Mobulidae, Samudera Hindia, Cilacap
ABSTRACT

Mobulid rays are often accidentally caught in tuna fisheries. These rays are not the main target,
however they provide additional economic value for the fishermen.This study aims to present the
biological aspects of mobulid rays in the south of Java (Indian Ocean), including their species
composition, body width frequency, width and weight relationship, and sex ratio. Data was collected
from drift gill net catches enumeration in Cilacap Fishing Port from November 2013 - December
2014. The Secondary data were sourced from the mobulid rays annual production of Cilacap
Fishing Port during 2006-2013. There were 385 individual mobulid rays collected from tuna fisheries
operations, consisting of Mobula japanica (337 individuals), Mobula tarapacana (37 individuals)
and Manta birostris (11 individuals). The most captured among the three was M. japanica. For M.
japanica, the body width were distributed from 101-245 cm (males) and 110 cm - 263 cm (females);
M. tarapacana were  185-294 cm (males) and 172 cm - 329 cm (females); and Manta birostris were
218 cm - 262 cm (males) and 158 cm - 307 cm (females).  From the body width and weight, it is
calculated that male M. japanica has an isometric growth (b = 3.09) and the females have negative
allometric growth (b = 2.66). The sex ratio was unbalanced with more females than males.
KEYWORDS : Rays, Mobulidae, Indian Ocean, Cilacap
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PENDAHULUAN
Kelompok ikan pari (Superordo Batoidea)

merupakan ikan bertulang rawan yang berada pada
kelas yang sama dengan ikan hiu. Batoidea terdiri
atas empat ordo yaitu Torpedoniformes, Pristiformes,

Rajiformes, dan Myliobatiformes. Pari Famili
Mobulidae merupakan salah satu bagian dari Ordo
Myliobatiformes (Froese & Pauly, 2015).

Ikan pari Famili Mobulidae terdiri atas dua genera
yaitu pari manta (Manta spp.) dan pari hantu (Mobula
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spp.). Pada perikanan tuna, kedua jenis pari ini
tertangkap secara tidak sengaja dan dimanfaatkan
sebagai hasil tangkap sampingan yang memberikan
nilai tambah (by product). Dua alat tangkap utama
yang mengeksploitasi sumber daya perikanan tuna
di Samudera Hindia selatan Jawa adalah rawai tuna
(longline) dan jaring insang (gillnet).

Apabila dibandingkan dengan kelompok pari yang
lain, Famili Mobulidae memiliki tingkat fekunditas
yang lebih rendah, periode reproduksi yang relatif
lama, pertumbuhan yang lebih lambat dan mencapai
usia dewasa rata-rata 10 tahun (Marshall et al. 2011).
Sifat-sifat tersebut yang menyebabkan sumber daya
ini sangat rawan terhadap ekplotasi yang berlebihan.
Lebih lanjut, ikan pari manta sudah ditetapkan sebagai
ikan dilindungi dengan status perlindungan penuh
berdasarkan KepmenKP No. 4/ KEPMEN-KP/2014.

Informasi dasar seperti aspek biologi merupakan
informasi yang penting untuk mengelola suatu sumber
daya. Masih sedikitnya informasi tentang biologi pari
Famili Mobulidae menjadi pendukung bahwa penelitian
ini penting untuk dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan
untuk menyajikan hal-hal yang bertalian dengan aspek
biologi pari Famili Mobulidae, yang tereksploitasi
bersamaan dengan kegiatan penangkapan tuna di
Samudera Hindia selatan Jawa dengan menggunakan
jaring insang hanyut, yang meliputi komposisi jenis,
frekuensi lebar tubuh, hubungan lebar dan bobot tubuh
dan rasio kelamin.
METODE

Data yang digunakan pada tulisan ini merupakan
data hasil tangkapan yang diperoleh oleh enumerator
dari jaring insang hanyut di Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap selama November 2013 –
Desember 2014. Data sampling berupa data komposisi
jenis pari Famili Mobulidae, jenis kelamin dan lebar
badan. Data sekunder meliputi data produksi tahunan
Famili Mobulidae hasil tangkapan jaring insang hanyut
di perairan Samudera Hindia Selatan Jawa pada kurun
waktu 2006 - 2013.
Analisis Data
a. Hubungan lebar tubuh dan bobot

Untuk mengetahui hubungan panjang-berat ikan
digunakan rumus Effendie (2002) :

           ..............………………………….……… 1
Keterangan :
W = berat ikan (kg)
L = lebar tubuh ikan (cmDW)

a = intercept (perpotongan antara garis regresi
dengan sumbu y)

b = koefisien regresi (sudut kemiringan garis)
Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui

pola hubungan lebar badan dan bobot ikan tersebut.
Jika didapatkan nilai b = 3 berarti pertumbuhan ikan
seimbang antara pertambahan lebar badan dengan
pertambahan bobotnya (isometrik). Namun, jika nilai
b    3 berarti pertambahan lebar badan tidak seimbang
dengan pertambahan bobotnya (allometrik).

Uji t dilakukan untuk menguji nilai b=3 (sebagai
H0) atau b‘“3 (sebagai H1) dimana terdapat usaha untuk
melakukan penolakan atau penerimaan hipotesis yang
dibuat. Persamaan dan pengambilan keputusan dalam
uji t pada penelitian ini mengacu pada Steel dan Torrie
(1993).
b. Rasio kelamin

Nisbah kelamin dianalisis dengan membandingkan
antara jumlah ikan jantan dengan jumlah ikan betina
yang tertangkap menggunakan persamaan:

          .………………………….………………… 2
Keterangan:
X = Nisbah kelamin;
J = ikan jantan (ekor); dan
B = Ikan betina (ekor)

Untuk menentukan keseimbangan jenis kelamin,
digunakan uji chi kuadrat (X2) (Supardi 2013) dengan
menggunakan persamaan:

                      ...............................................3

Keterangan:
oi = Frekuensi ikan jantan dan betina yang teramati;

dan
ei = Frekuensi harapan ikan jantan dan ikan betina

dalam kondisi seimbang.
Hipotesis yang akan diuji adalah: H0 : Nisbah ikan

jantan dan ikan betina adalah seimbang (1:1); dan
H1: Nisbah ikan jantan dan ikan betina tidak seimbang.
Apabila nilai X2 hitung diperoleh lebih besar daripada
X2 tabel, maka H0 ditolak yang berarti nisbah kelamin
tidak seimbang.
HASIL
Komposisi Jenis Famili Mobulidae

Berdasarkan hasil enumerasi di PPS Cilacap pada
bulan Nopember 2013 – Desember 2014, terdapat 385

bW = aL
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ekor pari Famili Mobulidae yang tercatat. Dari sebelas
spesies anggota Famili Mobulidae (dua spesies
Manta dan sembilan spesies Mobula), hanya
ditemukan tiga spesies yang yang tereksplotasi
bersamaan dengan operasi penangkapan tuna
menggunakan alat tangkap jaring insang hanyut di
perairan Samudera Hindia Selatan Jawa, yaitu pari
kasap (Manta birostris), pari plampangan (Mobula
japanica) dan pari bluju (Mobula tarapacana). Pari

plampangan merupakan pari yang paling banyak
tertangkap (Gambar 1).

Hasil monitoring tahun 2014 menunjukkan bahwa
jumlah ikan pari plampangan yang tertangkap
mengalami peningkatan pada bulan Agustus hingga
November. Ikan pari kasap hanya ditemukan pada
bulan Juni – September dengan jumlah yang relatif
sedikit (Gambar 2).

Gambar 1.Komposisi pari Famili Mobulidae yang tertangkap pada jaring insang hanyut di Samudera Hindia
Selatan Jawa.

Gambar 2.Frekuensi dan produksi pari Famili Mobulidae yang tertangkap pada jaring insang hanyut di
Samudera Hindia Selatan Jawa pada tahun 2014.

Produksi pari Famili Mobulidae berfluktuasi. Hasil
produksi tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan terus
mengalami penurunan hingga tahun 2013. Untuk data
produksi tahun 2014, hingga saat ini belum resmi
dikeluarkan. Peningkatan produksi berdasarkan bulan

terjadi pada bulan Mei dan mencapai puncaknya pada
bulan Juli– Agustus (kecuali tahun 2013) dan
mengalami penurunan pada bulan September hingga
Desember (Gambar 3).

Gambar 3.Total produksi pari Famili Mobulidae hasil tangkapan jaring insang hanyut tahun 2006 – 2013 di
Samudera Hindia Selatan Jawa.

Beberapa Aspek Biologi Pari Famili Mobulidae……….di samudera Hindia Selatan Jawa (Novianto, D., et al)
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Frekuensi Lebar Tubuh
Frekuensi lebar tubuh dapat digunakan sebagai

parameter untuk mengetahui pertumbuhan dari suatu
spesies ikan (Sparre & Venema, 1999). Pari
plampangan jantan memiliki kisaran lebar tubuh antara

101 - 245 cm; sedangkan pari plampangan betina berkisar
antara 110 cm – 263 cm. Untuk pari bluju, lebar tubuh
berkisar antara 185 – 294 cm untuk ikan jantan dan 172
cm – 329 cm untuk ikan betina. Pari kasap jantan
berukuran 218 cm – 262 cm dan pari kasap betina antara
158 cm – 307 cm (Gambar 4).

Keterangan: a. kelompok muda, b dan c kelompok dewasa (Dharmadi et al., 2011)
Gambar 4.Kisaran lebar tubuh pari Famili Mobulidae yang tertangkap pada jaring insang hanyut di Samudera

Hindia Selatan.
Hubungan Lebar dan Bobot Tubuh

Selama periode penelitian, pari plampangan lebih
banyak tercatat lebar tubuh dan bobotnya
dibandingkan jenis pari yang lain. Umumnya ikan pari
yang lain didaratkan dalam kondisi telah dipotong-
potong untuk mempermudah proses penyimpanan di
kapal sehingga data lebar tubuh sulit diperoleh ketika
didaratkan. Berdasarkan hasil analisis statistik regresi
antara lebar tubuh dan bobot ikan pari plampangan,
diperoleh koefisien regresi b dengan nilai 3,0903 untuk
ikan jantan dan 2,6659 untuk ikan betina. Setelah
dilakukan uji t, diketahui bahwa pola hubungan antara
lebar tubuh dan bobot adalah isometrik untuk ikan
jantan yang berarti pertumbuhan lebar tubuh seimbang
dengan pertumbuhan bobotnya; sedangkan ikan betina
adalah allometrik negatif yang berarti pertumbuhan

lebar tubuh lebih dominan daripada pertumbuhan
bobotnya.
Rasio Kelamin

Jenis kelamin ikan bertulang rawan selalu
ditentukan dari ciri kelamin sekundernya yaitu
keberadaan sepasang mixopterygia (organ
intromittent, claspers) yang terlihat dari tahap awal
perkembangannya di tepi bagian dalam dari sirip perut
(pelvic fins) ikan jantan; sedangkan untuk betina tidak
memilikinya (Holden & Raitt, 1974). Pada penelitian
ini, tercatat 285 ekor pari Famili Mobulidae yang
diketahui jenis kelaminnya. Pari plampangan memiliki
perbandingan jantan : betina, 0.58 : 1 dan untuk pari
bluju memiliki perbandingan jantan : betina 0.54 : 1,
sedangkang pari kasap perbandingan jantan : betina
sebesar 0.83 : 1 (Gambar 6).
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PEMBAHASAN
Pari plampangan merupakan pari yang paling

banyak tertangkap (87%), yang merupakan hasil
tangkapan armada jaring insang hanyut di perairan
Samudera Hindia Selatan Jawa yang menangkap
tanpa menggunakan rumpon (free-swimming tuna
schools). Amande et al. (2012) mengungkapkan
bahwa Mobula spp. yang tertangkap lebih sering pada
penangkapan pukat cincin tanpa rumpon, sedangkan
pari lemer (Pteroplatytrygon violacea) dan pari manta
merupakan spesies yang paling sering dan sangat
umum tertangkap pukat cincin yang menggunakan
rumpon. Selanjutnya White et al. (2006), menyatakan
pada perikanan jaring insang hanyut yang menangkap
cakalang, komposisi hasil tangkapan pari Famili
Mobulidae di Indonesia didominasi oleh M. japanica
(50%), kemudian diikuti oleh M. tarapacana (24%),
Manta birostris (14%), M. thurstoni (9%) dan M.cf
kuhlii (2%). Hasil penelitian yang senada diperoleh
Fernando (2011), dimana komposisi Famili Mobilidae
pada perikanan jaring insang hanyut Sri Langka di
dominasi oleh jenis M. japanica (84.6%), M.
tarapacana (11.9%), M. thurstoni (1.5%) dan Manta
birostris (2%). Sedangkan hasil penelitian Sciara
(1988), menyimpulkan bahwa tangkapan jaring
ingsang di perairan teluk Kalifornia bagian selatan M.
thurstoni merupakan spesies yang paling banyak
tertangkap (58%), diikuti M.japanica (30%), M.
munkiana (9%), dan M. tarapacana (3%).

Berdasarkan data statistik PPS Cilacap diketahui
bahwa pari Famili Mobulidae paling banyak tertangkap
di jaring insang hanyut dibandingkan dengan alat
tangkap lainnya. Sistem pengoperasian jaring insang
yang menargetkan gerombolan (schooling) tuna yang
berasosiasi dengan jenis ikan lainnya dalam
membentuk rantai makanan dimana pari Famili
Mobulidae merupakan pemakan plankton sehingga
mereka sering ditemukan berasosiasi dengan
gerombolan tuna, dan menyebabkan
ketidaksengajaan tertangkap sering terjdi di perikanan
jaring insang hanyut di Samudera Hindia selatan Jawa.
Dharmadi et al. (2011) menyatakan di perairan
Samudera Hindia selatan Jawa, fluktuasi nilai CPUE
Mobula japanica yang tertangkap tidak dipengaruhi
oleh jumlah armada penangkap ikan, tetapi diduga
disebabkan oleh kondisi stok sumberdaya ikan pari
di perairan tersebut. Pada tahun 2014 Famili
Mobulidae mulai tertangkap jaring ingsang hanyut di
Selatan Jawa pada bulan Mei dan mengalami
peningkatan jumlah hingga mencapai puncaknya pada
bulan Nopember dan berakhir pada bulan Desember.
Sedangkan nelayan Sri Langka mengungkapkan
bahwa musim tampaknya tidak mempengaruhi hasil
tangkapan Mobula spp. tapi mempengaruhi jumlah
tangkapan pari manta. Selanjutnya dikatakan musim
penangkapan meningkat pada bulan Juni hingga akhir
September (South-West monsoon) dan mereka
menyakini kelimpahan pari Famili Mobulidae
meningkat signif ikan bersamaan dengan

Gambar 5.Hubungan lebar tubuh dan bobot pari plampangan.

Gambar 6. Rasio kelamin pari Famili Mobulidae.

Beberapa Aspek Biologi Pari Famili Mobulidae……….di samudera Hindia Selatan Jawa (Novianto, D., et al)
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melimpahnya jenis udang rebon (krill) (Fernando,
2011). Sedangkan Luiz et al. (2008) menyatakan
kelimpahan pari manta berkaitan dengan kondisi
oseanografi dan kelimpahan plankton yang merupakan
makan utama dari spesies ini.

Lebar tubuh pari kasap dapat mencapai ukuran
700"910 cm DW (Marshall et al., 2015). Ukuran
dewasa pari kasap bervariasi tergantung pada lokasi,
misalnya di Mozambik selatan ukuran dewasa sekitar
400 cm DW untuk jantan dan >400 cm DW untuk
ikan betina; sedangkan di Indonesia ukuran pari
kasap dewasa jantan adalah 375 cm DW dan betina
sekitar 410 cm DW (White et al. 2006). Pada
penelitian ini, tidak tertangkap pari kasap yang sudah
mencapai ukuran dewasa.

Untuk ukuran pari bluju (Mobula tarapacana)
dilaporkan dapat mencapai ukuran maksimum 370
cm DW, dengan ukuran jantan dewasa berkisar antara
240 – 250 cm DW dan ukuran betina dewasa berkisar
antara 270 – 280 cm DW (Clark et al. 2006). penelitian
ini mencatat ukuran pari bluju memiliki DW berkisar
antara 185 – 294 cm untuk jenis jantan dan 172 –
329 cm DW untuk betina. Dimana ukuran belum
dewasa betina mendominasi hasil tangkapan pari bluju
(83.33%) sedangkan pari bluju jantan lebih didominasi
ukuran dewasa (53.8 %). Sedangkan ukuran lebar
tubuh pari plampangan (Mobula japanica) jantan
memiliki frekuensi lebar tubuh berkisar antara ukuran
101 - 245 cm sedangkan betina berkisar antara 110
cm – 263 cm dengan rekuensi DW tertinggi dijumpai
pada ukuran antara 261 – 280 cm.

Dharmadi et al. (2011) mengungkapkan ukuran
lebar tubuh pari plampangan baik jantan maupun
betina dengan frekuensi DW terendah tercatat pada
ukuran antara 100-140 cm (modus 120 cm) untuk
kelompok muda, dan antara 150-200 cm (modus 170
cm) untuk kelompok dewasa dimana frekuensi lebar
tubuh tertinggi dijumpai pada ukuran antara 200-260
cm dengan modus 230 cm dan memiliki pola
penyebaran lebar tubuh yang hampir sama. Hasil
yang sama diperoleh selama periode penelitian ini
yang mendapati atas tiga kelompok umur dengan
modus sebaran lebar tubuh masing-masing 120, 170,
dan 230 cm. Ukuran lebar tubuh pari plampangan
dewasa diperairan Teluk Kalifornia untuk jenis betina
~ 207 cm DW dan jantan ~210 cm DW, sedangkan
untuk jenis jantan di perairan Indonesia memiliki
panjang berkisar antara 205 - 210 cm DW, dengan
DW maksimum dapat mencapai panjang 310 cm DW
(White et al., 2006b). Mengacu pada ukuran DW
dewasa, M. japanica yang tertangkap di perikanan
jaring insang tuna di perairan Samudera Hindia Selatan

Jawa didominasi oleh ukuran yang telah dewasa
(jantan = 74,2 %, betina = 80,3 %). Selanjutnya
hubungan DW – berat M. japanica diperoleh
persamaan W=5E-06L3.09 (R2=0.8701) untuk jenis
betina dan persamaan W= 4E-05L2.67 (R2=0.8436)
untuk jenis jantan. Berdasarkan uji t diperoleh nilai
thitung > ttabel yang berarti nilai b tidak berbeda dengan
nilai 3.

Salah satu faktor keberhasilan perkembangbiakan
spesies ikan di suatu perairan dalam
mempertahankan populasinya ditentukan oleh
perbandingan jenis kelamin atau rasio kelamin
(Sudarso, 2007). Rasio kelamin juga merupakan
aspek yang sangat penting bagi kemampuan individu
dalam proses rekruitmen suatu populasi spesies.
Selain itu keseimbangan populasi suatu spesies
dipengaruhi oleh perbandingan jumlah jantan dan
betina (Dharmadi et al., 2011). Pada penelitian ini,
setelah diuji menggunakan uji khi kuadrat, diketahui
bahwa rasio kelamin ikan pari Famili Mobulidae tidak
seimbang dengan proporsi ikan betina lebih besar.
KESIMPULAN

Pari plampangan (Mobula japanica) merupakan
jenis yang dominan tertangkap jaring ingsang hanyut
diantara tiga jenis pari Famili Mobilidae. Pari
plampangan jantan memiliki frekuensi lebar tubuh
berkisar antara ukuran 101 - 245 cm (jantan) dan 110
cm – 263 cm (betina); pari bluju memiliki lebar tubuh
185 – 294 cm (jantan) dan 172 cm – 329 cm (betina);
dan pari kasap berlebar tubuh 218 cm – 262 cm (jantan)
dan 158 cm – 307 cm (betina). Hubungan panjang
bobot dilakukan pada pari plampangan dan diketahui
bahwa pola pertumbuhannya adalah allometrik negatif
untuk ikan jantan (nilai b= 3,09) dan isometrik untuk
pari betina (nilai b= 2,66). Rasio kelamin untuk ketiga
jenis famili ini adalah tidak seimbang dengan proporsi
betina lebih banyak.
Saran

Perlunya sosialisasi tentang isi KepmenKP No.
4/ KEPMEN-KP/2014 tentang perlindungan pari manta
di sentra-sentra pendaratan ikan, sehingga nelayan
akan melepaskan kembali pari manta bila tertangkap
serta perlunya panduan (SOP) untuk melepaskan pari
manta yang tertangkap agar peluang hidup setelah
dilepas semakin meningkat. Perlunya peningkatan
kemampuan identifikasi Famili Mobulidae untuk
petugas pencatat produksi perikanan guna
menghindari kesalahan pencatatan jenis dan jumlah
yang akan digunakan sebagai data produksi nasional.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di perairan Karang Makassar Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara

Timur pada tanggal 26 September sampai dengan 18 Oktober 2012. Tujuan penelitian adalah
untuk mengetahui distribusi temporal dan pengaruh lingkungan terhadap kemunculan pari manta
di perairan Karang Makassar, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Metode
pengambilan data yang digunakan adalah observasi menggunakan Photo ID yaitu pengambilan
gambar tanda-tanda yang spesifik dari suatu individu. Parameter yang diamati adalah fase bulan,
pasang surut, serta konsentrasi klorofil-a di perairan. Hasil penelitian menunjukkan kemunculan
paling tinggi terjadi pada musim Barat dan paling rendah pada musim Timur. Pari manta paling
banyak muncul saat fase bulan penuh dan perairan dalam kondisi pasang, pada suhu optimal 27-
29o C, dengan kedalaman antara 0-22 meter. Konsentrasi klorofil-a di perairan memiliki pengaruh
yang kuat terhadap kemunculan pari manta di perairan Karang Makassar dengan koefisien korelasi
(r) sebesar 0,550.
KATA KUNCI: Distribusi temporal, pari manta, Taman Nasional Komodo
ABSTRACT

This research was conducted in Karang Makassar, Komodo National Park, East Nusa Tenggara,
from 26 September to 18 November 2012. This research aimed to determine the temporal distribution
of, and environmental influence on the sightings of manta rays in Karang Makassar waters, Komodo
National Park, East Nusa Tenggara. Data were collected through observation method, using Photo
ID to recognize specific sign of an individual from photographic images. Parameters observed were
the phases of the moon, tides, and chlorophyll-a concentration. The results showed that the highest
number of sightings were recorded during the West monsoon and the lowest was during the East
monsoon. Manta ray sighting frequency increased during the full moon and during the rising tide, at
an optimum temperature between  27-29o C, and depth between 0-22 meters. Chlorophyll-a
concentration have a strong influence on manta rays sightings with a correlation coefficient (r) of
0,550.
KEYWORDS: Temporal distribution, manta ray, Komodo National Park

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar

di dunia, terletak di wilayah beriklim tropis dan memiliki
keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Salah
satu diantaranya adalah kelompok pari dari Famili
Mobulidae. Mobulidae terdiri dari dua genus yaitu
Mobula dan Manta (Evgeny 2010). Manta terdiri dari
dua spesies yaitu Manta alfredi dan Manta birostris
(Marshall et al. 2009). Wilayah yang diketahui menjadi
habitat pari manta di Indonesia salah satunya adalah
perairan Taman Nasional Komodo, Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Dewar 2008). Pari manta memiliki
berbagai macam manfaat, secara ekologis, budaya
dan ekonomis. Secara ekologis, pari manta berperan

sebagai filter-feeder, serta sebagai indikator kesehatan
lingkungan (Manta Trust 2013).

Secara ekonomis, pari manta adalah salah satu
obyek perikanan dan pariwisata, namun dalam
beberapa dekade terakhir, jumlahnya menurun drastis
karena tangkapan berlebih dan termasuk hewan yang
dilindungi. Pemanfaatan ekonomis yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan adalah pariwisata bahari
seperti diving dan snorkling untuk melihat pari manta.
Kegiatan ini jauh lebih bernilai ekonomis daripada
menangkap pari manta untuk perikanan (Clark 2010,
Anderson  2010). Penangkapan pari manta masih
banyak dilakukan oleh nelayan lokal yang menangkap
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pari manta untuk diambil tapis insangnya, kemudian
dijual sebagai makanan atau obat (Dewar 2002, White
et al. 2006 dalam Clark 2010), hal ini berpengaruh
sangat signifikan karena pari manta memiliki siklus
reproduksi yang sangat lambat. Masalah terbesar
adalah sangat minimnya data tentang populasi pari
manta, sangat sulit menentukan populasi pari manta
dengan tepat secara global. Berdasarkan data status
perlindungan yang dikeluarkan IUCN tahun 2011, pari
manta termasuk ke dalam kategori rentan mengalami
kepunahan (Vulnerable).

Berbagai cara telah dikembangkan untuk
mengetahui migrasi, tingkah laku, fisiologi, dan
lingkungan pari manta, salah satunya metode Photo
ID yang relatif murah dan bisa diterapkan secara luas.
Penelitian kali ini dikhususkan pada spesies Manta
alfredi (Reef Manta/Manta Karang) dan menggunakan
data sekunder dari tahun 2008-2012 yang diambil oleh
para pemandu selam di T.N. Komodo, sedangkan data
primer dilakukan menggunakan  metode Photo ID
untuk mengetahui jumlah kemunculan, dan tingkah
laku, serta mengambil parameter lingkungan untuk
mengetahui distribusi temporal pari manta di Karang
Makassar, T.N. Komodo, Nusa Tenggara Timur.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi
yang diharapkan dapat digunakan untuk konservasi
pari manta berupa data distribusi temporal dan
lingkungan di Taman Nasional Komodo, terutama di
wilayah Karang Makassar sehingga dapat menjadi
dasar untuk pengelolaan ekosistem pari manta di
Taman Nasional Komodo.
METODE

Penelitian ini dilakukan di perairan Karang
Makassar, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara
Timur, yang secara geografis terletak di koordinat
8°322 363  LS dan 119°292 223  BT. Data yang
digunakan adalah data sekunder dari tahun 2008-
2012. Pengambilan data primer dilakukan pada bulan
September-Oktober 2012,  pemantauan kondisi awal,
pengambilan data, dan identifikasi dilakukan langsung
di lapangan. Data kemunculan bulanan pari manta
dari tahun 2008-2012 yang diambil dan dikumpulkan
oleh para  pemandu selam dari Dive Komodo dan
Divine Diving, yang umumnya sangat mengenali
hampir setiap individu dan tingkah laku pari manta di
Taman Nasional Komodo. Metode pengumpulan data
non-peneliti (Citizen Science) digunakan dalam
penelitian jangka panjang dan dalam cakupan wilayah
yang luas/global (Dickinson 2010).

Para pemandu selam menghitung pari manta yang
mereka temui pada setiap penyelaman (Jaine 2012).
Pengambilan data mencakup fase bulan dan pasang

surut yang dilakukan sebelum penyelaman.
Penentuan musim dibagi menjadi empat kategori yaitu
musim Barat (Desember-Februari), Peralihan I (Maret-
Mei), musim Timur (Juni-Agustus), Peralihan II
(September-November) (Wyrtki 1961). Penelitian
dilakukan untuk mencari fase bulan dan kondisi pasang
surut per bulan selama lima tahun dari data sekunder
tahun 2008-2012. Pada setiap fase bulan dan pasang
surut dilihat perbedaan jumlah kemunculan pari manta
(Dewar 2008), yang dibagi dengan jumlah survei,
sedangkan untuk data primer pada bulan September-
Oktober 2012 penyelaman dilakukan beberapa kali
pada masing-masing fase bulan, yaitu bulan penuh
(full moon) yaitu cahaya bulan >90 %, bulan baru
(new moon) yaitu cahaya bulan <10 %, dan bulan
setengah (half moon) yaitu cahaya bulan antara 10-
90 % (Dewar 2008). Fase bulan juga mempengaruhi
pasang surut di perairan, sehingga terdapat tiga
kondisi : surut (falling), kendur (slack), dan pasang
(rising). Pasang surut menentukan arah arus ketika
penyelaman dan dapat diperkirakan kemunculan pari
manta di lingkungan tersebut (Dewar 2008).

Fitoplankton sebagai produsen primer merupakan
pangkal rantai makanan dan merupakan dasar yang
mendukung kehidupan seluruh biota lainnya dimana
didalamnya mengandung klorofil-a. Penelitian
dilakukan dengan mencari data rata-rata klorofil-a
setiap musim selama 5 tahun, menggunakan data
citra dari Aqua MODIS yang diolah menggunakan
software Surfer.10. Korelasi antara kemunculan pari
manta dengan konsentrasi klorofil-a yang diwakili
dengan variable x dan y dicari dengan Korelasi
Pearson (Sudjana 2005). Data hasil penelitian
dianalisis untuk mencari hubungan masing-masing
faktor yang telah diteliti.
HASIL

Pada data distribusi temporal pari manta di Karang
Makassar dari tahun 2008-2012, dapat dilihat bahwa
penyelaman telah dilakukan sebanyak 337 kali, dan
kemunculan pari manta sebanyak 3335 kali.  Jumlah
penyelaman, kemunculan dan rata-rata kemunculan
pari manta per tahun dapat dilihat pada Tabel 1.

Total penyelaman yang dilakukan pada penelitian
ini adalah 63 penyelaman dengan 822 kemunculan
manta.  Adapun rata-rata kemunculannya sekitar 13,5
kemunculan per penyelaman. Rata-rata tahunan
terendah pada tahun 2008 (7,6) dan tertinggi pada
tahun 2011 (20) dan Desember 2012 (20), konsentrasi
klorofil-a berkisar antara 0,3 - 1,7  mg.cm-3. Pada
musim Peralihan I tahun 2008, konsentrasi klorofil-a
di Perairan T.N. Komodo berkisar antara 0,2 - 0,7
mg.cm-3, konsentrasi klorofil-a mencapai > 4,5 mg.cm-
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3 namun terkonsentrasi jauh dari Perairan karang
Makassar di sebelah Tenggara T.N. Komodo tepatnya
di Selatan Pulau Flores, dengan rata-rata 5
kemunculan per penyelaman, kemungkinan pari manta
bergerak ke Selatan. Total penyelaman yang
dilakukan adalah 87 penyelaman dan 1.095

kemunculan, rata rata kemunculan total sekitar 12,59
kemunculan per penyelaman. Rata rata kemunculan
tahunan terendah pada tahun 2008 (5) dan tertinggi
pada tahun 2009 (15,5). Pada musim Peralihan I
klorofil-a cenderung terkonsentrasi di Selatan T.N.
Komodo.

Tabel 1. Jumlah Penyelaman, Kemunculan, dan Rata-Rata Kemunculan Pari Manta Per Tahun di Karang
Makassar 2008-2012

Tahun Jumlah Penyelaman Jumlah Kemunculan Rata-rata 
(Kemunculan per Penyelaman) 

2008 17 105 6,17 
2009 42 331 7,8 
2010 114 1252 10,98 
2011 61 665 10,9 
2012 103 982 9,65 

TOTAL 337 3335 9,93  Pada musim Timur dari tahun 2008 – 2012,
konsentrasi klorofil-a di Perairan T.N. Komodo berkisar
antara 0,2 - 1,2 mg.cm-3. Total penyelaman yang
dilakukan adalah 94 penyelaman dan terjadi 436
kemunculan, dengan rata-rata 4,6 kemunculan per
penyelaman. Rata rata tahunan terendah pada tahun
2008 (1,5) dan tertinggi pada tahun 2011 (6,125). Pada
musim Timur konsentrasi klorofil-a merata di seluruh
T.N. KomodoPada musim Peralihan II tahun 2008,
2010, dan 2012 konsentrasi klorofil-a di perairan T.N.
Komodo berkisar antara 0,2 - 1,3 mg.cm-3, dengan
rata-rata tahun 2008 sebesar 3,6  kemunculan per
penyelaman, tahun 2010 sebesar 11,1 kemunculan
per penyelaman dan tahun 2012 sebesar 10,71
kemunculan per penyelaman. Pada musim Peralihan
II 2009 konsentrasi klorofil-a sangat tinggi hampir
diseluruh taman nasional berkisar antara 0,2 – 39,6
mg.cm-3 termasuk Karang Makassar, konsentrasi
klorofil-a tersebut paling tinggi antara tahun 2008-2012.
Pada musim Peralihan II 2011 konsentrasi klorofil-a
dengan kisaran antara 0,2 - 0,8 mg.cm-3 dan semakin
tinggi ke arah Samudra Hindia, dengan rata-rata 11,04
kemunculan per penyelaman. Total penyelaman yang
dilakukan adalah 91 penyelaman dan terjadi 982
kemunculan dengan rata-rata 10,8 kemunculan per
penyelaman. Rata-rata tahunan terendah pada tahun
2008 (3,6) dan tertinggi pada tahun 2011 (11,1),
konsentrasi klorofil-a berkisar antara 0,2 - > 39,6
mg.cm-3, terdistribusi merata.

Hasil analisis statistik membuktikan adanya
hubungan antara jumlah kemunculan pari manta dan
konsentrasi klorofil-a dengan nilai p<0,05 (Ho

diterima), dan  membuktikan adanya hubungan
berbanding lurus (semakin besar konsentrasi klorofil-
a maka semakin tinggi jumlah kemunculan pari manta
yang kuat  dengan nilai r = 0,550. Pada musim Barat
dimana pari manta  lebih banyak mengalami
kemunculan di Utara (Karang Makassar), dimana
produktifitas perairan terkonsentrasi  di Utara T.N.
Komodo.

Pada fase bulan penuh (>90% cahaya bulan)
jumlah kemunculan pari manta paling tinggi dengan
rata-rata 10,5 kemunculan pada setiap penyelaman
walaupun jumlah penyelaman paling sedikit yaitu 68
kali. Jumlah kemunculan pari manta pada bulan
setengah mencapai  10,4 kemunculan per
penyelaman, dengan 197 kali penyelaman dan
rentang intensitas cahaya yang paling besar (10-90
% cahaya bulan), dan jumlah kemunculan paling kecil
pada bulan baru (10% cahaya bulan) sebesar 7,8
kemunculan pada setiap penyelaman. Hasil penelitian
menunjukkan, makin besar intensitas cahaya bulan
makin besar pula kemunculan pari manta, Suhu saat
kemunculan pari manta berkisar antara 24-30o C,
dengan suhu optimal kemunculan 27-29o C.
Kedalaman perairan ketika pari manta ditemukan
antara 0-22 meter, dengan kedalaman maksimum di
Karang Makassar sekitar 30 meter. Kisaran waktu
penyelaman antara pukul 7.20 - 16.00 WITA, namun
pari manta tidak ditemukan pada pukul 15.00-16.00
diduga pari manta bergerak ke tempat yang lebih
dalam untuk mencari makan  menjelang malam hari
(Dewar 2008).

Distribusi....…….di Perairan Karang Makassar Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur (Ichsan, M., et al)
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Pada bulan September-Oktober 2012 terdapat total
92 kemunculan dalam 20 kali penyelaman dengan
rata-rata 4,6 kemunculan per penyelaman.
Kemunculan tertinggi pada tanggal penyelaman ke-5
sebanyak 20 kemunculan pada saat fase bulan
penuh, dan tidak ada kemunculan pada penyelaman
ke 12, 13, dan 15 pada saat fase bulan setengah dan
penyelaman ke-17 saat fase bulan baru. Rata-rata
kemunculan pada saat surut sebesar 4,4 kemunculan
per penyelaman, pada saat kendur sebesar 3,4
kemunculan per penyelaman dan pada saat pasang
sebanyak 6,5 kemunculan per penyelaman.
Kesempatan muncul pada saat pasang surut (80 %),
saat kondisi kendur (78 %), dan saat kondisi pasang
(83 %). Perbedaan kemunculan pari manta
berdasarkan fase bulan dan pasang surut dapat dilihat
pada Lampiran 3 dan 4.
PEMBAHASAN

Kemunculan pari manta di perairan Karang
Makassar pada musim Barat merupakan yang
tertinggi, dimana konsentrasi tinggi klorofil-a
cenderung berada di perairan Utara T.N. Komodo.
Pada musim Barat, perairan Utara T.N. Komodo
mengalami arus yang sangat kuat dan kecerahan
perairan yang rendah (Heighes 2013), penelitian
menggunakan accoustic tagging membuktikan jumlah
kunjungan  pari manta pada musim Barat di Utara
T.N. komodo lebih tinggi daripada di musim Timur
(Dewar 2008). Pada musim Timur perairan Selatan
T.N. Komodo cenderung memiliki arus yang kuat dan
kecerahan yang rendah (Heighes 2011), dimana pari
manta diperkirakan mencari makan, yang
menyebabkan jumlah kemunculan di Karang
Makassar (Utara T.N. Komodo) relatif kecil, hal ini
dibuktikan dengan penelitian menggunakan accoustic
tagging (Dewar 2008). Rata-Rata Kemunculan Pari
Manta Tiap Musim dapat dilihat pada Lampiran 1. T.N.
Komodo terletak diantara dua pulau besar, Sumbawa
di Barat dan Flores di Timur menyebabkan pergerakan
air yang kuat ke Utara menuju Laut Flores ketika
pasang, dan ke selatan menuju Samudra Hindia
ketika surut. Posisi yang strategis ini menjadikan T.N.
Komodo mendapat suplai nutrisi yang konstan (yang
mendukung keberadaan fitoplankton) dan perairan
yang selalu jernih (Heighes 2011). Karang Makassar
didominasi tipe substrat pecahan karang / rubble,
namun dapat ditemukan terumbu karang yang
biasanya menjadi stasiun pembersihan / cleaning
station bagi pari manta.

Pada musim Timur pari manta di Utara T.N.
Komodo cenderung lebih sedikit, diperkirakan
bergerak ke Selatan T.N. Komodo dimana produktifitas

perairan lebih tinggi (Dewar 2008) (Lampiran 2). Pada
musim peralihan I dan II angin muson mengalami
pergantian yang menyebabkan perairan di Utara dan
Selatan relatif tenang dan sebaran pari manta relatif
stabil. Pada musim Barat 2008-2011 konsentrasi
klorofil-a tidak berubah-ubah secara drastis, namun
pada Februari 2011 jumlah kemunculan pari manta di
perairan Karang Makassar mencapai 100 individu,
berdasarkan keterangan dari operator selam, jumlah
yang sangat banyak terjadi dua kali setahun pada
bulan Februari-Maret dan Oktober-Desember, namun
data yang didapat dari tahun 2008-2012 menunjukkan
jumlah yang sangat banyak tersebut hanya pada bulan
Februari 2011, pada saat tersebut pari manta
dilaporkan melakukan aktifitas selain makan, diduga
sedang mengalami musim kawin (Komunikasi pribadi,
Dive Komodo 2012). Fase bulan mempengaruhi tinggi
rendahnya massa air yang bergerak dan membawa
nutrisi dari dasar perairan ke permukaan dimana pari
manta mencari makan. Pasang surut di T.N. Komodo
terjadi dua kali sehari (semi-diurnal), arah pasang
surut di perairan Karang Makassar yaitu ke utara
ketika pasang dan ke selatan ketika surut (Ichsan
2013). Dari 20 kali penyelaman, kemunculan manta
tercatat sebanyak lima kali saat kondisi surut,
sembilan kali saat kondisi kendur, dan enam kali saat
kondisi pasang.
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil di atas, penyelaman dengan
kemunculan terbanyak adalah pada saat kondisi
pasang, diduga pada saat pasang pari manta
melakukan aktivitas makan (foraging) saat arus
sangat kuat dan ketinggian air bertambah untuk
efisiensi energi dalam mencari makan. Penelitian
sebelumnya tentang pari manta di T.N. Komodo
menunjukkan  pari manta lebih banyak muncul ketika
pasang di bagian Utara T.N. Komodo termasuk
perairan Karang Makassar (Dewar 2008). Perbedaan
kondisi pasang surut ini dapat menjadi penentu di
bagian mana akan dimulai penyelaman, dan kearah
mana penyelam akan terbawa arus. Posisi T.N.
Komodo terletak diantara dua pulau besar, Sumbawa
di Barat dan Flores di Timur menyebabkan pergerakan
air yang kuat ke utara menuju Laut Flores ketika
pasang, dan ke selatan menuju Samudera Hindia
ketika surut. Posisi yang strategis ini menjadikan T.N.
Komodo mendapat suplai nutrisi yang konstan (yang
mendukung keberadaan fitoplankton) dan perairan
yang selalu jernih (Heighes 2011). Karang Makassar
didominasi tipe substrat pecahan karang / rubble,
namun dapat ditemukan terumbu karang yang
biasanya menjadi stasiun pembersihan / cleaning
station bagi pari manta.
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Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemunculan
pari manta di T.N. Komodo seperti musim, fase bulan
dan pasang surut perlu dikaji lebih mendalam, disertai
dengan berbagai aspek biologis seperti fisiologi dan
tingkah laku. Dengan mengetahui distribusi dan
populasi pari manta, dapat membantu usaha
pelestarian pari manta terutama di T.N. Komodo NTT.
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Analisis Kemunculan Ikan Hiu melalui Metode Baited Remote Underwater Video (BRUV) (Hastuti)
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VIDEO (BRUV) METHOD
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ABSTRAK

Penelitian dan survei mengenai tingkah laku hiu ini masih sangat minim, bahkan di Indonesia
sangat jarang referensi mengenai perilaku hiu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
dan menghitung jenis-jenis hiu yang berada di perairan Selat Dampier berdasarkan zona/kawasan
dan kedalaman, serta menganalisis pengaruh feeding frenzy terhadap kemunculan hiu. Penelitian
ini dilaksanakan di KKLD Selat Dampier Kabupaten Raja Ampat, pada tanggal 15-31 Januari
2014. Penelitian menggunakan metode BRUV (Baited Remote Underwater Video) yang berorientasi
pada umpan yang digunakan untuk menarik perhatian hiu dan kamera untuk merekam. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ikan hiu yang ditemukan sebanyak empat jenis yaitu Carcharhinus
melanopterus, Hemipristis elongata, Sphyrna lewini, dan Eucrossorhinus dasypogon. Jumlah hiu
berdasarkan zona/kawasan  lebih banyak ditemukan di KP (Kawasan Pemanfaatan) yaitu dari 45
video ditemukan sebanyak 15 kali rekaman. Sedangkan di KLT (Kawasan Larang Tangkap)
ditemukan sebanyak 12 kali dari 45 rekaman video. Jumlah hiu berdasarkan kedalaman lebih
banyak ditemukan di perairan dangkal (shallow) sama dengan yang ditemukan di daerah Mid
yaitu sebanyak 11 kali dari 30 rekaman video, sedangkan untuk perairan dalam ( Deep) ditemukan
sebanyak lima kali dari 30 rekaman video. Dari keempat jenis hiu yang ditemukan, hiu Carcharhinus
melanopterus merupakan jenis yang umum ditemukan dan sphyrna lewini merupakan satu-satunya
hiu yang tertarik dan memakan umpan.
KATA KUNCI: Hiu, kemunculan, BRUV,  Raja Ampat
ABSTRACT

There have been very little research and survey on shark behavior, and even in Indonesia there
is only a few references on shark behavior. This research aims to identify and count the types of
sharks living in Dampier Strait according to zone/area and depth, and to analyse the influence of
“feeding frenzy” on shark appearance. This research was performed in Dampier Strait KKLD, Raja
Ampat Regency, from January 15 to 31, 2014. This research applied the BRUV (Baited Remote
Underwater Video) which uses bait to attract the attention of shark and record them using an on-
board camera. Result shows that there were four types of sharks observed during the study, i.e.
Carcharhinus melanopterus, Hemipristis elongata, Sphyrna lewini, and Eucrossorhinus dasypogon.
Among those four species, Carcharhinus melanopterus was the sharks species most often recorded
by the camera. Sharks were most frequently recorded in the utilization zone; from 45 videos, they
were recorded 15 times. Whilst, in the No-Take zone, we found 12 shark records out of 45 videos.
According to the depth, sharks were more frequently found in shallow and mid waters in (11 records
out of 30 videos). Whereas in  deep waters, we found them only five times out of 30 videos. From the
four species of shark observed, Carcharhinus melanopterus is the most common, while Sphyrna
lewini is the only shark that took interest and ate the bait.
KEYWORDS: Shark, emergence, BRUV, Raja Ampat

PENDAHULUAN

Hiu merupakan salah satu kelompok hewan laut
yang terancam keberadaannya dan hanya sedikit
yang mengetahui sejarah hidup, populasi, dan
ekologinya. Terancamnya hewan laut ini adalah akibat
dari kegiatan manusia seperti penangkapan yang

berlebihan (Brooks et al, 2009). Di Indonesia, Raja
Ampat merupakan daerah yang pertama kali
mengumumkan perlindungan hiu sejak tahun 2012.
Selama adanya perlindungan hiu di Raja Ampat, mulai
terlihat tanda-tanda pemulihan populasi hiu. Raja
Ampat memiliki potensi pariwisata hiu yang besar
sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan
penelitian mengenai hiu. Penelitian dan survei
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mengenai tingkah laku hiu ini masih sangat minim,
bahkan di Indonesia sangat jarang referensi mengenai
perilaku hiu. Feeding frenzy merupakan perilaku makan
yang kompetitif. Feeding frenzy dapat terjadi karena
umpan yang digunakan akan menarik perhatian ikan
sehingga dapat dilakukan perhitungan dan pengukuran
melalui penciuman, pendengaran, dan isyarat perilaku
(Armstrong et al dalam Cappo et al, 2006). Oleh
karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang hiu agar
ke depannya akan banyak referensi mengenai ekologi
hiu di Indonesia. Metode yang dapat digunakan untuk
meneliti hiu yaitu BRUV (Baited Remote Underwater
Video). Metode dengan orientasi umpan dan kamera
ini merupakan metode yang non-destruktif, dapat
digunakan pada kedalaman besar dan sudah
digunakan untuk meneliti hiu di seluruh dunia, serta
memiliki korelasi signifikan dengan metode long line
(Meekan and Cappo, 2004). Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengidentifikasi dan menghitung jenis-
jenis hiu yang berada di Selat Dampier berdasarkan
zona/kawasan konservasi dan kedalaman dan
menganalisis pengaruh feeding frenzy ikan non-hiu
terhadap kemunculan dan tingkah laku hiu.
METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15–31
Januari 2014 di perairan Selat Dampier Kabupaten
Raja Ampat tepatnya di daerah Pulau Batanta.
Pengamatan dilakukan pada wilayah Kawasan
Konservasi Laut Daerah (KKLD) Selat Dampier,
Kabupaten Raja Ampat. Alat yang digunakan yaitu
BRUV structures (Kamera, keranjang, Pipa PVC
1,5m), Depth Sounder, GPS, Komputer/Laptop,
Pelampung, Tali ukuran  12m, 45m,dan 110m. Bahan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah umpan

jenis cakalang dengan berat 800g - 1kg pada setiap
titik stasiun yang digunakan untuk menarik perhatian
hiu dan ikan non-hiu. Penentuan stasiun disajikan
berdasarkan pada kawasan konservasi dan
kedalaman (Gambar 1). Kawasan konservasi terdiri
dari Kawasan Larang Tangkap (KLT) dan Kawasan
Pemanfaatan (KP). Setiap kawasan konservasi terdiri
dari 5 stasiun. Untuk setiap stasiun terbagi dalam
tiga kedalaman yaitu Deep (50-80m), Mid (20-30m),
dan Shallow (2-10m) dan setiap kedalaman dilakukan
pengulangan sebanyak tiga kali. Penentuan stasiun
disajikan dalam Gambar 1 Setiap stasiun berjarak
minimal 1,5km dengan stasiun lainnya dan setiap titik
replikasi berjarak 500m dengan titik replikasi lainnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
survei hiu ini adalah BRUV (Baited Remote Underwater
Video) (Brooks et al, 2011). Metode ini menggunakan
kamera yang dipasang pada rangka BRUV dan pipa
PVC dipasang di kerangka. Setiap ujung pipa PVC
dipasang keranjang umpan semi permanen berupa
kawat. Kemudian tali dengan ukuran tiga kali dari
kedalaman titik stasiun dipasang pada kerangka
BRUV dan ujung tali dipasangkan pelampung. Setiap
kerangka BRUV diturunkan pada titik stasiun. Setiap
kamera yang dipasang akan merekam video selama
maksimal 1 jam 40 menit. Setiap video akan dianalisis
selama 60 menit sejak BRUV berada di dasar
perairan. Analisis hasil rekaman video ini
menggunakan software khusus yaitu EventMeasure.
Dari analisis ini akan dilihat setiap jenis hiu yang
muncul dan perilaku yang ditunjukkan. Video yang
didapatkan sebanyak 90 kali rekaman , namun video
yang memiliki hiu sebanyak 24 rekaman.

Gambar 1.Peta stasiun penelitian
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Analisis data yang digunakan untuk
membandingkan antara zona (jenis dan jumlah) dan
kedalaman adalah analisis deskriptif. Analisis tingkah
laku hiu juga digunakan secara deskriptif. Untuk
tingkah laku dibagi atas lima kategori dan kondisi ikan

non-hiu di sekitar umpan saat hiu muncul dibagi atas
dua kategori (Tabel. 1), dimana kategori ini dibuat
sendiri berdasarkan kemungkinan tingkah laku yang
akan muncul.

Tabel 1. Kategori tingkah laku hiu dan kondisi umpan saat hiu muncul

 

Kondisi ikan non-hiu saat hiu muncul Tingkah laku hiu 

A. Terdapat Feeding Frenzy ikan non-hiu 
pada  umpan B. Tidak terdapat Feeding Frenzy ikan non-hiu pada umpan 

1. Bolak-balik mendekati umpan 
2. Bolak-balik tapi tidak mendekati umpan 
3. Mendekati umpan lalu menjauh 
4. Hanya lewat saja tanpa mendekati umpan 
5. Memakan umpan 

HASIL
Berdasarkan hasil rekam video, ditemukan empat

jenis hiu yaitu Carcharhinus melanopterus yang
muncul sebanyak 23 kali, Hemipristis elongata (satu
kali), Sphyrna lewini (dua kali), dan Eucrossorhinus
dasypogon (satu kali). Jumlah hiu yang ditemukan
berdasarkan zona/kawasan yaitu KLT (Kawasan
Larang Tangkap)  sebanyak 12 kemunculan yang
terdiri dari 10 kali kemunculan Carcharhinus

melanopterus yang berjumlah antara 1- 2 tiap
kemunculannya, dan masing-masing satu
kemunculan hiu dari jenis Hemipristis elongata dan
Eucrossorhinus dasypogon. Sedangkan untuk
Kawasan Pemanfaatan (KP)  ditemukan sebanyak
15 kemunculan yang terdiri dari 13 kali kemunculan
Carcharhinus melanopterus yang berjumlah antara 1-
2ekor per kemunculan, dan dua ekorSphyrna lewini
(Gambar 2).

Hemipristis elongata Sphyrna lewini Eucrossorhinus 
dasypogon 

Gambar 2.Frekuensi kemunculan individu hiu berdasarkan zona/kawasan
Berdasarkan kedalaman, jumlah hiu yang

ditemukan di perairan dangkal (shallow) kisaran
kedalam 2-10 m sebanyak 11 kemunculan satu jenis
hiu yaitu Carcharhinus melanopterus. Pada perairan
pertengahan (kedalaman antara 20-30 m) juga
ditemukan 11 kemunculan yang terdiri dari sembilan
kali kemunculan Carcharhinus melanopterus dengan
jumlah individu antara 1-2ekor, satu ekor Sphyrna
lewini, dan satu ekor Eucrossorhinus dasypogon.
Sedangkan untuk perairan dalam antara 50-80 m
(Deep) hanya ditemukan 5 kemunculan hiu yang
terdiri dari 2 jenis hiu yaitu jenis Carcharhinus

melanopterus sebanyak empat kali  dan Hemipristis
elongata satu kali (Gambar 3).

Jenis hiu yang ditemukan pada saat terdapat
feeding frenzy ikan non-hiu di sekitar umpan (A)
sebanyak dua jenis yaitu Carcharhinus melanopterus
dan Hemipristis elongata. Sedangkan hiu yang
ditemukan saat tanpa feeding frenzy (B) sebanyak
tiga jenis yaitu Carcharhinus melanopterus, Sphyrna
lewini, dan Eucrossorhinus dasypogon. Carcharhinus
melanopterus lebih dominan hanya lewat saja tanpa
mendekati umpan  dengan kondisi umpan tidak
terdapat feeding frenzy (B4). Hiu Hemipristis elongata
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hanya ditemukan saat terdapat feeding frenzy pada
umpan. Tingkah laku yang ditunjukkan yaitu bolak-
balik mendekati umpan (A1). Jenis hiu Sphyrna lewini
terekam memakan umpan saat terdapat feeding frenzy
(A5) dan saat tanpa feeding frenzy hiu ini hanya lewat

saja tanpa mendekati umpan (B4). Jenis hiu
Eucrossorhinus dasypogon menunjukkan tingkah laku
mendekati umpan lalu menjauh dengan kondisi umpan
tanpa feeding frenzy (B3).

 

Hemipristis elongata Sphyrna lewini Eucrossorhinus dasypogon Carcharhinus melanopterus 
Gambar 3.Sebaran frekuensi kemunculan hiu berdasarkan kedalaman

 

Hemipristis elongata Sphyrna lewini Eucrossorhinus dasypogon Carcharhinusmelanopterus 

Gambar 4.Tingkah laku hiu berdasarkan keberadaan feeding frenzy ikan non-hiu di sekitar umpan
PEMBAHASAN

Jumlah hiu yang didapatkan di KP lebih besar
dibandingkan dengan jumlah hiu di KLT. Pada
umumnya KP merupakan tempat pemijahan bagi
ikan-ikan. Jenis Carcharhinus melanopterus
mendominasi di setiap kedalaman. Hal ini
dikarenakan hiu jenis Carcharhinus melanopterus
mampu hidup di daerah terumbu karang di perairan
dangkal hingga kisaran kedalaman 75m (Myers,
1999) dan spesies ini merupakan spesies yang paling
sering dijumpai pada daerah terumbu karang di daerah
tropis (Randall and Hoover, 1995). Jenis Hemipristis
elongata ditemukan di kedalaman 47m karena jenis
ini hidup di kedalaman bawah hingga sekitar 135m
(Last and Stevens, 1994) dan hiu ini hidup di perairan
tropis di tepi pantai dan lepas pantai (Compagno,
1984). Untuk jenis Eucrossorhinus dasypogon dapat
hidup pada kisaran kedalaman 2-40m sehingga masih

ditemukan pada kedalaman antara 35m (Mid) (Lieske
and Myers, 1994). Selain itu, jenis Eucrossorhinus
dasypogon ini merupakan hewan nokturnal atau aktif
pada malam hari sehingga kemunculannya hanya
sedikit yang terekam dan banyak ditemukan di tepi
pantai pada terumbu karang, biasanya terlihat di atas
karang atau celah-celah karang. Jenis Sphyrna lewini
ditemukan pada kedalaman Mid. Hiu ini dapat hidup
di kisaran kedalaman 0-512m tetapi biasanya
ditemukan di kedalaman 0-25m (Sanches, 1991). Hiu
ini ditemukan pada titik stasiun yang merupakan
daerah teluk. Hal ini merujuk pada  Compagno (1984)
bahwa hiu jenis Sphyrna lewini sering mendekati
perairan dekat pantai dan memasuki teluk tertutup
dan muara. Hiu yang masih muda biasanya berada
di perairan pantai dekat teluk tetapi pada saat dewasa
berpindah ke perairan yang lebih dalam hingga
akhirnya berpindah ke perairan terbuka (Compagno,
1984). Carcharhinus melanopterus (Gambar 5) lebih
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sering lewat saja tanpa mendekati umpan  dengan
kondisi umpan tidak terdapat feeding frenzy ikan non-
hiu (B4). Meskipun hiu ini juga muncul pada saat
feeding frenzy ikan non-hiu, namun keberadaan
tersebut tidak membuat hiu ini tertarik mendekati
umpan tetapi hanya bolak-balik (A2). Menurut
Compagno (1984), hiu jenis ini umumya kurang agresif

dalam mengambil umpan dan memangsa ikan yang
terluka. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sianipar
(2012), hiu Carcharhinus melanopterus tidak
memangsa ikan yang terluka akibat penembakan. Hiu
ini hanya terus-menerus berenang di wilayah
penembakan ikan selama darah ikan masih terdapat
di air.

Gambar 5.Carcharhinus melanopterus
Makanan dari hiu karang sirip hitam ini berupa ikan

kecil dan invertebrata, termasuk ikan belanak, kerapu,
butana, sotong, cumi-cumi, gurita, dan udang. Jenis
Carcharhinus melanopterus adalah salah satu dari tiga
jenis hiu yang paling umum ditemui pada terumbu
karang (selain jenis Triaenodon obesus  dan
Carcharhinus amblyrhynchos) (Compagno, 1984).
Carcharhinus melanopterus lebih menyukai perairan
dangkal dekat pantai dengan kedalaman hanya
beberapa meter saja dan biasanya muncul di zona

intertidal. Selain itu, kekuatan renangnya tergolong
kuat dan aktif namun jarang mengelompok. Jenis ini
tergolong vivipar dengan jumlah anak dua hingga
empat, umumnya empat dengan periode kehamilan
sekitar 16 bulan (Compagno, 1984).

Hiu Hemipristis elongata (Gambar 6) hanya
ditemukan saat terdapat feeding frenzy ikan non-hiu
pada umpan. Tingkah laku yang ditunjukkan yaitu
bolak-balik mendekati umpan (A1).

Gambar 6.Hemipristis elongata
Pada umumnya, hiu jenis Hemipristis elongata

memakan berbagai ikan seperti ikan teri, ikan nomei,
ikan pelagis, ikan gulamah, hiu karang abu-abu, dan
pari kampret. Dengan ukuran yang dapat mencapai
240cm, jenis hiu ini dianggap berpotensi berbahaya

dengan tubuhnya yang besar walaupun belum pernah
tercatat menyerang manusia. Jenis hiu ini tergolong
vivipar dengan jumlah anak 6-8 ekor. Ukuran jantan
remaja sekitar 73-106 cm dan dewasa 120-145cm.
Sedangkan betina saat dewasa mencapai ukuran
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170-218cm dengan ukuran saat lahir sekitar 45cm.
Hiu ini memiliki habitat di pesisir tropis, perairan lepas
pantai, dan landasan kontinen (Compagno, 1984).

Jenis hiu Sphyrna lewini (Gambar 7) terekam
memakan umpan saat terdapat feeding frenzy ikan

Gambar 7.Sphyrna lewini
Hiu yang juga dikenal dengan nama hiu martil ini

diketahui memangsa berbagai jenis ikan dan
invertebrata seperti cumi, sarden, haring, teri, bandeng
laut, belut kebun, barakuda, ikan pelagis, kakatua,
ikan kepe-kepe, butana, ikan gobi, hiu pisang, hiu
karang sirip hitam (Carcharhinus melanopterus), hiu
malaikat, ikan pari, gurita, siput, udang, udang mantis,
kepiting, lobster, dan isopoda (Compagno, 1984). Hiu
ini tergolong vivipar dengan jumlah anak 12 hingga 41
ekor dengan masa kandungan 9-10 bulan (White,
2006).

Jenis hiu Eucrossorhinus dasypogon (Gambar 8)
menunjukkan tingkah laku mendekati umpan lalu

menjauh dengan kondisi umpan tanpa feeding frenzy
ikan non-hiu (B3).  Jenis hiu ini diketahui biasa
memangsa ikan demersal dan invertebrata sehingga
kurang tertarik dengan umpan. Keberadaan umpan
sempat menarik perhatian hiu ini, tetapi kemudian
pergi karena bukan merupakan mangsa dan waktu
makan dari hiu ini. Eucrossorhinus dasypogon atau
Tasseled Wobbegong ini merupakan hiu yang
nokturnal atau aktif pada malam hari sehingga
mangsanya juga berupa ikan-ikan demersal seperti
Squirrelfish dan Soldierfish (Holocentridae) serta
Pempheridae dan invertebrata nokturnal (Compagno,
1984).

non-hiu (A5). Pada saat yang lain ketika tanpa feeding
frenzy ikan non-hiu, hiu ini hanya lewat saja tanpa
mendekati umpan (B4). Hal ini diduga tingkah laku
hiu Sphyrna lewini dipengaruhi oleh keberadaan
feeding frenzy ikan non-hiu.

 
Gambar 8.Eucrossorhinus dasypogon
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KESIMPULAN
Jenis hiu yang ditemukan sebanyak empat jenis

yaitu Carcharhinus melanopterus, Hemipristis
elongate, Sphyrna lewini, dan Eucrossorhinus
dasypogon. Dari keempat jenis tersebut, hiu
Carcharhinus melanopterus merupakan jenis yang
umum ditemukan dan sphyrna lewini merupakan satu-
satunya hiu yang tertarik dan memakan umpan.
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Identifikasi……………..di Perairan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Yusma, A.M.I., et al)

IDENTIFIKASI KEMUNCULAN HIU PAUS (Rhincodon typus) DI PERAIRAN
TALISAYAN, KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

IDENTIFICATION OF WHALE SHARK (Rhincodon typus)
IN TALISAYAN WATERS, BERAU DISTRICT, EAST KALIMANTAN PROVINCE

A. Muh. Ishak Yusma1), Casandra Tania2), Ricky1),SJ Junaidi1),  Adnan3) dan Lepri Otolu4)

1Balai Pengelolaan Sumberdaya  Pesisir dan Laut  (BPSPL) Pontianak
2WWF Indonesia

3Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman
4Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Berau

ABSTRAK
Hiu paus merupakan ikan terbesar di dunia dengan karakteristik biologi yakni pertumbuhan

dan proses kematangan seksual lambat, serta berumur panjang. Walaupun ukuran tubuhnya
besar, masih banyak hal yang tidak diketahui dari ikan karismatik yang sering menjadi target
kunjungan wisata ini. Hiu paus yang telah dilindungi secara penuh melalui Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan
Hiu Paus (Rhincodon typus). Hiu paus dapat ditemukan di Perairan Talisayan Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur pada waktu tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
individu hiu paus,mendokumentasikan lokasi dan waktu kemunculan hiu paus. Survei dilakukan
pada tanggal 16-19 September 2014 di Perairan Talisayan. Metode yang digunakan adalah
melakukan Photo Identification yang dapat membedakan tiap individu berdasarkan pola totol-totol
putih yang unik dan tidak pernah berubah seperti sidik jari. Hasil identifikasi di Perairan Talisayan
ditemukan 10 ekor individu hiu paus yang terdiri dari 9 ekor jantan dan 1 ekor betina, dengan
ukuran berkisar dari 2 sampai 7 meter, ukuran tersebut termasuk kelompok belum dewasa. Hiu
paus biasa muncul ketika bagan beroperasi di Talisayan yaitu ketika musim Selatan (Juni-Oktober
atau Mei-Desember), sementara bagan tidak beroperasi di musim Utara karena cuaca buruk.
Keberadaan hiu paus di Perairan Talisayan-Berau memberikan peluang untuk pengembangan
sektor pariwisata daerah. Namun demikian pengembangan sektor pariwisata ini perlu dilakukan
dengan berlandaskan pada data dan informasi mengenai kemunculan hiu paus. Regulasi
kepariwisataan seperti aturan berinteraksi dengan hiu paus perlu disiapkan dan disosialisasikan
agar pariwisata yang berkembang tidak menjadi pariwisata liar yang tidak ramah lingkungan.
KATA KUNCI: Identifikasi, hiu paus, Talisayan, Berau, Kalimantan Timur
ABSTRACT

Whale shark is the largest fish in the world, they have biological characteristics such as slow
growth, slow sexual maturation, and long-lived. Despite of their large size, there are still a lot of
unknown aspects from this charismatic fish which has become target for tourist’s attraction. Whale
sharks are fully protected by the Marine and Fisheries Ministerial Decree No. 18 Year 2013 on the
Declaration of Whale Shark (Rhincodon typus) Full Protection Status. Whale sharks can be found
in Talisayan waters, Berau District, East Kalimantan Province during specific times. The objective
of this study is to identify individual whale sharks and to document whale shark sighting area and
time. This survey was conducted on 16-19 September 2014 in Talisayan waters. Photo Identification
(Photo ID) was used to identify different individuals based on unique and unchangeable white spot
pattern which acts like fingerprint. Based on Photo ID. During the survey, 10 whale sharks were
identified which included 9 males and 1 female with size range from 2 to 7 m, this meant that they
were all adolescents. Whale sharks are usually seen when lift-nets operate during the southern
wind season (June-October or May-December). Lift nets do not operate during the northern wind
season due to bad weather. The presence of whale sharks in Talisayan gives opportunity to develop
local tourism sector. However, tourism should be developed based on whale shark sighting data
and information. Tourism regulation like whale shark code of conduct needs to be well-prepared
and socialized to ensure that tourism will grow without jeopardizing the environment.
KEYWORDS: Identification, whale shark, Talisayan, Berau, East Kalimantan
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PENDAHULUAN
Hiu paus (Rhincodon typus) sebagai jenis ikan yang

dilindungi secara penuh melalui Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2013 tentang
Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu
Paus. Proses penetapan status perlindungan ikan hiu
paus ini sudah melalui tahapan yang diatur dalam
Permen KP No. 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan, yang
meliputi Usulan Inisiatif, Verifikasi Usulan, Analisis
Kebijakan, Rekomendasi Ilmiah, dan Penetapan.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku
Otoritas Keilmuan juga telah memberikan
rekomendasi perlindungan penuh ikan hiu
paus melalui surat Nomor.  2425/IPH.1/KS.02/X/
2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Perlindungan
Ikan Hiu Paus. Dalam rekomendasi tersebut
disebutkan  bahwa ikan hiu paus sudah memenuhi
kriteria sebagai ikan yang statusnya perlu dilindungi
secara penuh sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya
Ikan.

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk
mengurangi masalah dan tekanan terhadap sumber
daya hayati tersebut, adalah melakukan pengawasan,
dan pengendalian dari kegiatan pemanfaatannya
khususnya dalam bentuk perdagangan. Kebijakan
pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar untuk
kepentingan perdagangan bersumber dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam Pemerintah
Negara Republik Indonesia, dan konvensi yang
mengatur perdagangan tumbuhan dan satwa liar
secara internasional termasuk dari jenis biota perairan.

Hiu paus merupakan ikan terbesar di dunia, diduga
ukurannya dapat mencapai 18 m dengan karakteristik
biologi yakni pertumbuhan dan proses kematangan
seksual lambat, serta berumur panjang (Compagno,
2001). Walaupun ukuran tubuhnya besar, masih
banyak hal yang tidak diketahui dari ikan karismatik
yang sering menjadi target kunjungan wisataini. Hiu
paus lebih banyak dimanfaatkan sebagai daya tarik
wisata  karena sifatnya yang cenderung bersahabat
kepada  nelayan, penyelam ataupun wisatawan (Fahmi
dan Dharmadi, 2013).

Di Indonesia, hiu paus dapat ditemui di perairan
Sabang, Situbondo, Bali, Nusa Tenggara, Alor, Flores,
Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua (Tania dan Noor,
2014). Kehadirannya di daerah Probolinggo, Jawa
Timur cenderung bersifat musiman (Januari-Maret),
sementara di   Kwatisore, Taman Nasional Teluk
Cenderawasih (TNTC) Papua keberadaan hiu paus
terlihat sepanjang tahun. Data dari Kalimantan Timur

hanya berasal dari Derawan, namun sejak akhir tahun
2013, hiu paus muncul di sekitar bagan di Perairan
Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Dengan penetapan hiu paus sebagai jenis ikan
dilindungi, pemerintah Indonesia telah menunjukan
komitmennya sebagai negara yang serius dalam
upaya konservasi hiu di tingkat nasional. Upaya
pengelolaan konservasi hiu paus ini diharapkan dapat
memberi dampak positif bagi pencitraan  dunia
perikanan dan pariwisata Indonesia di mata dunia.
Sebagai tindak lanjut dari penetapan hiu paus yang
dilindungi penuh di perairan Indonesia, Kementerian
Kelautan dan Perikanan akan melakukan kegiatan
sosialisasi, pengawasan, penyusunan rencana
pengelolaan dan monitoring populasi.

Guna mendukung kegiatan tersebut, Balai
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut  (BPSPL)
Pontianak telah melaksanakan survei pendahuluan
di perairan Talisayan bekerjasama dengan Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau, WWF
Indonesia, dan Universitas Mulawarman dengan tujuan
untuk mengidentif ikasi individu hiu paus,
mendokumentasikan lokasi dan waktu kemunculan,
dan melakukan sosialisasi kepada pemerintah dan
masyarakat setempat.
METODE

Kegiatan survei dilaksanakan di Perairan Talisayan,
Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan
Timur pada tanggal 16-19 September 2014. Penetuan
waktu  survei tersebut dengan mempertimbangan
bulan gelap dan musim selatan dimana bagan-bagan
beroperasi pada malam hari di Perairan talisayan.

Pengamatan  dilakukan di  bagan yang diduga
merupakan lokasi tempat hiu paus biasa muncul di
sekitar bagan yang berada di sebelah Timur,
berdekatan dengan pantai/daratan dengan jumlah 17
bagan. Survei dilaksanakan pada dini hari (pukul 01.00
WITA) sampai dengan pagi hari (pukul 09.00 WITA).
Pelaksanaan survei menyesuaikan dengan waktu
pasang-surut air laut yang mempengaruhi mobilitas
perahu (dompeng) yang digunakan tim survei. Setiap
tiba di bagan yang baru, dilakukakan pengambilan
koordinat/posisi bagan dengan menggunakan GPS
Garmin Montana 650. Rute perjalanan direkam dengan
fasilitas tracking pada GPS.

Pengambilan data juga dilakukan  melalui
wawancara dengan nelayan bagan. Data yang
dihimpun meliputi jenis dan jumlah tangkapan ikan,
serta frekuensi kemunculan hiu paus. Untuk
mengetahui kemunculan hiu paus, dilakukan
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pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh tim
survei dan dibantu nelayan bagan. Pencatatan atau
perekaman data dilakukan dengan menggunakan
aplikasi Akvo FLOW dan GPS Status dalam Tabel
Nexus-Asus yang berbasis Android. Data yang sudah
tersimpan dalam tablet kemudian dikirim ke dan bisa
diunduh (download) di Website Akvo FLOW
(wwfid.akvoflow.org).

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi
individu hiu paus adalah Photo ID karena mudah
membedakan tiap individu berdasarkan pola totol-totol
putih yang unik dan tidak pernah berubah seperti sidik
jari. Pengolahan foto dilakukan dengan menggunakan
Paint.NET dan I3S2. Foto dari individu yang baru
kemudian dimasukkan ke dalam database foto hiu
paus dan data kemunculan hiu paus dimasukkan ke
dalam metadata di Microsoft Excel (Tania dan Noor,
2014).

Pengamatan dilakukan secara langsung di dalam
air pada saat pagi hari dalam kondisi perairan cukup
pencahayaan.Pengambilan Photo ID dengan
menggunakan kamera underwater Canon G15. Photo
ID merupakan metode yang digunakan untuk
mengidentifikasi individu hiu paus yang berbeda
berdasarkan pola totol-totol putih yang unik pada tiap
individu, terutama di sebelah kiri di antara insang
terakhir dan ujung sirip dorsal (Hartog dan Reijns, 2007
dan Pierce, 2007). Estimasi panjang dilakukan dengan
membandingkan panjang hiu paus dengan panjang
tubuh pengamat atau objek lain seperti bagan atau
perahu. Jenis kelamin ditentukan dengan ada tidaknya
klasper di bawah sirip perut.
HASIL

Jumlah total bagan di Perairan Talisayan adalah
60  unit, namun hanya 17 unit bagan yang dilakukan
pengamatan  karena keberadaan bagan tersebut relatif
dekat dengan mulut sungai (atau sekitar satu jam
perjalanan dengan menggunakan perahu dompeng).
Keberadaan bagan berpindah-pindah tergatung kepada
hasil tangkapan yang diperoleh nelayan.Bagan di
perairan Talisayan beroperasi pada saat Musim
Selatan yang merupakan musim teduh yang terjadi

pada bulan Juni-Oktober atau Mei-Desember. Pada
saat Musim Utara (Nopember-Mei atau Januari-April)
yang merupakan musim angin kuat, maka aktivitas
penangkapan ikan dengan bagan pindah ke Pulau
Mataha.

Aktivitas penangkapan ikan dengan bagan
menggunakan cahaya dari lampu yang   bertujuan
untuk menarik gerombolan ikan masuk kedalam jaring
bagan. Bagan dioperasikan dari pukul 18.00 sampai
6.00 WIT. Pada saat bulan purnama tidak ada aktivitas
penangkapan ikan dengan menggunakan bagan
karena cahaya bulan purnama mengakibatkan tidak
ada ikan yang mendekati jaring bagan sehingga hasil
tangkapan bagan cenderung berkurang (Himawan et
al., 2015).

Jenis tangkapan bagan yang tertinggi adalah ikan
teri (Stolephorus spp), dengan rata-rata 162 ± 67,5
kg per bagan per malam (Gambar 1). Jenis ikan teri
menjadi target tangkapan utama bagi nelayan bagan
di daerahTalisayan (Komarudin, komunikasi pribadi,
Sept 2014). Rata-rata tangkapan bagan per malam
adalah 191 ± 117,3 kg. Hasil tangkapan ikan
maksimum dapat mencapai 500 kg/malam/bagan.
Ikan tembang merupakan jenis ikan tangkapan
tertinggi kedua, namun sayangnya belum
dimanfaatkan oleh masyarakat karena nilai jualnya
rendah. Akibatnya tembang lebih banyak dibuang ke
laut dan dapat dimanfaatkan oleh hiu paus sebagai
makanannya.

Selama survei, teridentifikasi 10 ekor hiu paus
terdiri dari 9 ekor berjenis kelamin jantan  dan 1 ekor
berkelamin betina (Gambar 2). Panjang rata-rata hiu
paus yaitu 3,4 ±1,5 m dengan kisaran antara 2-7 m
(Tabel 1). Sebagian besar hiu paus yang teridentifikasi
(60%) memiliki tanda-tanda luka pada tubuhnya
(Gambar 3), dengan luka paling banyak ditemukan
pada sirip punggung pertama dalam bentuk luka
gores. Luka gores ini diduga disebabkan oleh interaksi
dengan bagan atau perahu yang berada di permukaan.
Selain luka gores di sirip, ditemukan luka pada bagian
bibir dan ekor hiu paus. Lokasi kemunculan hiu paus
di Perairan Talisayan ditampilkan pada Gambar 4.
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Tabel 1.  Hasil Identifikasi Hiu Paus di Perairan Talisayan berdasarkan Photo ID
 

No Date 
ID  Hiu 
Paus 

Talisayan  
Foto ID Jenis Kelamin Size (m) Tanda Luka/Ciri Khusus Aktivitas 

1. 
16 

Sept 
2014 

ID_TS001 Jantan 
 

6 s.d. 
7  

meter 
Mulus Makan 

2. 
16 

Sept 2014 ID_TS002 
 

Jantan  
2 s.d. 

3 meter 
Luka gores di sirip dorsal pertama Makan 

3. 17 Sept 
2014 

ID_TS003 
 

Jantan 
 

3 
meter 

Penuh lumpur dan banyak 
remoranya 

Makan 

4. 
17 

Sept 
2014 

ID_TS004 
 

Jantan 
 4 s.d. 

5 
meter 

Luka gores di sirip 
dorsal pertama, 

luka di bibir (baru) 
Bermain 

5. 17 Sept 
2014 

ID_TS005 
 

Jantan 2 
meter Mulus Bermain 

6. 17 Sept 
2014 

ID_TS006 
 

Jantan 3 meter Luka gores di sirip dorsal pertama Bermain 

7. 
18 

Sept 2014 ID_TS007 
 

Jantan 2 
meter Mulus Makan 

8. 
18 

Sept 2014 ID_TS008 
 

Jantan 4 meter Luka gores di sirip dorsal pertama Makan 

 
 9. 
  
 

18 Sept 
2014 

ID_TS009 
 

Jantan 3 
meter 

Luka gores di sirip dorsal pertama, 
bekas luka di batang ekor 

Bermain  

10. 18 Sept 
2014 

ID_TS010 
 

Betina 3 
meter 

Luka gores di sirip dorsal pertama, 
kroak di ekor 
bagian bawah 

Melintas 

Sumber : Hasil Survey BPSPL Pontianak 2014

Tema: 1107-113
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Gambar 1.Rata-rata Jumlah dan Jenis Tangkapan per Bagan per Malam

Gambar 2.Komposisi Jenis Kelamin Hiu Paus (kiri) dan Komposisi Tanda-tanda Luka Hiu Paus yang
diidentifikasi di Talisayan (kanan)

 Gambar 3.Tanda Luka hiu paus yang dijumpai di Talisayan
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Gambar 4.Peta Lokasi Kemunculan Hiu Paus di Bagan Perairan Talisayan
PEMBAHASAN
Kemunculan dan Karakteristik Hiu Paus

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebanyak
17 (65%) unit bagan yang beroperasi di perairan
Talisayan telah menarik perhatian hiu paus untuk
berenang disekitarnya. Hal ini disebabkan dalam jaring
bagan terdapat banyak ikan-ikan pelagis yang menjadi
makanannya. Ketertarikan hiu paus tersebut
kemungkinan juga akan menyebar ke bagan-bagan
lainnya yang ada di sekitar perairan tersebut.

Hiu paus lebih sering berada disekitar bagan antara
pukul 6.00-8.59 WITA. Pada saat itulah pemilik bagan
menarik/menaikkan jaring bagan, biasanya ikan-ikan
pelagis banyak yang terkumpul dan sebagian yang
kurang/tidak memiliki nilai ekonomis dibuang ke laut
oleh nelayan bagan. Ikan ikan berukuran kecil yang
tidak bernilai ekonomis inilah yang kemudian menjadi
makanan hiu paus tersebut. Fenomena yang sama
ditemukan juga di Taman Nasional Teluk
Cenderawasih (TNTC), Papua (Tania et al., 2013).

Ikan tembang yang tidak bernilai ekonomis bagi
masyarakat di Talisayan yang dibuang ke laut jika
diolah dengan baik dapat dipasarkan keluar daerah
Talisayan. Hal ini mendorong Pemerintah daerah untuk
mengembangkan produk olahan dari ikan tembang.
Misalnya hasil tangkapan ikan tembang diolah
menjadi ikan asin dan dapat dipasarkan di luar daerah
sehingga memiliki nilai tambah secara ekonomi bagi
masyarakat lokal.

Hiu paus yang berada di perairan Talisayan
termasuk kelompok muda. Hiu paus jantan dewasa

diketahui akan matang kelamin  pada saat ukuran
antara 7-8 m, sedangkan untuk hiu paus betina matang
kelaminnya dicapai pada ukuran lebih dari 10 m (Joung
et al., 1996).

Perairan Talisayan dapat dikatakan sebagai lokasi
untuk mencari makan (feeding ground) untuk hiu paus.
Di beberapa lokasi hiu paus muncul dan beragregasi
terkait dengan kelimpahan ikan-ikan pelagis di sekitar
bagan sebagai makanannya. Pola kemunculan dan
karakteristik individu hiu paus yang ditemukan di
Perairan Talisayan mirip dengan yang ditemukan di
lokasi agregasi hiu paus lainnya di Indonesia yaitu di
TNTC. Hiu paus muncul ke permukaan dan
berinteraksi dengan bagan untuk makan. Sebagian
besar kelompok hiu paus yang muncul berjenis
kelamin jantan dan belum dewasa (Tania et al., 2013;
Tania, 2013; Stewart, 2014).
Hubungan antara Bagan dan Hiu Paus

Di perairan Talisayan, hiu paus muncul di sekitar
bagan yang beroperasi setiap malam terutama saat
bulan gelap. Bagan menangkap ikan-ikan pelagis kecil
yang merupakan makanan hiu paus. Kebiasaan
nelayan bagan membuang ikan yang bukan target
(terutama ikan tembang) menyebabkan hiu paus
tertarik dan muncul di sekitar bagan (Tania et al. 2013,
Tania, 2013; Stewart, 2014).

Nelayan setempat percaya bahwa kemunculan hiu
paus yang biasa disebut dengan Labetti (Si Bintik)
oleh nelayan Bugis atau hiu tutul secara umum
membawa nasib baik. Nelayan menganggap bahwa
saat hiu paus muncul, biasanya hiu paus akan datang
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dengan rombongan ikan pelagis yang memang
menjadi target tangkapan nelayan bagan (Komarudin,
komunikasi pribadi, Sept 2014).

Bagan memiliki peran untuk menarik kedatangan
hiu paus dan mempermudah terjadinya interaksi
antara hiu paus dan manusia. Hiu paus muncul di
sekitar perairan Talisayan hampir setiap malam,
terutama di sekitar bagan. Hiu paus diketahui kadang
muncul tidak di sekitar bagan, namun hal tersebut
sangat jarang terjadi (Komarudin, komunikasi pribadi,
Sept 2014).

Hal ini menunjukkan bahwa perairan Talisayan
berpotensi sebagai pariwisata hiu paus yang dapat
mendukung peningkatan pendapatan asli daerah jika
dikelola dengan baik. Wisata hiu paus dapat terwujud
jika ada kerjasama antara pemerintah daerah
denganlembaga swadaya masyarakat yang
berpengalaman dalam melakukan penengelolaan
wisata hiu paus misalnya dengan WWF Indonesia.
KESIMPULAN DAN SARAN

Perairan Talisayan memiliki potensi sumberdaya
ikan-ikan pelagis yang tinggi dan menarik kedatangan
ikan hiu paus (Rhincodon typus)di sekitar bagan. Hiu
paus yang teridentifikasi di Perairan Talisayan
berjumlah10 ekor hiu paus yakni 9 ekor berjenis
kelamin jantan  dan 1 ekor berkelamin betina dengan
panjang berkisar 2-7 m dan masih masuk kategori
belum dewasa, yang mengindikasikan perairan
Talisayan merupakan tempat hiu paus mencari makan
(feeding ground).

Kemunculan hiu paus memberikan peluang untuk
pengembangan sektor kepariwisataan daerah, namun
pengembangan sektor pariwisata perlu dilakukan
dengan berlandaskan pada data dan informasi
mengenai kemunculan hiu paus. Aturan/regulasi
kepariwisataan seperti aturan berinteraksi dengan hiu
paus perlu disiapkan dan disosialisasikan agar
pariwisata dapat berkembang. Pengembangan
pariwisata hiu paus di daerah ini akan terwujud selain
dukungan dari pemerintah daerah dan LSM juga perlu
peran aktif masyarakat lokal.
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KEMUNCULAN HIU PAUS (Rhincodon typus)
DI PESISIR KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR

THE OCCURRENCES OF WHALE SHARK (Rhincodon typus)
IN COASTAL PROBOLINGGO, EAST JAVA

Nenden Siti Noviyanti1, Mohammad Mukhlis Kamal1, Yusli Wardiatno1
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ABSTRAK

Kemunculan ikan hiu paus (Rhincodon typus) yang terjadi antara bulan Desember – Maret
setiap tahunnya di kawasan pesisir Probolinggo dan sekitarnya adalah fenomena alamiah yang
perlu diteliti alasan kehadiran hewan Chondrichthyes ini berulang pada tempat dan waktu yang
sama. Pendekatan penelitiannya adalah dengan melakukan pencacahan jumlah, lokasi dan waktu
kehadiran, serta tingkah lakunya. Pada saat yang sama dilakukan pengamatan secara visual
terhadap kondisi kondisi lingkungan perairan, dan eksplorasi kawasan habitat berdasarkan
informasi dan data yang tersedia. Observasi lapangan dilakukan selama 12 hari dalam Maret
2015 pada kondisi bulan gelap. Pengamatan dilakukan dari atas kapal kayu bermesin 25 – 40 pK
berukuran 8 m. Waktu, koordinat, kondisi cuaca, jumlah, dan tingkah laku hiu paus yang ditemukan
dicatat.  Hiu paus dapat teramati mulai pagi hingga sore. Posisi kemunculan cenderung mendekati
bibir pantai dengan kedalaman maksimum 20 meter, saat cuaca cerah atau sedikit berawan, arus
permukaan relatif tenang, dan angin utara berkecepatan rendah. Ditemukan 71 ekor individu ikan
selama waktu pengamatan dengan kisaran jumlah kemunculan 2 – 14 ekor per hari.  Saat cuaca
terik atau perairan bergelombang karena bertambahnya kecepatan angin, ikan cenderung tidak
muncul meskipun masih dapat diamati dari permukaan. Ukuran ikan hiu paus yang teramati
berkisar antara 2-8 meter. Hiu paus tidak memberikan reaksi menghindar atas kehadiran
pengunjung bilamana aktifitas makannya tidak terganggu. Eksplorasi terhadap kondisi geografis
perairan, batimetri, oseanografi fisik, dan kemelimpahan makanan diduga merupakan faktor
penting bagi kemunculan hewan ini di lokasi studi.
KATA KUNCI: Pesisir Probolinggo, hiu paus (Rhincodon typus), kemunculan, kondisi

lingkungan
ABSTRACT

The occurrences of whale shark (Rhincodon typus) happens between December to March
annually in coastal area Probolinggo and surrounding is a natural phenomenon that needs to be
investigated where this Chondrichthyes appears at the same place and time repeatedly.  This
research approach are with enumerate the number, location and time attendance, and behavior.
At the same time, conducted a visual observation of water environmental condition, and exploration
of habitats, based on information and data. Field observations carried out during 12 days in March
2015 on the dark moon condition. Observations were made from a wooden boat powered 25-40 pK
with length 8 m. Time, coordinates, weather conditions, amount and behavior of whale sharks
discovered directly noted. Whale sharks can be observed from morning to afternoon. The
occurrences position tends to approach the shoreline with a maximum depth 20 meters, when the
weather is sunny or slightly cloudy, surface currents are relatively calm, and the north wind speed is
low. During the study, 71 whale sharks have been found with the range number of the occurrences
is 2-14 whale sharks per day. When the weather is blistering or water surging due to increased wind
speeds, the whale sharks tends to not show up even though they can be observed from the surface.
The size of the whale sharks observed ranged from 2-8 meters. The whale shark does not react to
the presence of visitors, as long as does not disturb their eating activity. Exploration of geographical
conditions the waters, bathymetry, physical oceanography, and the abundance of food suspected
to be an important factor for the occurrences of these animals in the study area.
KEYWORDS: Coastal Probolinggo, Whale Sharks (Rhincodon typus), Occurrences,

Environmental Conditions
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PENDAHULUAN
Ikan hiu paus, Rhincodon typus merupakan

spesies ikan terbesar di dunia. Ukuran ikan yang
merupakan satu-satunya spesies dari Famili
Rhincodontidae ini dapat mencapai 20 meter dan
bobot 34 ton (Norman 2013). Habitat hiu paus tersebar
di perairan tropis hingga subtropis hangat  di antara
300 LU dan 350 LS (Compagno 2001). Berbeda dengan
spesies hiu lainnya yang merupakan pemangsa, hiu
paus cenderung jinak dan merupakan pemakan
plankton. Berdasarkan pengamatan dan penelitian
yang telah dilakukan sebelumnya, isi perut hiu paus
terdiri dari berbagai jenis plankton, seperti copepoda,
cacing panah (Caetognata), larva kepiting, moluska,
krustasea, telur ikan karang, ikan berukuran kecil,
ubur-ubur dan cumi-cumi (Motta et al. 2010).

Lembaga konservasi alam internasional IUCN (the
International Union Conservation of Nature)
menetapkan status konservasi hiu paus sebagai
spesies hiu yang rentan mengalami kepunahan (VU -
Vulnerable). Selain itu menurut CITES, hiu paus
masuk dalam daftar Appendik II yang menunjukan
secara global belum terancam punah, tetapi dapat
terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut
tanpa adanya pengaturan. Untuk kasus Indonesia,
berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan No. 18 Tahun 2013, hiu paus (R. typus)
ditetapkan sebagai spesies ikan yang dilindungi
secara penuh. Pertimbangan utama dikeuluarkannya
keputusan tersebut adalah karakteristik yang spesifik
hewan ini yaitu memiliki kemampuan reproduksi yang
rendah, proses tumbuh berkembang dan proses
mencapai dewasa atau matang gonad berjalan lambat,
sehingga rentan terhadap perburuan dan perusakan
habitat .

Perairan Indonesia merupakan salah satu jalur
migrasi dan habitat hiu paus.
Terbukti dari sering munculnya ikan ini hampir di
sepanjang tahun maupun menetap secara musiman
di perairan tertentu. Salah satunya di perairan sekitar
Probolinggo tepatnya di kawasan perairan Pantai
Bentar. Kemunculan hiu paus bersifat musiman yaitu
antara bulan Januari hingga Maret. Upaya pengelolaan
terhadap spesies ikan dilindungi ini membutuhkan data
dan informasi yang akurat dan terkini. Adapun data
dan informasi yang dibutuhkan antara lain mengenai
karakteristik habitat hiu paus di kawasan pesisir
Pantai Bentar yang hingga saat ini belum ada studi
yang representatif. Hal ini mendorong penulis
melakukan penelitian yang bertujuan untuk menduga
kondisi lingkungan perairan hiu paus saat muncul ke
permukaan di pesisir Kabupaten Probolinggo, Jawa
Timur.

METODE
Kegiatan pengambilan data lapangan dilaksanakan

selama 12 hari pada bulan Maret 2015 di perairan
pesisir Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.  Alat dan
bahan yang digunakan selama di lapang meliputi
kapal, GPS, stopwatch, kamera digital, dan alat tulis.
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
data jumlah, waktu, kondisi sekitar perairan, tingkah
laku hiu paus dan titik koordinat ketika muncul ke
permukaan. Pencatatan kondisi habitat ditemukannya
hiu paus menggunakan metode dekripsi, yaitu lokasi
keberadaan hiu paus dituliskan sesuai kondisi cuaca
yang terlihat atau terekam. Perilaku yang teramati
dianalisis terkait jenis aktivitas, dan lama muncul ke
permukaan. Hasil koordinat lokasi kemunculan hiu
paus yang telah disimpan pada GPS kemudian diolah
pada komputer dengan menggunakan software
ArcviewGIS 3.3 dan Surfer 10. Hasilnya tercipta
sebuah peta yang berisikan informasi sebaran hiu paus
di Kabupaten Probolinggo.
HASIL
Persebaran Hiu Paus di Pesisir Kabupaten
Probolinggo

Selama 12 hari pengamatan, perjumpaan hiu paus
tersebar di sekitar pesisir Pantai Bentar dengan jarak
terjauh hingga pesisir Kecamatan Kraksan. Posisi
kemunculan hiu paus tidak jauh dari tepi pantai dan
lebih terkonsentrasi di pesisir pantai kecamatan Dringu
dan Gending. Sebagian besar hiu paus muncul di
permukaan dengan kedalaman perairan 5 hingga 20
meter (Gambar 1 dan Gambar 2)
Estimasi Jumlah dan Estimasi Ukuran Selama
Survei

Berdasarkan 12 kali pengamatan selama bulan
Maret 2015 terdapat sembilan kali perjumpaan dengan
waktu, jumlah dan ukuran hiu paus yang berbeda-
beda. Perjumpaan terbanyak diperoleh pada
pengamatan ke-6 tanggal  17 Maret 2015. Kisaran
waktu ikan muncul antara pukul 11.45-12.30 WIB
dengan jumlah hiu sebanyak 14 ekor dalam sekali
pengamatan. Ukuran hiu paus yang teramati berkisar
antara 3-8 meter. Sedangkan perjumpaan tersedikit
terjadi pada pengamatan ke-9 tanggal 20 Maret 2015.
Kisaran waktu kemunculan ikan antara pukul 10.45-
11.45 WIB dengan jumlah hiu muncul sebanyak 2
ekor dalam sekali perjumpaan. Ukurannya berkisar
antara 2-3 meter. Adapun pada pengamatan ke-3 ,
ke-7, dan ke-12 hiu paus sama sekali tidak muncul
(Gambar 3).
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Gambar 1.Peta lokasi perjumpaan hiu paus (R. typus) di pesisir Kabupaten Probolinggo.

 
Gambar 2.Peta batimetri kemunculan hiu paus.

Gambar 3.Jumlah kemunculan ikan hiu paus (R. typus) selama 12 hari pengamatan di Pantai Bentar dan
Sekitarnya.
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Karakteristik Lingkungan Perairan
Kegiatan pengamatan yang dilakukan disesuaikan

dengan kondisi cuaca sekitar perairan yang relatif
aman dengan gelombang dan angin yang tenang.
Spesifikasi munculnya hiu paus ke permukaan
dibarengi dengan kondisi langit dengan tutupan awan
yang cukup tebal, langit cerah dengan sedikit tutupan
awan, hingga cuaca dengan sinar matahari terik tanpa
tutupan awan. Selain itu kondisi arus permukaan dan
angin bervariasi. Hiu paus muncul pada saat arus
permukaan yang tenang hingga cukup kuat. Angin
yang berhembus dari utara memiliki kecepatan yang
rendah. Permukaan air membentuk gelombang.
Kondisi perairan keruh hingga jernih.

Kemunculan hiu paus terbanyak yaitu pada
pengamatan ke-6. Kondisi cuaca saat itu langit cerah
dengan sedikit tutupan awan. Arus permukaan tenang.
Kecepatan angin dari utara rendah. Permukaan air
membentuk gelombang rendah dan kondisi perairan
agak keruh. Sedangkan kemunculan hiu paus
tersedikit terjadi pada pengamatan ke-2. Kondisi langit
saat itu tertutupi awan cukup tebal. Arus permukaan
tenang dan kecepatan angin saat berhembus rendah.
Permukaan air membentuk gelombang kecil dan
kondisi perairan agak keruh. Adapun pada saat hiu
paus tidak muncul, kondisi cuaca relatif sama dengan
saat hiu paus muncul. Kondisi langit cukup cerah
dengan sedikit tutupan awan. Kondisi permukaan air
tenang dengan kecepatan angin rendah yang berasal
dari arah barat. Permukaan air membentuk gelombang
gelombang dan kondisi perairan yang keruh. Selain
itu, pada pengamatan ke delapan saat cuaca terik
tanpa tutupan awan dan perairan bergelombang, ikan
tidak muncul ke permukaan. Ikan cenderung berada
di bawah permukaan air dan masih teramati dari atas
kapal.
Lama waktu teramati dan tingkah laku

Kemunculan hiu paus ke atas permukaan
berlangsung cukup lama dalam sekali pengamatan.
Waktu kemunculan bervariasi mulai dari 45 menit
sampai 2 jam. Bahkan ikan nyaris muncul ke
permukaan dari pagi hingga sore hari. Pengamatan
pada hari pertama, posisi ikan muncul paling jauh
hiingga luar kawasan pantai Bentar. Selama
pengamatan terdapat  aktivitas wisatawan seperti
berenang disekitar hiu paus. Saat di dekati, ikan
bergerak menghindar dan menjauhi wisatawan.
Adapun ikan hiu paus yang muncul sepanjang hari
yaitu pada pengamatan ke empat. Tingkah laku yang
teramati ikan berenang beriringan secara kelompok
dengan jumlah individu 2-3 ekor ikan. Selain itu,

kemunculan pada pengamatan ke delapan ikan
cenderung berenang di bawah permukaan air.
Sesekali menunjukan sirip dan kembali menyelam.
Tidak jauh dari posisi kemunculan ikan terdapat
gerombolan ikan. Kemunculan ikan selama 45 menit
di permukaan terjadi pada pengamatan ke enam. Ikan
muncul tidak jauh dari tepi pantai bahkan teramati
secara langsung tanpa harus menggunakan teropong.
Hiu paus muncul secara menyebar di sekitar bagan.
Ikan terlihat membuka mulutnya di permukaan untuk
menyaring air dan mendapatkan makanannya yaitu
zooplankton. Sesekali menyelam dan cenderung
menjauhi kapal. Terdapat gerombolan ikan kecil
disekitarnya. Lama waktu munculnya ikan diduga lebih
dari 45 menit. Hal tersebut disebabkan hingga waktu
pengamatan selesai pukul 12.30 WIB ikan masih
muncul dan teramati dari kejauhan.
PEMBAHASAN

Jumlah individu ikan hiu paus selama penelitian
adalah 71 ekor, di mana jumlah tersebut diduga belum
menggambarkan populasi hiu paus di wilayah
penelitian. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan
bias dalam perhitungan terjadi karena dalam studi ini
tidak termasuk perhitungan populasi.

Berdasarkan informasi dari warga dan nelayan
sekitar, hiu  paus muncul selama musim hujan yaitu
bulan Desember sampai Maret. Kondisi cuaca harian
selama pengamatan dipengaruhi musim hujan. Hiu
paus muncul pada saat kondisi cuaca cukup cerah
dengan tutupan awan. Angin bertiup dari arah utara
Probolinggo dengan kecepatan 5-15 knot. Permukaan
air membentuk gelombang dengan kondisi perairan
agak keruh. Saat kondisi cuaca cukup terik hiu paus
cenderung berada di bawah permukaan air walaupun
masih dapat teramati dari atas kapal. Sedangkan
pada kondisi sebaliknya hiu paus tidak muncul ke
permukaan. Saat kondisi cuaca tenang, hiu paus
dapat menghemat energi untuk bergerak di
permukaan. Selain itu di duga kondisi perairan yang
tenang memiliki konsentrasi makanan lebih tinggi.
Saat cuaca terik, hiu paus cenderung berada dibawah
permukaan air untuk menghindari suhu permukaan
yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan Heyman et al. tahun 2011 bahwa hiu paus
lebih sering ditemukan pada perairan dengan suhu
rendah yaitu 20o-25oC. Posisi kemunculan hiu paus
berada pada sekitar perairan dangkal dengan
kedalaman berkisar antara 5-20 meter. Laporan yang
dirilis KKP (2013) menyatakan bahwa hiu paus sering
ditemukan pada perairan yang dangkal untuk menetap
sementara dan mencari makan di pesisir Pantai
Bentar.
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Selama pengamatan, waktu muncul hiu paus ke
permukaan bervariasi mulai dari 45 menit sampai 2
jam. Bahkan pada beberapa hari pengamatan hiu paus
muncul mulai dari pagi hingga sore hari. Hiu paus
yang muncul dalam sekali pengamatan berjumlah 2
hingga 14 ekor menunjukan mereka hidup secara
berkelompok.tingkah laku yang teramati hiu paus
berenang beriringan. Kecenderungan hiu paus
bergerak menghindari kapal dan manusia merupakam
bentuk responkarena merasa terganggu. Kemunculan
hiu paus ke permukaan dengan membuka mulut
merupakan cara makan Surface and subsurface
passive feeding yaitu berenang dan menyaring air di
dan di bawah permukaan air.
KESIMPULAN

Hiu paus dapat teramati mulai pagi hingga sore.
Posisi kemunculan cenderung mendekati bibir pantai
dengan kedalaman maksimum 20 meter, saat cuaca
cerah atau sedikit berawan, arus permukaan relatif
tenang, dan angin bertiup dari arah utara utara
berkecepatan rendah. Kemunculan hiu paus ke
permukaan terkait dengan aktivitas makan yaitu
menyaring air untuk mendapatkan makananya berupa
zooplankton.
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Sebaran……...…di Perairan Samudera Hindia Bagian Selatan Nusa Tenggara Barat (Chodriyah, U & Ria Faizah)

SEBARAN UKURAN DAN RASIO KELAMIN HIU MACAN (Galeocerdo cuvier)
DI PERAIAN SAMUDERA HINDIA BAGIAN SELATAN NUSA TENGGARA BARAT
SIZE DISTRIBUTION AND SEX RATIO OF TIGER SHARK (Galeocerdo cuvier)

IN INDIAN OCEAN AT SOUTHERN PART OF WEST NUSA TENGGARA
Umi Chodriyah1) dan Ria Faizah2)

1)Balai Penelitian Perikanan Laut
2)Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan
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ABSTRAK

Hiu macan, Galeocerdo cuvier merupakan predator puncak di berbagai ekosistem perairan
pantai dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran ukuran dan perbandingan kelamin
dari hiu macan di perairan Samudera Hindia bagian selatan Nusa Tenggara Barat. Data yang
dikumpulkan meliputi panjang tubuh, nisbah kelamin dan panjang klasper. Hasil penelitian
menunjukkan distribusi  panjang total untuk hiu macan jantan dan betina  antara 133-355 cm
panjang total (PT) dengan panjang rata-rata 239,95 cm PT, dan antara 130-396 cm PT dengan
panjang rata-rata 240,83 cm PT. Terdapat hubungan yang positif antara panjang total dengan
panjang klasper. Hiu macan betina didominasi oleh jenis betina dewasa sebesar 55,17%.
Perbandingan kelamin hiu macan  antara betina dan jantan adalah seimbang  (1,11: 1)
KATA KUNCI: Hiu macan, distribusi ukuran, rasio kelamin, Samudera Hindia,
ABSTRACT

Tiger sharks (Galeocerdo cuvier) are top predators in the s coastal ecosystem. This research
aims to determine the size distribution and sex ratio of tiger sharks in the Indian Ocean on the
southern part of West Nusa Tenggara. Data was collected including the length of frequency and the
sex composition of the captured tiger sharks. Results show that the size distribution of tiger sharks
were between 133 and 355 cm Total Length (PT) with an average of 239.95 cm PT for males, and
between 130 and 396 cm PT with an average of 240.83 cm PT for females. There was a positive
relationship between the total length and clasper length.  Female tiger sharks were dominated by
mature females by 55.17%. Sex ratio of male and female were equal (1,11:1).
KEYWORDS: Tiger shark, size distribution, sex ratio, Indian Ocean
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PENDAHULUAN
Hiu macan atau Tiger sharks (Galeocerdo cuvier)

merupakan predator puncak dalam ekosistem laut dan
pemakan segala macam makanan, mulai dari dugong,
burung laut,penyu,ular laut hingga lumba-lumba
[(Meyer et al., 2014). Berpotensi sangat
membahayakan manusia, tetapi biasanya tidak
agresif. Hiu  macan tersebar di seluruh perairan tropis
dan di beberapa lokasi pada perairan subtropis
bersuhu hangat.  Hiu ini dijumpai di perairan pantai
hingga melewati paparan benua, dari daerah pasang
surut dari lapisan permukaan hingga kedalaman 150
m. Vivipar dengan kecenderungan histotroû (termasuk
jenis yang unik);jumlah anak yang dilahirkan 10–82
ekor dengan lama kandungan ~12 bulan [White et
al.,2006)]. Hiu macan merupakan anggota dari famili
Carcharhinidae yang merupakan kelompok hiu dengan
kelimpahan paling tinggi serta tersebar secara

berkelompok di perairan pantai tropis (Compagno,
1984). Hiu macan memiliki ciri umum yaitu terdapat
spirakel kecil dan seperti celah, batang ekor
pendek,bulat,dan terdapat guratan menonjol di
sisinya, moncong sangat pendek dan bulat tumpul
(tampak dari arah bawah), gurat di ujung bibir atas
sangat panjang,hampir sama panjang dengan jarak
ujung moncong ke mulut dan gigi di kedua rahang
bergerigi kasar,satu sisinya berlekuk dalam,sisi
lainnya cembung (White et al., 2006)

Hiu macan merupakan nama lokal yang dikenal
oleh nelayan di Tanjung Luar, Lombok Timur, di Jawa
dikenal sebagai Hiu omas dan  di Bali dikenal dengan
hiu mungsing jara (White et al, 2006). Hiu macan
sering tertangkap oleh pancing rawai hiu, jaring dasar
dan pukat dasar. Bagian tubuh yang dimanfaatkan
adalah sirip (bernilai ekonomi tinggi pada ukuran
dewasa),daging, kulit, rahang dan tulang rawan.
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Ketersediaan data dan informasi biologi mengenai
Hiu jenis ini masih terbatas, terutama untuk
mendukung pengelolaan terhadap spesies ini. Terkait
dengan hal tersebut, makalah ini bertujuan untuk
menyajikan data dan informasi mengenai sebaran
ukuran Hiu macan yang tertangkap di samudera
Hindia dan didaratkan di TPI Tanjung Luar serta
menyajikan informasi biologi lainnya seperti rasio
kelamin sehingga dapat diketahui status
pengelolaannya.
BAHAN DAN METODE
Waktu dan Lokasi

Penelitian dilakukan pada periode bulan Januari-
Desember 2014.  Penelitian mengenai distribusi
ukuran Hiu macan Tempat Pendaratan Ikan Tanjung
Luar.

Bahan Data yang dikumpulkan meliputi  data
panjang total tubuh, panjang klasper dan jenis
kelamin. Pengukuran dilakukan secara langsung di
lapangan dengan menggunakan meteran  dengan
ketelitian sampai dengan 0,1 cm Pengukuran klasper
diukur dari lekukan bagian dalam dari sirip perut
sampai ke bagian ujung klasper.Total sampel yang
dikumpulkan sebanyak 490 ekor terdiri dar 258 ekor
jantan dan 232 ekor betina.
Analisis Data

Panjang total ditabulasikan ke dalam frekuensi
panjang dengan interval kelas 15 cm menggunakan
program Microsoft Excel. Selanjutnya distribusi
panjang disajikan dalam grafik yang dibedakan antara
jantan dan betina.

Gambar 1.Lokasi Penelitian
Pengujian perbandingan jenis kelamin dilakukan

dengan uji “Chi – Square” (Sugiyono, 2004) :
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dimana :
X2 = Chi Square
fo = Frekuensi yang diobservasi
fn = Frekuensi yang diharapkan

Tingkat kematangan untuk ikan Hiu jantan
diklasifikasikan berdasarkan kondisi klasper. Kreteria
kondisi klasper ada tiga kategori yaitu klasper belum
ada zat kapur, kondisi klasper lembek (NC=Non
calfification), sebagian klasper terdapat zat kapur,
kondisi k lasper agak keras (NFC=Non Full
Calcification), dan klasper penuh zat kapur dimana
kondisi klasper keras dan kaku (FC=Full Calcification)

(Dharmadi et al, 2003). Jantan matang diindikasikan
dengan klasper yang penuh dengan zat kapur
sementara untuk betina diindikasikan dengan
kehadiran dari embrio  (White et al., 2002).
HASIL
Sebaran Ukuran Panjang

Pengukuran panjang total (PT) terhadap Hiu macan
dibedakan antara jantan dan betina. Hasil pengukuran
menunjukkan bahwa Hiu macan betina terdistribusi
pada ukuran antara 130-396 cm PT dengan panjang
rata-rata 240,83 cm PT dan untuk Hiu macan jantan
terdistribusi pada ukuran panjang antara 133-355 cm
PT dengan panjang rata-rata 239,95 cm PT. Hiu jantan
didominasi oleh ukuran 235 cm PT (Gambar 2).
Sementara itu, Hiu macan betina didominasi oleh
ukuran 250-265 cm PT, kisaran ini menunjukkan
bahwa Hiu betina yang tertangkap sudah mencapai
dewasa yaitu sebesar 55,17% dengan ukuran panjang
tubuh diatas 250 cm PT (Gambar 3).

121-126 Tema: 1
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Gambar 2.Sebaran ukuran panjang total Hiu macan jantan di perairan Samudera Hindia bagian selatan Nusa
Tenggara Barat

Gambar 3.Sebaran ukuran panjang total Hiu macan betina di perairan Samudera Hindia bagian selatan Nusa
Tenggara Barat

Gambar 4.Rasio Kelamin Hiu Macan di perairan Samudera Hindia bagian selatan Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan kedua gambar tersebut setidaknya ada
3 kelompok umur (cohort) yaitu kelompok ukaran
pertama antara 130-175 cmPT dengan modus 160 cm

PT,  kelompok ukuran kedua antara 190-295 cm PT
dengan modus 235 cm PT dan kelompok ukuran  kedua
antara 310-400 cm PT dengan modus 325 cm PT.

Rasio Kelamin
Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh

perbandingan antara jantan dan betina adalah
52,65%: 47,35% (1,11:1). Berdasarkan pada uji Chi-

Square secara keseluruhan diperoleh hasil X2=1,38 ;
X2 tabel (0,05)=3,84; X2 tabel (0,01)=6,64 yang berarti
bahwa  perbandingan jenis kelamin jantan dan betina
tidak berbeda nyata atau dalam keadaan seimbang

Sebaran……...…di Perairan Samudera Hindia Bagian Selatan Nusa Tenggara Barat (Chodriyah, U & Ria Faizah)
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Hubungan antara Panjang Total dengan Panjang
Klasper

Pada penelitian ini ukuran klasper yang diperoleh
berkisar antara 3-35 cm. Pada Gambar 5 terlihat
bahwa hubungan antara panjang klasper dan panjang
tubuh bersifat logaritmik. Hubungan kedua parameter
tersebut menunjukkan bahwa dengan bertambah
panjang total tubuh cucut tidak selalu diikuti oleh

pertambahan panjang klasper, namun  klasper tetap
mengalami perkembangan karena terjadi proses
pengapuran (calcification). Klasper berukuran lebih
besar  memiliki panjang  20 cm ditemukan pada bulan
September –Nopember dengan kisaran ukuran
panjang total 241-355 cm sebanyak 11 ekor.
Sementara pada  bulan Januari-Agustus ukuran
klasper yang ditemukan bekisar antara 3-19 cm.

Gambar 5.Hubungan antara panjang total dengan panjang klasper Hiu macan di perairan Samudera Hindia
bagian selatan Nusa Tenggara Barat

PEMBAHASAN
Sebaran Ukuran Panjang

Berdasarkan hasil yang diperoleh, kisaran ukuran
panjang Hiu betina lebih lebar daripada Hiu jantan,
dan ukuran maksimum Hiu betina juga lebih tinggi
daripada Hiu jantan. Dari sebaran ukuran yang ada,
diperoleh tiga kelompok umur ikan hiu macan, satu
kelompok umur dapat dikatakan kelompok umur muda
dan dua kelompok umur lainnnya masuk kategori
kelompok dewasa/ matang muda sebesar 87,35%.
Kisaran ukuran yang diperoleh dalam penelitian ini
hampir sama dengan yang ditemukan oleh White, et
al, (2006) dan White (2007), yaitu ikan Hiu jantan
ukuran 300–305 cm dan betina antara 250–350 cm,
namun pada penelitian ini kisarannya lebih luas  baik
jantan maupun betina.  Berdasarkan hasil penelitian
sebelumnya (Meyer et al., 2014)  dilaporkan bahwa
ukuran maksimum hiu macan berkisar 381-550 cm
panjang total, sedangkan peneliti lain  menyebutkan
bahwa Hiu macan betina bisa mencapai 740 cm
panjang total (Fourmanoir, 1961.). Hiu macan
bereproduksi pada siklus tiga tahunan dengan jumlah
anakan rata-rata 30 sampai 50 ekor dengan anak
berukuran 80-90 cm PT pada saat lahir (Mayer et al.,
2014). Sementara White et al (2006) menyebutkan

bahwa ukuran Hiu macan ketika lahir berukuran
antara 51–76 cm. Pada penelitian ini tidak ditemukan
Hiu berukuran antara 80-90 cm PT, artinya tidak ada
juvenil hiu macan yang tertangkap selama studi ini.
Rasio Kelamin

Rasio kelamin merupakan perbandingan antara
jantan dan betina yang terdapat di dalam suatu
populasi. Berdasarkan pada uji Chi2 menunjukkan
bahwa perbandingan antara jantan dan betina adalah
seimbang. Hal ini berarti bahwa  dalam kajian ini hiu
jantan dan  betina tertangkap dalam jumlah yang
sama. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan
bahwa rasio kelamin pada penelitian ini cukup ideal
untuk keberlangsungan proses reproduksi suatu
spesies di suatu perairan seperti yang diungkapkan
Effendi (2000), bahwa kemungkinan terjadinya
pembuahan sel telur oleh spermatozoa semakin besar
jika perbandingan antara individu jantan dan betina
seimbang..  Brykov et al (2008) menambahkan bahwa
rasio kelamin terkait dengan jumlah ikan yang
dihasilkan pada generasi berikutnya dan merupakan
langkah pengendalian populasi. Tidak seimbangnya
rasio kelamin akan meningkatkan kerentanan Hiu
macan di alam jika dieksploitasi secara berlebihan.

121-126 Tema: 1



125

Selanjutnya Bal & Rao (1984) menambahkan bahwa
adanya variasi dalam perbandingan kelamin sering
terjadi karena tiga faktor yaitu perbedaan tingkah laku
seks, kondisi lingkungan dan penangkapan.
Hubungan antara Panjang Total dengan Panjang
klasper

Hubungan antara panjang total dengan panjang
klasper biasanya digunakan untuk menentukan
tingkat kematangan ikan jantan pada kelompok ikan
elasmobranch (Stevens & McLoughlin, 1991 dalam
Carrier et al., 2004 ). Terdapat dua bagian pada klasper
yaitu kanan dan kiri yang berfungsi sebagai alat
reproduksi, namun hanya satu yang menyalurkan
sperma ke dalam kloaka betina selama proses
kopulasi. Selain semakin panjang, klasper juga akan
semakin besar karena proses terjadinya kalsifikasi
(pengapuran). Von Schmidt & Clark dalam Carrier et
al. (2004) menyebutkan bahwa proses kalsifikasi dan
perkembangan (kekerasan dan kekakuan) pada
klasper digunakan sebagai standar untuk menentukan
tingkat kematangan seksual pada ikan-ikan
Elasmobranch.

Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan
bahwa hubungan antara panjang total tubuh dengan
panjang klasper berkolerasi positif, yang berarti bahwa
pertambahan panjang total tubuh berpengaruh positif
terhadap perkembangan panjang klasper Hiu macan.
Dari hubungan kedua parameter tersebut terlihat
bahwa ada kenaikan signifikan pada panjang klasper
ukuran tertentu, hal ini menunjukkan bahwa telah
terjadi perkembangan klasper karena adanya proses
pengapuran dan terjadi pematangan kelamin. Seperti
yang diungkapkan oleh  Clark & Von Schidt dalam
Carrier et al. (2004) yang menyatakan bahwa  standar
penentuan  tingkat kematangan kelamin pada ikan-
ikan bertulang rawan yaitu dengan  proses terjadinya
pengapuran dan perkembangan (mengeras dan kaku)
pada klasper.
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa sebagian besar (87,35 %) Hiu macan,
Galeocerdo cuvier yang tertangkap relatif sudah
berukuran dewasa . Terdapat hubungan positif antara
panjang klasper dengan panjang total tubuh Hiu
macan. Perbandingan jenis kelamin Hiu macan,
Galeocerdo cuvier antara jantan dan betina seimbang
dan masih ideal di suatu perairan, namun harus tetap
di jaga keseimbangannya agar tetap lestari.

PERSANTUNAN
 Tulisan ini merupakan bagian dari kegiatan

penelitian yang berjudul “Pemutakhiran Data Hasil
Tangkapan Upaya Penangkapan dan Ukuran Ikan di
WPP Laut RI” yang dilakukan di Balai Penelitian
Perikanan Laut T.A. 2014.
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ABSTRAK

Kementrian Kelautan dan Perikanan mengidentifikasi hiu dan pari sebagai prioritas pengelolaan
perikanan di Indonesia, mengikuti masuknya beberapa spesies ke dalam CITES Appendix II.  NTB
dan NTT merupakan wilayah ekologis dan ekonomis penting bagi dua kelompok ikan tersebut.
Reef Check Indonesia bersama patner dengan dukungan IMACs-USAID melakukan studi rantai
perdagangan perikanan hiu dan pari yang terdiri dari studi literatur dan survei lapangan pada
bulan Januari – Februari 2014. Hasil studi menunjukan bahwa hiu dan pari merupakan bycatch di
sebagian besar lokasi, dengan beberapa lokasi menghasilkan bycatch tinggi. Nelayan Tanjung
Luar, Pulau Seraya Besar, Desa Nangaroro, Desa Bola, Pulau Ende dan Lamakera menargetkan
hiu dan pari. Selain nelayan komersial, nelayan artisanal juga menangkap hiu dan pari di perairan
desa dan sekitarnya, beberapa nelayan bahkan mempunyai area tangkapan hingga perairan
Australia. Daging hiu dan pari umumnya dikonsumsi masyarakat lokal, namun beberapa mengolah
daging hiu dan pari menjadi produk bernilai rendah seperti bakso atau pakan ternak. Produk
bernilai tinggi (sirip hiu, insang manta dan minyak hati hiu) dikumpulkan oleh pengepul lokal yang
kemudian dikirim ke pedagang di Tanjung Luar/Denpasar/Muncar/Surabaya. Rantai dagang di
Tanjung Luar melibatkan paling banyak stakeholder sehingga lebih kompleks dibanding lokasi
lainnya. Hiu dan pari memainkan peran dalam kesejahteraan masyarakat pesisir di propinsi NTT
dan NTB, serta daerah lain dalam jalur ruaya. Dengan rendahnya tingkat reproduksi sehingga
rentan eksploitasi, kurangnya manajemen risiko menimbulkan dampak ekologi, sosial dan
ekonomi yang cukup besar. Disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih detail untuk
memperkuat pengelolaan hiu dan pari di Indonesia.
KATA KUNCI: Rantai perdagangan, hiu, pari, NTB, NTT
ABSTRACT

The Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries has identified sharks and manta rays as
a priority for fisheries management in Indonesia, following the recent listing of several species
under the CITES Appendix II. Nusa Tenggara Barat (NTB) and Nusa Tenggara Timor (NTT) known
as an important areas for ecology and economic of both species, Labuan Bajo in NTT and Gili
Matra in NTB. USAID IMACS has awarded a grant to Reef Check Indonesia to undertake a supply
chain study on shark and ray fisheries in NTB and NTT. Case studies show that most of the sharks
and rays landed in the surveyed area are bycatch product. Fishermen from Tanjung Luar, Seraya
Besar Island, Nangaroro Village, Bola Village, Ende Island and Lamakera consider sharks and
rays as target species. In addition to the large port, artisanal fishermen also caught sharks and rays
in the waters around the village, some fishermen even have fishing grounds that enters Australia’s
territory. Shark and ray meat are locally consumed, with some processed into low-value products,
such as fish meatballs and animal (livestock) feed. High-value products (shark fins, manta gills
and shark liver oil) were collected by local collectors, these were then sent to traders in Tanjung
Luar, Denpasar, Muncar, and/or Surabaya. Supply chain process in Tanjung Luar involves numerous
stakeholders, making it more complex compared to other locations. Sharks and rays play an
important role for community welfare in the provinces of NTT and NTB, as well as other areas
throughout the species’ migratory route. Low levels of reproduction make them more vulnerable to
exploitation, while there lack of risk management resulted in detrimental ecological, social and
economic impacts. It is advisable to carry out more detailed research to strengthen the management
of sharks and rays in Indonesia.
KEYWORD: Supply chain, shark, ray, NTB, NTT
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PENDAHULUAN
Secara geografis provinsi Nusa Tenggara Barat

(NTB) dan Nusa Tenggara Timor (NTT) terletak di
Segitiga Terumbu Karang Dunia. Kekayaan alam
tersebut mendukung tersedianya sumber protein,
pemanfaatan untuk perekonomian, perlindungan
pesisir serta dukungan terhadap sektor pariwisata dan
perikanan. Dua manfaat terakhir menjadi mata
pencaharian dan pendapatan daerah/provinsi
setempat.

Indonesia merupakan salah satu penghasil produk
perikanan hiu dan pari terbesar di dunia dengan
volume sekitar 100 ribu toh setiap tahunnya (DJKP3K,
2014), yang menyumbang devisa yang besar. Seiring
dengan menurunnya stok, penangkapan mulai
mengarah ke bagian timur perairan Indonesia. Nelayan
tradisional penangkap hiu dan pari tersebar luas di
seluruh wilayah NTB dan NTT, dengan Tanjung Luar
(Lombok) dan Lamakera (Flores Timur) sebagai pusat
yang mejadikan hiu dan pari sebagai target utama
penangkapan.

Di sisi lain, terumbu karang dan ekosistem pesisir
lainnya; termasuk hiu dan manta, adalah aset yang
bernilai bagi sektor pariwisata, seperti contoh di Nusa
Penida, Bali yang menarik 2700 wisatawan setiap
bulannya (Welly, M., dkk. 2011). Indonesia merupakan
perikanan chondrichthyan terbesar di dunia (White et
al. 2006; Fahmi & Dharmadi 2013). Spesies-spesies
tersebut termasuk mereka yang tercatat di dalam
daftar red-list (daftar merah) IUCN untuk spesies-
spesies yang terancam punah.

Hingga saat ini, kontrol pengelolaan perikanan hiu
dan manta belum dilaksanakan secara optimal; upaya
pemantauan sangat terbatas; data populasi,
penangkapan, serta data dan informasi sosial
ekonominya juga masih terbatas. Padahal data dan
informasi ini sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi
perdagangan spesies, masukan strategi pengelolaan
diberbagai tingkat pengguna/pemanfaat, serta
memberikan masukan penting dalam mendukung
pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan dan
Konservasi Hiu (NPOA-Shaks) oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bekerjasama
dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
dan Badan Penelitian Pengembangan Kelautan dan
Perikanan (Balitbang KP).

Tujuan survei rantai perdagangan hiu dan pari ini
adalah untuk mendapatkan data secara kualitatif
perdagangan hiu dan pari di NTB dan NTT, sehingga
didapat informasi mengenai alur produk hiu dan pari
dari fase pendaratan hingga penjualan, termasuk

sistem dan pelaku bisnis lokasi penangkapan hingga
pasar.
METODE

Survei ini berdasarkan prinsip Ecosystem
Approach to Fisheries Management (Garcia 2003;
Pikitch et al 2004) dalam menyediakan informasi
perikanan secara keseluruhan. Tahapan pelaksanaan
terdiri dari studi literatur dan survei lapangan. Studi
literatur fokus pada pengumpulan informasi nelayan
target dan rantai dagangnya, dan kontak penting
seperti pengepul, Lembaga Swadaya Masyarakat dan
pemerintah yang merupakan stakeholder penting
selama pelaksanaan survei lapangan. Studi literatur
juga meliputi identifikasi dan review informasi dalam
artikel, publikasi, grey literature, serta komunikasi
langsung verbal dengan para ahli, pengelola dan
stakeholder. Pengambilan data lapangan
dilaksanakan pada tanggal 15 Januari – 23 Februari
2014. Selama survei lapangan tim mengunjungi
masyarakat pesisir terkait dan lokasi pendaratan yang
telah diidentifikasi sebelumnya.

Pengambilan data lapangan dilaksanakan dengan
cara interview ke nelayan dan pengepul serta
stakeholder penting lainnya. Interview pada saat survei
lapangan berfokus pada: karakteristik dan profil
nelayan (jumlah, tipe nelayan, dan lain sebagainya),
tipe alat tangkap, tipe operasi pemancingan (contoh:
lama trip pemancingan, lokasi pemancingan, teknik
pemancingan, dan lain sebagainya), profil hasil/dan
target tangkapan (contoh: spesies target, jumlah
tangkapan, musim tangkapan, dan lain sebagainya),
penanganan paska-panen, harga produk tangkapan,
dan tujuan pasar.

Lokasi survei difokuskan di Poto Tano village,
Emang Lestari village, Soro village, Bugis village,
Weihura village, Prai Salura village, and Tanjung Luar
untuk provinsi NTB dan Labuan Bajo, Ende, Maumere,
Bola, Lamakera, Lamalera and Alor (Kalabahi) untuk
provinsi NTT.
HASIL
Nelayan dan Lokasi Tangkapan

Hasil interview menunjukkan bahwa hiu dan pari
merupakan hasil bycatch pada sebagian besar lokasi
survei di Provinsi NTB dan NTT. Beberapa lokasi yang
menargetkan hiu dan pari, terutama pari manta dan
mobula sebagai target utama tangkapan, antara lain
adalah nelayan dari Tanjung Luar (NTB), Pulau Seraya
Besar (Labuan Bajo bagian Utara, NTT), Desa
Nangaroro (NTT), Desa Bola (NTT), Ende (NTT) dan
Lamakera (NTT).
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Nelayan Tanjung Luar menggunakan kapal dengan
ukuran d”7GT yang merupakan nelayan desa Tanjung
Luar dan Gili Maringkik. Umumnya kapal
menggunakan mesin d”23 dan 60 PK. Perbedaan
ukuran mesin kapal berpengaruh pada lokasi, jenis
dan jenis tangkapan. Musim penangkapan, nelayan
dengan kapal lebih besar (60 PK) rata-rata menangkap
10 ekor hiu per trip, sedangkan selama low season
hanya 2 ekor per trip. Penggunaan kapal bermesin
23 PK, umumnya menangkap hiu dan pari berukuran
d”1.5 meter. Selama musim puncak hasil tangkapan
mencapai  40 ekor per trip, sedangkan pada saat
musim rendah, ikan hiu yang tertangkap hanya 7-10
ekor per trip.

Selain nelayan dari Tanjung Luar, nelayan hiu dan
pari umumnya merupakan nelayan tradisional dengan
ukuran kapal 2 GT dan/atau kapal tanpa motor
(misalnya nelayan di Nangaroro). Lokasi
tangkapannya hanya disekitar perairan desa,
kabupaten dan wilayah sekitar kabupaten. Nelayan

Nangaroro menangkap hiu di “palung” antara desa
Nangapanda dan Nagaroro hari dengan puncak musim
tangkapan antara Bulan April dan Juli. Beberapa
nelayan menargetkan hiu hanya pada saat musimnya.
Nelayan Lamakera menangkap hiu dan pari terutama
pari manta menggunakan tombak, selain menangkap
tuna, ikan layang, cakalang, tembang dengan
menggunakan pukat hanyut dan pancing tangan  pada
saat musim bukan menangkap manta. Musim bukan
menangkap manta adalah musim penghujan ketika
masyarakat tidak bisa mengolah hasil tangkapan dan
mengeringkannya di bawah sinar matahari.
Spesies Hiu dan Pari

Spesies hiu dan pari yang paling sering tertangkap
nelayan di wilayah studi berdasarkan jumlah desa
pendaratannya antara lain adalah hiu martil, hiu paus
dan manta, serta mobula. Manta birotris dan Mobula
spp. merupakan jenis yang paling banyak tertangkap
di Lamakera karena sebagai target tangkapan.

 
Gambar 1.Lokasi survei rantai dagang; kiri: Nusa Tenggara Barat, kanan: Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1. Spesies hiu dan pari yang tercatat tertangkap di desa-desa NTT

 

No Nama lokal Nama umum Nama latin Nelayan 
1 Hiu Loreng Tiger shark Galeocerdo cuvier Lamakera, Labuan Bajo 
2 Hiu Tokek Coral Catshark Atelomycterus 

marmoratus Labuan Bajo 
3 Takada Hiu martil Sphyrna lewini Ende, Maumere, Bola, Lamakera, Lamalera,  Alor 
4 Razu Ekor Panjang Thresher Sharks Alopias pelagicus Ende, Bola,  
5 Mete-Mete Black Sharks Carcharhinus leucas Ende 
6 Hiu Gergaji Saw fish Pristis sp Ende 7 Ekomete White-Tailed Carcharhinus 

longimanus Ende 
8 Hiu Taji Bottle/Spurdog 

Sharks 
Squalus sp Ende 

9 Mokimbono Blacktip Sharks Carcharhinus 
melanopterus Ende, Bola, Alor 

10 Hiu Ghajo Hiu Biru Prionace glauca Bola,  
11 Na na Centrophorus sp Bola, Alor 12 Hiu Bintang Hiu Paus Rhincodon typus Maumere, Bola, Lamakera, 

Lamalera 
13 Belelang Pari Manta Manta birostris Lamakera, Lamalera,  
14 Mokung Mobula Mobula spp. Lamakera, Lamalera,  

Rantai …...…Pari di Propinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) dan NTT (Nusa Tenggara Timur)  (Prabuning, D., et al)
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Nelayan Tanjung Luar NTB Di daerah ini nelayan
menggunakan kapal 60PK untuk menangkap hiu
lonjor, hiu kejen, hiu macan dan hiu bingkoh, dengan
ukuran sampai 2.5 meter, sedangkan spesies pari
yang tertangkap umumnya manta kerbau, pari
minyak, pari macan dan pari lampin. Menurut Setiasih

et al. (2011), terdapat sekitar 1000 ekor Mobula (Devil
ray) dan ratusan Manta Kerbau (Manta birostris) dan
Manta alfredi didaratkan setiap tahunnya. Sedangkan
untuk nelayan mesin kecil paling sering menangkap
hiu taji atau hiu minyak, hiu meong dan hiu air.

Tabel 2. Spesies hiu dan pari yang tercatat tertangkap di Tanjung Luar dan NTB

Rantai Perdagangan Produk Hiu dan Pari
Ikan hiu merupakan komoditas yang bernilai tinggi,

yang disebabkan oleh tingginya permintaan pasar
akan produk-produk hasil tangkapannya, terutama
produk sirip hiu yang telah dikeringkan. Semua bagian
dari tubuh hiu dan pari mempunyai nilai ekonomi dan
menjadi mata pencaharian utama masyarakat pesisir.
Beberapa bagian tubuh hiu dan pari yang bernilai
ekonomi rendah, hanya dipasarkan dan dikonsumsi
lokal.

Di Nusa Tenggara Timur, sirip hiu dijual terpisah
dari tubuhnya. Sirip hiu umumnya diekspor sedangkan
daging hiu dikonsumsi oleh masyarakat lokal (Gambar
2). Pola perdagangan sirip hiu di NTT terdiri dari
pendaratan hiu yang langsung dibeli oleh pembeli/
tengkulak lokal, yang kemudian akan dijual ke
tengkulak yang lebih besar. Sampai titik ini, proses
rantai dagang masih di level daerah (kabupaten),
namun beberapa tengkulak juga melakukan pembelian
di luar “wilayah” kabupaten. Pasar akhir sirip hiu

adalah ekspor, sehingga tengkulak perlu menjual sirip
ke pembeli, umumnya dari Surabaya.

Nelayan di daerah Labuan Bajo dan sekitarnya
mempunyai akses langsung ke pembeli dari Taiwan,
yang juga menyediakan bantuan pendanaan untuk
nelayan. Berdasarkan informasi shipment di Labuan
Bajo, tidak terdapat pengiriman sirip hiu yang
menggunakan pesawat terbang.

Daerah Ende memiliki pola rantai dagang paling
komplek yang melibatkan beberapa pengepul lokal
maupun regional.
Tanjung Luar

Pemanfaatan bagian-bagian tubuh hiu dan pari di
Tanjung Luar-Lombok Timur antara lain; daging,
tulang, kulit, gigi, sirip, minyak hati dan insang manta.
Improvisasi dalam pemanfaatan antara lain; daging
hiu asap, sup sirip hiu, cinderamata dan obat-obatan
(Tabel 3).

127-134 Tema: 2

N o  S eb u tan  lo k al N am a u m u m  N am a la tin  T ip e  K ap a l 
1  H iu  lon jo r    G re y ree f shark    S p inn e r shark    S po t-ta il shark    S ilk y shark  

  C archarh inus  
am b ly rhynchos    C archarh inus  
b rev ip inn a    C archarh inus  s orrah    C archarh inus  
fa lc iform is  

K ap a l 60 P K  

2  M erak  bu lu    B lack tip  sha rk    D usk y sha rk    S po t-ta il shark    B ig nose  sh ark  

  C archarh inus  lim batus    C archarh inus  obscu rus    C archarh inus  s orrah    C archarh inus  a ltim us  

K ap a l 60 P K  

3  H iu  k e jen    S liteye  sh ark    S pa den ose  shark    B ig eye  s ixg ill sha rk    S ilk y shark  

  Lox odo n m acrorh in us    S c oliod on  la ticaud us    H exanchus n akam ura i   C archarh inus  
fa lc iform is  

K ap a l 60 P K  

4  H iu  m acan T ige r sha rk  G a leoce rdo  cuv ie r K ap a l 60 P K  
5  H iu  b in gkoh  S ca llop ed ham m erhead  S phyrna  le w in i K ap a l 60 P K  6  H iu  ta ji G u lper sh a rk  C entrop ho rus  sp  

S qu a lus  sp  
K ap a l <2 3 P K  

7  H iu  M eo ng  H oun d  s ha rk  H em itr iak is  sp  K ap a l <2 3 P K  
8  H iu  A ir   M uste lus  sp  K ap a l <2 3 P K  
9  P a ri K erb au  O cean ic  m anta  

R eef M anta  
M anta  b iros tr is  
M an ta  a lfred i K ap a l 60 P K  

10  P ari M in yak   H im a ntu ra  spp . K ap a l 60 P K  
11  P ari lam p in   P tero p la ty trygon v io lace a  K ap a l 60 P K  
12  P ari K em bang  B lu es po tted  s ting ra y T aen iura  lym m a  K ap a l <2 3 P K   
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Gambar 2. Alur rantai dagang di Maumere (A) dan Bola (B).

Gambar 3. Alur rantai perdagangan di Labuan Bajo berdasarkan hasil studi.

A

B

C

D
Gambar 3. Pola alur rantai dagang di Alor (A), Lamalera (B), Lamakera (C) dan Ende (D).

Rantai …...…Pari di Propinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) dan NTT (Nusa Tenggara Timur)  (Prabuning, D., et al)
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Tabel 3. Beberapa macam produk hiu dan pari di Lombok (hasil survei)
Produk Spesies Hiu Harga RP *(per kg) Tujuan Dagang Tujuan Ekspor Produk Akhir 
Sirip kering Semua jenis hiu 150,000 –  

1,100,000 
lokal, 
Surabaya 

Singapura, Cina, 
Hongkong, Taiwan, 
Jepang 

Sup sirip hiu 

Daging hiu Semua spesies 20,000 Pasar lokal di Lombok 
Timur, 

- Sate Daging asap 
Tulang Semua spesies 

hiu 
60,000 Surabaya Singapura, Cina, 

Hongkong, Taiwan, Jepang 
Pengobatan cina 

Kulit hiu 
dan pari 

Hiu ukuran besar, 
whipray, 
honeycomb whipray 

60,000 Mataram, 
Surabaya 

Singapura, Cina, 
Hongkong, Taiwan, 
Jepang 

Dompet, sepatu, 
ikat pinggang, 
makanan ringan 

Gill racker** Manta birostris 
dan Manta alfredi 2,000,000 Surabaya Singapura, Cina, 

Hongkong, Taiwan, 
Jepang 

Pengobatan cina 

Minyak hati Hiu grup Squalus 
sp 

150,000 Lokal, 
Mataram, 
Surabaya 

Singapura, Cina, 
Hongkong, Taiwan, 
Jepang 

Suplemen 
makanan 

Gigi Semua jenis hiu berukuran gigi 
besar 

60,000 Surabaya, Bali No Kerajinan 

 Note:
* Harga pasar di Tanjung Luar  (tahun 2014)
** tidak terdapat informasi untuk insang mobula

Sirip ikan hiu merupakan bagian hiu yang memiliki
harga tertinggi. Setelah pelelangan, proses sirip hiu
akan melalui proses pengeringan selama 3-7 hari
(tergantung kondisi cuaca). Pengepul lokal akan
menjual sirip ke pengepul di Surabaya yang kemudian
akan diekspor. Sampai saat ini tidak ada kuliner
makanan berbahan sirip hiu di Tanjung Luar atau
Lombok. Untuk daging hiu, sebenarnya tidak begitu
digemari. Awalnya tubuh hiu akan dibuang setelah
pemotongan sirip, namun beberapa kasus masyarakat
mengolah daging hiu menjadi bakso, otak-otak dan
daging asap. Di Lombok Timur mulai berkembang
kuliner khas hiu yang mendapat dukungan dari
pemerintah kabupaten. Beberapa produk kuliner hiu
dan pari yang umum adalah sate hiu dan pari. Tempat
pemrosesan produk hiu dan pari terdapat di Desa
Rumbuk, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. Produk
hiu dan pari tersebut didistribusikan ke pasar
tradisional di Lombok Timur, seperti Pasar Pancor
Market, Pasar Tanjung dan Pasar Masbagik.

Tulang hiu dipercaya sebagai obat anti-kanker  dan
tumor. Pemintaan akan tulang hiu datang dari Cina,
Jepang, Hong Kong dan Taiwan. Di Tanjung Luar,
pengumpul tulang hiu terpisah-pisah. Setelah jaringan
pada daging dihilangkan, tulang direbus hingga air
mendidih untuk menghilangkan jaringan daging secara
keseluruhan, kemudian dikeringkan beberapa hari.
Tulang hiu yang telah kering dijual ke pengepul besar

di Surabaya untuk selanjutnya proses ekspor. Untuk
kulit hiu dan pari, digunakan sebagai bahan pembuatan
dompet, sepatu, ikat pinggang, dan makanan krupuk
ikan (fish crackers). Kulit pari yang digunakan sebagai
bahan dasar dompet, ikat pinggang dan sepatu adalah
honeycomb whip ray (Himantura undulata dan H.
uarnak) dan pari sengat (Himantura spp).  Produk hiu
dan pari seperti sepatu, dompet dan ikat pinggang
dijual di kota-kota besar di Indonesia. Pengrajin
biasanya menjual produk-produknya melalui pameran-
pemeran. Krupuk ikan (shark crackers) biasanya
dipasarkan ke Kota Mataram sebagai snack khas
Lombok (Lombok snack). Beberapa kulit hiu dijual
ke pengepul di Surabaya untuk kemudian diekspor.
Sama seperti dagingnya, pengolahan kulit hiu dan
pari berada di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra.

Insang pari (khusus spesies Manta birostris dan
Manta alfredi) dipercaya sebagai bahan obat-obatan.
Proses pengolahannya adalah dengan cara
dikeringkan. Sedangkan minyak hati hiu dihasilkan
dari hati hiu yang dikeringkan di bawah sinar matahari.
Terdapat dua cara proses minyak hari; mengeringkan
sehingga minyak menetes atau merebus sehingga
minyak akan terpisah. Menurut informasi, hati hiu yang
paling berkualitas adalah dari genera Centrophorus
(hiu botol). Minyak hati hiu dijual ke pengepul di
Tanjung Luar dan dipasarkan lokal di Lombok dan
beberapa lokasi di Surabaya, Bali dan kota besar
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lainnya. Produk terakhir dari hiu adalah gigi, yang
digunakan sebagai bahan kerajinan ukir-ukiran seperti
kalung, gelang dan lain sebagainya. Gigi hiu dijual ke

Surabaya dan Bali sebelum diproses jadi barang
kerajinan.

  
Gambar 4. Sirip hiu yang dikeringkan (kiri), hiu martil (tengah) dan beberapa spesies hiu yang tertangkap

(kanan) di Tanjungluar.
PEMBAHASAN

Hasil interview yang menunjukkan bahwa di
sebagian besar lokasi survei, hiu dan pari merupakan
hasil bycatch, dapat menjadi bahan informasi untuk
tindak lanjut kegiatan. Menimbang tidak semua jenis
dilindungi, perlu dilakukan sosialisasi jenis-jenis hiu
dan pari yang dilindungi, serta pelatihan maupun
pengenalan teknologi perikanan untuk mengurangi
dan/atau menghindari terjadinya bycatch. Kegiatan
tindak lanjut dapat difokuskan kepada lokasi target
terjadinya bycatch, dengan sebuah kegiatan
sosialisasi terpadu, serta melibatkan pihak penegak
hukum.

Tidak tersampaikannya informasi, tentang jenis hiu
dan pari dilindungi, seringkali menjadi alasan nelayan
masih menargetkan hiu dan pari, disamping tidak
tersedia peluang mata pencaharian lainnya. Selain
proses penegakan hukum yang bersinergi dengan
sosialisasi, perlunya dikaji peluang-peluang mata
pencaharian maupun jenis perikanan lainnya.

Perlunya sosialisasi terpadu untuk menerangkan
jenis hiu dan pari yang dilarang. Hasil perikanan hiu
dan pari, bytcatch dan target, menghasilkan semua
jenis hiu dan pari. Mengingat banyaknya sebutan
nama lokal/daerah dan foto untuk hiu tertentu, sering
terjadi kesalah-pahaman dalam memahami jenis
dilindungi. Produk-produk sosialisasi, misal: poster,
papan himbauan, dll perlu mengadaptasi nama lokal
untuk memudahkan masyarakat memahami.

Pola perdagangan sirip hiu di NTT terdiri dari
pendaratan hiu yang langsung dibeli oleh pembeli/
tengkulak lokal, yang kemudian akan dijual ke
tengkulak yang lebih besar. Sampai titik ini, proses
rantai dagang masih di level daerah (kabupaten),
namun beberapa tengkulak juga melakukan pembelian

di luar “wilayah” kabupaten. Pola rantai dagang sirip
hiu yang panjang dan rumit seringkali membuat harga
tidak terlalu menguntungkan nelayan sebagai ujung
tombak perikanan ini, dengan beberapa isu bahwa
nelayan memilik ketergantungan, keuangan dan/atau
simpan pinjam, ke tengkulak tertentu. Pola ini sering
kali yang membuat nelayan menangkap hiu sebanyak
mungkin untuk memenuhi kebutuhan.

Pemanfaatan bagian-bagian tubuh hiu dan pari di
Tanjung Luar-Lombok Timur telah mengalami
improvisiasi. Di Nusa Tenggara Timur, hiu dijual sirip
dengan daging dikonsumsi lokal, sedangkan di
Tanjung Luar-Lombok Timur, selain dijual sirip, hiu juga
dimanfaatkan secara masal untuk produk bernilai
rendah seperti daging hiu asap dan sup sirip hiu.
Dengan promosi dan kepercayaan-kepercayaan
tertentu lainnya, pemanfaatan masal bernilai rendah
ini dapat membuat permintaan daging, tentunya
tangkapan hiu, semakin meningkat.
KESIMPULAN DAN SARAN

Hiu dan pari umumnya merupakan hasil tangkapan
samping, sehingga selain penegakan hukum, perlu
dilakukan sosialisasi terpadu. Rantai perdagangan hiu
dan pari di Tanjung Luar berbeda-beda sesuai jenis
produknya. Untuk produk bernilai ekonomis tinggi
dipasarkan ke Surabaya dan kemudian diekspor.
Sedangkan produk bernilai rendah, umunnya
dipasarkan lokal dengan beberapa variasi produk
olahan. Perlunya pemahaman ditingkat lokal,
terutama untuk produk bernilai rendah.
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ABSTRAK

Perdagangan hiu di Indonesia semakin marak terjadi sepanjang tahun 2002-2011, setidaknya
Indonesia sendiri telah mengekspor 109.248 ton atau sebesar 13% dari produksi hiu
diduniaSedangkan permintaan produk hiu domestik tidak kalah besar, tempat kuliner yang
menyajikan menu produk hiu dengan mudahnya dijumpai di kota besar baik dalam skala restoran
hingga warung di pinggir jalan. Penelitian ini ditujukan mengetahui besaran tingkat konsumsi
produk hiu di DKI Jakarta Surabaya dan Makasar. Metode pengumpulan data melalui wawancara
dengan kuesioner dan analisa menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan
pada Desember 2013 – Maret 2014, yang dikumpulkan dari 33 rumah makan yang terdiri dari 24
rumah makan di Jakarta dan sekitarnya, 4 rumah makan di Surabaya, dan 6 rumah makan di
Makasar yang menjual menu hiu. Hasil penelitian menunjukan konsumsi produk hiu di Jakarta
sebesar 23.040 – 86.400 porsi/tahun  atau 15.840 kg sirip hiu, Makasar sebesar 20.160 porsi/
tahun  atau 3.960 kg sirip hiu dan  Surabaya: 96 kg/tahun sirip hiu dan 19.200-96.000 kg/tahun
daging hiu. Industri kuliner hiu tersebut belum memiliki sistem keterlacakan yang memadai,
sehingga tidak dapat dipastikan jenis produk dikonsumsi berasal dari jenis yang telah diatur
dalam kebijakan. Tingginya permintaan produk hiu tersebut dapat mengancam populasi dari
jenis hiu yang telah dilindungi, oleh karena perlu adanya sistem keterlacakan dalam setiap rantai
perdagangan hiu, mulai ditangkap hingga disediakan di restoran bukan merupakan jenis hiu
yang dilindungi dan terancam status populasinya.
KATA KUNCI: konsumsi, produk, hiu
ABSTRACT

Shark trade in Indonesia has expanded from 2002 to 2011, Indonesia itself have exported
109,248 tons of shark products, or at least 13% of shark’s world production. Meanwhile the domestic
demand for shark products is also high, as we could easily see sharks being offered in restaurants
or small shops in big cities. This research aims to estimate shark consumption level in DKI Jakarta
Surabaya and Makasar. Data was collected by interview using questionnaire and processed using
descriptive analysis. Data collection was conducted from Desember 2013 to March 2014 at 33
shark restaurants (i.e. 24 restaurants in Jakarta, four in Surabaya and six in Makassar). Result
shows that shark consumption level in Jakarta were 23.040 – 86.400 serving/year or 15.840 kg
shark fins, Makassar’s consumption level was 20.160 serving/year or 3.960 kg shark fins and
Surabaya’s was 48 kg/year shark fins and 19.200-96.000 kg/year sharks meats. None of the
restaurants had any traceability system for their products, therefore they could not explain what
species of shark are they selling, and whether these came from regulated or endangered species.
The high demand of shark products could threaten shark populations since we did not have any
traceability system in place. Therefore, traceability systems should be implemented for the domestic
market to identify shark products in every trade chain.
KEYWORDS: Consumption, product, traceability, shark

PENDAHULUAN
Ikan hiu termasuk sub kelas ikan bertulang rawan

(Elasmobranchii) yang hidup di perairan dekat pantai
(inshore) hingga palung dalam (trench). Hiu
memegang peranan penting dalam sistem ekologi
sebagai predator puncak (apex predator) untuk
menjaga keseimbangan dalam mata rantai makanan

di laut. Saat ini diketahui lebih dari 400 spesies ikan
hiu di dunia, dan Indonesia merupakan negara dengan
tingkat keragaman Elasmobranchii tertinggi di dunia
(Blaber 2006 dalam Fahmi dan Sumadhiharga. 2007).
Ikan hiu mempunyai fekunditas rendah, dewasa pada
umur yang relatif tua, masa mengandung yang lama
dan berumur panjang ((Cortes 2002, Heppell et al.
1999, Cortes 1999 dalam Godin and Morgan, 2011),).
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Umurnya yang panjang dan metabolism yang lambat
bagi predator seperti hiu juga merupakan faktor yang
menyebabkan hiu memiliki kandungan merkuri yang
tinggi (Huckabee, et al.,1979) dan Hampir semua jenis
hiu memiliki kandungan mercury disemua perairan
(Walker, 1976).Penangkapan hiu secara berlebihan
dapat menjadi masalah karena sebagian besar hiu
tidak bereproduksi dengan cepat seperti ikan lainnya,
yang berarti sangat rentan terhadap tingkat kematian
hiu yang tinggi (Musick et al. 2000a dalam Godin and
Morgan, 2011),).

Saat ini diyakini populasi ikan hiu secara global
mengalami penurunan drastis akibat penangkapan
berlebihan untuk diambil siripnya dan untuk
kepentingan konsumsi. Pada tahun 2012, diperkirakan
sebanyak 100 juta ikan hiu ditangkap, sebagian besar
hanya diambil siripnya saja. Diperkirakan setiap
tahunnya Indonesia mengekspor 100 ribu ton sirip hiu,
atau sekitar 15% dari permintaan pasar dunia (Traffic,
2013). Namun sampai saat ini informasi terkini
mengenai rantai perdagangan dan tingkat konsumsi
hiu di Indonesia sendiri belum banyak diketahui secara
mendalam. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi
perdagangan dan tingkat pemanfaatan konsumsi hiu
di kota Jakarta, Surabaya dan Makasar sebagai salah
satu informasi yang dibutuhkan dalam membantu
pengelolaan hiu di Indonesia.
METODE

Survei dilakukan di Jakarta, Surabaya dan Makasar
sebagai sentra pemanfaatan kuliner di Indonesia.
Pelaksanaan survey dilakukan dalam rentang waktu
empat bulan mulai dari Desember 2013 sampai
dengan Maret 2014 dengan target responden meliputi
nelayan, penampung hiu dan pengusaha kuliner hiu.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa
tahapan kegiatan, yaitu:
- Studi awal: Bagian ini mengumpulkan informasi awal

mengenai lokasi dan potensi penangkapan
maupun pemanfaatan ikan hiu di lokasi yang di
survey. Pengumpulan informasi dilakukan
menggunakan literatur dan dokumen terkait yang
dapat dipertanggung jawabkan.

- Observasi lapangan: pengambilan data dilakukan
dengan melakukan observasi langsung di Tempat
Pelabuhan atau Pelelangan Ikan (TPI).

- Wawancara : Dilakukan dengan menggunakan
kuesioner semi-struktur terhadap kelompok
responden terpilih  yaitu: nelayan, pembeli dan
penampung/exsportir dan restoran penjual kuliner
ikan hiu. Pemilihan responden dilakukan secara
semi acak dengan mendatangi sasaran
responden. Di setiap kota, sedikitnya lima
responden untuk setiap per kelompok responden
akan di wawancarai, kecuali untuk penampung/
exporter maksimum lima responden.

HASIL
Perdagangan Produk Hiu

Jumlah penampung yang di wawancara pada survei
perdagangan hiu sebanyak 14 penampung yang terdiri
dari tiga penampung di Jakarta, enam penampung di
Surabaya, dan dua penampung di Makassar.
Penampung yang diwawancara umumnya sudah
menjadi penampung ikan hiu selama 1-10 tahun.
Jumlah nelayan yang menjual ikan hiu kepada
penampung bervariasi antara 1 hingga 70 orang per
minggu dengan jumlah sirip hiu yang dibeli oleh
penampung berkisar antara 6 – 2.000 kg perminggu.
(Tabel 1).

Tabel 1. Produk sirip hiu penampung di Jakarta, Surabaya dan Makasar
Asal Penampung hiu Jumlah Penampung Jumlah Nelayan Pembelian penampung 

Jakarta 3 Tidak diketahui TIdak diketahui 
Surabaya 6 25-70 100-1.000 kg/hari hiu utuh 

650-2000 kg/minggu sirip hiu basah 
Makasar 2 2-30 80-100 Kg hiu/hari hiu utuh 6 kg/ minggu sirip hiu  Penampung di Jakarta tidak dapat memberikan

informasi tentang jumlah nelayan yang menjual ikan
hiu, salah satu alasannya adalah penampung di
Jakarta bukan merupakan penampung langsung dari
nelayan.

Harga ikan hiu yang dibeli dari nelayan
dikelompokkan menjadi ikan ukuran kecil dan ikan
ukuran besar. Ikan hiu ukuran kecil dibeli dari nelayan

dengan harga Rp 6.000,- hingga Rp 16.000. Ikan hiu
ukuran besar dibeli dari nelayan dengan harga Rp
25.000,- hingga Rp 35.000. Harga beli sirip ikan hiu
dari nelayan adalah sebesar Rp 75.000,- sampai
dengan Rp 200.000,- per set.(1 set berapa kg)

Sirip ikan hiu yang dijual oleh penampung
umumnya berdasarkan beratnya (kg) dan dalam
bentuk utuh baik dalam kondisi segar maupun kering
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yang tidak dibedakan berdasarkan jenisnya atau
dicampur. Sirip yang dalam kondisi segar umumnya
di jual di pasar lokal atau dari penampung kecil ke
penampung yang lebih besar. Sirip ikan hiu yang dijual
di tingkat domestik mencapai 2 ton per bulan dengan
tujuan Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Penjualan
sirip ikan hiu di seluruh wilayah survei untuk tujuan
ekspor berkisar antara 400 kg hingga 2 ton setiap
bulan dengan tujuan Cina, Hongkong, Taiwan,
Singapura, dan Jepang.

Harga jual sirip ikan hiu dalam kondisi kering
berkisar antara Rp 150.000,- hingga Rp 2.000.000 per
kg tergantung ukuran. Harga jual sirip ikan hiu dalam
kondisi segar berkisar antara Rp 400.000,- hingga Rp
1.000.000 per kg tergantung ukuran dan jenis hiu.
Mahalnya harga sirip ikan hiu dan permintaan yang
tinggi merupakan alasan utama penampung untuk
tetap bekerja sebagai penampung ikan hiu dan pari.
Kuliner Produk Hiu

Berdasarkan hasil pendataan terhadap  24 rumah
makan di Jakarta dan sekitarnya, empat rumah makan
di Surabaya, dan enam rumah makan di Makassar,
sebagian besar rumah makan yang disurvei
merupakan khusus restoran dan sebagian lagi rumah
makan yang berada di wilayah perkantoran, mall,
hotel, tempat rekreasi, dan wahana keluarga, serta
rumah makan yang berbentuk cafe. Sebanyak
sembilan rumah makan yang disurvei sudah
beroperasi antara 1-5 tahun, sebanyak 13 rumah
makan telah beroperasi 5-10 tahun, dan sebanyak
dua rumah makan telah beroperasi lebih dari 10 tahun
serta sebanyak sembilan rumah makan tidak
memberikan informasi tentang berapa lama bisnis
rumah makan tersebut telah dijalankan.

Sebagian besar rumah makan mendapatkan bahan
baku ikan hiu dari penampung lokal atau langsung
dari tempat pelelangan ikan setempat dan hanya dua
rumah makan yang mendapatkan bahan baku ikan
hiu dari impor. Bahan baku ikan hiu yang dijadikan
bahan olahan di rumah makan cukup bervariasi mulai
dari sirip, daging, bibir, kepala, dan tulang, namun
secara umum semua rumah makan menggunakan
sirip sebagai bahan baku utamanya. Bahan baku ikan
hiu yang dibutuhkan oleh rumah makan berkisar antara
2 hingga 75 kg per bulan untuk sirip ikan hiu dan 10
kg hingga 1 ton per bulan untuk daging ikan hiu.  Satu
rumah makan yang mengimpor sirip ikan hiu
menyebutkan harga sirip ikan hiu yang diimpor adalah
Rp 5.000.000,- setiap set sirip ikan hiu namun
responden tidak memberikan informasi negara asal

produknya. Untuk harga beli daging ikan hiu, rumah
makan membayar setiap kilogram ikan hiu dari
penampung atau tempat pelelangan ikan sebesar Rp
13.000,- hingga Rp 26.000,-.

Hasil olahan ikan hiu yang terjual setiap bulan
cukup variatif, mulai dari 10 hingga 600 porsi sirip
ikan hiu dengan harga Rp 46.000,- hingga Rp 700.000
per porsi.  Hanya terdapat satu rumah makan yang
menjual olahan ikan hiu dengan harga Rp. 46.000,-
yaitu rumah makan di Surabaya, sedangkan rumah
makan lainnya menjual hasil olahan sirip ikan hiu
seharga lebih dari Rp. 170.000,-. Jumlah hasil olahan
daging ikan hiu yang terjual setiap bulan 60 porsi
hingga 20.000 porsi setiap bulan dengan harga yang
mencapai Rp.550.000,- per porsi. Rumah makan di
Jawa Timur menjual hasil olahan daging ikan hiu dalam
porsi kecil dengan harga hanya Rp 500 - 1500- per
potongan kecil daging dan dalam satu bulan dapat
terjual 1.600 hingga 20.000 porsi. Rumah makan di
Jakarta menjual hasil olahan daging ikan hiu dengan
harga lebih dari Rp. 100.000,- dan dalam satu bulan
dapat terjual hingga 120 porsi. Informasi lebih
mendalam terkait dengan pemanfaatan hiu dan pari
untu kebutuhan kuliner di masing-masing lokasi survei
dijabarkan sebagai berikut.
Jakarta

Survei lokasi kuliner berbahan hiu di Jakarta di
lakukan di seluruh wilayah Jakarta dan satu lokasi di
Tangerang.  Survei meliputi tipe lokasi berupa café,
hotel, mall, gedung perkantoran, restoran, tempat
rekreasi, dan wahana olahraga.  Lima puluh persen
lokasi survey (n=12) berada di Jakarta Pusat,
sementara di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara
masing-masing 16,7 % (n=4).  Di Jakarta Barat, survey
dilakukan di tiga lokasi atau mencakup 12,5%,
sementara di Tangerang hanya satu lokasi restoran
atau mewakili 8,3%. (Gambar 1)

Rumah makan di Jakarta melakukan kombinasi
pemanfaatan bagian tubuh hiu untuk diolah sebagai
bahan makanan. Sebanyak sembilan  rumah makan
(37,5%) hanya memanfaatkan sirip hiu saja,
sementara itu rumah makan yang hanya
memanfaatkan dagingnya saja sebesar 8,3%.
Kombinasi pemanfaatan bagian tubuh hiu adalah
daging dan sirip, sirip dan bibir ikan, dan sirip, tulang
dan bibir ikan masing-masing sebesar 4,2%.
Sementara itu terdapat 50% rumah makan yang tidak
bersedia menjawab pertanyaan terkait dengan bagian
tubuh yang dimanfaatkan.

Tingkat Konsumsi Produk Hiu di Jakarta, Surabaya dan Makasar (Ariyogagautama, D., et al)
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Gambar 1.Peta lokasi Kuliner hiu di Jakarta

Gambar 2. Pemanfaatan bagian Hiu di Rumah makan di Jakarta
Terdapat 8,3% (n=2) rumah makan dengan

penjualan masakan berbahan sirip hiu sampai dengan
10 porsi setiap bulan, angka yang sama juga ada pada
penjualan antara 10-20 porsi.  Terdapat dua rumah
makan yang menyatakan bahwa dalam satu bulan
dapat menjual masing-masing 80 dan 300 porsi
masakan berbahan sirip hiu.  Sementara itu, pada
sebuah rumah makan diketahui bahwa masakan
berbahan daging hiu dapat terjual mencapai 120 porsi
dalam satu bulan.

Harga masakan berbahan dasar hiu di Jakarta
bervariasi.  Sebuah restoran menawarkan masakan

berbahan dasar daging hiu dengan harga Rp 100.000
sampai dengan Rp 268.000 per porsi.  Bahkan terdapat
harga maksimal sampai dengan Rp 500.000.
Sedangkan , rata-rata harga masakan berbahan
daging hiu adalah Rp 241.000.

Harga masakan berbahan sirip hiu tampaknya
lebih mahal daripada daging hiu. Rata-rata harga
masakan sirip hiu Rp 365.000 per porsi.  Harga
minimal masakan berbahan sirip hiu Rp 170.000,
sementara harga tertinggi diketahui Rp 700.000 per
porsi.  Bagian tubuh lainnya yang diketahui digunakan
sebagai bahan masakan adalah bibir hiu, namun tidak
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ada informasi spesifik mengenai jenis hiu yang
digunakan.  Harga per porsi masakan bibir hiu
diketahui Rp 40.000-Rp 199.000 per porsi.
Sedangkan  harga menu masakan berbahan tulang
hiu yaitu Rp 68.000,-per porsi. Dari sembilan rumah
makan yang memberikan keterangan sumber bahan
baku sirip, tujuh di antaranya menyatakan bahwa sirip
hiu didapatkan dari pemasok lokal tetap.  Sementara
hanya dua rumah makan yang melakukan pembelian
sirip secara langsung di TPI.
Makassar

Survei kuliner berbahan hiu di Makassar dilakukan
pada enam rumah makan.  Berdasarkan survei, tiga
rumah makan di antaranya menjual masakan
berbahan sirip hiu dalam bentuk sup. Ketiga rumah
makan tersebut mengandalkan pasokan dari pemasok
tetap dari lokal.  Rumah makan tersebut memerlukan
rata-rata 55 kg sirip hiu setiap bulan. Berdasarkan
survei, tiga rumah makan yang menjual sup sirip hiu
dapat menjual produknya rata-rata 280 porsi setiap
bulan. Sementara menu berbahan daging pari
mencapi 60 porsi setiap bulan. Sayangnya informasi
harga setiap porsi sup sirip hiu dan daging pari tidak
didapatkan.  Menurut responden, dalam lima tahun
terakhir terjadi kecenderungan penurunan penjualan
karena harga yang mahal.  Di sisi lain, stok bahan
baku sirip hiu semakin menurun.
Surabaya

Survei kuliner berbahan hiu di Surabaya dilakukan
pada empat rumah makan yang berada di Sidoarjo
dan Lamongan.  Bahan baku hiu tersebut umumnya
didapatkan dari TPI setempat.  Hanya satu rumah
makan penyedia sup hiu yang mendapatkan bahan
baku dari impor.  Selain sirip dan daging, tulang hiu
juga menjadi bahan baku untuk masakan dalam rumah
makan.

Rata-rata rumah makan membutuhkan bahan baku
berupa daging hiu sebesar 100 – 500 kg setiap minggu.
Pada salah satu rumah makan yang tidak menjadikan
olahan daging hiu sebagai menu favorit, kebutuhan
setiap minggu daging hiu hanya 10 kg.  Sementara
untuk kebutuhan sirip dan tulang hanya 0,5 kg setiap
minggu.  Bahan tersebut dibeli dengan harga
bervariasi.  Daging hiu dibeli dengan harga Rp 13.000-
Rp 26.000 per kg.  Tulang hiu dibeli dengan harga Rp
12.000,-/ kg.  Sementara harga sirip mencapai Rp
5.000.000/set.   Bagi rumah makan yang menyediakan
daging hiu sebagai masakan andalannya, jumlah porsi

masakan yang berhasil dijual minimal 1.600 potong
atau porsi dan maksimal 20.000 potong atau porsi.
Daging potong tersebut dijual dengan harga Rp 500-
Rp 1.500 tiap potongan kecil.  Sementara itu harga
satu porsi masakan berbahan daging lebih mahal dari
tiga rumah makan lainnya yaitu mencapai Rp 24.000,-
per porsi, sup sirip Rp 46.000,- per porsi, dan masakan
tulang Rp 32.500,- per porsi.  Perbedaan harga
tersebut tampaknya dibedakan berdasarkan kelas
rumah makan.
PEMBAHASAN
Tingkat Konsumsi Hiu

Permintaan produk hiu dari pasar internasional dan
nasional mendorong upaya pemanfaatan hiu tidak
hanya sebatas hiu sebagai target, melainkan hiu yang
didominasi dari tangkapan sampingan turut
diperdagangkan. Pengumpulan data terbatas pada
produk hiu dengan frekuensi perdagangan di level
nelayan, penampung dan pelaku usaha kuliner
ditujukan pada Tabel 2.

Tingkat konsumsi yang tinggi yaitu 60 – 120 porsi/
bulan daging atau 10-600 porsi/bulan sirip hiu yang
dipesan oleh masyarakat di tiga kota turut mendorong
pemanfaatan hiu domestik menjadi usaha yang
menjanjikan. Jika diestimasikan dengan jumlah
restoran yang diwawancarai ditiap kota setidaknya,
di DKI Jakarta sendiri permintaan produk hiu
direstoran dalam satu tahun sebesar 23.040 – 86.400
porsi/tahun kuliner berbahan baku sirip hiu atau
sebesar 15.840 kg/tahun sirip hiu yang dibutuhkan
restoran dan 34.560 porsi/tahun kuliner berbahan baku
daging hiu, sedangkan di Makassar setidaknya 20.160
porsi/tahun kuliner berbahan baku sirip hiu dan 4.320
porsi/tahun daging hiu dipesan atau setidaknya
restoran membutuhkan 3.960 kg sirip hiu/tahun.
Berbeda dengan kuliner di Surabaya setidaknya
sebanyak 96 kg/tahun sirip hiu dan 19.200-96.000
kg/tahun daging hiu. Informasi kuliner di Surabaya
hanya didapatkan dari 2 restoran yang bersedia
memberikan informasi sehingga belum bisa
menggambarkan tingkat konsumsi hiu dalam satu
kota.

Dilihat dari aspek ekonomi, margin terbesar
perdagangan hiu secara umum dirasakan ditingkat
penampung baik daging maupun sirip.  Pendapatan
penampung diestimasi perbulan antara Rp.10– 40juta
untuk daging dan Rp.2. -4milyar untuk sirip. Secara
detail informasi pendapatan dari usaha sirip dan
daging hiu dapat dilihat pada Tabel 3.

Tingkat Konsumsi Produk Hiu di Jakarta, Surabaya dan Makasar (Ariyogagautama, D., et al)
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Tabel 2. Harga dan frekuensi perdagangan hiu di nelayan, penampung dan rumah makan
Aktor Transaksi Harga Ikan Hiu Frekuensi Ikan Hiu 

Daging Sirip Satuan Daging Sirip Satuan 
Nelayan Jual 6.000 - 35.000 100.000 - 2.000.000 kg (basah/kering) 1-10 ekor/hari

Penampung 

Jual lokal 6.000 - 
40.000  
6.000 - 
10.000 

150.000 - 
2.000.000  
100.000 - 
1.000.000 

kg (kering) 
kg (basah) 

30 – 1000 
2 - 20 kg / 

bulan Jual 
domestik 10 - 2000 kg / 

bulan 
Jual ekspor NA 400 - 2000 kg / 

bulan Rumah 
Makan 

Jual 100.000 - 
550.000 

170.000 - 
700.000 Porsi 60 – 120 10 - 600 porsi / 

bulan  Tabel 3. Perhitungan pendapatan kotor perdagangan hiu ditingkat nelayan, penampung dan rumah makan

Tingginya nilai ekonomi dalam perdagangan hiu
tersebut merupakan salah satu dasar perdagangan
hiu terus berlangsung hingga saat ini. Namun di lain
pihak aspek keberlanjutan sumberdaya belum menjadi
perhatian dari pelaku usaha. Memastikan stok
sumberdaya hiu yang dimanfaatkan dalam batasan
aman perlu segera dilakukan. Prinsip kehati-hatian perlu
dilakukan pada populasi hiu yang belum diketahui.
Memastikan hiu yang ditangkap bukan dari jenis hiu
yang dilindungi dan terancam populasinya serta tidak
memperdagangkan hiu pada ukuran belum dewasa/
juvenil merupakan hal yang perlu diinformasikan kepada
pelaku usaha perdagangan hiu dan ditindaklanjuti
sebagai solusi praktis saat ini.
Kebijakan Kuliner Hiu

Berdasarkan kebijakan Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia setidaknya terdapat
tujuh jenis hiu yang diatur dalam pemanfaatannya dan
semua jenis hiu dalam ukuran belum dewasa dan hiu
hamil tidak boleh dimanfaatkan, seperti ditunjukan
pada Tabel 4.

Aktor Transaksi Daging Sirip Keterangan Min Max Min Max 
Nelayan Harga Jual 6,000 350,000 100,000 2,000,000 Per hari 

Penampung 

Jual (kering) / lokal 180,000 40,000,000 
300,000 40,000,000 Per bulan 

Jual (kering) 
/ antar kota 

1,500,000 4,000,000,000 Per bulan 
Jual (basah) / lokal 180,000 10,000,000 

400,000 20,000,000 Per bulan 
Jual (basah) / antar kota 1,000,000 2,000,000,000 Per bulan 
Jual internasional NA NA 60,000,000 2,000,000,000 Per bulan 

Rumah 
Makan 

Jual  600,000 66,000,000 1,700,000 420,000,000 Per bulan 
 Semua responden kuliner hiu seperti restoran tidak

memahami jenis hiu yang telah diatur dalam kebijakan
nasional mengingat permintaan pasar domestik hanya
memperhitungkan ukuran sirip yang diperdagangkan,
tidak memperhatikan jenis yang dimanfaatkan. Hal
ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan
hiu di Indonesia. Prosedur ketelusuran terhadap
produk hiu yang diperdagangkan menjadi penting
untuk diterapkan dalam rantai perdagangan hiu, pada
perdagangan eksport. BPSPL –KKP telah
menerapkan sistem ketelusuran produk hiu yang akan
diekspor berupa SOP No.20/KP3K.2/III/2015 tentang
pemberian surat rekomendasi sirip hiu utuh bukan
dilindungi, bukan dilarang keluar, bukan daftar
Appendix CITES yang diterapkan di karantina ikan.
Hal ini tentunya berpotensi untuk pengembangan
dalam perdagangan domestik.

Mekanisme ketelusuran diharapkan dimulai sejak
hiu didaratkan dengan informasi logbook yang berlaku,
dan informasi logbook hingga ke tangan pembeli
pertama tiap bagian hiu dan seterusnya hingga ke
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supplier dan restoran. Diharapkan informasi tersebut
sebagai langkah awal penjual memahami jenis-jenis
hiu yang diperdagangkan bukan dari jenis yang
dilindungi dan terancam punah. Disatu sisi perlu juga
upaya dalam mendorong adanya kebijakan yang

memayungi sistem ketelusuran ini, dalam jangka
pendek di tingkat daerah seperti DKI Jakarta
berpotensi untuk melakukan hal ini sebagai wilayah
percontohan pengembangan sistem ketelusuran
produk hiu sebagai kuliner domestik di Indonesia.

Tabel 4. Jenis Hiu yang diatur dalam peraturan Nasional dan Internasional
No Jenis Hiu Peraturan Nasional Peraturan Internasional 
1 Rhincodon typus (Whale 

shark) 
Kepmen Kelautan dan  
Perikanan No. 18 tahun 2013 tentang Penetapan 
perlindungan penuh ikan hiu paus (Rhincodon typus) 

Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Flora and 
Fauna (CITES) Appendix II  

2 Sphyrna lewini (Scalloped hammerhead shark) Permen KP Nomor Per.59/MEN/2014 tentang 
Larangan Pengeluaran Ikan hiu koboi (Carcharhinus 
longimanus) dan hiu martil (Sphyrna spp) dari wilayah RI 
ke luar wilayah RI 

3 Sphyrna mokarran (Great hammerhead shark) 
4 Sphyrna zygaena (Smooth hammerhead shark) 
5 Carcharhinus longimanus (Oceanic whitetip shark) 
6 Alopias pelagicus (Pelagic thresher shark) Permen KP Nomor Per.12/MEN/2012 tentang 

“Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas”. 

Regional Fisheries Management Organizations 
(RFMOs) 

- resolusi IOTC 10/12 
untuk melarang 
penangkapan ikan hiu 
dari Suku Alopiidae. 

7 Alopias superciliosus (Big eye thresher shark) 
8 Semua Jenis Hiu ukuran 

juvenil dan hiu hamil 
 
KESIMPULAN DAN SARAN

Keuntungan ekonomi paling besar yang diperoleh
dalam usaha jual beli hiu adalah penampung hiu
dilanjutkan oleh pelaku kuliner hiu dibandingkan
nelayan itu sendiri. Upaya mendorong pengelolaan
perikanan hiu yang bertanggungjawab sebaiknya
memperhatikan aspek ketelusuran produk tidak hanya
untuk pasar eksor, melainkan juga perdagangan
domestik.

Tingkat konsumsi hiu tertinggi ditemukan di DKI
Jakarta dengan besaran permintaan produk hiu
direstoran dalam satu tahun sebesar 23.040 – 86.400
porsi/tahun kuliner berbahan baku sirip hiu atau
sebesar 15.840 kg/tahun sirip hiu yang dibutuhkan
restoran dan 34.560 porsi/tahun kuliner berbahan baku
daging hiu.Di Makassar permintaan produk setidaknya
20.160 porsi/tahun kuliner berbahan baku sirip hiu dan
4.320 porsi/tahun daging hiu dipesan atau setidaknya
restoran membutuhkan 3.960 kg sirip hiu/tahun.
Sedangkan di Surabaya belum cukup informasi untuk
menentukan tingkat konsumsi hiu dikota ini.

Sulitnya melakukan identifikasi terhadap jenis hiu
yang diperdagangkan oleh pelaku pasar, berpotensi

terhadap perdagangan hiu yang dilindungi dan
terancam punah. Diharapkan kedepannya dalam
mendukung pengelolaan perikanan hiu, perlu adanya
kebijakan terhadap sistem ketelusuran produk hiu
yang didagangkan di Indonesia (domestik), sehingga
pelaku usaha dan konsumen tidak mengkonsumsi
secara berlebihan dan mengancam populasi hiu.
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ABSTRAK

Sulawesi Tengah merupakan propinsi yang memiliki empat Wilayah Pengelolaan Perikanan(WPP) yaitu WPP 713, WPP 714, WPP 715 dan WPP 716 berbasis di perairan Selat Makassar,Teluk Tomini, Teluk Tolo dan Laut Sulawesi. Di Kepulauan Banggai yang termasuk WPP 714, ikanhiu merupakan tangkapan sampingan yang diperdagangkan keluar daerah dalam bentuk produkolahan berupa sirip dan dendeng. Selama ini, perdagangan hiu memiliki kelemahan sepertikurangnya informasi tentang data lalu lintas dan status hiu yang diperdagangkan. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui volume lalu lintas perdagangan hiu dan status konservasi jenis-jenis hiu yang diperdagangkan serta menganalisis faktor penyebab fluktuasi volume lalu lintasselama tahun 2012 – 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara danpengambilan data primer secara time series yaitu data perdagangan selama Januari 2012 sampaidengan Desember 2014 yang telah divalidasi. Data primer diambil dari aplikasi Sister Karoline(Sistem Komputerisasi Karantina Ikan Online) yang dijalankan secara real time. Observasi danwawancara dilakukan terhadap responden yang melakukan usaha perikanan hiu kemudiandianalisa dengan melihat status konservasinya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dalambentuk gambar, tabel dan grafik. Perdagangan dan penangkapan hiu yang tidak terkontroldisebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran nelayan serta pelaku usaha tentangpengelolaan perikanan hiu. Data selama tiga tahun terakhir (2012 – 2014) menunjukkanperdagangan hiu mengalami fluktuasi. Daerah tujuan perdagangan didominasi oleh kota Jakarta,Makassar dan Manado. Adapun jenis-jenis hiu yang diperdagangkan sebanyak 17 jenis dimana13 jenis berstatus hampir terancam (NT),  2 jenis berstatus rawan (VU), 1 jenis berstatus terancampunah (EN) dan 1 jenis berstatus kekurangan data (DD). Pengawasan lalu lintas hiu melaluipendekatan sertifikasi karantina ikan merupakan bagian integral dari pengelolaan sumberdayaperikanan di Kepulauan Banggai secara berkelanjutan dan berkeadilan
KATA KUNCI: Hiu, perdagangan, Kepulauan Banggai
ABSTRACT

Central Sulawesi is a province with four Regional Fisheries Managements (WPP), namely WPP
713, 714, 715 and 716 located in the Makassar Strait, Tomini Bay, Tolo Bay and the Celebes Sea
respectively. Sharks are caught as bycatch in the Banggai waters, which is located under WPP 714,
traded out of the area in the form of fish products such as fins and dried meat. Currently, there is a
lack of information on traffic data and the status of sharks that are being traded. The aim of this
study was to determine the traffic volume of shark trade, the conservation status of the types of
sharks being traded and to analyze factors that cause fluctuations in traffic volume during the 2012
– 2014 period. The method used were observation, interviews and trading primary data collection
from January 2012 to December 2014. Major data were obtained from Sister Karoline, an Online
Computerized System of Fish Quarantine. Observations and several sharks fisheries stakeholders
(fishermen and middlemen) were interviewed as our respondent in the survey. Data analysis were
described and presented in images, tables and graphics. Trade and uncontrolled shark fishing
occurred due to the lack of knowledge and awareness about shark fisheries management among
fishermen and traders. From 2012 – 2014 shark trade was dominated by Jakarta, Makassar and
Manado. At least 17 shark species were traded, which consists of 13 species with Near Threatened
status (NT), two vulnerable status (VU), one endangered species (EN) and one species with Data
Deficient (DD). On the other hand, fish quarantine certification approach is an integral part of the
sustainable management of fisheries resources in Banggai Islands.
KEYWORDS: Sharks, trade, Banggai Islands
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PENDAHULUAN
Sulawesi Tengah merupakan propinsi yang

memiliki empat Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP) yaitu WPP 713, WPP 714, WPP 715 dan
WPP 716 yang berbasis di perairan Selat Makassar,
Teluk Tomini, Teluk Tolo dan Laut Sulawesi.  Potensi
sumberdaya perikanan Sulawesi Tengah cukup besar
sejalan dengan visi Pemerintah Propinsi Sulawesi
Tengah yaitu “Sulawesi Tengah sejajar dengan
propinsi maju di kawasan timur Indonesia dalam
Pengembangan Agribisnis dan Kelautan melalui
Kualitas Sumberdaya manusia yang Berdaya Saing
di tahun 2020”.

Menurut data BPS Propinsi Sulawesi Tengah
(2012), Kepulauan Banggai merupakan satu-satunya
kabupaten di Sulawesi Tengah yang merupakan
kabupaten maritim yaitu terdiri dari 342 buah pulau,
dengan rincian lima pulau sedang yang terdiri dari
Pulau Peling (luas 2.340 km2), Pulau Banggai (268
km2), Pulau Bangkurung (145 km2), Pulau Salue Besar
(84 km2), Pulau Labobo (80 km2) dan sisanya 337
pulau-pulau kecil. Pulau berpenghuni sebanyak 69
pulau, tidak berpenghuni 273 pulau, bernama 342
pulau. Banggai Kepulauan terletak pada posisi 010
06’30’’ LS – 02020’00’’ LS dan 122040’00’’ BT –
124013’30’ ’BT serta berada di bagian timur laut Pulau
Sulawesi atau berbatasan dengan : Teluk Tomini di
sebelah utara, teluk Tolo di sebelah selatan, Laut
Maluku di sebelah timur dan Selat Peling di sebelah
barat.

Ikan hiu termasuk dalam Sub Kelas
Elasmobranchii, yaitu ikan bertulang rawan yang
memiliki keturunan yang sangat primitif dan terdiri dari
20 suku dan ratusan jenis. Berdasarkan studi literatur
dan hasil penelitian hingga tahun 2010, telah mencatat
kurang lebih 218 jenis ikan hiu dan pari ditemukan di
perairan Indonesia, yang terdiri dari 114 jenis hiu, 101
jenis pari dan tiga jenis ikan hiu hantu yang termasuk
ke dalam 44 suku (Fahmi, 2010; 2011; Allen dan
Erdman, 2012). Dari 44 suku ikan bertulang rawan
tersebut, hanya sekitar 26 jenis hiu dari 10 marga
dan enam suku yang bernilai ekonomi tinggi untuk
diperdagangkan siripnya di pasar domestik maupun
internasional (Fahmi dan Dharmadi, 2013).

Aktivitas pemanfatan hiu di perairan Indonesia
memiliki sejarah yang cukup panjang. Perburuan di
Indonesia terhadap hiu sudah dimulai sejak zaman
kolonial yaitu dengan adanya ekspor hiu bersama
dengan ekspor ikan asin. Hiu diburu oleh nelayan untuk
dimanfaatkan daging, sirip, kulit, minyak hati dan
bagian-bagian lainnya. Peningkatan keuntungan
ekonomi yang didapat dari komoditi ini membuat

spesies ini terancam oleh kegiatan illegal fishing.
Dampak kegiatan pemanfatan tersebut meningkat
seir ing meningkatnya kemajuan teknologi,
peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan
ragam dan mutu kebutuhan. Hal ini terjadi karena
terdorong oleh usaha memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari kemudian berkembang menjadi suatu
kegiatan usaha yang bersifat komersial (Musthofa,
2011).

Sejak tahun 1970 usaha perikanan hiu di Indonesia
telah berlangsung sangat pesat, meskipun usaha
perikanan hiu di Indonesia umumnya merupakan hasil
usaha sampingan (by catch) dari usaha perikanan
lainnya, akan tetapi produksi yang dihasilkan
menunjukkan hasil yang signifikan, karena terjadi
peningkatan produksi dari tahun ke tahun (Rahardjo,
2009). Menurut Fahmi dan Dharmadi (2005) sejak
tahun 1988 terjadi peningkatan produksi terhadap sirip
hiu karena banyaknya permintaan terhadap sirip hiu
di seluruh dunia. Di Indonesia peningkatan tersebut
ditunjukkan dari perkembangan perikanan hiu yang
cukup pesat yang ditunjukkan oleh adanya sentra
nelayan Indonesia dibeberapa daerah yang
menjadikan komoditi hiu sebagai hasil tangkapan
utamanya (Fahmi dan Dharmadi, 2013). Hal ini
diperkuat oleh data World Wildlife Fund for Nature
(WWF) bahwa pada tahun 2010 hiu telah menjadi
perhatian global dan diperdagangkan dalam berbagai
bentuk tidak hanya sirip kering saja. Setidaknya
1.145.087 ton produk hiu diperdagangkan secara
global setiap tahunnya (Musthofa, 2011).

Perdagangan hiu di Kepulauan Banggai masih
memiliki kelemahan, salah satunya adalah kurangnya
informasi tentang data lalu lintas dan status hiu yang
diperdagangkan. Sebagai otoritas kompeten dalam
pengawasan produk perikanan, Badan Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
(BKIPM) bertugas mengawasi pengeluaran dan
pemasukan komoditi perikanan untuk kegiatan ekspor,
impor dan antar area di seluruh wilayah Indonesia.
Pengawasan lalu lintas komoditi perikanan dilakukan
di pintu pemasukan dan pengeluaran seperti di
pelabuhan laut dan bandara. Sesuai dengan
kewenangannya, BKIPM juga melakukan kegiatan
monitoring dan pemantauan di gudang penampungan
(farm) pelaku usaha perikanan untuk melihat
ketelusuran mulai proses pendaratan sampai
pengiriman produk. Visi pembangunan karantina ikan,
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan
tahun 2011 – 2014 adalah hasil perikanan yang sehat
bernutu, aman konsumsi dan terpercaya. Sertifikasi
yang diterbitkan merupakan jaminan dan telah
memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional
dan internasional (BKIPM, 2015).
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Jenis-jenis ikan hiu yang diperdagangkan di
Kepulauan Banggai sampai sejauh ini belum diketahui
data spesiesnya sehingga belum dapat diketahui
status konservasinya. Selain itu, lalu lintas hiu
berbasis data merupakan objek kajian yang diperlukan
untuk mengambil kebijakan pengelolaan perikanan
secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan permasalahan yang telah
diidentifikasi, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui volume lalu lintas perdagangan hiu di
Kepulauan Banggai dan status konservasi jenis-jenis
hiu yang dilalulintaskan serta menganalisis faktor
penyebab fluktuasi volume lalu lintas selama tahun
2012 – 2014. Adapun manfaat penelitian ini adalah
memberikan pengetahuan dan informasi kepada
pemangku kepentingan dalam rangka pengambilan
kebijakan terkait pengelolaan perikanan hiu secara
berkelanjutan.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode observasi,
wawancara dan pengambilan data primer secara time
series yaitu data pengiriman hiu yang dilalulintaskan
pada Januari 2012 sampai dengan Desember 2014
yang telah divalidasi. Data diambil dari aplikasi Sister
Karoline (Sistem Komputerisasi Karantine Ikan Online)
yang dioperasikan secara real time di lapangan.
Wawancara dilakukan dengan responden yang
melakukan usaha perikanan hiu, baik penangkapan
maupun penanganan kemudian dianalisa status
konservasi berdasarkan petunjuk dari IUCN (2015).
Analisis data dilakukan secara deskriptif dalam bentuk
gambar, tabel dan grafik.

Responden sebanyak 20 orang yang terdiri dari
nelayan sebanyak 15 orang dan penampung
sebanyak.5 orang. Tingkat pendidikan nelayan
penangkap hiu kesemuanya merupakan tamatan
SMP sedangkan penampung menamatkan pendidikan
pada tingkat SMA sampai sarjana. Responden
mengenali jenis-jenis hiu melalui buku identifikasi yang
diberikan oleh pihak Karantina Ikan Luwuk Banggai.
HASIL
Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Kepulauan Banggai memiliki satu pelabuhan laut
yang terletak di kota Banggai yang bisa disandari oleh
kapal kargo maupun kapal penumpang dengan tujuan
Makassar dan Jakarta. Keberadaan pelabuhan laut
memiliki arti penting dalam lalu lintas perdagangan
komoditi perikanan keluar wilayah Kepulauan Banggai.

Berbagai jenis ikan seperti tuna, tongkol, cakalang,
layang, tenggiri, kembung dan berbagai jenis komoditi
ikan ekonomis penting menjadi ikan tangkapan utama.
Selain ikan tangkapan utama, nelayan di Kepulauan
Banggai juga memperoleh tangkapan samping berupa
ikan hiu.

Nelayan umumnya menjual hiu ke agen
pengumpul (supplier) dalam bentuk produk olahan
berupa sirip atau dendeng tanpa mendaratkan di
Tempat Pendaratan Ikan (TPI) terlebih dahulu.
Kebanyakan nelayan berasal dari pulau-pulau kecil
seperti Pulau Bontosi, Pulau Jodoh, pulau Timpaus,
Pulau Kasuari, dan Pulau Sonit. Berdasarkan kondisi
geografis, maka daerah penangkapan berada di
kawasan Teluk Tolo. Teluk Tolo sendiri termasuk dalam
Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 yang
potensial sebagai jalur migrasi hiu. Pada umumnya,
hiu di Kepulauan Banggai tertangkap oleh pancing
rawai dan jaring insang pantai.
Perkembangan Perdagangan Hiu

Volume perdagangan resmi hiu melalui pintu
pengeluaran (pelabuhan laut) yang tersertifikasi
diperoleh dari pihak Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Kelas I Luwuk Banggai. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan
dan Tumbuhan, bahwa Karantina Ikan mempunyai
tugas melakukan sertifikasi kesehatan ikan terhadap
media pembawa yang akan dilalulintaskan keluar,
masuk maupun antar area dalam wilayah negara
Republik Indonesia, termasuk hiu sebagai salah satu
komoditi perikanan yang dilalulintaskan keluar wilayah
Kepulauan Banggai.
PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku
usaha hiu, didapatkan informasi mengenai jenis-jenis
hiu yang dibuat dalam bentuk produk olahan yaitu
sirip dan dendeng yang dijual ke Jakarta, Makassar
dan Manado . Jenis-jenis hiu di Kepulauan Banggai
yang dibuat dalam bentuk produk olahan dapat dilihat
pada Tabel 1.
Status Konservasi

Berdasarkan Red List IUCN spesies ikan hiu telah
dievaluasi dan telah ditetapkan status konservasinya.
Perbandingan data jenis ikan hiu yang teridentifikasi
diperdagangkan di Kepulauan Banggai terdapat pada
Tabel 2.
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Tabel 1. Jenis Hiu yang Diperdagangkan di Kepulauan Banggai dan Produk Olahannya
No Jenis Hiu Nama Dagang Nama Umum Produk Olahan 

Sirip Dendeng 
1. Carcharhinus melanopterus Blacktip reef shark Hiu mada + + 
2. Carcharhinus brevipinna Spinner shark Hiu lonjor + + 
3. Carcharhinus dussumieri Whitecheek shark Hiu lanjaman + + 
4. Carcharhinus limbatus Blacktip reef shark Hiu kejen + + 
5. Carcharhinus longimanus Oceanic whitetip shark Hiu koboi + + 6. Carcharhinus sorrah Spot tail shark Hiu mungsing + + 
7. Carcharhinus obscurus Dusky shark Hiu merak bulu + - 
8. Carcharhinus sealei Blackspot shark Hiu lanjaman + + 
9. Galeocerdo cuvier Tiger shark Hiu mungsing jara + + 
10. Carcharhinus 

amblyrhynchos Grey reef shark Hiu lanjaman,  + - 
11. Prionace glauca Blue shark Hiu biru + + 12. Triaenodon obesus Whitetip reef shark Hiu bokem + + 
13. Hemigaleus microstoma Sicklefin weasel shark Hiu kacang + + 
14. Sphyrna lewini Scalloped hammerhead shark Hiu martil + - 
15. Paragaleus tengi Straight tooth weasel shark Hiu pasir + + 16. Chiloscyllium punctatum Brownbanded bamboo shark Hiu batu + + 
17. Carcharhinus falciformis Silky shark Hiu sutra + -  Sumber: Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Luwuk Banggai,

2014
Tabel 2. Status konservasi hiu di Kepulauan Banggai berdasarkan Red List IUCN

No. Jenis Hiu Status Red List IUCN 
1. Carcharhinus melanopterus Hampir Terancam (Near Threatened) 2. Carcharhinus brevipinna Hampir Terancam (Near Threatened) 3. Carcharhinus dussumieri Hampir Terancam (Near Threatened) 
4. Carcharhinus limbatus Hampir Terancam (Near Threatened) 
5. Carcharhinus longimanus Rawan (Vulnerable) 
6. Carcharhinus sorrah Hampir Terancam (Near Threatened) 7. Carcharhinus obscurus Hampir Terancam (Near Threatened) 
8. Carcharhinus sealei Hampir Terancam (Near Threatened) 
9. Galeocerdo cuvier Hampir Terancam (Near Threatened) 
10. Carcharhinus amblyrhynchos Hampir Terancam (Near Threatened) 11. Prionace glauca Hampir Terancam (Near Threatened) 
12. Triaenodon obesus Hampir Terancam (Near Threatened) 13. Hemigaleus microstoma Rawan (Vulnerable) 
14. Sphyrna lewini Terancam (Endangered) 15. Paragaleus tengi Kekurangan Data (Data Deficient) 
16. Chiloscyllium punctatum Hampir Terancam (Near Threatened) 17. Carcharhinus falciformis Hampir Terancam (Near Threatened)  Sumber: Fahmi dan Darmadi, 2014

Berdasarkan data pada tabel 2, jenis-jenis hiu
yang diperdagangkan di Kepulauan Banggai terdiri dari
17 jenis dimana 13 jenis diantaranya berstatus hampir
terancam (NT),  2 jenis berstatus rawan (VU), 1 jenis
berstatus terancam punah (EN) dan 1 jenis berstatus
kekurangan data (DD). Hasil wawancara dengan
responden melalui buku identifikasi, hiu koboi dan hiu
martil termasuk jenis hiu yang diperdagangkan. Untuk
hiu koboi, jarang sekali tertangkap nelayan tetapi
pernah dilaporkan terjadi di daerah Taliabu Maluku
Utara.

Menurut keterangan responden, semua jenis yang
hiu diperdagangkan tersebut merupakan tangkapan
samping nelayan. Hasil pengamatan di lapangan,
ukuran sirip yang dijemur oleh pengumpul rata-rata
berukuran 15 – 30 cm. Hal ini mengindikasikan
banyaknya ikan hiu yang berada di bawah ukuran
dewasa yang tertangkap di alam. Menurut Musthofa
(2011) percepatan kepunahan dengan berkurangnya
ikan hiu yang berkembang hingga dewasa memperkuat
perlunya konservasi ikan hiu dengan
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kondisi ikan hiu mempunyai daur reproduksi yang
panjang serta waktu pengeraman yang cukup lama.

Disamping itu, hiu mempunyai tingkat fekunditas yang
rendah.

Tabel 3. Volume lalu lintas perdagangan hiu keluar wilayah Kepulauan Banggai tahun 2012 - 2014

 

Bulan Volume Perdagangan Hiu (kg) 
2012 2013 2014 

Januari 2.812 233 - 
Februari 150 6.260 700 
Maret 3.129 100 - 
April 2.000 5.600 - 
Mei  4.150 2.950 2.000 
Juni 1.600 950 1.800 
Juli  - 1.050 - 
Agustus 700 2.500 1.200 
September 600 4.340 - 
Oktober - 700 1.260 
Nopember 1.070 - - 
Desember 3.500 500 4.000 Jumlah 19.711 25.183 10.960 

Sumber: Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Luwuk Banggai,
2015

Tabel 3 menunjukkan data volume lalu lintas
pengiriman hiu keluar wilayah Kepulauan Banggai dari
tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2013, volume
perdagangan hiu sebesar  25.183 kg lebih tinggi
dibandingkan tahun 2012 (19.711 kg) dan tahun 2014
(10.960 kg). Beberapa faktor yang menyebabkan
terjadinya penurunan jumlah pengiriman produk olahan
hiu di tahun 2014 antara lain disebabkan berkurangnya
tangkapan samping nelayan dan adanya surat edaran
pelarangan perdagangan hiu oleh Pemerintah
Kabupaten Banggai Kepulauan di awal tahun 2014.
Surat edaran ini bertujuan untuk menertibkan ijin
usaha perikanan (IUP) dimana banyak pelaku usaha
yang tidak memiliki dokumen perijinan usaha yang
lengkap. Sejalan dengan itu, terbitnya payung hukum
yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 59 tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran
Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu
Martil (Sphyrna spp) dari Wilayah Negara Republik
Indonesia Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
merupakan pintu awal untuk melalukan perlindungan
perikanan hiu secara berkelanjutan.  Aturan ini
kemudian ditindaklanjuti oleh BKIPM dengan
menerbitkan Surat Edaran Nomor 24/BKIPM/I/2015
tentang Larangan Penerbitan Sertifikat Kesehatan/
Surat Keterangan Atas Produk Perikanan Untuk
Tujuan Ekspor bagi Komoditas Hiu Koboi dan Hiu
Martil. Hal ini menyebabkan permintaan hiu dipasaran
berkurang sehingga mempengaruhi harga komoditi di
tingkat pengumpul. Berdasarkan hasil pengamatan
di lapangan, produk olahan hiu tersebut masih
tersimpan di gudang pengumpul dalam jumlah yang
besar.

Pada tahun 2014, volume lalu lintas perdagangan
tertinggi dicapai pada bulan Desember sebesar 4.000
kg  sedangkan pada bulan Januari, Maret, April, Juli,
September dan Nopember tidak terjadi pengiriman.
Hal ini disebabkan oleh surat edaran pelarangan
perdagangan hiu oleh Pemerintah Kabupaten Banggai
Kepulauan yang kemudian dicabut kembali pada bulan
Desember 2014. Di tahun 2013, volume lalu lintas
perdagangan tertinggi dicapai pada bulan Februari
sebesar 6.260 kg namun di bulan Nopember tidak
ada pengiriman. Sementara di tahun 2012, data
menunjukkan volume pengiriman tertinggi dicapai
pada bulan Mei sebanyak 4.150 kg namun di bulan
Juli dan Oktober tidak terjadi pengiriman. Rerata
pengiriman hiu perbulan pada tahun 2012 sebanyak
1.643 kg, tahun 2013 sebanyak 2.099 kg dan tahun
2014 adalah 913 kg. Ini berarti terdapat penurunan
rerata pengiriman hiu pada tahun 2014 dibandingkan
dengan tahun 2012 dan 2013.

Berdasarkan keterangan responden dan hasil
penelusuran data Sistem Komputerisasi Karantina
Ikan Online (Sister Karoline), diperoleh rantai
perdagangan hiu keluar wilayah Kepulauan Banggai.
Adapun rantai perdagangan berdasarkan tujuan
pengiriman tersaji pada Gambar 1.

Jalur perdagangan hiu dari Banggai Kepulauan
melalui alat angkut kapal laut dan angkutan darat.
Komoditi hiu yang dikirim melalui kapal laut dengan
rute Banggai – Luwuk, Banggai – Jakarta, Banggai -
Makassar atau Banggai – Manado. Sementara hiu
yang dikirim melalui angkutan darat adalah rute Luwuk
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– Makassar atau Luwuk – Manado. Untuk pengiriman
melalui pesawat udara melalui rute Luwuk – Jakarta.
Keberadaan kota Luwuk hanya sebagai tempat transit
sebelum dipasarkan ke Jakarta, Makassar maupun
Manado. Dari kota-kota besar seperti Makassar,

Manado dan Jakarta, kemudian diekspor ke negara-
negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang,
Hongkong, China, Singapura dan Taiwan. Namun ada
juga, komoditi hiu dari Manado dan Makassar dikirim
ke Jakarta.  

   
 
 

Gambar 1.Rantai Perdagangan Hiu di Kepulauan Banggai
Tabel 4. Volume lalu lintas perdagangan hiu menurut tujuan tahun 2012-2014

Tujuan Alat Volume Perdagangan (kg) 
Angkut 2012 2013 2014 

Jakarta  Kapal Laut 19.420 24.107 10.960 
Makassar Kapal Laut / Angkutan Darat 41 126 - 
Manado Kapal Laut / Angkutan Darat 250 950 - Total 19.711 25.183 10.960  Sumber: Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Luwuk Banggai,

2014
   
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  
  
  
 

Gambar 2.Tujuan pengiriman hiu (legal) tahun 2012 – 2014
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Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Tabel 4
dan Gambar 2 menunjukkan volume lalu lintas
perdagangan hiu dengan tujuan yaitu Jakarta,
Makassar dan Manado. Volume lalu lintas
perdagangan pada  tahun 2012 – 2014 didominasi
oleh daerah tujuan Jakarta yaitu 19.420 kg pada tahun
2012, tahun 2013 sebanyak 24.107 kg dan pada tahun
2014 sebanyak 10.960 kg. Adapun untuk daerah
tujuan Makassar dan Manado tidak terjadi
peningkatan volume perdagangan yang signifikan.
Untuk daerah tujuan Makassar selama tahun 2012
hanya sebanyak 41 kg, tahun 2013 sebanyak 126 kg
dan tahun 2014 tidak ada pengiriman. Untuk tujuan
Manado, tercatat pada tahun 2012 sebanyak 250 kg,
tahun 2013 sebanyak 950 kg dan tahun 2014 tidak
ada pengiriman. Perdagangan hiu dengan tujuan
Jakarta selama dua tahun terakhir menunjukkan
peningkatan yang cukup intensif disebabkan
permintaan eksportir dan harga yang cukup tinggi.

Peran karantina ikan dalam melakukan kegiatan
sertifikasi jaminan mutu adalah dengan melakukan
proses penelusuran sampai ke pelaku usaha. Menurut
laporan BKIPM (2014) bahwa ketertelusuran
(traceability) merupakan bagian penting dalam sistem
jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil
perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap
produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari
hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan
alur informasi dan basis data. Pengembangan
traceability ditujukan untuk mengendalikan produk
apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk
yang bermasalah akan mudah ditelusuri. Kegiatan ini
terutama ditujukan agar pelaku usaha pada setiap
rantai bisnis hasil perikanan dapat melakukan
dokumentasi secara sistematis dan konsisten.
Disamping itu, pengawasan lalu lintas hiu dengan
pendekatan sertifikasi merupakan bagian integral dari
pengelolaan sumberdaya perikanan di Kepulauan
Banggai secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Melalui pendekatan ini, perdagangan hiu menjadi
terkontrol.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut : komoditi hiu merupakan
tangkapan samping nelayan di Kepulauan Banggai
Sulawesi Tengah, volume perdagangan hiu keluar
wilayah Kepulauan Banggai pada tahun 2013 lebih
tinggi yaitu 25.183 kg dibandingkan tahun 2012
sebesar 19.711 kg dan tahun 2014 sebesar 10.960
kg. Untuk daerah tujuan perdagangan didominasi oleh
kota Jakarta, Makassar dan Manado.

Saran
Berdasarkan data alur perdagangan hiu di

Kepulauan Banggai, maka disarankan sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan inventarisasi hiu di kawasan timur

Sulawesi dan Teluk Tolo untuk memperkuat basis
data sebaran.

2. Perlu dibuat kebijakan tentang pemetaan kawasan
rawan penangkapan hiu untuk menekan
penangkapan hiu yang terancam punah.

3. Dilakukan sosialisasi dan publikasi lebih meluas
sehingga informasi status konservasi ikan hiu dapat
dipahami masyarakat khususnya pelaku usaha
perikanan tangkap.
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ABSTRAK

Makalah ini menganalisis pemanfaatan ikan hiu dan pari di Lombok Timur yang dikaitkan
dengan rencana implementasi Blue Economy di wilayah tersebut yang sudah dicanangkan sebagai
lokasi percontohan sesuai ketetapan Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan
Perikanan tahun 2013. Pengambilan data dilakukan pada Bulan Oktober 2013 di Tanjung Luar,
Kabupaten Lombok Timur.  Data dianalisis secara deskriptif menggunakan tabulasi silang dan
hasil pengamatan di lokasi penelitian.  Pemanfaatan ikan hiu dan pari di Kabupaten Lombok
Timur dilakukan oleh nelayan, pengolah, pedagang, tukang potong, kuli angkut dan lain-lain.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ikan hiu dan pari di Tanjung Luar terjadi dalam
jumlah yang besar dan telah menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar
masyarakat. Pemanfaat ikan hiu dan pari seperti nelayan, masyarakat pesisir dan eksportir belum
memahami keterbatasan sumberdaya ikan hiu dan pari. Oleh karena itu, kegiatan pemanfaatan
ini harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran pembatasan penangkapan. Masyarakat juga
harus ikut menjaga sumberdaya ikan di laut untuk pemanfaatan berkelanjutan.
KATA KUNCI: Hiu, pari, perikanan, konservasi, blue economy, Lombok Timur
ABSTRACT

This paper analyzes the utilization of sharks and rays in East Lombok in association with the
plan to implement Blue Economy in the area, which was proposed as a pilot site according to the
provisions of the National Coordination Meeting of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in
2013. Data were collected in October, 2013, in Tanjung Luar, East Lombok. Data were analyzed
descriptively using cross tabulation and observations at the study site. Utilization of sharks and
rays in East Lombok carried out by fishermen, processors, traders, cutters, porters and others.
Results showed that the utilization of sharks and rays in Tanjung Luar occurs in large numbers and
have become the main source of livelihood for most people. The users of sharks and rays resource
such as fishermen, coastal communities and exporters have not understood the limitations of this
resource. Therefore, utilization of this resource should be offset by increased awareness on harvest
restrictions. Communities also needs to be involved in safeguarding marine fisheries resources for
sustainable use.
KEYWORDS: Shark, ray, fisheries, conservation, blue economy, East Lombok
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PENDAHULUAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

menerapkan kebijakan Blue Economy  untuk
peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Dengan kebijakan ini, sektor kelautan dan perikanan
diharapkan mampu menjadi penggerak pembangunan
ekonomi Indonesia. Penerapan Blue Economy dalam
industrialisasi kelautan dan perikanan sangat penting
untuk mengoreksi pola konvensional yang sering
merusak lingkungan. Kebijakan Blue Economy
diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumber
daya alam secara efisien, tanpa limbah, dan dapat

melipatgandakan manfaat ekonomi dalam berbagai
sektor.

Konsep blue economy hadir sebagai paradigma
ekonomi baru untuk mengoreksi kegagalan mahzab
ekonomi konvensional (kapitalisme, neoliberal) yang
tidak melibatkan banyak orang dan merusak
lingkungan hidup (Pauli, 2011). Kebijakan tersebut
ditindaklanjuti dengan Hasil Rapat Koordinasi Nasional
KKP Tahun 2013 dengan menetapkan enam lokasi
percontohan Blue Economy yaitu: Nusa Penida,
Kabupaten Klungkung; Kabupaten Lombok Timur,
Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Bitung,
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Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Raja Ampat
(KKP, 2013).

Terkait dengan hal tersebut Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu pemangku
kepentingan melakukan terobosan melalui program
industrialisasi kelautan dan perikanan, yang
mendorong perubahan sistem produksi hulu dan hilir
untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan
skala produksi sumberdaya kelautan dan perikanan.
Program ini pada hakekatnya bertujuan untuk
meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pada
industri produk kelautan dan perikanan, sekaligus
meningkatkan daya saing yang berbasis pada ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Industri perikanan, mulai dari  hulu ke hilir, dimulai
dari proses penyediaan bahan baku melalui kegiatan
penangkapan ikan maupun budidaya ikan, hingga
menjadi produk olahan dan dipasarkan. Dalam kaitan
ini, masing-masing rantai memiliki kontribusi penting
bagi terjaganya nilai ekonomi yang tinggi dari produk
perikanan itu sendiri. Di sisi lain, persoalan penting
yang harus diperhatikan adalah bagaimana menjamin
bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan
yang dijalankan akan berlangsung secara
berkelanjutan. Terkait dengan hal ini, maka relevansi
pendekatan konsep blue economy yang sedang
dikembangkan dalam pembangunan sektor kelautan
dan perikanan menjadi sangat penting untuk
menjembatani dua hal tersebut. Sebagaimana
diungkapkan oleh Satria (2009) bahwa peraturan yang
dibuat untuk kegiatan konservasi mengeliminasi hak-
hak masyarakat dalam mengakses dan mengontrol
sumber daya laut.

Dalam pengembangan potensi wilayah untuk
sektor kelautan dan perikanan, ikan hiu merupakan
salah satu jenis sumber daya alam hayati mempunyai
nilai secara ekonomi (Purnomo dan Apriliani, 2006),
selain juga berperan penting dari sisi ekologi dalam
menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Akhir-
akhir ini aktivitas penangkapan hiu, terutama

perdagangan sirip banyak mendapat sorotan dunia
internasional. Penangkapan yang tidak terkendali
dikhawatirkan akan menyebabkan ancaman
kepunahan ikan hiu dunia (Dulvy et al., 2008;
Rahardjo, 2009). Oleh karenanya dalam kerangka
untuk mendukung implementasi kebijakan pemerintah
menjadikan Lombok Timur sebagai lokasi percontohan
Blue Economy akan dihadapkan pada tingginya
penangkapan dan pemanfaatan hiu di Tanjung Luar
oleh masyarakat. Berdasarkan permasalahan
tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan
beberapa aspek sosial ekonomi dalam pemanfaatan
ikan hiu dan pari yang diperkirakan akan
bersinggungan dengan upaya implementasi Blue
Economy di Lombok Timur.
METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Oktober 2013
di Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur. Data yang
dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.
Data primer yang dikumpulkan mencakup
pemanfaatan ikan hiu dan pari dan nilai ekonomis
penangkapannya berdasarkan hasil wawancara
dengan responden terkait. Sedangkan data sekunder
yang dikumpulkan berupa dokumen dari instansi
perikanan setempat seperti Dinas Perikanan dan
Kelautan dan Tempat Pelelangan Ikan serta informasi
dari Badan Pusat Statistik (BPS), perguruan tinggi
dan berbagai instansi lainnya.

Penelitian ini merupakan kajian deskriptif tabulatif
berdasarkan hasil survei dengan pendekatan kualitatif
(Singarimbun, 1989). Penggalian data dilakukan
dengan teknik wawancara menggunakan kuesioner
dengan responden yang diambil secara purposive
untuk mewakili berbagai pelaku usaha yang terkait
dengan pemanfaatan ikan hiu dan pari di Lombok
Timur. Responden yang dipilih meliputi nelayan,
pengolah, pedagang, tukang potong, kuli angkut dan
aparat pemerintah (TPI dan Dinas Kelautan dan
Perikanan) yang disajikan secara rinci pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Jumlah Responden Penelitian di Lombok Timur

Sumber: data primer (2013)
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No Responden Jumlah 
1 Nelayan 10 
2 Pengolah hiu dan pari 10 
3 Pedagang 2 
4 Tukang potong hiu dan pari 2 
5 Tukang angkut 2 
6 TPI (pencatat hiu dan pari yang didaratkan) 1 
7 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 

Jumlah 32  
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Data primer yang dikumpulkan berupa jumlah hari
pendaratan, produksi hasil tangkapan dan nilai
produksi ikan hiu yang didaratkan di TPI Tanjung Luar,
serta jalur pemasaran dari kegiatan pemanfaatan ikan
hiu dan pari. Data sekunder yang dikumpulkan adalah
data perkembangan produksi dan nilai produksi ikan
hiu dan pari dan data mengenai volume dan nilai
ekspor perikanan. Analisis data yang dilakukan berupa
analisis deskriptif tabulatif terhadap data-data yang
terkumpul.
HASIL
Kondisi Eksisting Potensi Perikanan di TPI
Tanjung Luar

Nelayan yang mendaratkan ikan di TPI Tanjung
Luar merupakan nelayan skala kecil tapi sering kali
juga kapal-kapal besar. Pada tahun 2009, jumlah
penduduk di Kecamatan Keruak sebanyak 17.781
orang yang terdiri dari 4.117 kepala keluarga dan 5.278
orang bermata pencaharian sebagai nelayan. Dari total
nelayan tersebut maka 3.682 orang berstatus sebagai
pemilik kapal, 1.570 berstatus sebagai ABK, dan 26
orang berstatus sebagai juragan (Anonimous2, 2009
dalam JAAN, 2014).

Jenis kapal yang berlabuh di TPI Tanjung Luar pada
tahun 2009 terdiri dari 179 unit kapal motor, 964 unit
kapal motor tempel, dan 2.662 kapal dengan alat
tangkap. Alat tangkap yang digunakan juga bervariasi,
antara lain: tombak, pancing, jaring insang hanyut,

jaring udang, perangkap, dan pukat. Jenis hiu dan
pari yang tertangkap oleh nelayan dan mendaratkan
di TPI Tanjung Luar antara lain yaitu hiu botol, hiu
martil, hiu macan, hiu lonjor, hiu lonjor mada, hiu karet,
hiu kucing, hiu merak bulu, hiu tenggiri, hiu kertas,
hiu tikus, hiu coklat, hiu kodok, hiu tokek, hiu botol,
hiu kejen, hiu pandrung, hiu koboi, hiu dede, pari
manta. Sedangkan daerah penangkapan ikan (fishing
ground) hiu dan pari yang dilakukan oleh nelayan
berada di perairan Teluk Ekas, Pantai Kuta, Pulau
Panjang, Teluk Blongas, Selat Alas, Selat Lombok,
Luyuk, Pesing, Teluk Campi, Pulau Sumbawa, Laut
Sawu, Pulau Dana, Pulau Rote, Kupang, Laut Timur,
Laut Flores, Pulau Asmores, Sulawesi Selatan,
Medang (JAAN, 2014).
Mekanisme Pemasaran Ikan Hiu dan Pari di TPI
Tanjung Luar

Saluran pemasaran atau saluran distribusi
merupakan serangkaian organisasi yang terkait dalam
semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan
produk dan status pemilikannya dari produsen kepada
konsumen (Amstrong dan Kotler, 2002). Pelaku usaha
pemasaran ikan hiu dan pari terbagi menjadi nelayan,
pedagang pengumpul, hingga ke konsumen. Tujuan
pemasaran ikan hiu dan pari terdiri dari lingkup lokal,
nasional, maupun internasional (ekspor). Berikut ini
mekanisme pemasaran ikan hiu dan pari di Kabupaten
Lombok Timur.

 Gambar 1.Mekanisme Pemasaran Ikan Hiu dan Pari di TPI Tanjung Luar.Sumber: Modifikasi dari JAAN (2014)
Produksi dan Nilai Produksi Ikan Hiu

Data produksi ikan hiu di TPI Tanjung Luar
menggambarkan jumlah ikan yang didaratkan di TPI
Tanjung Luar berdasarkan musim tangkapan ikan
(puncak maupun paceklik). Berdasarkan data
pencatatan yang diperoleh di TPI Tanjung Luar
diketahui bahwa tangkapan ikan hiu dalam periode
bulan September 2011 sampai dengan Oktober 2013

berfluktuatif.  Produksi hiu rendah terjadi pada bulan
Maret 2012, April 2012, April 2013 dan Juli 2013.
Produksi tinggi dengan jumlah lebih dari 500 ekor
setiap bulannya terjadi pada bulan September dan
Oktober 2011 serta bulan Oktober 2013 (Gambar 2).
Produksi ikan hiu (cucut) di Tanjung Luar berdasarkan
data statistik pada tahun 2011 adalah sebesar 222
ton (BPS Kabupaten Lombok Timur, 2012).

Tantangan ....Tinjauan dari Segi Pemanfaatan dan Perlindungan Ikan Hiu dan Pari (Suryawati, S. H & R. Triyanti)
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Sumber : Anonim (2013)Gambar 2.Jumlah Ikan Hiu yang Didaratkan di TPI Tanjung Luar, 2011 - 2013.
Laporan pemantauan hasil tangkapan hiu dan pari

di TPI Tanjung Luar yang dilakukan oleh Wildlife
Conservation Society (WCS, tahun 2014) pada periode
Nopember 2013 sampai Februari 2014 teridentifikasi
sebanyak 3.913 ekor hiu terdiri dari  39 spesies, dan
81 ekor pari dari delapan spesies. Komposisi hasil
tangkapan hiu tertinggi dari Famili Carcharhinidae
(41%), Squalidae (35%) dan sekitar 24 % dari
beberapa jenis hiu lainnya.
Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari

Penangkapan ikan hiu dilakukan dengan
menggunakan tiga alat tangkap yaitu rawai apung (drift

longline), rawai dasar (bottom longline) dan jaring
insang tuna (tuna gillnet). Ikan hiu dan pari yang
ditangkap oleh nelayan selanjutnya dilelang di TPI
Tanjung Luar pada pagi hari mulai sekitar pukul
08.00-10.00. Pelaksanaan lelan ikan hiu tidak
berlangsung setiap hari karena tergantung trip kapal
penangkap yang datang. Berdasarkan data yang
diperoleh di TPI Tanjung Luar terlihat bahwa jumlah
hari pendaratan ikan hiu di TPI bervariasi setiap
bulannya dalam periode September 2011 sampai
dengan Oktober 2013 (Gambar 2).

 
Gambar 2. Jumlah Hari Pendaratan Ikan Hiu di TPI Tanjung Luar pada Periode September 2011–Oktober 2013.
Sumber : Anonim (2013)
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Pelelangan dipimpin oleh juru lelang untuk ikan
hiu yang berukuran > 1,3 m. Peserta lelang adalah
para pengepul produk hiu yang berasal dari Desa
Rumbuk yang merupakan sentra pengolahan produk
hiu. Dari hasil identifikasi pencatatan data lelang di
TPI Tanjung Luar, diketahui bahwa pelelangan
didominasi oleh pengepul besar untuk produk hiu

berjumlah empat orang, masing-masing memiliki dua
orang asisten merangkap pengepul kecil yang mencari
ikan hiu kecil yang tidak masuk lelangan. Demikian
juga halnya dengan kapal penangkap ikan hiu, tidak
semua kapal yang mendarat di TPI Tanjung Luar
melakukan penangkapan ikan hiu.

 
Gambar 3.Skema Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari di Lombok Timur.Sumber: data primer diolah (2013)

Tantangan ....Tinjauan dari Segi Pemanfaatan dan Perlindungan Ikan Hiu dan Pari (Suryawati, S. H & R. Triyanti)
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Setelah proses pelelangan, selanjutnya adalah
proses pemotongan hiu yang langsung dilakukan di
TPI Tanjung Luar. Kegiatan pemotongan ini dilakukan
secara terorganisir oleh kelompok pemotong yang
berjumlah sekitar enam orang dengan upah Rp 5.000,-
per ekor ikan hiu dan Rp 15.000,- per ekor ikan pari.
Proses pemotongan dimulai dengan memotong
semua sirip ikan hiu kemudian mengeluarkan isi perut
dengan membelah bagian bawah badan hiu kemudian
dilanjutkan dengan proses menguliti kulit hiu dan
terakhir memotong dagingnya menjadi ukuran
tertentu. Produk-produk tersebut dipisahkan dan
dimasukkan ke dalam karung, kemudian diangkut ke
sentra pengolahan hiu di Desa Rumbuk. Proses
pengangkutan diorganisir oleh satu pengepul besar.

Proses berikutnya dilakukan di sentra pengolahan
hasil perikanan Rumbuk yang merupakan Binaan
Dirjen P2HP KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Timur. Sirip dikeringkan dengan
cara dijemur. Sebagian pengolah menjemur di para-
para, sebagian menjemur di atas tanah. Kulit pari yang
bagus diproses oleh kelompok pengrajin menjadi
sepatu, dompet, ikat pinggang ataupun aksesoris.
Kulit pari yang kualitasnya tidak bagus dijemur sampai
kering untuk selanjutnya diolah menjadi kerupuk.
Daging hiu diolah oleh kelompok pembuat sate hiu
yang berjumlah hampir 20 kelompok dengan anggota
delapan orang pada setiap kelompoknya.

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini
menunjukkan bahwa perikanan hiu dan pari juga telah
menciptakan ekonomi yang terkait dengan usaha
penangkapan spesies tersebut. Hal ini dikuatkan
dengan hasil kajian Purnomo dan Apriliani (2007)
bahwa produksi hiu dan ikan pari memberikan
kontribusi signifikan terhadap pendapatan nelayan,
baik yang menangkap hiu sebagai target utama
maupun hasil sampingan. Pemanfaatan ikan hiu
dilakukan pada semua bagian ikan hiu, yaitu: daging,
kulit, tulang, gigi, usus, hati dan sirip. Hal ini
menunjukkan bahwa terjadi pengembangan usaha
yang memberikan kontribusi ekonomis pada
sebagian kelompok masyarakat.

Skala usaha tergolong dalam skala rumah tangga
(skala mikro). Untuk komoditas ikan hiu, semua
bagian tubuh dimanfaatkan untuk diolah menjadi
produk final. Namun di Kabupaten Lombok Timur
hanya sampai pada produk setengah jadi
(intermediate product) sedangkan pengolahan
menjadi produk jadi dilakukan di daerah lain (Bali dan
Surabaya). Jumlah produksi ikan hiu dalam musim
puncak untuk daging sebesar 2,5 ton/hari dengan total
penjualan sebesar Rp 30.000.000, sirip kering sebesar
50 Kg dengan total penjualan sebesar Rp 20.000.000,

serta gigi dan tulang kering sebesar 30 Kg dengan
total penjualan Rp 1.800.000. Kulit ikan hiu dapat
dijadikan makanan berupa kerupuk ikan hiu, untuk
sekali produksi kerupuk ikan hiu menghasilkan 2,5
kg dengan total penjualan sebesar Rp 510.000.
Intensitas pengiriman ke Surabaya dan Bali
tergantung dari jumlah produk yang terkumpul.

Pemasaran dilakukan berdasarkan bagian-bagian
tubuh ikan hiu tersebut seperti daging (hiu asap) ke
Pasar Rumbuk (masyarakat lokal), tulang dan gigi
ke Denpasar, Bali, jerohan (usus) ke peternak
masyarakat lokal, hati ke Jakarta, kulit ke Surabaya.
Jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam pemasaran
produk olahan terdiri dari 86 orang pedagang
pengumpul, 38 orang pedagang besar/distributor, dan
2.947 orang pedagang pengecer (Triyanti dkk, 2014).
PEMBAHASAN

Blue Economy adalah sistem ekonomi yang
didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan
sumberdaya alam secara berkelanjutan dan didukung
oleh sistem produksi efisien dan bersih tanpa
merusak lingkungan untuk kemakmuran umat
manusia masa kini dan masa yang akan datang.
Konsep Blue Economy menitikberatkan pada prinsip-
prinsip pembangunan yang diarahkan untuk
mencapai 5 (lima) sasaran besar yaitu (1) Efisiensi
kekayaan alam (natural resources efficiency); (2)
Tanpa limbah (zero waste); (3) Social inclusiveness;
(4) Keseimbangan antara produksi dan konsumsi
(cyclic systems of production; endless generation to
regeneration, balancing production and consumption)
dan (5) Inovasi dan adaptasi (open-ended innovation
and adaptation) (Dewan Kelautan Indonesia, 2012).

Seperti telah diungkapkan sebelumnya,
penerapan prinsip-prinsip blue economy teridentifikasi
pada kegiatan pemanfaatan ikan hiu dan pari di
Lombok Timur. Prinsip efisiensi yang teridentifikasi
dalam kegiatan pemanfaatan ikan hiu dan pari adalah
memanfaatkan hampir semua bagian ikan menjadi
bagian yang bisa diolah, sehingga limbah dari
kegiatan pengolahan ikan hiu dan pari dapat
diminimalkan. Bentuk adaptasi dan inovasi yang
teridentifikasi dilakukan oleh masyarakat dalam
pemanfaatan ikan hiu dan pari adalah adanya upaya
penangkapan yang menyesuaikan dengan tren hasil
tangkapan yang diperoleh, adanya variasi pengolahan
ikan hiu serta pengenalan teknologi penyamakan
dalam pembuatan kerajinan berbahan baku kulit pari.
Prinsip pertumbuhan ekonomi yang teridentifikasi
adalah tumbuhnya kegiatan ekonomi di masyarakat
baik yang memanfaatkan ikan hiu dan pari secara
langsung maupun tidak langsung (jasa, transportasi
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dan lain-lainnya) sebagai sumber mata pencaharian
yang berdampak pada kegiatan ekonomi rumah
tangga. Rekapitulasi penerapan prinsip-prinsip Blue

Economy dalam kegiatan pemanfaatan ikan hiu dan
pari di Lombok Timur disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Penerapan Prinsip-Prinsip Blue Economy dalam Kegiatan Pemanfaatan Ikan Hiu Dan Pari di
Lombok Timur

No Prinsip Blue Economy Keterangan 
1  Efisiensi sumberdaya  • Pengkapan ikan hiu dilakukan menggunakan armada di bawah 10 GT 

• Alat tangkap yang digunakan: rawai apung (drift longline), rawai 
dasar (bottom longline) dan jaring insang (gillnet)  

2  Pelibatan masyarakat  Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penagkapan hiu dari mulai sektor hulu sampai hilir  
3  Inovasi dan adaptasi  • Upaya penangkapan menyesuaikan dengan tren hasil tangkapan yang diperoleh  

• Ada  variasi pengolahan ikan hiu  
• Pengenalan teknologi penyamakan dalam pembuatan kerajinan 

berbahan baku kulit pari 4  Pertumbuhan ekonomi  Kegiatan ekonomi teridentifikasi tidak hanya pada sektor perikanan, 
tetapi juga pada sektor non perikanan seperti jasa, transportasi, dll yang melibatkan banyak tenaga kerja  

5  Minimalisasi limbah  Pemanfaatan hiu dan pari secara optimal pada semua bagian tubuh 
yang bernilai ekonomis.   Sumber: data primer diolah (2013)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan
produk pada komoditas ikan hiu dan ikan pari menjadi
produk setengah jadi dilakukan dengan penjemuran
di bawah sinar matahari, tidak diperlukan teknologi
tertentu. Industri pengolahan ikan hiu sesuai dengan
implementasi blue economy, terutama apabila dilihat
dari prinsip tidak ada yang terbuang (zero waste).
Jika dikaitkan dengan isu konservasi, terutama untuk
hiu dengan spesies tertentu (hiu paus) masih
bertentangan dengan prinsip konservasi/perlindungan
(Susanto, 2011). Hal ini menjadi tantangan bagi
pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan Dinas kelautan dan Perikanan untuk
mengatasi hal tersebut. Penerapan prinsip-prinsip blue
economy ini memerlukan sumbangan teknologi tepat
guna (Purnomo dkk, 2014). Teknologi tersebut
digunakan untuk mengolah limbah dan sisa-sisa
produksi lainnya.

Pemanfaatan hiu dan pari di Kabupaten Lombok
Timur perlu dimonitoring oleh Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah dan dibuat peraturan yang
tegas terutama dalam hal pembatasan penangkapan
yang harus mempertimbangkan spesies yang
diperbolehkan dan yang dilarang (dilindungi). Untuk
mendukung kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan
ikan hiu dan pari perlu dipikirkan mata pencaharian
alternatif masyarakat yang memanfaatkan hiu dan
pari.

Implementasi prinsip-prinsip blue economy (zero
waste) untuk pemanfaatan ikan hiu dan pari harus
melihat kebijakan konservasi hiu dan pari agar tidak
mengakibatkan kepunahan. Spesies yang tidak
dilindungi boleh dimanfaatkan namun juga harus
memperhatikan stok di wilayah perairan tersebut. Oleh
karena itu perlu dikaji stok ikan hiu dan pari di wilayah
perairan penangkapan ikan hiu dan pari. Selain itu
perlu dilakukan upaya membangun sinergitas antara
berbagai pemangku kepentingan baik pengambil
kebijakan maupun kajian ilmiah, agar dapat
melaksanakan pembangunan berbasis blue economy
dengan mengoptimalkan kondisi eksisting yang ada.
KESIMPULAN DAN  SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemanfaatan
ikan hiu dan pari di Lombok Timur diperoleh informasi
bahwa produksi ikan hiu dan pari memberikan
kontribusi signif ikan bukan hanya terhadap
pendapatan nelayan yang menangkap tetapi juga pada
kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan
pemanfaatannya. Implementasi Blue Economy di
Kabupaten Lombok Timur masih menuai pro dan
kontra, terutama untuk komoditas ikan hiu.
Komoditas ikan hiu merupakan komoditas yang
dilindungi dan sekarang mengalami kelangkaan.
Pemerintah daerah tidak bisa melarang penangkapan
ikan hiu karena menyangkut sumber mata pencaharian
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nelayan. Jika dilihat dari segi konsep blue economy,
maka pengolahan ikan hiu dapat
mengimplementasikan prinsip-prinsip blue economy
terutama prinsip zero waste.

Saran dari hasil penelitian ini, penerapan prinsip
Blue Economy dalam pengelolaan ikan hiu dan pari
di Kabupaten Lombok Timur perlu dilakukan adalah
kegiatan pembinaan dan penguatan kelompok nelayan
penangkap dan pengepul hiu dan pari, melalui
sosialisasi jenis-jenis ikan hiu dan pari yang
diperbolehkan dan dilarang untuk ditangkap.
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ABSTRAK
Kawasan Segitiga Terumbu Karang atau Coral Triangle merupakan wilayah yang memiliki

sedikitnya 500 spesies karang atau 76% total spesies karang dunia, sekitar 2.228 spesies ikan,
wilayah hutan bakau terluas di dunia yang masih tersisa, dan menjadi tumpuan hidup bagi jutaan
penduduk pesisir. Coral Triangle juga menyimpan beragam spesies ikan hiu yang menjadi spesies
kunci yang penting. Akan tetapi area yang potensial ini terpapar kerusakan ekosistem parah yang
tersebar di 297 lokasi yang berakibat 75% dari jenis hiu tersebut terancam punah. Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) memiliki peran untuk mempertahankan kelestarian ekologi. LSM yang terus memiliki
agenda aktif dan berbagai kegiatan dengan harapan dapat terus mendapatkan keterlibatan masyarakat
secara luas ternyata memiliki permasalahan di bidang penggalangan dana. Usulan yang dapat
dicermati sebagai solusi dari manajemen penggalangan dana tersebut adalah perlunya sebuah
skema yang dapat mendukung publik agar dapat berpartisipasi secara lebih aktif dan dapat terus
memantau serta mendapatkan laporan yang jelas. Sebagai alternatif menarik dengan peran teknologi
digital, terdapat skema penggalangan dana publik crowdfunding yang merupakan konsep yang baru
untuk LSM lingkungan hidup. Namun tidak semua proyek crowdfunding dapat sukses dan memberikan
manfaat untuk konservasi hiu. Penelitian ini melakukan pemetaan nilai untuk pengembangan model
bisnis berkelanjutan pada program crowdfunding di LSM Coral Triangle Center, dengan tujuan agar
program crowdfunding untuk mendukung konservasi hiu dapat lebih relevan dan efektif. Identifikasi
nilai  bagi donatur, lingkungan, sosial, dan pihak yang terlibat diharapkan dapat membuat proyek
crowdfunding lebih terarah namun tetap fleksibel dan menguntungkan. Dengan demikian kontribusi
LSM pada upaya konservasi hiu yang partisipatif dapat dilakukan secara berkelanjutan.
KATA KUNCI: Pemetaan Nilai, Model Bisnis Berkelanjutan, Crowdfunding, Konservasi Hiu, Kawasan

Segitiga Terumbu Karang
ABSTRACT

Coral Triangle Area or The Coral Triangle is an area that has at least 500 species of coral, or 76%
of the world’s coral species, around 2,228 species of fish, the rest of the world’s largest mangrove area,
and becomes the livelihood for millions coastal residents. Coral Triangle also store a variety of shark
species that became an important key species. But this potential area is exposed to severe ecosystems
damage spread on 297 locations which causes 75% of sharks species are endangered. Non
Governmental Organization (NGO) has a role to maintain ecological sustainability. NGOs activities
always hope to gain support from society appeared to have problems with fundraising. One of solution
the fund-raising management is a scheme which can support public society in order to participate
more actively and continuously monitor and get a clear report. As an interesting alternative to the role
of digital technology, there is a public fund-raising scheme crowdfunding is a new concept for the
environmental NGOs. However, the crowdfunding projects not always successful and provide the
benefits for sharks conservation. This study using mapping value for the sustainable development of
business models in crowdfunding program at Coral Triangle Center NGOs, with the purpose to support
shark conservation is more relevant and effective. Identify value of the donor, environmental, social,
and the parties involved in are expected to make crowdfunding project more focused yet flexible and
profitable. So, the sustainability contribution of NGOs in sharks conservation can be continued happens.
KEYWORDS: Mapping Value, Sustainable Business Model, Sharks Conservation, Coral Triangle

Center Area
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PENDAHULUAN
Coral Triangle atau segitiga terumbu karang dunia

yang mencakup enam negara yaitu Filipina, Malaysia,
Timor Leste, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan
Indonesia merupakan museum serta laboratorium
penelitian raksasa sekaligus sumber penghidupan
bagi jutaan masyarakat pesisir. Coral Triangle tercatat
memiliki  sedikitnya 500 spesies karang atau 76%
total spesies karang dunia dan kurang lebih 2.228
spesies ikan (wwf.panda.org). Selain itu di kawasan
tersebut terdapat hutan bakau, atol dan berbagai
ekosistem penting yang potensial serta menjadi
warisan alamiah. Oleh karena itu Coral Triangle
populer dengan sebutan Amazone of the seas karena
jika Brazil memiliki keanekaragaman hayati yang
kaya melalui hutan, Coral Triangle memiliki prestasi
yang sama dari sisi kekayaan maritim.

Keseimbangan ekosistem pada Kawasan Coral
Triangle didukung dengan keberadaan spesies kunci.
Hiu dengan ragam jenisnya merupakan bagian penting
yang berkaitan dengan keberlangsungan rantai
makanan dan kesehatan perairan. Akan tetapi
kebutuhan manusia terhadap komoditas hiu
cenderung masih tinggi. Data dari FAO (2015),
menyebutkan pada akhir 90-an hingga kini konsumsi
masyarakat dunia terhadap hiu di atas 120.000 ton.
Dari jumlah tersebut Indonesia menyumbang 10-13%
tangkapan hiu untuk konsumsi. Terancamnya hiu juga
disebabkan oleh kerusakan habitat. Menurut data
Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (2012), hanya 5,3
% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat
baik dan sebagian besar pada kondisi cukup bahkan
buruk. Kerusakan paling parah terjadi di Indonesia
bagian timur yang merupakan wilayah dari Coral
Triangle dimana terumbu karang rusak parah tersebar
di 297 lokasi (BPS, 2011).

Keberadaan alam yang lestari sebenarnya tak
hanya menuntut peran tunggal pemerintah. Tantangan
dalam pelestarian lingkungan dapat diatasi dengan
kontribusi berbagai pihak. Salah satu yang berperan
utama adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
lingkungan hidup yang banyak terdapat di Indonesia.
LSM merupakan organisasi nirlaba yang wajib
memiliki mekanisme dan strategi agar dapat
melakukan pendanaan secara mandiri untuk tujuan
dan kepentingan organisasi. LSM yang terus memiliki
agenda aktif dan berbagai kegiatan dengan harapan
dapat terus mendapatkan keterlibatan masyarakat
secara luas ternyata memiliki permasalahan di bidang
penggalangan dana maupun secara umum
berhubungan dengan bagian keuangan. Menurut Zaim
Saidi (2012), keberlanjutan finansial termasuk lima
persoalan mendasar yang tengah dihadapi LSM selain

legitimasi politis, akuntabilitas legal, kompetensi
profesionalitas dan kredibilitas sosial. Hal ini
dibuktikan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan
LSM lingkungan hidup yang kurang terlaksana dengan
baik karena masalah dana. Belum lagi kesulitan
sukarelawan untuk meyakinkan para donatur agar
dapat berpartisipasi mendukung secara kontinyu.
Permasalahan ini ditambah dengan minimnya
penyajian informasi aktivitas organisasi kepada
masyarakat (Kovach et al., 2003) dan kurangnya
pengawasan distribusi dana (Dixon et al, 2006). Usulan
yang dapat dicermati sebagai solusi dari manajemen
penggalangan dana adalah perlunya sebuah skema
yang dapat mendukung peluang agar publik dapat
berpartisipasi secara lebih menarik dan dapat terus
memantau serta mendapatkan laporan yang jelas.

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi
merupakan pendukung dan dapat menjadi tren positif
yang dapat membantu proses donasi secara lebih
masif dan fleksibel, salah satunya melalui
crowdfunding. Crowdfunding menggambarkan
kerjasama, atensi, dan kepercayaan kolektif dari
orang-orang yang terhubung dalam suatu jejaring dan
mengumpulkan uang bersama, biasanya melalui
internet, untuk mendukung usaha yang diinisiasi oleh
orang lain atau organisasi (Sullivan, 2006).
Crowdfunding dipandang sebagai alternatif yang tepat
dan terhubung dengan teknologi internet yang menjadi
bagian penting dari masyarakat masa kini. Internet
merupakan pendukung kerja sosial LSM bahkan
sebagian LSM sudah memiliki situs atau website
inovatif namun belum banyak yang memanfaatkan
internet untuk menggalang dana dari masyarakat
(Saidi, 2004).

Crowdfunding memang telah populer di negara
maju dan menjadi potensi yang menjanjikan
khususnya untuk negara berkembang. Berbagai
proyek baik yang beriorientasi profit maupun non-profit
di negara-negara berkembang semakin melirik
kemampuan skema crowdfunding. Ulasan mengenai
crowdfunding untuk LSM lingkungan hidup masih
sangat jarang. Di Indonesia crowdfunding ini masih
terbilang  baru  padahal  cara  ini  merupakan  salah
satu  alternatif  penggalangan dana yang bisa
diterapkan di Indonesia untuk membantu kegiatan-
kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat,
terutama bagi LSM lokal yang sudah mempunyai
bermacam proyek sosial dan membutuhkan dukungan
dana untuk memulai proyek tersebut  atau  menutupi
kekurangan  dana  yang  mungkin  terjadi
(Ciptaningtyas, 2013). Menurut Rhenald Kasali (2013),
crowdfunding merupakan cara yang tepat untuk
diterapkan di Indonesia karena masyarakatnya
memiliki tradisi gotong royong, dimana tujuan
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crowdfunding ini dapat mendorong partisipasi publik
dan solidaritas sosial.

Dari beberapa contoh upaya crowdfunding oleh
beberapa LSM lingkungan dapat diamati bahwa ada
yang berakhir sukses namun ada juga yang gagal
dalam hal pencapaian target donasi. Melihat potensi
dan peminat crowdfunding di masa depan, dibutuhkan
strategi dan inovasi yang lebih baik agar dapat
mencapai keberhasilan dalam penggalangan dana.
Penelitian ini menggunakan model bisnis untuk dapat
menganalisis strategi dan inovasi yang dapat ditempuh
dalam crowdfunding. Model bisnis dipilih karena dapat
memberikan gambaran menyeluruh dan jelas
berkaitan dengan target dan tujuan proyek beserta
aktivitas dan berbagai komponen untuk dapat
menunjang target tersebut. Osterwalder & Pigneur
(2010) mendefinisikan model bisnis sebagai
gambaran dasar pemikiran tentang bagaimana
organisasi menciptakan dan memberikan nilai. Agar
organisasi lingkungan hidup dalam menerapkan
proyek crowdfunding dapat menciptakan dan
menyajikan nilai yang dapat berfaedah secara
berkelanjutan, maka dipilihlah model bisnis
berkelanjutan (sustainable business model) karena
memiliki pertimbangan yang lebih menyeluruh.
Pendekatan ini mempertimbangkan pemangku
kepentingan yang lebih luas, tidak hanya menyangkut
konsumen akan tetapi juga masyarakat dan
lingkungan (Bocken, 2013). Salah satu komponen
dalam model bisnis adalah proposisi nilai, yang
dirumuskan dengan menggunakan pemetaan nilai bagi
para pihak yang terlibat. Oleh karena itu dalam
penelitian ini dilakukan pemetaan nilai pada model
bisnis crowdfunding yang dapat digunakan untuk
menentukan strategi crowdfunding yang dapat
diusulkan agar LSM lingkungan hidup dapat memiliki

mekanisme dan performa maksimal untuk
penggalangan dana melalui dunia maya. Penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi proyek
crowdfunding tema konservasi hiu.
METODE

Pada model bisnis berkelanjutan digunakan model
konseptual yang dapat membantu menganalisis
proposisi nilai proyek crowdfunding secara lebih
lengkap dan mendalam yang berkaitan dengan
komponen peran yang terlibat. Nilai (value) merupakan
hal yang penting karena berhubungan dengan manfaat
bagi konsumen atau dalam hal ini donatur proyek
seperti contohnya kemudahan, fungsionalitas, daya
tarik dan kebanggaan. Menurut Porter dan Kramer
pada sebuah artikel dalam Harvard Business Review (2011)
bahwa tujuan yang dikorelasikan dengan nilai akan
mendorong inovasi dan produktivitas ekonomi global.

Untuk mengetahui atribut yang dijadikan sebagai
masukan dalam pembahasan pemetaan nilai, maka
dilakukan wawancara kepada responden terpilih.
Responden ditentukan dari segmen donatur potensial
yang didasarkan pada demografi pengguna internet
di Indonesia. Berdasarkan usia, 49%  pengguna
internet di Indonesia berusia 18-25 tahun (APJII, 2014).
Oleh karena penggunaan dan kesadaran yang tinggi
terhadap media sosial dan aktivitas yang berbasis
digital maka responden dengan usia tersebut dinilai
relevan dengan karakteristik demografi calon donatur
crowdfunding. Wawancara dilakukan secara
mendalam agar mendapatkan gambaran kebutuhan
dan rekomendasi berkaitan dengan proyek
crowdfunding yang menarik bagi calon donatur.  Model
konseptual yang dijadikan landasan untuk memetakan
nilai secara lebih lengkap dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 2.Model konseptual untuk inovasi nilai (Bocken, 2013).
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PENGGALANGAN DANA CORAL TRIANGLE
CENTER

Coral Triangle Center (CTC) merupakan LSM
lingkungan hidup Indonesia yang bergerak di bidang
pelestarian sumberdaya hayati pesisir dan laut,
khususnya di wilayah segitiga terumbu karang dunia
(coral triangle). CTC pernah menggunakan mekanisme
crowdfunding untuk penggalangan dana melalui
internet pada Januari 2015. Penggalangan dana yang
bekerja sama dengan situs crowdfunding Indiegogo
dan Level-Up 4 Good ini bertujuan untuk mendapatkan
dana sebesar 5.000 USD untuk pengembangan game
online yang memiliki esensi tentang perlindungan
hayati biota laut di Coral Triangle. Dengan durasi
penggalangan dana selama 1 bulan, hingga 17
Februari 2015 dana yang diperoleh jauh dari target
yang ditentukan. Pada hari penutupannya, proyek ini
hanya mendapatkan 65 USD atau hanya 1% dari total
sumbangan yang diharapkan. Tentunya dibutuhkan
usulan dan evaluasi berkaitan dengan proyek
crowdfunding yang lebih ideal dan dapat memberikan
manfaaat yang lebih besar.

Coral Triangle memiliki beragam spesies hiu dan
berbagai permasalahan berkaitan dengan
terancamnya spesies tersebut yang disebabkan oleh
berbagai faktor. Hal ini menjadi pertimbangan utama
dalam penentuan minat dan nilai kepentingan menurut
perspektif donatur yang dikaji dalam analisis pemetaan

nilai. Hiu sebagai spesies inti (flagship species) yang
populer dapat menjadi ikon konservasi kelautan di
Kawasan Coral Triangle. Dengan demikian organisasi
lingkungan dapat mendapatkan perhatian dan
keterlibatan dari publik secara luas menggunakan
peran flagship species. Coral Triangle Center memiliki
strategi dan program yang terhubung dengan berbagai
pemangku kepentingan termasuk peran masyarakat
lokal yang menjadi poin penting dalam model bisnis
berkelanjutan. Coral Triangle Center pernah
menerapkan proyek crowdfunding akan tetapi belum
efektif dalam mencapai target yang diharapkan.
Sehingga pemetaan nilai pada proyek crowdfunding
dapat memberikan gambaran untuk penggalangan
dana CTC yang lebih baik kedepannya.
HASIL
Pemetaan Atribut Kebutuhan

Pada tahap penggalian informasi dari responden
dicoba untuk diidentifikasi hal-hal penting yang
menjadi penguat faktor kesuksesan crowdfunding
dengan merujuk pada tema yang menunjang
konservasi hiu. Selanjutnya dilakukan penentuan
atribut kebutuhan dan pemberian peringkat yang
berasal dari hasil wawancara responden yang
memberikan masukan tentang karakteristik proyek
crowdfunding yang diinginkan oleh calon donatur.
Atribut kebutuhan beserta peringkatnya dapat dilihat
pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Atribut Kebutuhan
No Atribut Kebutuhan Peringkat 
1 Informasi menarik 2 
2 Akses informasi cepat diketahui 6 
3 Peran aktif media sosial 5 4 Informasi jelas dan dapat dipercaya 3 
5 Mekanisme donasi mudah  1 
6 Proyek yang interaktif 16 
7 Terhubung dengan acara offline 8 
8 Peran media lain (SMS, TV) 11 
9 Adanya contoh degradasi lingkungan 15 10 Adanya pelaporan program 4 

11 Proyek tepat sasaran 9 
12 Adanya testimoni donatur sebelumnya 14 
13 Dampak proyek terhadap lingkungan 12 14 Adanya brand ambassador 17 
15 Adanya peran pemuda 10 16 Sosialisasi gencar  7 
17 Adanya tindak lanjut proyek  13  
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Pemetaan Nilai
Berdasarkan perhitungan atribut kebutuhan dan

penentuan peringkat pada tiap-tiap atribut, maka dapat
dipilih nilai yang tepat untuk diberikan kepada publik
yang memiliki potensi dan prospek menjadi donatur.
Atribut-atribut yang mencakup mekanisme donasi
yang mudah, informasi proyek konservasi yang
menarik, dan kejelasan serta kepercayaan informasi
yang memperoleh peringkat tinggi menjadi proposisi
nilai yang kemudian dijadikan masukan tujuan bagi
pemetaan nilai. Sehingga tujuan proyek adalah
crowdfunding yang mudah, menarik, dapat dipercaya
dan memiliki akuntabilitas jelas. Dengan tujuan
tersebut diharapkan proyek crowdfunding dapat lebih
efektif, lebih memberikan manfaat dan menjamin
keterlibatan publik.

Berikutnya adalah penjabaran nilai menurut empat
sektor kontribusi apabila proyek dijalankan, yaitu
dampak bagi donatur, sosial, aktor jejaring, serta efek
bagi lingkungan (Bocken, 2013). Nilai tersebut
mencakup citra kepedulian pada lingkungan serta
kebanggaan bagi donatur, pertumbuhan situs
crowdfunding di Indonesia dan tingginya pengguna
media sosial yang dapat dijadikan peluang bekerja
sama dengan berbagai pihak. Rangsangan wawasan
dan keterlibatan masyarakat luas dalam konservasi
hiu merupakan kontribusi nilai pada masyarakat.
Dampak bagi kuadran lingkungan merupakan

kekuatan proyek crowdfunding karena dalam promosi
proyek sangat efisien minim emisi karbon, selain itu
proyek yang tepat sasaran akan membantu dalam
perbaikan lingkungan.

Pemaparan lebih lanjut dari pemetaan nilai bagi
empat sektor tersebut kemudian dilanjutkan menjadi
analisis hal-hal yang dapat menjadi nilai akan tetapi
belum dimaksimalkan, bahkan cenderung gagal
diupayakan (bagian nilai yang hilang, destrukstif atau
terjadi pemborosan). Seperti pada proyek
crowdfunding CTC yang pertama, ketika
pengembangan game yang menarik dan memiliki
tujuan yang jelas akan tetapi optimalisasi peran media
sosial belum dilakukan. Setelah itu dilakukan analisis
pada bagian nilai yang merupakan antitesis dari nilai
yang gagal diimplementasikan. Pada bagian ini
dipaparkan kesempatan inovatif yang dapat
memberikan faedah lebih lanjut bagi empat elemen
penting model bisnis yang berkelanjutan. Contohnya
adalah program memasyarakatkan crowdfunding
memang harus lebih gencar karena masih banyak
masyarakat yang belum mengenal skema ini
meskipun potensial. Hal ini dapat dilakukan dengan
adanya kegiatan offline yang atraktif tetapi tetap
terintegrasi dengan peranan media online secara aktif
dan masif, juga pentingnya testimoni dari donatur
sebelumnya, selain peranan para pendukung yang
terdiri dari kawula muda.
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Gambar 3.Peta Nilai untuk Crowdfunding Konservasi Hiu di Coral Triangle Center (Diolah dengan menggunakan
model Nancy Bocken, 2013)
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Pada fase pengumpulan informasi dapat diketahui
apabila masih banyak calon donatur yang prospektif
akan tetapi belum mendapatkan informasi tentang
spesies hiu yang terancam punah. Oleh karena itu
penting kiranya menggunakan peran multimedia
dengan gambar, foto maupun mini video yang dapat
menggambarkan kondisi habitat dan populasi hiu di
alam yang interaktif dan memiliki pesan yang jelas.
Harapan bagi donatur pada proyek yang berhasil
didanai adalah adanya pelaporan dan dokumentasi
untuk mendukung akuntabilitas proyek. Sebagai
masukan banyak calon donatur yang menginginkan
dampak proyek bagi konservasi hiu dengan adanya
tindak lanjut program. Hendaknya program konservasi
hiu yang menarik memiliki keberlangsungan dimana
publik yang berdonasi dapat terlibat dan ikut
melakukan monitoring. Peran proyek bagi masyarakat
lokal pun menjadi perhatian donatur, karena
berhubungan dengan kepercayaan terhadap
organisasi maupun proyek crowdfunding.

PEMBAHASAN
Analisis pemetaan nilai merupakan komponen

penting dalam menjabarkan proposisi nilai pada model
bisnis berkelanjutan. Nilai sendiri adalah hal yang
penting dan berkaitan dengan manfaat yang
didapatkan bagi donatur maupun stakeholder lain.
Pemetaan nilai ini dapat memberikan gambaran
proyek crowdfunding bagi konservasi hiu secara lebih
relevan sehingga proyek dapat memberikan hasil yang
lebih baik.

Tulisan ini dapat menjadi rekomendasi penelitian
lain di bidang crowdfunding yang masih langka di
Indonesia. Meskipun analisis berkaitan dengan bentuk
teknis konservasi yang dihubungkan dengan bentuk
proyek crowdfunding masih minim, penelitian dapat
dikembangkan lebih lanjut dengan studi peran
crowdfunding dengan integrasi program Marine
Protected Areas (MPA) pada LSM Coral Triangle
Center dengan pendalaman infromasi dan data yang
lebih lengkap.
KESIMPULAN DAN SARAN

Proyek crowdfunding yang dapat memberikan
dampak sesuai dengan tujuan tentu membutuhkan
strategi yang tepat dan relevan, terlebih bagi program
konservasi hiu yang bertujuan untuk melibatkan peran
masyarakat agar perlindungan spesies yang terancam
punah dapat lebih tercapai dengan maksimal.
Mekanisme model bisnis dengan pengembangan
pada model bisnis berkelanjutan memungkinkan LSM
untuk merencanakan dan mengelola proyek
crowdfunding secara lebih terpadu. Bagian utama dari

analisis model bisnis adalah penentuan proposisi nilai
yang berguna untuk memutuskan karakteristik proyek
crowdfunding yang diinginkan oleh calon donatur. Dari
penelitian ini didapatkan bahwa hal-hal yang menjadi
perhatian penting dari para calon donatur dan dapat
dijadikan proposisi nilai bagi proyek crowdfunding
dengan tema konservasi hiu meliputi kemudahan
mekanisme crowdfunding, nilai proyek yang menarik,
informasi yang lengkap dan terpercaya, serta
akuntabilitas atau pelaporan program.
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ABSTRAK
Tulang rawan ikan hiu karet (Prionace glauca) merupakan limbah dari industri pembekuan loin

hiu. Beberapa penelitian tentang pemanfaatan senyawa bioaktif tulang rawan ikan hiu telah
dilakukan di Laboratorium Pengolahan Hasil Perikanan - Universitas Hang Tuah pada tahun 2012
sampai dengan 2014. Hasil isolasi dan identifikasi senyawa bioaktif tulang rawan ikan hiu adalah
glukosamin sulfat dan chondroitin sulfat. Kandungan glukosamin sulfat 14,92% dan chondroitin
sulfat 7,95% dari berat hasil ekstrak. Hasil uji aktifitas anti-infalamasi in vivo dan in vitro metode
PBMC (peripheral blood mononuclear cell) diketahui kedua senyawa bioaktif tersebut memiliki
aktifitas anti-inflamasi. Hasil Uji toksisitas akut (LD50) glukosamin dan chondroitin hasil ekstraksi
dinyatakan bahwa sediaan praktis aman. Dari hasil komparasi dengan suplemen komersial
secara umum didapatkan bahwa glukosamin dan chondroitin hasil ekstraksi dari tulang rawan
ikan hiu memiliki aktifitas anti-inflamasi tidak berbeda nyata.
KATA KUNCI: Radang sendi, glukosamin, chondroitin, ikan hiu
ABSTRACT

Cartilage of blue sharks (Prionace glauca) is the waste product of the frozen shark meat industry.
There have been several studies on the use of bioactive compounds of shark cartilage. These
research were conducted at the Fish Processing Laboratory of Hang Tuah University from 2012 to
2014. The results of the isolation and identification of shark cartilage bioactive compounds were
glucosamine sulfate and chondroitin sulfate, the yield of each compounds are 14.92 % for
glucosamine sulfate and chondroitin sulfate for 7.95%. The result of anti - infalammatory activity
tests using in vivo and in vitro PBMC (peripheral blood mononuclear cell) methods show positive
anti-inflammatory activity for both compounds. Results of an acute toxicity test (LD50) on the extracted
glucosamine and chondroitin show that these extracted compounds are practically safe. Comparison
results show that the anti - inflammatory activity of the glucosamine and chondroitin compounds
extracted from blue shark cartilage is not significantly different when compared to commercial
supplements.
KEYWORDS: Arthritis, glucosamine, chondroitin, shark cartilage

PENDAHULUAN
Ikan  hiu merupakan ikan bertulang rawan yang

selama  ini banyak ditangkap terutama untuk
dimanfaatkan sirip dan juga bagian tubuh lainnya.
Olahan sirip ikan hiu  biasa dihidangkan sebagai menu
yang cukup bergengsi terutama di restoran china.
Sejarah dan kehidupannya yang unik di laut
mendorong banyak penelitian dilakukan guna
mendapatkan senyawa bioaktif hiu yang dapat
bermanfaat bagi manusia. (Lene dan Comac, 1992),
tulang rawan ikan hiu terutama tersusun dari protein
dan karbohidrat kompleks yang terikat dengan jaringan
tertentu tanpa dukungan saraf dan darah. Yudana
(2005) menyebutkan bahwa berdasarkan penelitian
secara klinis, tulang rawan hiu dinyatakan mampu

menjaga pertumbuhan dan penyebaran sel tumor,
membantu mengurangi rasa sakit dan nyeri pada
tulang, membantu menghindari penyakit rematik,
memperkuat dan menjaga fungsi tulang, membantu
menghilangkan rasa pegal dan encok, menjaga
kesehatan dan vitalitas tubuh serta menghindari
kelainan tulang belakang yang bengkok.

Menurut Santhosh dan Mathew (2008),
kemampuan untuk mensintesis glukosamin pada
tubuh akan mengalami penurunan seiring
bertambahnya usia manusia. Perubahan ini
dipengaruhi oleh penurunan kemampuan proteoglikan
dalam memproduksi glukosamin, sehingga akan
menyebabkan terjadinya penyakit osteoarthritis. Food
dan Drug Administration (2004) menggolongkan
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glukosamin sebagai suplemen yang dapat membantu
menurunkan resiko penyakit persendian. Glukosamin
terbukti dapat menstimulasi produksi tulang rawan
dan menghambat enzim yang menghancurkan tulang
rawan. Selain itu, glukosamin juga dapat membantu
menghambat terjadinya perubahan metabolisme
tulang pada penderita osteoarthritis (Towheed et al.,
2005; Clegg et al., 2006).

Hasil studi menunjukkan bahwa glukosamin sulfat
maupun glukosamin hidroklorida mampu mengurangi
nyeri sendi pada pasien yang memiliki penyakit
osteoarthritis dengan mekanisme membantu untuk
melindungi kerusakan tulang rawan (Cibere et al.,
2004; Clegg et al.,  2006; Houpt et al., 1999; Leffler
et al., 1999; Qiu et al., 1998). Wang et al. (2007)
melaporkan bahwa terdapat peningkatan yang
signifikan terhadap struktur subkondral sendi setelah
mendapat pemberian glukosamin secara oral selama
8 minggu.

Kombinasi glukosamin-kondroitin digunakan untuk
keluhan artose kronis untuk mengatasi gejala nyeri
dan kerusakan tulang rawan. Senyawa ini sangat
penting bagi pemeliharaan keseimbangan struktur
tulang rawan, dengan cara stimulasi pembentukan
proteoglikan baru dan dengan demikian mencegah
panyusutan tulang rawan. Kombinasi keduanya
sangat dianjurkan untuk pencegahan pada orang-
orang beresiko tinggi, yaitu orang gemuk dan faktor
genetik, orang-orang dengan profesi yang
membebankan sendi atau setelah cedera berat pada
sendi. Glukosamin dapat ditemui hampir di seluruh
jaringan tubuh termasuk tulang rawan. Kondroitin sulfat
adalah hasil derivatisasi komponen tulang rawan salah
satunya tulang hiu (Anonim, 2005).

Makalah ini merupakan review dari beberapa
penelitian yang telah dilakukan sejak tahun 2012
sampai sekarang. Penelitian pertama merupakan
penelitian fundamental tentang isolasi dan identifikasi
senyawa bioaktif tulang rawan ikan hiu pada tahun
pertama dan aktifitas antiinflamasi secara in-vivo dan
in-vitro pada tahun kedua. Penelitian dilanjutkan pada
skim penelitian unggulan perguruan tinggi tentang
pengujian senyawa bioaktif glukosamin dan
chondroitin tulang rawan ikan hiu sebagai suplemen
anti-aging. Penelitian yang sedang berlangsung
adalah uji histopatopathologi senyawa bioaktif
tersebut sebelum proses kapsulasi. Tujuan penelitian
secara umum adalah mengetahui potensi
pemanfaatan tulang rawan ikan hiu sebagai suplemen
radang sendi.

METODE PENELITIAN
Waktu dan Lokasi

Penelitian dilakukan sejak tahun 2012 sampai
sekarang, dilakukan di Laboratorium Pengolahan
Hasil Perikanan – Universitas Hang Tuah untuk
preparasi tulang rawan ikan hiu dan isolasi senyawa
bioaktif. Laboratorium Stem Cell – ITD (institute
Tropical Disease) Universitas Airlangga untuk uji
antiinflamasi secara in-vitro, Laboratorium Biokimia –
Fakultas Kedokteran – Universitas Hang Tuah untuk
uji anti-inflamasi in-vivo dan Laboratorium
Farmakognosi dan Fitokimia – Fakultas Farmasi –
Universitas Airlangga untuk uji toksisitas akut
senyawa bioaktif tulang rawan ikan hiu.
Bahan dan Alat

Bahan utama dalam penelitian ini adalah sampel
tulang rawan ikan hiu karet (Prionace glauca) bagian
punggung. Bahan kimia yang digunakan untuk isolasi
glukosamin dan chondroitin  semuanya berstandar
pro analis (p.a) yang terdiri dari asam asetat glacial,
aquades, amoniak 4,5N dan ammonium carbonat serta
bahan kapsulasi komersil. Peralatan yang digunakan
dalam isolasi glukosamin dan chondroitin antara lain
yaitu pisau, talenan, mesin pengering, loyang,
termometer, blender, screen ukuran 80 mess, plastik
klip, kuvet, magnetic stirer, sentrifugator, freeze dryer,
spidol, pH pen dan inkubator. Fourier Transform Infra
Red (FTIR) spectroscopy untuk identifikasi senyawa
bioaktif berdasarkan gugus fungsional yang terdeteksi.
Tahapan Penelitian
a. Isolasi Senyawa Bioaktif

Sampel tulang hiu yang diperoleh dari PT. Angin
Timur dalam kondisi beku langsung disimpan dalam
freezer sampai dilakukan preparasi. Sampel tulang
hiu kemudian di-thawing udara selama dua jam
selanjutnya dipotong-potong menjadi potongan yang
sangat kecil dan dikeringkan menggunakan mesin
pengering pada suhu 50oC±2oC selama 24 jam. Tulang
hiu yang telah kering selanjutnya dilakukan
penepungan menggunakan blender dan diayak
(disaring) menggunakan ayakan 80 mesh untuk
menghasilkan ukuran partikel tepung yang homogen.
Tepung tulang hiu kemudian disimpan dalam kantong
plastik dan disimpan di kulkas sampai dilakukan
ekstraksi.

Isolasi glukosamin menggunakan metode
Fontenele et al dalam Musfiroh (2009) dengan
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membuat larutan dapar ammonium karbonat yaitu:
216 gr ammonium karbonat ditambah 500 ml
ammoniak (NH4OH) 4,5 N kemudian diencerkan
menjadi 1 liter dengan ditambahkan aquades. Untuk
mengatur suasana asam pada larutan menggunakan
asam asetat glasial. 10 gr tepung tulang rawan ikan
hiu dilarutkan dalam 100 ml larutan dapar ammonium
karbonat 2 M (pH 8) pada suhu ruang dengan
pengadukan (Magnetic stirer) selama 24 jam. Hasil
ekstraksi disentrifuge untuk mendapatkan
supernatannya dan kemudian dikeringkan dengan
freeze dry. Isolasi kondroitin menggunakan metode
Nakano (2000), yaitu 10 gr tepung tulang ikan hiu
diekstrak dalam 100 ml larutan asam asetat pada pH
4,5. Ekstraksi dilakukan pada suhu 37oC selama 7
jam. Hasil ekstraksi disentrifuge untuk mendapatkan
supernatannya kemudian dikeringkan dengan freeze
dry.
b. Identifikasi Senyawa Bioaktif dengan FTIR

Sampel glukosamin dan kondroitin hasil ekstraksi
dari tulang ikan hiu yang telah di freeze drying
dicampur dan digerus dengan KBr dengan
perbandingan 1:20 sampai halus dan homogen. Hasil
campuran tersebut dimasukkan ke dalam alat
pencetak pelet, dipres/ditekan secara manual. Setelah
menjadi pelet yang transparan, ditempatkan dalam
sample holder kemudian discan menggunakan FTIR
dan dibaca hasil spektrumnya.
c. Uji Aktivitas Anti-Inflamasi In-Vivo

Uji antiinflamasi secara in vivo menggunakan
metode induksi edema pada kaki tikus wistar, dengan
tahapan sebagai berikut: hewan coba diadaptasikan
selama 1 minggu, diberi makan dan minum. Sebelum
pengujian, hewan coba dipuasakan ± 18 jam. Pada
pengujian masing-masing hewan coba dikelompokkan
secara random menjadi 6 kelompok. Tiap kelompok
terdiri dari 4 ekor ditimbang dan diberi nomor pada
ekor serta kaki kanan belakang, ditandai sebatas mata
kaki dengan spidol. Sebelum diberi perlakuan, tikus
dibiarkan selama 1 jam diruangan lab untuk
beradaptasi dengan lingkungan. Semua tikus terlebih
dahulu ditimbang untuk menyesuaikan dengan dosis
100mg/KgBB dan mengukur volume kaki tikus Bahan
uji ditimbang sesuai dosis dan dilarutkan dalam Na-
CMC 1mL. Bahan uji ekstrak kasar glukosamin,
kondroitin, kombinasi glukosamin– kondroitin, dan
bubuk tulang rawan ikan hiu disondekan pada setiap
tikus. Larutan karaginan 0,5% diinjeksi sebanyak 0,1
mL secara subkutan pada telapak kaki belakang tikus
wistar yang dapat menyebabkan edema
(pembengkakan akibat kelebihan cairan). Tunggu
hingga terjadi pembengkakan ± 1 jam. Besarnya

edema yang terjadi diukur dengan alat
plethysmometer setiap jam. Aktivitas antiinflamasi
ditunjukkan oleh prosentase proteksi yang diberikan
terhadap pembentukan edema dengan menggunakan
rumus Hapsari (2006) :

% Vol Edema %100xVo
VoVt 

Kemudian dihitung prosentase hambatan edema
% Inhibisi Edema %100xR

SR 
Keterangan:
Vt : Volume kaki tikus pada waktu t
Vo : Volume kaki tikus pada waktu nol
R : Radang kelompok kontrol negatif rata-rata
S : Radang kelompok perlakuan rata-rata
d. Uji aktivitas Anti-inflamasi in-Vitro

Uji antiinflamasi secara in vitro dilakukan
menggunakan metode PBMC (Peripheral Blood
Mononuclear Cell) di Laboratorium Stem Cell – ITD
(institute Tropical Disease) Universitas Airlangga.
Sampel darah pasien OA (osteortritis) selanjutnya
dilakukan pemisahan PBMC-nya, selanjutnya PBMC
dipapar dengan tepung bubuk tulang (tepung bubuk
tulang sebelumnya dibungkus dengan kasa steril dan
direndamkan ke dalam media kultur). PBMC yang
telah dipapar bubuk tulang hiu diinkubasi selama 1-7
hari. Setelah itu media kultur yang mengandung
PBMC di sentrifuse pada kecepatan 2000 rpm selama
10 menit, pellet merupakan PBMC dicat dengan
metode IHK (imunohistokimia) untuk deteksi sitokin
IL-6 dengan menggunakan antibodi IL-6.
e. Uji Toksisitas Akut

Uji toksisitas akut dilakukan untuk mengetahui
tingkat keamanan glukosamin dan chondroitin hasil
ekstraksi tulang rawan ikan hiu. Hewan uji yang
digunakan adalah tikus putih strain wistar yang
berumur 2 bulan dengan berat rata-rata 20 gram per
ekor. Setiap hewan uji ditimbang berat badannya dan
diberi sediaan glukosamin dan chondroitin secara
terpisah yang diberikan secara ad-libidtum sesuai
dengan dosis masing-masing per oral. Pengukuran
berat badan mencit dilakukan pada   hari ke-1  dan
hari ke-8. Setelah 24 jam, dilakukan pengamatan
jumlah hewan uji yang mati pada setiap kelompok.
Pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-14 dilakukan
pengamatan perilaku/kondisi hewan coba. Demikian
pula pada  4 jam  ke-1 sampai  ke-6. Data jumlah
hewan coba yang mati pada setiap kelompok
digunakan untuk menentukan harga LD50.
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HASIL
Hasil analisa proksimat tulang hiu (Prionace

glauca) dapat dilihat pada Tabel 1 dan hasil analisis

profil asam amino tulang hiu bagian tenggok dan
bagian punggung disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Rata-rata Kadar Proksimat Tulang Hiu
Kode Sampel Kadar Air (%)  Kadar Abu (%) Kadar protein (%) Kadar Lemak (%) Karbohidrat (by difference) 

TS 66,00±3,46 1,24±0,08 3,97±0,08 1,61±0,08 27,22±3,17 
PS 74,67±2,31 1,41±0,15 3,64±0,04 1,54±0,37 18,74±2,39 
TP 5,43±0,06 6,20±0,34 30,70±0,62 1,92±0,18 55,74±0,25 TT 5,20±0,20 5,36±0,26 30,35±0,05 1,94±0,05 57,15±0,89 

 Keterangan : TS : Tenggok segar PS : Punggung segar
        TT : Tepung tenggok TP : Tepung Punggung

Tabel 2. Hasil Analisis Asam Amino Tulang Ikan Hiu
No Asam Amino Konsentrasi Asam Amino  (%)   Sample 1 Sample 2  Sample 3  Sample 4  Sample 5 Sample 6  
1 Asapartic Acid 0.338 0.402 1.415 1.628 1,601 1,276 2 Glutamic Acid 0.795 0.984 3.258 3.996 3,738 1,708 
3 Serine 0.152 0.192 0.708 0.807 0,980 1,283 4 Histidine 0.094 0.084 0.381 0.366 0,389 1,275 
5 Glycine 0.304 0.560 1.618 2.120 1,496 1,389 
6 Threonine 0.598 0.811 2.934 3.746 2,206 1,508 
7 Arginie 0.717 0.731 3.250 4.000 3,187 2,272 
8 Alanine 0.179 0.422 1.146 1.409 1,067 1,546 
9 Tyrosine 0.087 0.090 0.394 0.380 0,481 1,512 

10 Methionine 0.038 0.110 0.310 0.261 0,153 3,077 
11 Valine 0.168 0.184 0.679 0.888 0,716 1,143 12 Phenilalanine 0.133 0.215 0.550 1.002 0,959 2,531 
13 Isoleucine 0.182 0.163 0.708 0.679 0,773 1,130 14 Leucine 0.331 0.267 1.048 1.452 1,385 1,146 
15 Lysine 0.323 0.265 1.065 0.923 1,014 0,935 

  4.439 5.480 19.464 23.656 20,145 23,731 
 Keterangan :
Sample 1: TS Sample 3: TT Sample 5: TS Freeze dried
Sample 2: PS Sample 4: TP Sample 6: TP Freeze dried

Gambar 1.Spektra Glukosamin Tulang Rawan Ikan Hiu
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Gambar 2.Spektra Chondroitin Tulang Rawan Ikan Hiu

Gambar 3.Rata-rata Prosentase Edema Tikus Wistar

   Gambar 4.Pengamatan PBMC dengan Mikroskop 400 x
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PEMBAHASAN
a. Komposisi Proksimat dan Profil Asam Amino

Limbah tulang yang dihasilkan dari proses produksi
daging fillet hiu dari CV. Angin Timur berupa tulang
tenggok dan tulang punggung, tulang tenggok
merupakan tulang-tulang agak pipih yang biasanya
dikumpulkan dari bagian atas badan hiu dan tulang
punggung adalah tulang belakang yang berbuku-buku.
Dalam kondisi segar pada bagian tulang tenggok
masih terbawa sedikit daging sehingga dalam
preparasi tulang harus dilakukan penyayatan daging
yang melekat pada tulang tersebut kemudian dipotong
kecil-kecil dan tipis selanjutnya dikeringkan dengan
mesin pengering dan diblender kemudian diayak untuk
menghasilkan serbuk tepung yang homogen. Dalam
penelitian ini tepung tulang hiu yang digunakan
sebagai sampel adalah yang lolos saringan 80 mesh.
Hasil analisa proksimat tulang hiu disajikan pada Tabel
1.

Analisis profil asam amino menggunakan HPLC
(High-performance liquid chromatography). Effendi
(2004), menyatakan bahwa analisis menggunakan
metode ini memiliki kelebihan yaitu mampu
memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran,
mudah melaksanakannya, kecepatan analisis dan
kepekaan yang tinggi,  dapat dihindari terjadinya
dekomposisi / kerusakan bahan yang dianalisis,
resolusi yang baik, dapat digunakan bermacam-
macam detektor, kolom dapat digunakan kembali dan
mudah melakukan “sample recovery”. Tabel 2
menunjukkan bahwa terdapat 15 jenis asam amino
yang teridentifikasi dalam tulang hiu, 9 jenis asam
amino adalah asam amino essensial. Asam amino
essensial adalah asam amino yang dibutuhkan oleh
tubuh namun tubuh tidak mampu untuk
mensintesisnya sehingga asam amino essensial

tersebut sangat penting disuplay dari luar melalui
makanan.
b. Hasil Analisis FTIR (Fourier Transform Infra

Red)
Hasil analisa kandungan glukosamin dan

chondroitin hasil ekstraksi dari tulang rawan hiu
adalah 14,92% hasil ekstrak untuk glukosamin dan
chondroitin 7,94% hasil ekstrak chondroitin. Analisa
kandungan glukosamin dan chondroitin menggunakan
HPLC. Hasil pengukuran spektrum FTIR menunjukkan
bahwa spektrum glukosamin (Gambar 1)
memperlihatkan gugus N-H (tipe amina primer) pada
bilangan gelombang 3432,41cm-1. Sesuai dengan
rumus bangun glukosamin bahwa terdapat satu gugus
N-H primer. Gugus C-O sebagai alkohol primer pada
glukosamin ditunjukkan pada bilangan gelombang
1064,63 cm-1. Glukosamin adalah polimer, untuk
menggabungkan monomer-monomernya, glukosamin
menggunakan eter (C-O). Pada glukosamin punggung
dan glukosamin tenggok, gugus C-O sama-sama
terserap pada bilangan gelombang 1126,35 cm-1. Eter
muncul pada ikatan C nomor 1 dan C nomor 4, apabila
akan mengikat monomer lainnya, gugus OH pada C
nomor 1 dan C nomor 4 akan melepas gugus H dan
gugus O akan mengikat monomer lain. Hasil uji FTIR
terhadap chondroitin hasil ekstraksi tulang rawan ikan
hiu disajikan pada Gambar 2.

Chondroitin hasil ekstrasksi dan isolasi dari tulang
rawan ikan hiu memperlihatkan spektrum gugus O-H
dari senyawa asam karboksilat pada bilangan
gelombang 3519,85 cm -1, alkohol primer yang
memilik i gugus O-H terserap pada bilangan
gelombang 3217,04 cm-1, gugus C=O dari senyawa
amida terserap pada bilangan gelombang 1668,31 cm-

Tabel 3. Hasil Pengamatan IHK – PBMC
Kode Sampel Jumlah Sel Per Lapang Pandang Rata-rata 1 2 3 4 5 

PA 3 2 4 3 1 2,6 
PB 30 40 36 36 35 35,2 
PC 9 7 9 5 8 7,6 PD      - 
PE 17 14 19 15 12 15,4 PF 34 47 57 80 62 56 
KA 20 12 12 9 8 12,2 
KB 12 13 15 20 8 13,6 
KC 13 12 15 13 26 15,8 KD 23 18 19 28 20 21,6 
KE 24 30 20 27 33 26,8 KF 30 20 30 40 33 30,6 

 Keterangan : P : Pasien : K : Kontrol (orang sehat)
A : Tanpa perlakuan C : Glukosamin E : kombinasi glukosamin dan chondroitin
B : Indometacine D : Chondroitin F : Bubuk tulang hiu
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1, sedangkan gugus C-O dari senyawa eter terbaca
pada bilangan gelombang 1124,42 cm-1. Gugus C-H
terserap dua kali pada bilangan gelombang 950,84
cm-1 dan 783,05 cm-1. Spektrum FTIR chondroitin hasil
ekstraksi dari tulang rawan ikan hiu sesuai dengan
penelitian Amrutkar, Jitendra  dan Surendra Gattani
(2009), bahwa chondroitin sulfat mengandung gugus
C-O dari senyawa alkohol primer, gugus C-O dari
senyawa asam karboksilat, dan gugus N-H dari ikatan
amina primer, sehingga tulang rawan ikan hiu
mengandung chondroitin sulfat.
c. Hasil Uji Anti-inflamasi in Vivo

Metode yang digunakan dalam pengujian efek
antiinflamasi yaitu, pembentukan edema buatan pada
telapak kaki belakang tikus wistar jantan dengan
menggunakan karaginan sebagai penginduksi edema.
Hewan uji yang digunakan adalah tikus putih jantan
galur Rattus novergicus strain wistar dengan berat
badan rata-rata 110 gram dengan usia 2-3 bulan. Jenis
kelamin jantan dipilih agar respon inflamasi pada tikus
tidak dipengaruhi oleh hormon estrogen dan
testosteron (Green, 1999).

Penginduksi edema yang dipilih adalah karaginan
karena dapat menimbulkan gejala antiinflamasi akut,
tidak bersifat antigenik, selain itu pembentukan edema
dengan karaginan tidak menyebabkan kerusakan
permanen pada jaringan sekitar inflamasi (Chakraborty
et al., 2004). Mekanisme karaginan dalam
menimbulkan radang yaitu dengan merangsang
lisisnya sel mast dan melepaskan mediator-mediator
radang yang dapat mengakibatkan vasodilatasi
sehingga menimbulkan esksudasi dinding kapiler dan
migrasi fagosit ke daerah radang akibatnya terjadi
pembengkakan pada daerah tersebut (Hamor, 1996).
Pengukuran volume edema pada telapak kaki
belakang tikus dilakukan setiap satu jam selama 5
jam setelah telapak kaki belakang tikus diinduksikan
karaginan. Rata-rata prosentase volume edema tikus
disajikan pada Gambar 3.

Pada Gambar 3, kontrol positif yaitu indometacine
memberikan efek penurunan volume edema pada kaki
tikus yang diikuti oleh perlakuan dengan gukosamin
dan kombinasi glukosamin-chondroitin yang
memberikan efek penurunan volume edema.
Peningkatan volume telapak kaki tikus terbesar,
diperoleh dengan pemberian 0,1 mL karaginan 0,5%.
Penelitian ini menunjukkan terbentuknya volume
edema maksimum pada jam ketiga. Hal tersebut
sesuai dengan penelitian terdahulu, yaitu edema
berkembang cepat 3 jam setelah diinduksi dan
bertahan pada volume maksimal sekitar 5 jam setelah
diinduksi (Morris, 2003).

d. Hasil Uji Anti-Inflamasi In-Vitro
Sampel darah pasien dan kontrol yang tersimpan

dalam tabung heparin (@10 cc) dipindah ke tabung
konikel 15 ml kosong  secara terpisah. Selanjutnya
disentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 1500
rpm sehingga diperoleh endapan darah dan
supernatan. Supernatan dibuang dan endapan darah
tetap didalam tabung konikel. Tambahkan PBS
(phosphate-buffered saline) kedalam konikel tube
yang berisi endapan darah, endapan darah yang telah
homogen dengan PBS  dimasukkan kedalam tabung
konikel  15 ml yang sudah mengandung ficoll 5 ml
(kontrol 2 dan pasien 2). Selanjutnya disentrifuge
selama 30 menit dengan kecepatan 1500 rpm
sehingga diperoleh 3 lapisan dalam tabung konikel
(bagian bawah berupa endapan darah, bagian tengah
berupa supernatan jernih dan bagian atas : supernatan
keruh).

Cincin bagian atas yang keruh dipipet secara hati-
hati kemudian masukkan kedalam konikel tube 15
ml yang kosong dan tambahkan PBS sampai batas
14 ml pada tabung konikel. Selanjutnya disentrifuge
lagi selama 5 menit dengan kecepatan 1500 rpm,
sehingga di dapatkan endapan sel PBMC (kontrol dan
pasien) Tambahkan masing-masing RPMI sebanyak
6 ml (6 perlakuan untuk kontrol dan pasien),
selanjutnya dimasukkan kedalam sumuran 24-flat
botton well plates (kontrol, pasien). Amati dengan
menggunakan mikroskop, setelah itu masukkan
kedalam inkubator  selama 24 jam. Sel kultur yang
telah diberi perlakuan dilakukan uji imunohistokimia
menggunakan Il-6 dan selanjutnya dilakukan
pengecatan. Pembacaan dilakukan pada satu slide
dari lima lapang pandang dengan pembesaran
mikroskop 400 x (Gambar 4). Jumlah sel per lapang
pandang disajikan pada Tabel 3 dan interpretasi
pengamatannya sebagai berikut:
- PB (pada slide banyak ditemukan kotoran mungkin

false positif) maksudnya antara positif IL-6 atau
memang banyak kotoran.

- PD (pada satu slide dari seluruh lapang pandang
lebih dominan ditemukan sel radang, neutrofil,
eosinofil, limfosik. IL-6 hanya ditemukan 10 IL-6
yang positif dari total 13 IL-6) sehingga sedikit IL-
6 yang positif sehingga tidak dapat dirata-ratakan.
Hasil pembacaan IHK dari IL-6 yang ditemukan
paling sedikit sampai paling banyak.

- Pada pasien = PD – PA – PC – PE – PB-PF
- Pada kontrol = KA – KB –KC – KD – KE – KF
e. Hasil Uji Toksisitas Akut

Jumlah kematian hewan uji setiap kelompok
terlihat bahwa pada semua dosis yang diberikan tidak
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ada hewan uji yang mati. Hal ini menunjukkan bahwaharga LD50 bahan coba lebih besar dari 7 gram / kg
berat badan mencit, dan  sediaan Glukosamin  dan
chondroitin dapat dimasukkan kategori praktis tidak
toksik. Pengamatan dan pengukuran terhadap
perubahan berat badan hewan uji selama
pemeliharaan dengan perlakuan glukosamin dan
chondroitin yang dicampur dalam pakan dan diberikan
secara ad-libitium mengalami peningkatan yang
menunjukkan bahwa sediaan glukosamin dan
chondroitin tidak mempengaruhi berat badan tikus.
Hasil pengamatan fisik tikus selama pemeliharaan
14 hari tidak menunjukkan kelaianan yang negatif
semua hewan uji mengalami pertumbuhan dan optimal
dengan kondisi tubuh yang sehat. Sehingga sediaan
glukosamin dan chondroitin hasil ekstraksi dari tulang
hiu dinyatakan praktis aman.
KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil isolasi dan identifikasi senyawa bioaktif
tulang rawan ikan hiu adalah glukosamin sulfat dan
chondroitin sulfat. Kandungan glukosamin sulfat
14,92% dan chondroitin sulfat 7,95% dari berat hasil
ekstrak. Hasil uji aktifitas anti-infalamasi in vivo dan
in vitro metode PBMC (peripheral blood mononuclear
cell) diketahui kedua senyawa bioaktif tersebut
memiliki aktifitas anti-inflamasi. Hasil Uji toksisitas
akut (LD50) glukosamin dan chondroitin hasil ekstraksi
dinyatakan bahwa sediaan praktis aman. Dari hasil
komparasi dengan suplemen komersial secara umum
didapatkan bahwa glukosamin dan chondroitin hasil
ekstraksi dari tulang rawan ikan hiu memiliki aktifitas
anti-inflamasi yang tidak berbeda.
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ABSTRAK
Ikan pari merupakan komoditas perikanan yang bernilai ekonomis tinggi dan merupakan

komoditas ekspor terutama untuk produk kulitnya.  macam- macam ikan pari yang didaratkan di
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi adalah pari kembang (Neotrygon kuhlii), pari gitar
(Rhinobatos penggali), pari kelelawar (Mobula spp.). Distribusi  ikan pari untuk di konsumsi dan
kulitnya untuk dimanfaatkan salah satu mata pencaharian masyarakat nelayan di PPN Prigi, namun
saat ini ketersediaan ikan pari secara berkesinambungan belum dapat terpenuhi, karena tidak
setiap hari ikan pari didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi dan masih belum
diketahuinya ukuran ikan pari yang tertangkap. Ikan pari merupakan salah satu hasil tangkapan
sampingan (bycatch)  bagi nelayan di PPN Prigi. Perkembangan perikanan ikan pari di Prigi
mengalami fluktuasi karena pemanfaatan sumberdaya perikanan belum mengikuti kaidah
pengelolan perikanan yang lestari dan berkelanjutan. Pari merupakan salah satu sumberdaya
ikan yang harus diketahui tingkat pemanfaatannya, sehingga perlu adanya pengelolaan perikanan
yang  berkelanjutan,  maka dari itu perlu diketahuinya pola musim penangkapan ikan pari agar
dalam penangkapan ikan pari  dapat mengikuti kaidah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan
sehingga pada penangkapan ikan pari tersebut dapat lebih efisien dan lebih efektif.  Tujuan
penelitian adalah untuk menganalisis pola musim penangkapan ikan pari di PPN Prigi.
Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan metode kajian pustaka, wawancara,
observasi partisipatif, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-April 2015.
Analisis data pola musim penangkapan ikan menggunakan metode bergerak rata – rata (moving
average). Berdasarkan hasil analisis bahwa pola musim penangkapan ikan pari di PPN Prigi
didapatkan bahwa musim puncak penangkapan ikan pari terjadi pada bulan Januari dengan nilai
IMP (Indeks Musim Penangkapan) sebesar 288.46%, kemudian bulan Desember (143.09%),
bulan Februari (171.83%), bulan April (172.90%), dan bulan Juni (122.54%).
KATA KUNCI: Ikan Pari, Musim Penangkapan, PPN Prigi
ABSTRACT

Stingray is fisheries commodities worth economical high and export commodity, especially for
leather products. the kinds of stingrays landed at Prigi fishing port is Pari Kembang (Neotrygon
kuhlii), guitar fishes (Rhinobatos penggali), Pari Kelelawar  (Mobula spp.). Distribution stingray for
consumption and skin to be used either the livelihoods of fishing communities at PPN Prigi, but
this time the availabilities a stingray on going basis can not be fulfilled, because it not every day
stingray landed at Prigi fishing port and still not know size stingray caught. Stingray is one side of
the catched (bycatch) for fishermen in PPN Prigi. Fisheries development stingray at Prigi fluctuated
due to the utilization of fishery resources have not following the rules of management of sustainable
fisheries. Stingray  is one of fish resources that should be known the level of utilization, so the need
for sustainable fisheries management, and therefore need to know the pattern of fishing season
stingray  order in catched can following the rules of sustainable fisheries management as to arrest
the stingray can be more efficient and more effective. This research objective was to analyze the
pattern of stingrays at  prigi fishing port. Primary and secondary data collection is done by the
method of literature review, interviews, participant observation, and documentation. This study was
conducted in March-April 2015. Analysis the data pattern of fishing season used moving average ).
Based on the analyze the pattern of fishing season stingray in Prigi fishing port found the peak
season catched stingrays occurs in January with value of IMP (Index Fishing Season) of 288.46%,
then at December (143.09%), February (171.83%), April (172.90%) and June (122.54%).
KEYWORDS: Stingrays, fishing Season,Prigi fishing port.
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Dalam mengelola sumberdaya perikanan
diperlukan adanya kajian mengenai pola musim
sumberdaya ikan di suatu kawasan perairan.
Ketersediaan informasi pola musim dan potensi
tangkapan lestari dapat digunakan sebagai bahan
untuk melakukan pengawasan  kondisi sumberdaya
ikan agar sehingga dapat mencegah terjadinya
eksploitasi yang berlebihan. Informasi pola musim ikan
ditujukan pula untuk mendorong terciptanya kegiatan
operasi penangkapan dengan tingkat efektivitas dan
efisiensi yang tinggi, sehingga memberikan
keuntungan yang optimal.

Dalam perkembangannya,  pemanfaatan bagian
tubuh beberapa jenis ikan pari terutama kulitnya
sebagai bahan pembuatan aksesoris seperti tas dan
dompet dan dagingnya untuk konsumsi. Kulit ikan
pari jenis tertentu memiliki harga yang relatif tinggi
ketika sudah diolah (disamak). 10 Harga kulit ikan
pari segar mencapai Rp.20.000-Rp.30.000/lembar.
Bahkan untuk kulit yang sudah tersamak, harga kulit
ikan pari mencapai Rp.12.000/inchi. Harga tersebut
tergantung dari jenis pari dan ukuran lebar dan panjang
kulitnya.  (Untari et al, 2007 dalam Sahubawa et al,
2010)

Kulit ikan pari tersamak memiliki corak yang khas
dan indah, kulitnya ditutupi mani -manik yang
menyerupai butiran-butiran mutiara yang cocok
digunakan sebagai bahan baku produk kulit (Irianto
et al., 2007). Hal ini yang mendorong tingginya daya
jual jenis ikan tersebut. Menurut Anonim (2005) dalam
sahubawa (2010), proses penyamakan kulit pada
dasarnya adalah usaha mengubah kulit mentah yang
bersifat labil (bahan yang cepat membusuk) menjadi
kulit tersamak (leather) yang stabil dalam jangka
panjang sebagai bahan baku produk kulit dengan nilai
jual yang sangat kompetitif.

Berdasarkan hal tersebut beragam pemanfaatan
ikan pari di PPN Prigi, diperlukan informasi untuk
menunjang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan
agar penangkapan ikan pari secara continue dan tidak
merusak kelestarian sumberdaya tersebut. Salah satu
yang penting harus diketahui adalah melakukan kajian
pola musim sumberdaya ikan pari sehingga
mengetahui penentuan pola musim ikan pari agar
mendapatkan peluang memperoleh hasil tangkapan
yang lebih besar.  Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui pola musim ikan pari khususnya yang
tertangkap oleh alat tangkap  payang, pancing ulur,
pacing tonda, jaring insang, purse seine yang
didaratkan di PPN Prigi. Hasil kajian diharapkan dapat
digunakan sebagai acuan dalam melakukan kebijakan

PENDAHULUAN
Perikanan tangkap sebagai suatu sistem yang

memiliki peran penting dalam penyediaan pangan,
kesempatan kerja, perdagangan dan kesejahteraan
serta rekreasi bagi sebagian penduduk Indonesia perlu
pengelolaan yang berorientasi secara jangka panjang
(sustainability management). Tindakan manajemen
perikanan tangkap adalah mekanisme untuk
mengatur, mengendalikan dan mempertahankan
kondisi sumberdaya ikan pada tingkat tertentu yang
diinginkan (Noviyanti, 2011).

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi
merupakan salah satu pelabuhan yang memiliki
aktivitas terbesar di Jawa Timur. Jumlah produksi hasil
tangkapan yang didaratkan di PPN Prigi sebagian
besar  dari hasil tangkapan pukat cincin yaitu sebesar
25.364.085 kg (83.14%). Sedangkan produksi ikan
dari  alat tangkap lainnya seperti pancing tonda
688.608 kg (2,26.%), pancing ulur 3.882.696 kg
(12,73%), payang 356.384 kg (1,17%), jaring insang
176.268 kg (0,58%), dan jaring klitik  41.172 kg
(0,13%). (Kementerian Kelautan dan Perikanan,
2014).

Sumberdaya perikanan tergolong sumberdaya
yang dapat diperbarui (renewable resources) akan
tetapi sangat rentan terhadap tekanan penangkapan,
jika terjadi lebih tangkap maka diperlukan waktu yang
sangat lama untuk pulih kembali (Wiadnya, et al.,
2012). Ikan Pari merupakan salah satu hasil
tangkapan  sampingan (bycatch)  bagi nelayan di PPN
Prigi.  Perkembangan perikanan pari di Prigi
berfluktuatif dikarenakan pemanfaatan sumberdaya
perikanan belum mengikuti kaidah pengelolan
perikanan yang lestari dan berkelanjutan serta masih
belum diketahui ukuran pari yang tertangkap. Pari
merupakan salah satu sumberdaya yang harus
diketahui pemanfaatannya sehingga perlu adanya
pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Sumberdaya ikan yang mempunyai pola musim
sama pada dua tempat yang berbeda memungkinkan
sumberdaya tersebut termasuk dalam satu stok yang
sama. Tingkah laku migrasi yang cepat menjadikan
suatu stok sumberdaya ikan bisa berada dalam dua
tempat yang berbeda dalam waktu yang sama.
Bahkan pola musim yang berbeda pada suatu
sumberdaya ikan masih memungkinkan sumberdaya
ikan tersebut berada dalam satu stok yang sama.
Oleh karena tingkah laku migrasi yang lamban
menyebabkan pola musim sumberdaya ikan pada
kedua tempat berbeda (Wiadnya, 2013).
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pengelolaan   dan  pemanfaatan pari secara
berkelanjutan, agar penangkapan ikan pari tersebut
dapat lebih efektif dan efisen.
BAHAN DAN METODE

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan
di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, Jawa
Timur  yang berlangsung pada bulan Maret – April
2015. . Pengumpulan data primer dilakukan dengan

metode obervasi melalui wawancara langsung dengan
para nelayan yang mendapat hasil tangkapan pari.
Wawancara ini menggunakan purposive sampling.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas/instansi
terkait, yaitu data statistik Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi Tahun berupa data berkala (time
series) jenis hasil tangkapan dan jumlah produksi hasil
tangkapan yang didaratkan di PPN Prigi di  mulai
tahun 2010 – 2014. Jenis – jenis hasil tangkapan ikan
pari disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Jenis - Jenis Ikan Pari

ANALISIS DATA
Pola musim penangkapan dianalisis dengan

menggunakan pendekatan metode rata-rata bergerak
(moving average) seperti yang dikemukakan oleh
Dajan (1986) dalam Taeran (2007). Langkah-langkah
perhitungannya adalah sebagai berikut :
(1) Menyusun data deret CPUE bulan Januari tahun

2010 hingga Desember tahun 2014

Keterangan:
i : 1, 2, 3,...........,60
ni : CPUE urutan ke-i
(2) Menyusun rata-rata bergerak (moving average)

CPUE selama 12 bulan (RG)

Keterangan :
RGi : Rata-rata bergerak 12 bulan urutan ke-i
i : 6,7,...,...n-5ni CPUEi

51
612

iRGI CPUEii i
  

Analisis Pola Musim Penangkapan Ikan Pari……di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi (Huda, M., et al)

No Jenis Nama Ilmiah 
1 

(Data Primer, 2015) 

 Pari Kelelawar (Mobula spp.) 

2 

(Data Primer, 2015) 

Pari Gitar (Rhinobatos penggali) 

3 

(Data Primer, 2015) 

Pari Kembang (Neotrygon kuhlii) 
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(3) Menyusun rata-rata bergerak (moving average)
CPUE terpusat ( RGP)

(4) Menghitung rasio rata-rata bulan (Rb)

(5) Menyusun nilai rata-rata dalam satu matrik
berukuran i x j yang disusun untuk setiap bulan,
yang dimulai dari bulan juni-juli. Selanjutnya
menghitung total rasio rata-rata tiap bulan,
kemudian menghitung total rasio rata-rata secara
keseluruhan dan pola musim penangkapan.

1) Rasio rata-rata untuk bulan ke-i (RBBi)

Keterangan :
RBBi : Rata-rata Rbij untuk bulan ke-i
Rbij : Rasio rata-rata bulanan dalam matriks ukuran

i x j
i : 1, 2,........., 12
j : 1, 2, 3,......., n
2) Jumlah rasio rata-rata bulanan (JRBB)

Keterangan :
JRRB : Jumlah rasio rata-rata bulan
RBBi : Rata-rata Rbij untuk bulan ke-i
i : 1, 2,........., 12
3) Menghitung faktor koreksi

Keteragan :
FK : Nilai faktor koreksi

JRBB : Jumlah rasio rata-rata bulanan
4) Indeks musim penangkapan

Keterangan :
IMPi : Indeks musim penangkapan bulan ke-i
5) Kriteria penentuan musim ikan ialah jika indeks

musim lebih dari 1 (lebih dari 100 %) atau di atas
rata-rata, dan bukan musim jika indeks musim
kurang dari 1 (kurang dari 100 %).  Apabila IM = 1
(100 %), nilai ini sama dengan harga rata-rata
bulanan sehingga dapat dikatakan dalam keadaan
normal atau berimbang.

HASIL
Hasil Tangkapan Pari Kembang

Produksi hasil tangkapan ikan pari yang didaratkan
di PPN Prigi selama 5 tahun 2010 – 2014  yang
diambil data (time series) dari Laporan Statistik PPN
Prigi yang  mengalami fluktuasi hal tersebut dapat
dilihat hasil tangkapan produksi  ikan pari yang
semakin menurun. Produksi ikan pari yang
merupakan hasil tangkapan sampingan (bycatch)
dengan menggunakan pancing tonda maupun pukat
cincin PPN Prigi dari tahun 2010 – 2014 mengalami
fluktuasi. Produksi tertinggi pada tahun 2012 sebesar
13.136 Kg, dan yang terendah pada tahun 2013. Pada
tahun 2010 – 2011 mengalami penurunan yang
signifikan sebesar  48%. Penurunan produksi ini
disebabkan karena bertambahnya jumlah alat
tangkap setiap tahunnya yaitu pada tahun 2010
(1574), tahun 2011 (2581), tahun 2012 (3260), tahun
2013 (1848), tahun 2014 (5729) sehingga persaingan
hasil tangkapan akan semakin meningkat setiap
tahunnya. Perkembangan jumlah hasil tangkapan
produksi hasil tangkapan ikan pari disajikan pada
Gambar 1 (Laporan Statistik PPN Prigi, 2014)

11
2

iRGPi RGii i
 

CPUEiRbi RGPi

1
1

nRBBi Rbijjn 

12JRRB RRBii i 

12FK JRBB

 x FKIMPi RRBi

Gambar 1. Jumlah Produksi Hasil Tangkapan Ikan Pari (Lapstat, 2014)
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PEMBAHASAN
Pola Musim Penangkapan Pari

Nilai indeks musim penangkapan (IMP) ikan dapat
digunakan dalam penentuan waktu yang tepat dalam
melakukan operasi penangkapan ikan. Analisis ini
menggunakan data tangkapan bulanan pada kurun
waktu tertentu (minimal 5 tahun). Berdasarkan nilai
IMP maka dapat diketahui kecendrungan musim
penangkapan sehingga dapat ditentukan waktu
penangkapan yang tepat (Syahrir et al., 2010).  Nilai
Indeks Musim Penangkapan (IMP) Pari Kembang di
PPN Prigi disajikan pada Tabel 2.

Hasil perhitungan IMP (Indeks Musim
Penangkapan Ikan) menunjukan bahwa pola musim
penangkapan pari kembang terjadi pada bulan
Desember, Januari, Februari, April dan Juni. Hal ini
disebabkan bahwa bulan – bulan tersebut memiliki
nilai IMP diatas 100% Hal ini dikarenakan bulan-bulan
tersebut memiliki nilai IMP di atas 100%. Puncak
musim dicapai pada bulan Januari sebesar 288.46%.
Hasil perhitungan IMP dengan menggunakan analisis
deret waktu metode rata-rata bergerak dengan hasil
wawancara diketahui bahwa musim puncak
penangkapan Pari terbesar yang di daratkan di PPN
Prigi berkisar pada bulan Januari – februari.
Sedangkan pada bulan juli – nopember  bukan musim
puncak, serta pada bulan Maret dan Mei merupakan
musim peralihan. Hal ini dibuktikan dengan hasil
tangkapan tersebut menurun. Pola musim
penangkapan pari kembang disajikan pada Gambar
2.

Tabel 2. IMP Ikan Pari

 

Bulan IMP (%) 
Juli 90.96 
Agustus 14.81 
September 31.52 
Oktober 91.08 
November 26.99 
Desember 143.09 
Januari 288.46 
Februari 171.83 
Maret 29.09 
April 172.90 
Mei 16.73 
Juni 122.54 

Gambar 2. Indek Musim Penangkapan Ikan Pari
Bulan musim penangkapan berdasarkan Tabel 1,

menunjukkan bahwa musim penangkapan terjadi pada
bulan Desember, Januari, Februari (Musim Barat),
sedangkan   bulan April merupakan musim peralihan.
Selama periode tersebut hasil tangkapan ikan pari
melimpah pada bulan Desember (7.203 Kg), bulan
Januari (8.568 Kg), Bulan Februari (1.373 Kg), bulan
April (974 Kg),bulan Juni (4.581 Kg). Periode puncak
penangkapan pari terjadi pada musim barat dan
musim peralihan (barat – timur).

Dengan adanya informasi musim penangkapan
ikan pari diharapkan para nelayan dapat melakukan
penangkapan lebih efektif dan efisien dengan cara
mengatur jumlah armada tangkap pada periode
musim pari dan mengetahui pola musim penangkapan
pari sehingga tidak merusak sumberdaya kelestarian
ikan pari. Agar tidak terjadinya overfishing diperlukan
adanya kebijakan dari pihak pemerintah dalam
mengatur jumlah armada tangkap dan mengatur mesh
size jaring untuk menghindari atau menimalisir ukuran
pari kecil tertangkap agar ketersediaan ikan pari terus
bisa continue (berkelanjutan) (Kekenusa, 2006).

Berdasarkan hasil penelit ian pola musim
penangkapan ikan pari ini diharapkan dapat digunakan
sebagai informasi dasar‘bagi para nelayan dan pihak
pemerintah untuk mengetahui musim puncak
penangkapan ikan pari. Selanjutnya informasi tersebut
dapat digunakan sebagai bahan kebijakan bagi
pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan
jumlah alat tangkap dan armada penangkapan
berdasarkan pola musim penangkapan. Kesimbangan
antara jumlah alat tangkap dan kesesuaian ukuran
mata jaring yang digunakan dengan sediaan/stok
sumberdaya pari kembang akan berdampak positif
terhadap keberlanjutan usaha penangkapannya.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis bahwa pola musim
penangkapan ikan pari di PPN Prigi didapatkan bahwa
musim puncak penangkapan ikan pari terjadi pada
bulan Januari, Desember,Februari, April, dan Juni
dengan  nilai IMP masing-masing sebesar 288.46%,
143.09%, 171.83%, 172.90%, dan 122.54%.
Sedangkan  musim puncak penangkapan tertinggi

Analisis Pola Musim Penangkapan Ikan Pari……di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi (Huda, M., et al)



Prosiding Simposium Hiu dan Pari:

182

terjadi pada musim barat bulan Januari,  dengan nilai
IMP lebih dari 100% yaitu sebesar 288.46%.
SARAN

Untuk lebih menyempurnakan penelitian tentang
pola musim penangkapan ikan pari di PPN Prigi
adalah sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan penelitian tentang aspek

oseanografi di daerah penangkapan ikan pari yang
didaratkan  di PPN Prigi agar mengetahui
perubahan oseanografi pada saat terjadi hasil
tangkapan yang berfluktuatif.

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai arah
migrasi, aspek biologi, tingkah laku dan
penyebaran ikan pari di PPN Prigi.

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk
pendugaan stok ikan pari menggunakan model
dinamika populasi untuk mengetahui tingkat
pertumbuhan, kematian, stok rekruitmen, agar
potensi perikanan di daerah penangkapan tersebut
dapat diketahui dengan jelas.
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ABSTRAK
Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah, salah satunya adalah

ikan hiu. Permintaan sirip ikan hiu yang meningkat dalam beberapa dekade terakhir mengakibatkan
penurunan populasi hiu, namun di sisi lain, pariwisata hiu terbukti menghasilkan nilai ekonomi
yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai populasi dan
ekologi hiu di perairan Morotai, Maluku Utara. Data diperoleh dari hasil survei dan aktivitas rekreasi
yang dilakukan oleh tim dari operator penyelaman Shark Diving Indonesia Morotai. Pengambilan
data menggunakan metode visual, serta teknik Audiable Stationary Count (ASC) dan menyebarkan
daging dan darah ikan untuk menarik perhatian ikan hiu. Hampir seluruh perairan Morotai dapat
ditemukan ikan hiu, dari total 142 penyelaman, ikan hiu ditemukan pada 56 penyelaman di 20
lokasi dengan kedalaman antara 10-27  meter. Empat spesies ikan hiu berhasil  ditemukan
selama penelit ian, kemunculan didominasi oleh hiu karang sirip hitam (Carcharhinus
melanopterus) dengan 190 kemunculan, diikuti oleh hiu karang sirip putih (Triaenodon obesus)
dengan 16 kemunculan, hiu karang abu-abu (Carcharhinus amblyrhynchos) dengan 5 kemunculan,
dan hiu berjalan Halmahera (Hemiscyllium halmahera). Hiu dapat ditemukan pada beragam
jenis kontur, dari kontur datar hingga curam. Hiu ditemukan pada siang hari kecuali hiu berjalan
Halmahera yang ditemukan pada malam hari. Pengaruh pasang-surut dan fase bulan tidak
menunjukkan hasil yang signifikan. Menurut Sharkdiving Indonesia, seekor hiu karang di perairan
Morotai bernilai 8.518 USD selama hidupnya, nilai ini berkisar 568 kali lebih tinggi dibandingkan
dengan nilai hiu dalam keadaan mati.
KATA KUNCI: Hiu, pariwisata, Morotai
ABSTRACT

Indonesia is known for its rich marine biodiversity, which include sharks. There has been high
demand of shark fins in the last decades which made the population of sharks decrease. In many
countries, shark diving tourism brings enormous amount of income. This study aims to put a
fundamental basis for future research about sharks for the future development of a marine protected
area in Morotai. Data was gathered by survey and recreational activities conducted by a research
team from the dive operator called Shark Diving Indonesia. The data used were from dives with
shark encounter, analysed using Audiable Stationary Count (ASC) method and spreading fish
meats and blood underwater in several occasions to stimulate the sharks. From 142 dives recorded,
sharks were found in 56 dives at 20 diving sites with depth from 10 to 27 meters. Four species were
found and dominated by blacktip reef shark (Carcharhinus melanopterus) (190 sightings), followed
by whitetip reef sharks (Triaenodon obesus) with 16 sightings, grey reef sharks (Carcharhinus
amblyrhynchos) by 5 sightings, and one Halmahera walking shark (Hemiscyllium halmahera) in
one sighting. Sharks can be found in high various bottom contours, from flat to slope. In this
research sharks were also recorded to be present in a temperature range of 28o - 31o C. Almost all
sharks were encountered during daytime, except the Halmahera walking shark (Hemiscyllium
halmahera) which was encountered during a night dive. Conditions of the tide and the moon did not
have significant influence. In Morotai, research by Shark Diving Indonesia reveals that one reef
shark could be worth US$ 8,518 throughout its lifetime – approximately 568 times compared to the
value of one captured reef shark.
KEYWORDS: Shark, diving, Morotai
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PENDAHULUAN
Indonesia terletak di daerah tropis dan merupakan

negara kepulauan terbesar di dunia. Tingkat
keragaman jenis dari biota-biota laut di Indonesia ini
terkenal sangat beragam baik dari jenis ikan bertulang
sejati (Osteichthyes) maupun bertulang rawan
(Elasmobranchii) (White et al. 2006). Hiu  merupakan
kelompok  hewan bertulang rawan yang termasuk ke
dalam Sub kelas Elasmobranchii. Sub kelas ini terdiri
dari dua kelompok ikan yaitu hiu dan pari. Kelompok
hiu terbagi dalam delapan ordo dan 35 famili dan di
Indonesia setidaknya dapat ditemukan 109 spesies
hiu, bahkan sampai saat ini meningkat menjadi 118
spesiesyang tergabung dalam 26 famili (Dharmadi,
Fahmi, and F. Satria. 2015),. Hiu adalah predator
tingkat tinggi di rantai makanan dan oleh karena itu
hiu mempunyai peran penting dalam menjaga
kestabilan ekosistem laut.

Dalam beberapa dekade terakhir karena adanya
peningkatan permintaan konsumen terhadap sirip hiu,
telah terjadi  kenaikan jumlah penangkapan hiu yang
tidak terkontrol, dimana Indonesia tercatat sebagai
salah satu negara yang memanfaatkan sumber daya
hiu terbesar di dunia (FAO, 2012). Walaupun
karakteristik biologinya memiliki laju pertumbuhan
yang lambat dan rendahnya tingkat kelahiran; namun
masalah utama adalah kurangnya pengetahuan
mengenai hewan ini, terutama tentang ekologi,
distribusi dan pengakuan potensi sebagai sumber
daya non-konsumtif yang dapat mendukung ekonomi
lokal melalui ekowisata (Vienna 2014). Sebagaimana
ekowisata telah berkembang, metode citizen science
menjadi semakin dikenal karena lebih terjangkau
untuk melakukan monitoring satwa liar yang
melibatkan aktifitas penyelaman. Metode ini dapat
mencakup area yang luas, monitoring jangka panjang,
dan penggunaan biaya yang efektif.

Penyelam dan perenang snorkel telah
menggunakan metode ini untuk biota laut dengan
menghitung dan mengambil gambar untuk
mengidentifikasi pola yang dapat membedakan setiap
individual biota laut yang ditemukan, seperti hiu paus
dan ikan pari manta. Akan tetapi metode ini sangat
sulit digunakan untuk mengidentifikasi hiu karang dan
hiu pelagis karena sangat sulit mengidentifikasi  pola
yang membedakan setiap individunya. Untuk spesies
ini, perhitungan dari penyelam masih merupakan
metode yang paling efektif (Vianna 2014). Penelitian
ini bertujuan untuk memberikan informasi sebagai
dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya
tentang t ingkah laku hiu dan karakteristik
habitatnyaserta memberikan rekomendasi untuk
pengembangan kawasan perlindungan laut di Morotai,
Maluku Utara, Indonesia.
METODE
Area Studi

Pulau Morotai  merupakan daerah baru di Provinsi
Maluku Utara. Wilayah ini berbatasan langsung
dengan Laut Maluku di bagian Utara dan Barat Morotai,
Laut Halmahera di bagian Timur Morotai, dan Selat
Morotai dibagian Selatan Morotai (Pemerintah
Kepulauan Morotai 2011). Penelitian ini dilakukan di
perairan Morotai pada bulan Mei 2014- Maret 2015,
dan secara geografis pulau ini terletak di 2o 00' - 2o 40'
LU & 128o 15' - 128o 40" (Gambar 1). Pulau Morotai
langsung berhadapan dengan Samudera Pasifik, oleh
karena itu diketahui bahwa arus berkisar antara
sedang hingga kuat, terutama di daerah tanjung dan
selat; dengan jarak pandang tinggi (>30m); dan
keanekaragaman hayati laut yang tinggi (Vienna
2014). Topografi laut bervariasi dari berpasir hingga
terumbu karang dan dataran rendah hingga dinding
curam yang berhadapan langsung ke samudera.

Gambar 1. Peta Kepulauan Morotai
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Pengumpulan Data
Data diambil dari survei dan kegiatan rekreasi yang

dilakukan oleh tim peneliti dari operator selam
Sharkdiving Indonesia. Terdapat 142 total penyelaman
selama penelitian berlangsung, dengan penyelaman
dilakukan di area yang diperkirakan sebagai daerah
agregasi hiu. Data yang digunakan adalah data dari
lokasi penyelaman dimana ditemukan hiu. Untuk
menstimulasi kedatangan hiu, digunakan metode
Audible Stationary Count (ASC) atau dikenal sebagai
metode meremas botol, karena pendengaran hiu yang
tajam, mereka dapat mengidentifikasi suara yang
berjarak hingga 250 meter (Myberg 2001; Frisch,
2013),  frekuensi rendah suara dari remasan botol
dapat menarik perhatian hiu secara efektif  karena
menyerupai suara ikan yang terluka. Selain itu,
metode lain yang dilakukan untuk mendapatkan
perhatian hiu adalah dengan cara menyebarkan
daging ikan dan darah ikan di dalam air. Saat hiu
terlihat, penyelam langsung menghitung dan
mengidentifikasi spesies dan  mengamati jenis
kelamin, kemungkinan adanya tanda luka yang pada
tubuh hiu , kehamilan pada ikan hiu betina dan ciri-

ciri fisik lain  selama mengambil dokumentasi untuk
menghindari pengulangan perhitungan (Ashley, 2013;
Vianna, 2014; Pridina, 2014). Pengambilan data
umumnya dilakukan saat pagi  hingga siang hari;
selama penelitian,  peneliti menganalisis waktu
penyelaman, kecepatan arus, kedalaman, suhu, fase
pasang surut dan fase bulan saat ditemukan hiu.
Selain itu, juga dilakukan visualisasi komposisi
dataran dan kontur setiap lokasi penyelaman (Pridina
2014).
Analisis Data

Data yang diambil kemudian diolah berdasarkan
persentase kemunculan, Frekuensi kehadiran /
Frequency of Occurrence (% FO) merupakan
persentase ikan hiu yang muncul di setiap
penyelaman dan kemudian dikelompokkan
berdasarkan parameter tertentu.(Ichsan 2015)

Data fase bulan disetiap penyelaman diperoleh dari
www.astronomyknowhow.com dan dibagi menjadi tiga
level kualitatif (Tabel 1).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hampir diseluruh perairan Morotai dapat ditemukan

ikan hiu. Dari total 142 penyelaman, 56 diantaranya
terdapat 212 kemunculan ikan hiu (3,8 hiu /
penyelaman), dan paling sering ditemukan pada
kisaran kedalaman 10-27 meter dengan rata-rata 20,5
meter. Kemunculan hiu jarang ditemukan di perairan
dangkal dengan jarak pandang terbatas, kedalaman

Tabel 1. Kriteria fase bulan.

 

Persentase Cahaya Kriteria 
<10%  Bulan Baru  

10–90%    Bulan Setengah  >90% Bulan Penuh 

penyelam saat melihat hiu berkisar dari 5 hingga 35
meter. Penelitian ini berlangsung di daerah Selatan
dan Timur Perairan Morotai; Pulau Matita hingga Pulau
Rao di bagian Barat, dan Pulau Tabailenge di Timur.
Kemunculan hiu tertinggi adalah hiu karang sirip hitam
(Carcharhinus melanopterus) dengan 190 kemunculan
(frekuensi perjumpaan semua jenis hiu / FO = 89%),
kemudian hiu karang sirip putih  (Triaenodon obesus)
dengan 16 kemunculan (FO = 8%), hiu karang abu-

Tabel 2. Kriteria derajat kemiringan kontur dasar perairan.

 

Derajat Kemiringan Kriteria 
<15o  Landai 

20o-30o    Sedang  
>45o Curam 

Kategori pasang surut terbagi menjadi tiga yaitu
pasang, surut dan kendur. Kondisi kendur terjadi
sebelum pasang dan surut, dan mencapai keadaan
stabil ± satu jam (Dewar 2008). Data ketinggian
pasang surut didapatkan menggunakan WX Tide
Software dengan titik stasiun Galela yang merupakan
lokasi terdekat dari Morotai. Kekuatan arus (0- tidak
ada arus; 1- arus rendah; 2-arus sedang; 3-arus kuat)

(Vianna 2014), dan  sudut  topografi (Tabel 2) yang
dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut (Maragos 1974) :

Tg â = y / x atau â = ArcTg y / x
Tg â = Derajat kemiringan
y = Kedalaman (m)
x = luas area (m)

Pariwisata Penyelaman Ikan Hiu di Perairan Morotai, Maluku Utara, Indonesia (Ichsan, M., et al)
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abu (Carcharhinus amblyrhynchos) dengan 5 kali
kemunculan (FO = 2%), dan hiu berjalan halmahera
(Hemiscyllium Halmahera) dengan  1 kemunculan (FO
= 0,4%). Selain itu ditemukan juga bagian tubuh hiu
paus (Rhincodon typus) dan hiu kepala martil (Sphyrna
sp.) yang didapat dari nelayan lokal,  ikan hiu tersebut
tertangkap oleh nelayan pada bulan Maret dan April
2015. Hiu dapat ditemukan pada beragam jenis kontur,
dari datar (Fariman Point, Terminal Gurango, Pasar
Gurango; lokasi terletak di terumbu yang sama
diantara Pulau Matita dan Tanjung Dahegila); moderate
slope-flat (Blacktip Point, Niomi Point, Big Fish dan
Lonceng di perairan Pulau Matita, Kokoya belakang

dan Grey Point di Perairan Pulau Kokoya, Perairan
Pulau Tabailenge, dan perairan Pulau Dodola); hingga
dataran terjal di daerah Selatan-Timur Pulau Morotai
Island (RSAU Point, Aru point, Sore Point, Fathiya
point, Tolonuo, dan Sagolo). Hasil pengamatan
menunjukkan terdapat hubungan linier negatif dengan
derajat kemiringan karena semakin terjal topografinya
maka semakin jarang ditemukan hiu (Gambar 2)

Hiu ditemukan pada suhu yang berkisar dari 28o -
31o C. Kemunculan hiu, khususnya hiu karang abu-
abu, lebih banyak ditemukan pada suhu perairan 28o
C (Gambar 3).

Gambar 2. Kelimpahan Hiu (hiu rata-rata / penyelaman) dan korelasi dengan kontur.

Gambar 3. Hubungan antara kelimpahan hiu (hiu rata-rata / penyelaman) dengan suhu perairan.
Hampir  semua hiu ditemukan pada siang hari

kecuali jenis hiu berjalan Halmahera (Hemiscyllium
halmahera) yang ditemukan pada malam hari di tebing
curam Fathyia Point, Desa Wawama pada kedalaman
± 18 meter. Hiu karang abu-abu hanya ditemukan lima
kali di lokasi yang berbeda-beda, empat kemunculan
hiu ini ditemukan di daerah perairan berkontur landai
(Big Fish, dan Lonceng Matita, Perairan Pulau Kokoya,
dan Pulau Dodola), dan satu kemunculan di tebing

yang terjal di perairan bagian selatan Morotai (Aru
Point Tanjung Dahegila). Berdasarkan kekuatan
arusnya, diketahui terdapat pola dimana hiu lebih
mendominasi di daerah perairan yang arusnya lemah
dibandingkan dengan arus yang kuat, sedangkan
untuk hiu karang abu-abu ditemukan di berbagai
kekuatan arus (0, 1, 2) kecuali arus kuat sekali (3)
(Gambar 4).

183-188 Tema: 3



187

Gambar 4. Hubungan antara kelimpahan hiu (hiu rata-rata / penyelaman) dengan  kekuatan arus.
penelitian yang dilakukan oleh tim Sharkdiving

Indonesia pada periode 2013-2015 membuktikan
bahwa hiu karang bernilai 8,518 USD selama masa
hidupnya  atau  sekitar 568 kali nilai ekonomi jika
dibandingkan dengan nilai ekonomi hiu karang yang

ditangkap dan dijual dalam keadaan mati (Project
AWARE Foundation 2011). Perbandingan nilai
ekonomi antara pariwisata dan ekstraksif dapat dilihat
pada Tabel 3:

Tabel 3. Perbandingan nilai pariwisata penyelaman ikan hiu dan ekstraktif (Project AWARE Foundation
2011).

No Area Nilai pariwisata  ($) Nilai Ekstraktif  Rasio 
1 Fiji 4.455.000 45 99.000 
2 Pulau Canary 2.242.000 33 67.939 
3 Palau 1.900.000 108 17.593 
4 Maladewa 837.500 32 26.172 
5 Polinesia Perancis 570.000 43 13.256 
6 Bahama 250.000 55 4.545 
7 Afrika Selatan 190.000 29 6.462 
8 Morotai  8.518 15 568 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hiu karang
sirip hitam (Carcharhinus melanopterus) merupakan
jenis hiu yang paling dominan ditemukan di perairan
Morotai. Jenis hiu karang sirip hitam  dan hiu karang
abu-abu, mudah tertarik dengan aktivitas penyelam,
sementara hiu karang sir ip putih cenderung
menghindari penyelam. Pada studi sebelumnya
diketahui bahwa hiu yang belum terbiasa bertemu
penyelam di lokasi terpencil, cenderung mendekati
penyelam karena diduga ada sesuatu yang menarik
meskipun tingkah laku bervariasi pada setiap jenis
spesies.

Beberapa jenis hiu karang mempunyai ciri-ciri yang
sulit dibedakan pada setiap individu, oleh karena itu
penyelam dan peneliti mempunyai kesulitan untuk
mengidentifikasi hiu yang ditemukan. Pada penelitian
awal, penyelam menghitung hiu dengan mengenali

karakteristik individu hiu, seperti jenis kelamin,
ukuran, luka, kehamilan dan tingkah laku. Hal ini
dilakukan untuk menghindari penghitungan ulang.
Keterampilan mengenali hiu memberikan data yang
lebih akurat, pada beberapa penelitian telah ditemukan
bahwa akurasi penyelam yang telah lama berinteraksi
dengan hiu menghasilkan bias yang sangat kecil
(Vianna 2014). Keberhasilan penelitian dalam jangka
panjang sangat tergantung kepada  sumber daya
manusia untuk melakukan pelatihan, manajemen
dataset, dan memastikan bahwa peserta tetap terlibat
dalam program yang berkelanjutan.
KESIMPULAN DAN SARAN

Berbagai penelit ian tentang hiu karang
menunjukkan bahwa perilaku hiu karang seperti
reproduksi, makan, dan kawin berhubungan dengan

Pariwisata Penyelaman Ikan Hiu di Perairan Morotai, Maluku Utara, Indonesia (Ichsan, M., et al)
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perubahan lingkungan, misalnya pola musiman dan
suhu,  namun data yang tersedia tidak dapat
digunakan untuk menentukan kesimpulan. Diharapkan
untuk penelitian yang akan datang, perlu dilakukan
sampel dengan akurasi yang lebih tinggi untuk
mengetahui perilaku hiu, ekologi, dan kelimpahan hiu
di perairan Morotai. Terdapat beberapa metode yang
digunakan untuk mempelajari hiu karang seperti,
BRUV (baited-remote-underwater-video), timed-swim,
and towed-diver yang telah digunakan di beberapa
lokasi seperti di Great Barrier Reef dan Hawaii
Metode alternatif tersebut, yaitu BRUV (baited-
remote-underwater-video), timed swim, dan towed diver
dapat membantu penelitian seperti menggunakan
perangkat lunak saat kondisi tidak memungkinkan
untuk dilakukan penyelaman. Nilai ekonomi yang
dihasilkan dari pariwisata hiu terbukti jauh melebihi
nilai yang didapat dari kegiatan ekstraktif, kami
menyarankan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
daerah dapat merancang dan menginisiasi Kawasan
Perlindungan Laut dan zonasi yang jelas untuk
memastikan upaya konservasi tetap sejalan dengan
pembangunan daerah dan mendukung penelitian lebih
lanjut tentang ekosistem laut.
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PERAN KKPD NUSA PENIDA DALAM KONSERVASI DAN WISATA PARI MANTA
DI KAWASAN LESSER SUNDA

THE ROLE OF NUSA PENIDA MPA IN MANTA RAYS CONSERVATION AND
TOURISM WITHIN LESSER SUNDA ECOREGION
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ABSTRAK

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Nusa Penida  dengan luas 20.057,2 ha terletakdi bagian tenggara Bali, merupakan salah satu Kawasan Konservasi Perairan (KKP) denganpengguna sumberdaya laut terpadat di sudut barat daya kawasan “Segitiga Karang”. Meskipunmemiliki populasi penduduk 48.000 jiwa, namun dikunjungi lebih dari 200.000 wisatawan tiaptahunnya. Perairan Nusa Penida meliputi habitat penting biota laut unik seperti pari manta danikan mola. Pari manta (Manta birostris dan M. alfredi) memiliki status vulnerable atau spesiesrentan menurut IUCN, dan dilindungi di Indonesia berdasarkan Kepmen-KP No.4 2014. Ancamanutama pada pari manta adalah penangkapan ikan secara ilegal dan sebagai tangkapan sampinganyang diharapkan, polusi laut dan pariwisata yang tidak ramah lingkungan. Wisatawan pari mantadi KKPD Nusa Penida mengeluarkan biaya hingga 24 milliar rupiah pertahun. Berdasarkanidentifikasi foto, terdapat lebih dari 500 individu manta berbeda di KKPD Nusa Penida sejak 2012.Beberapa dari manta tersebut terlihat di Taman Nasional Komodo, yang jaraknya sekitar 450 kmdari Bali. Ini berarti menghubungkan beberapa KKP untuk perlindungan pari manta memegangperanan penting sehingga jejaring KKP berdasarkan studi konektivitas diperlukan. Oleh karena ituperlu upaya untuk menghubungkan KKPD Nusa Penida, KKPD Gitanada khususnya perairanBangko Bangko, Tanjung Luar, Lunyuk Sumbawa, KKPD Gili Banta, Taman Nasional Komodo,
Rua-Weihura Sumba Barat, dan Alor-Solor khususnya Lamakera sebagai satu klaster jejaringKKP di Lesser Sunda. Artikel ini mendeskripsikan permasalahan keberadaan pari manta danperan KKPD Nusa Penida dalam mendukung perlindungan pari manta di Ekoregion Lesser Sunda.
KATA KUNCI: Nusa Penida, pari manta, konektivitas laut, Ekoregion Lesser Sunda, jejaringkawasan konservasi perairan
ABSTRACT

Nusa Penida Marine Protected Area (20,057.2 ha) is located off the southeastern coast of BaliIsland, Indonesia. It is one of the most accessible MPAs and one of the most dense marine resourceuser population in the southwestern corner of the ‘Coral Triangle’. Although its population is only48,000 people, it welcomes 200,000 visitors annually. Nusa Penida waters encompass criticalhabitats for unique marine species such as manta rays and sunfishes. Manta rays (Manta birostrisand M. alfredi) have been assessed as vulnerable species according to the IUCN Red List andsince 2014 they have been protected under Indonesian government law (Kepmen-KP No.4 2014).Major threats that need to be addressed include illegal fishing and bycatch, marine debris andmassive tourism on manta sighting. The economic value created through visitors spending theirmoney in Nusa Penida reaches nearly US$ 2 million annually. However, manta tourism needs tobecome more sustainable in terms of manta life span and their habitats, as well as continuing toprovide economic value to the people. Based on photo identification, more than 500 individuals ofmanta rays have been counted within the Nusa Penida MPA since 2012. Some of them even havebeen sighted 450 km away, in Komodo National Park. This means connecting MPAs in order toprotect their migration habitats plays an important role in manta conservation, and an MPA networkbased on marine connectivity studies is needed. Therefore, it is necessary to link Nusa PenidaMPA, Gitanada (especially Bangko-bangko waters), Tanjung Luar, Lunyuk Sumbawa, Gili Banta,Komodo National Park, Rua-Weihura of West Sumba, and Alor-Solor as one cluster of MPAsnetwork in the Lesser Sunda Ecoregion. This paper attempts to describe manta ray issues and therule of Nusa Penida MPA to support manta ray protection within the Lesser Sunda Ecoregion.
KEYWORDS: Nusa Penida, manta rays, sea connectivity, Lesser Sunda Ecoregion, a network ofmarine protected areas
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PENDAHULUAN
Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)

Nusa Penida yang telah ditetapkan statusnya menjadi
Taman Wisata Perairan memiliki luas 20.057 ha,
terletak di tenggara Bali (Darma, Basuki & Welly,
2010). Kawasan yang terdiri dari tiga pulau (P. Nusa
Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan),
merupakan salah satu KKP yang paling mudah
diakses. Di samping itu kawasan ini memiliki
pengguna sumberdaya laut yang relatif paling padat
di sudut barat daya kawasan “Segitiga Karang”.
Kawasan ini memiliki potensi pesisir meliputi
ekosistem terumbu karang seluas 1.419 ha, hutan
bakau seluas 230 ha, dan padang lamun seluas 108
ha (TNC, 2009). Selain itu, kawasan perairan ini -
memiliki 296 jenis karang dan 576 jenis ikan karang
termasuk 5 jenis karang baru (Allen & Erdmann, 2008;
Turak & Devantier, 2009). Perairan Nusa Penida juga
sebagai habitat penting bagi beberapa biota laut yang
terancam seperti ikan pari manta dan ikan mola.
Kekayaan hayati laut dan ekosistemnya memberikan
banyak manfaat bagi masyarakat terutama sektor
pariwisata bahari dan perikanan. Terbukti dengan
populasi penduduk hanya 48.000 jiwa, namun
kawasan ini dikunjungi lebih dari 200.000 wisatawan
tiap tahunnya (Darma et al., 2010).

Nusa Penida telah ditetapkan sebagai Kawasan
Konservasi Perairan Daerah – Taman Wisata Perairan
(KKPD TWP) melalui Keputusan Menteri Kelautan
dan Perikanan no. 24 tahun 2014 yang diinisiasi sejak
tahun 2008. Namun demikian untuk melakukan
pengelolaan KKP secara efektif masih mengalami
berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi
penangkapan ikan yang tidak  ramah lingkungan,
pembuangan jangkar di atas karang, polusi di pesisir
dan perairan, pariwisata yang tidak  ramah lingkungan
dan kemungkinan dampak pemanasan global.

Kendala tersebut  juga akan mengancam
keberadaan pari manta sebagai aset alam atraksi
pariwisata di KKP Nusa Penida. Pari manta (Manta
birostris dan M. alfredi) memiliki status vulnerable
atau spesies yang rentan mengalami kepunahan
menurut International Union for Conservation of Nature
(IUCN) Red List (Marshall, Bennettet al., 2011). Sejak
tahun 2014 pemerintah Indonesia juga telah
mengeluarkan kebijakan perlindungan penuh terhadap
pari manta melalui Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan No.4/KEPMEN-KP/2014. Ancaman
langsung terhadap pari manta adalah penangkapan
ikan secara illegal dan sebagai tangkapan sampingan
(bycatch), sampah di laut, dan aktivitas pariwisata
yang tidak  ramah lingkungan.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian
konektivitas keberadaan pari manta sehingga
diharapkan akan membuka peluang jejaring dalam
Ekoregion Lasser Sunda. Selain itu juga
mengemukakan tentang distribusi pari manta dan
permasalahannya di KKPD Nusa Penida sebagai peran
KKPD Nusa Penida dalam perlindungan dan
pengelolaan wisata pari manta.
METODE

Penelitian dilakukan  dari  tahun 2012 hingga 2014
dengan melibatkan volunteer dari dive operator di
KKPD Nusa Penida yang tergabung dalam
Lembongan Marine Association (LMA) sebagai
enumerator. Responden berasal dari wisatawan yang
menggunakan jasa LMA. Adapun metode penelitian
meliputi:
- Identifikasi manta berdasarkan foto dengan melihat

“sidik jari” pola warna yang berbeda pada tubuh
manta. Pari manta diberi keistimewaan pada pola
warna yang berbeda tiap individunya. Hal ini yang
mendasari metode identifikasi foto (Deakos, Baker
& Bejder, 2011).

- Valuasi ekonomi pariwisata manta tahun 2012 –
2013 dengan semi-structure interview (Miller &
Brewer, 2003) pada wisatawan selam.

- Studi literatur sebagai triangulasi (Miller & Brewer,
2003) pelengkap temuan pada artikel ini.
Triangulasi adalah usaha memeriksa kebenaran
dan tambahan informasi dengan mencari sumber-
sumber lain, dalam hal ini adalah studi literatur
atau pustaka.
Lokasi penelitian berada di KKPD Nusa Penida.

Identifikasi foto manta dilakukan juga secara
occasional (pengamatan sewaktu-waktu/tidak tetap)
di Taman Nasional Komodo.

Material penelitian meliputi peralatan selam,
kamera bawah air untuk identifikasi pari manta dan
lembar wawancara untuk valuasi ekonomi. Analisa
data meliputi data kualitatif dan kuantitatif ,
menggunakan program excel untuk mendapatkan
tabel dan grafik dari temuan-temuan, serta database
foto untuk identifikasi perbedaan pola bercak pada
tubuh khususnya bagian perut pari manta secara
visual.
HASIL
Distribusi Pari Manta di Perairan Nusa Penida

Berdasarkan hasil identifikasi foto pola warna pada
tubuh pari manta selama pengamatan dari tahun 2012-
2014, terdapat 512 individu pari manta yang berbeda.
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Sebagian besar  dari pari manta yang tercatat adalah
jenis Manta alfredi. Lokasi kemunculan pari manta
utamanya adalah di sekitar pesisir selatan P. Nusa
Penida. Sedangkan lokasi pariwisata pari manta
utamanya berada di Manta Bay (teluk kecil dan teluk
besar), dan Manta Point. Lokasi pariwisata ini telah
ditetapkan ke dalam zona parisata bahari. Hasil
pengamatan dan wawancara ini juga mencatat bahwa
pari manta juga ditemukan di sekeliling ketiga pulau
Nusa Penida.

Pengelolaan KKPD Nusa Penida telah mencoba
untuk mengakomodir para pemangku kepentingan
dengan adanya sistem zonasi yang telah disepakati

bersama (Darma dkk, 2010). Sebagian besar (84.3%)
wilayah perairan ini diperuntukkan sebagai kawasan
nelayan tradisional, 2.3% untuk kawasan budidaya
rumput laut, 6.1% untuk kawasan pariwisata bahari,
4.5% merupakan kawasan pariwisata bahari khusus
dan 2.5% untuk zona inti (Gambar 1.).

Pariwisata bahari juga dikelola dengan tata laksana
(kode etik) meliputi pariwisata pari manta, pariwisata
ikan mola, dan kode etik bagi dive operator. Bagi pari
manta, sistem zonasi dan kode etik tersebut
diharapkan mampu membuat pariwisata
berkelanjutan: nilai ekonomi bagi masyarakat
membaik dan ikan pari manta terlindungi.

 
Gambar 1. Peta Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nusa Penida dan sistem zonasi yang ada.

Gambar 2. Distribusi pari manta di KKPD Nusa Penida (feeding= makan; cleaning and feeding= membersihkan
diri dan makan; corridor= area perlintasan, untuk membersihkan diri dan makan; other sightings=
titi-titik di mana kadang-kadang pari manta dapat dijumpai berdasarkan pengamatan langsung
dan hasil wawancara antara tahun 2012 hingga 2013.
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Nilai Ekonomi Pari Manta
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

antara Juli 2012 hingga Juni 2013 terhadap 445
wisatawan selam yang tergabung dalam Lembongan
Marine Association (LMA) yang dilakukan oleh Aquatic
Alliance, diperoleh informasi bahwa biaya yang
dikeluarkan wisatawan yang khusus bertujuan melihat
pari manta rata-rata tiap tahun sebesar USD
1,826,060.04 atau setara hingga 24 miliar rupiah.
Angka ini didapatkan dari 5.790 wisatawan yang
berkunjung untuk pariwisata pari manta pada periode
tersebut (hanya yang tercatat di LMA) dengan
responden 445 wisatawan. Sehingga nilai ekonomi
sebenarnya tentu lebih tinggi lagi. Namun demikian,
kajian ini masih perlu dikembangkan misalnya dengan
membandingkan destinasi wisata lainnya di Nusa
Penida dan nilai ekonomi total pariwisata di Nusa
Penida. Besarnya nilai ekonomi tersebut di atas
membuktikan bahwa pari manta memberikan
kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli
daerah (PAD) yang cukup siginif ikan  bagi
Pemerindah Daerah Bali, khususnya masyarakat
Nusa Penida.
Distribusi manta di Lesser Sunda

Berdasarkan identifikasi kemunculan dan lokasi
penangkapan ikan, pari manta melintas di sekitar
Bangko-bangko (KKPD Gitanada, Lombok Barat) dan
KKPD Taman Pesisir Lunyuk Sumbawa, Pantai Rua
dan Weihura Sumba Barat (Lazuardi, et al., 2014),
Taman Nasional Komodo dan Lamakera. Nelayan
penangkap pari manta teridentifikasi dari Lembar
Lombok Barat, Tanjung Luar dan Gili Maringkik
Lombok Timur, Rua dan Weihura Sumba Barat, dan
Lamakera, Flores (Dewar, 2002; Mundy-Taylor &
Crook, 2013; Lazuardi et al., 2014).

Dengan melihat sebaran tersebut diketahui bahwa
pari manta di Lesser Sunda mempunyai perlintasan
di sepanjang pesisir selatan antara Nusa Penida
hingga Alor-Solor. Namun demikian hal ini  perlu
dilakukan pengkajian lebih lanjut sehingga distribusi
pari manta bisa diketahui secara detail. Bahkan
apakah distribusi tersebut hingga ke Kepulauan Raja
Ampat misalnya.
Ancaman terhadap pari manta di KKPD Nusa
Penida
Aktifitas penangkapan ikan

Ancaman pari manta secara umum adalah akibat
penangkapan ikan yang dilakukan secara  illegal dan
sebagai tangkapan sampingan dari alat tangkap
jaring atau pancing. Namun sejauh ini belum ada
kajian khusus mengenai hal ini di Nusa Penida.
Berdasarkan laporan dari hasil patroli gabungan antara
pihak pengelola dan pemangku kepentingan di KKPD
Nusa Penida, ataupun dive operator dan masyarakat,
bahwa banyak nelayan yang menggunakan alat
kompresor yang singgah di KKPD Nusa Penida.
Sebagian besar nelayan ini berasal dari Benoa atau
Lombok. Berdasarkan hasil investigasi diketahui
bahwa nelayan di Lombok juga melakukan
penangkapan pari manta sebagai target tangkapan
di perairan  Nusa Penida. Informasi ini masih perlu
ditidaklanjuti. Namun dengan adanya patroli gabungan
dan patroli dadakan, kegiatan ini berhasil menurunkan
jumlah nelayan yang menggunakan kompressor di
KKPD Nusa Penida. Menurut UU perikanan 2009,
penggunaan alat tangkap kompressor untuk
membantu melakukan penangkapan ikan sudah
dilarang menurut UU perikanan 2009 karena dapat
merusak ekosistem sumberdaya ikan, selain itu dapat
mengganggu kesehatan nelayan .

 
Gambar 3. Histogram pelanggaran di KKPD Nusa Penida dari 2012 – 2014.
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Ancaman lain bagi pari manta di KKPD Nusa
Penida adalah kegiatan memancing. Ini meliputi
kegiatan olah raga mancing dengan speedboat,
maupun pancing tradisional yang dilakukan dari
tebing-tebing di selatan P. Nusa Penida.   Dari 512
individu manta hasil pengamatan berdasarkan foto,
sebanyak 178 individu atau 34.7% diantaranya
diketahui memiliki tanda luka bekas pancing atau kail
dan tali pancing yang masih menempel di tubuhnya.
Namun demikian hingga artikel ini dibuat, penulis
belum memperoleh  laporan tentang ditemukannya
pari manta yang mati akibat terkena kail, kendatipun
hal ini bisa melukai pari manta karena terinfeksi hingga
menyebabkan kematian. Sejauh ini belum ada
pelarangan aktifitas memancing di wilayah KKPD
Nusa Penida, tetapi kegiatan ini kadang-kadang
sampai melanggar zonasi yang telah ditetapkan.

Zonasi tersebut meliputi  zona inti dan zona pariwisata
bahari, yang .di kawasan tersebut tidak diperbolehkan
ada aktifitas memancing. Aktifitas memancing antara
lain dijumpai di Batu Abah (Zona inti), Crystal Bay,
Big Manta Bay dan Manta Point (Zona pariwisata
bahari). Small Manta Bay termasuk dalam Zona
perikanan tradisional, namun aktifitas memancing di
daerah tebing di kawasan ini juga berpotensi melukai
pari manta. Oleh karena, itu perlu dilakukan
pengaturan pengelolaan kegiatan memancing di
daerah KKPD Nusa Penida atau melakukan
pelarangan memancing di daerah tersebut yang
dikeluarkan oleh Pemerintah daerah setempat.
Namun demikian hal ini perlu ada sosialiasi  dan
kesepakatan terlebih dahulu terhadap masyarakat
khususnya di sekitar wilayah KKPD Nusa Penida.

 
Gambar 4. Lokasi aktifitas memancing di KKPD Nusa Penida yang berpotensi melukai pari manta.

 

h

Gambar 5. Pari manta yang terkena mata pancing di KKPD Nusa Penida. (Photo: P. Bassett)
Sampah di Laut

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa komposisi
sampah di perairan Nusa Penida didominasi oleh
sampah plastik. Pengelolaan sampah di negara kita
relatif  belum terkelola dengan baik. Sejauh ini
tindakan yang dilakukan meliputi pembakaran
sampah, pembuangan sampah ke sungai hingga ke

perairan mangrove, muara dan berakhir di laut, ataupun
pembuangan sampah langsung ke laut. Penelitian
telah menunjukkan bahwa sampah plastik dikonsumsi
oleh biota laut termasuk penyu dan ikan, sehingga
masuk kedalam rantai makanannya (NOAA, 2011).

Dampak negatif akibat polusi  sampah di laut juga
terjadi pada pari manta sebagai filter feeder. Arus yang
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membawa air kaya plankton ke pantai selatan Nusa
Penida akan membawa semua jenis sampah yang
mengambang. Proses pada saat berlangsungnya pari
manta sedang makan (feeding) di perairan sekitar
tebing dan teluk-teluk selatan Nusa Penida
merupakan peristiwa yang ditunggu oleh para
wisatawan manta di kawasan ini. Pada saat pari
manta dalam posisi mencari makan dengan
menyaring plankton dan  membuka mulutnya, sampah
plastik juga akan turut masuk ke dalam tubuhnya.
Kendatipun pari manta dapat menghindari sampah-
sampah besar seperti potongan kayu namun biota
tersebut tidak bisa melihat potongan-potongan benda
kecil di mana di dalamnya termasuk sampah plastik.
Kondisi seperti ini terlihat oleh wisatawan, seperti
manta menghisap plastik, plastik tersangkut di
insang, atau manta yang seperti batuk mengeluarkan
sampah. Kejadian ini tentu akan berpengaruh pada
keberadaan pari manta di KKPD Nusa Penida dan
jumlah wisatawan pari manta.
PEMBAHASAN

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan
bahwa pari manta merupakan aset utama pariwisata
bahari di KKPD Nusa Penida.  Dari temuan yang ada
juga memperlihatkan bahwa distribusi pari manta di
Lesser Sunda meliputi pesisir selatan pulau-pulau
yang ada. Keberadaan pari manta di KKPD Nusa
Penida dipengaruhi oleh kelangsungan hidup pari
manta di kawasan Lesser Sunda secara keseluruhan.
Sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih
mencakup jalur migrasi pari manta tersebut di
kawasan Lesser Sunda.

KKPD Nusa Penida dalam pengelolaannya
berusaha untuk menjaga kelestarian pari manta
melalui sistem zonasi, kode etik pariwisata pari manta
dan patroli. Aset ini penting dikelola karena terbukti
membawa nilai ekonomi untuk masyarakat baik
langsung melalui jasa penyelaman maupun tak
langsung melalui transportasi, penginapan, makanan,
hiburan dan aspek kehidupan masyarakat lainnya.

Meskipun  belum ada kajian khusus berapa nilai
ekonomi yang dihasilkan khusus dari pariwisata pari
manta dibandingkan dengan total pariwisata secara
umum di KKPD Nusa Penida, namun berdasarkan
kajian valuasi ekonomi pariwisata 2012 – 2013
membuktikan bahwa wisatawan yang khusus untuk
berkunjung dan menyaksikan langsung pari manta di
Nusa Penida mengeluarkan biaya hingga 24 miliar
rupiah pertahun. Melihat besarnya potensi pariwisata
pari manta, maka sudah seharusnya aset ini dikelola
dengan baik. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya
Kepmen-KP No.4 2014 tentang kebijakan
perlindungan penuh pari manta..

Pariwisata pari manta berkelanjutan ini juga
tertuang dalam kerangka mata pencaharian
berkelanjutan (Gambar 3). Capaian dalam kerangka
tersebut meliputi pengelolaan KKPD Nusa Penida
yang efektif, pariwisata pari manta berkelanjutan
(Populasi pari manta di KKPD Nusa Penida khususnya
dan Ekoregion Lesser Sunda umumnya terlindungi;
Membawa nilai ekonomi untuk masyarakat (mata
pencaharian berkelanjutan) dan sampah terkelola
dengan baik.

 
Gambar 6. Kerangka pariwisata pari manta berkelanjutan dengan menggunakan kerangka matapencaharian

berkelanjutan (sustainable livelihood framework (DFID, 1999)) di KKPD Nusa Penida.
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Isu sampah di laut sampai saat ini masih
merupakan tantangan mencakup area yang lebih luas.
Di satu sisi, sudah ada inisiatif UPT KKPD Nusa
Penida bersama mitra seperti sosialisasi mengenai
tidak membuang sampah di laut, dan pentingnya
destinasi wisata yang bersih, serta inisiasi
pengelolaan sampah oleh Friends of Lembongan dan
Mangrove Tour. Namun inisiasi itu masih sebatas
inisiasi lokal. Padahal sampah di laut merupakan isu
lebih luas melibatkan daerah pesisir kabupaten dan
provinsi lainnya.

Tidak terkelolanya sampah di laut bisa
mengakibatkan penurunan wisatawan dengan asumsi
bahwa pengelola KKPD tidak cukup berhasil dalam
isu sampah. Isu sampah ini merupakan permasalahan
lintas daerah dan instansi. Sehingga perlu kepedulian
semua pihak, khususnya untuk pengelolaan sampah
di pulau-pulau kecil.

Penyebaran pari manta di Lesser Sunda terdapat
di pesisir selatan dari Nusa Penida hingga Alor-Solor,
maka jejaring kawasan konservasi perairan di wilayah
tersebut perlu dikembangkan. Hal ini untuk menjawab
ancaman dan peluang yang ada: memutuskan
distribusi perdagangan pari manta, peningkatan
kapasitas pengelola KKP, berbagi informasi dan
tambahan informasi distribusi pari manta, dan
menyiapkan alternatif mata pencaharian masyarakat
dengan membuka peluang-peluang usaha lain.

Jejaring yang potensial terdiri dari KKPD Nusa
Penida, KKPD Gitanada khususnya perairan Bangko
Bangko, Tanjung Luar, Lunyuk Sumbawa, KKPD Gili
Banta, Taman Nasional Komodo, Rua-Weihura
Sumba Barat, dan Alor-Solor khususnya Lamakera.
Jejaring ini tidak menutup kemungkinan lebih luas
ditambah dengan KKPD-KKPD di selatan Bima dan
pesisir selatan Flores. Jejaring ini juga membuka
peluang skala regional bekerja sama dengan Timor
Leste.

 
Gambar 7. Potensi jejaring KKP di Lesser Sunda berdasarkan konektivitas distribusi pari manta. (1. Nusa

Penida, 2. Bangko Bangko - Gitanada, 3. Tanjung Luar, 4. Lunyuk, 5. Gili Banta, 6. TN Komodo, 7.
Rua-Weihura, 8. Lamakera) (Sumber peta: Google Maps: 6.6 – 11.4 LS, 114.4 – 128.2 BT).

KESIMPULAN
KKPD Nusa Penida dalam pengelolaannya sudah

mencoba mengelola aset alami yang dimiliki
termasuk di dalamnya pari manta. Usaha-usaha
tersebut meliputi sistem zonasi, kode etik pariwisata
pari manta, dan patroli. KKPD Nusa Penida mungkin
bisa melindungi manta di kawasan ini, tapi tidak untuk
kawasan yang lebih luas. Masih terdapat ancaman
yang perlu ditangani yaitu sampah di laut,
penangkapan ikan yang mengancam pari manta dan
pariwisata berkelanjutan. Untuk isu sampah, tentu ini
melibatkan stakeholder yang lebih luas mulai dari
daratan hingga ke laut. Untuk itu pendekatan
pengelolaan dari darat ke lautan diperlukan. Untuk
perikanan yang mengancam keberadaan pari manta,

adanya jejaring pengelolaan kawasan sangat
diperlukan berdasarkan konektivitas. Sehingga perlu
untuk menghubungkan antara KKPD Nusa Penida,
KKPD Gitanada khususnya perairan Bangko Bangko,
Tanjung Luar, Lunyuk Sumbawa, KKPD Gili Banta,
Taman Nasional Komodo, Rua-Weihura Sumba Barat,
dan Alor-Solor khususnya Lamakera sebagai satu
klaster jejaring KKP di Lesser Sunda untuk
perlindungan pari manta yang lebih optimal. Sebuah
jejaring kawasan konservasi perairan lintas provinsi
dapat dikembangkan berdasarkan kajian konektivitas.
Konektivitas di perairan Lesser Sunda dengan pari
manta sebagai kunci ini tentu perlu dikaji lebih dalam,
namun seiring berjalannya waktu dengan penelitian
lebih lanjut, jejaring ini bisa mulai dikembangkan.
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LAMPIRAN
Kode etik bagi penyelaman pari manta (dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Klungkung, tahun 2012)
Berenang dengan perlahan saat mendekati pari manta.

 Tidak berenang mengelilingi pari manta.   Berada dalam jarak aman 3 meter dengan pari manta saat melakukan kegiatan pembersihan.  Usahakan jarak anda minimal 10 meter saat ikan ini sedang berenang bebas atau saat 
berenang menuju terumbu karang (tidak dalam kegiatan pembersihan).   JANGAN MENYENTUH DAN JANGAN MEMBERI MAKAN pari manta.  Jangan berenang dari belakang pari Manta, hal ini akan membuat takut ikan tersebut.   Jangan berenang di bawah ikan ini, gelembung udara dari regulator anda akan mengganggu 
proses pembersihan.   Jangan menghadang jalur pari manta saat akan melakukan pembersihan ke dekat karang.   Jika pari manta mendekati Anda, tetap diam dan tidak menyentuhnya. Jika Anda 
menyentuhnya anda akan menghilangkan lapisan lendir yang melindunginya melawan infeksi.  Jangan gunakan lampu kilat fotografi karena ini akan mengganggu ikan.   Jangan menggunakan kendaraan bawah air, atau membuat suara keras di dekat pari manta.   Jangan menyelam di atas batu pembersihan. Jaga jarak minimum 3 meter dari batu (juga bagi 
perenang dengan snorkel).   Masuk dan keluar menyelam minimal 30 meter dari lokasi pembersihan.   Menyelamlah hanya dengan operator penyelaman yang mematuhi kode etik menyelam ini.   Ikuti petunjuk yang diberikan oleh pemandu selam anda. 

Kode etik bagi operator penyelaman  Mendistribusikan pedoman di atas untuk pemandu selam anda dan minta mereka membaca dan mendistribusikannya ke grup penyelam mereka.   Untuk kapal yang membawa lebih dari 4 penyelam, mengatur secara bergiliran masuk ke 
dalam air untuk menghindari berdesak-desakan di lokasi tersebut.   Batasi jumlah penyelam dalam grup maksimum 5 penyelam dengan 1 pemandu selam, dan 
interaksi dengan ikan mola-mola dan pari manta akan dikontrol oleh pemandu selam.   Kapal memiliki kemampuan untuk jangkar di kedalaman setidaknya 60 meter.  Tidak membuang jangkar di dalam zona pariwisata bahari.   Tidak membuang jangkar dalam jarak 200 meter dari tempat penyelaman.   Menggunakan pelampung tambat apabila tersedia.   Berkomunikasi dengan operator selam lainnya, termasuk operator di darat, untuk mengatur 
jadual penyelaman dan meminimalkan jumlah penyelam berlebihan di satu lokasi.   Tidak membeli binatang yang terancam atau over-exploited, seperti : ikan kerapu, ikan 
napoleon, ikan kakatua, ikan kuwe, ikan hiu, udang lobster dan kerang-kerangan.   Menginstruksikan pemandu selam untuk tidak memanipulasi kehidupan laut untuk kepentingan 
para tamu.   Menginstruksikan kapten untuk mengemudikan boat secara perlahan saat mendekati lokasi 
penyelaman dan sedikitnya menjaga jarak boat paling tidak sejauh 10 meter dari pelampung 
tanda.   Membawa kembali semua plastik dan sampah yang tidak dapat terurai ke pelabuhan. Bahan 
organik dan air limbah dibuang jauh dari terumbu karang.  Tanggung jawab kapten (secara hukum) dan direksi sebagai wakil pemilik kapal, untuk 
memastikan sampah dibuang dengan benar.   Hukuman akan diterapkan apabila melanggar. 

Peran KKPD Nusa Penida dalam Konservasi dan………di Kawasan Lesser Sunda (Lazuardi, M.E., et al)
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Aturan kegiatan dalam zonasi KKPD Nusa Penida (dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Klungkung,
tahun 2013 melalui SK Bupati Klungkung no.137/2013 tentang legalisasi rencana pengelolaan dan
zonasi).
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ABSTRAK
Sebagai negara kepulauan, perairan Indonesia banyak mengandung berbagai macam sumber

daya alam baik hayati maupun nonhayati. Banyak sekali sumber daya alam yang terkandung di
laut Indonesia terutama sumber daya hayati ikan (yang bersifat renewable resources), maka banyak
nelayan dan pengusaha perikanan melakukan eksploitasi berlebih terhadap sumber daya
ikan dengan tidak memperdulikan keseimbangan ekosistem dan berlangsungnya kehidupan
yang ada di laut. Salah satu eksploitasi berlebih terhadap sumber daya ikan adalah eksploitasi
terhadap hiu dan pari di perairan Indonesia. Hiu berperan sebagai predator puncak dari rantai
makanan memiliki peran penting sebagai penjaga keseimbangan ekosistem laut, sedangkan pari
memiliki peran ekologis yang sangat penting, terutama sebagai predator benthos. Kelestarian
kedua jenis ikan tersebut harus benar-benar dilindungi dan dilestarikan. Perlindungan terhadap
perikanan di Indonesia diatur dalam regulasi nasional, regulasi di tingkat regional (RFMO), dan di
tingkat internasional seperti regulasi yang terkait dengan perdagangan binatang langka (CITES)
dan konvensi-konvensi FAO. Makalah ini mengulas pentingnya penguatan NPOA (National Plan of
Action) dalam bentuk kebijakan khusus sebagai pengawasan terhadap implementasi peraturan
tentang konservasi hiu dan pari pada khususnya dan perikanan di Indonesia pada
umumnya, ditinjau dari beberapa prinsip yang telah diadopsi diantaranya adalah pemanfaatan
sumber daya secara rasional (rational resources use), pendekatan kehati-hatian (precautionary
approach), kerja sama (cooperation), partisipasi (participation), pembangunan berkelanjutan
(sustainable development), dan kesejahteraan (walfare) yang ada di pengaturan internasional,
regional dan nasional, serta implementasi regulasi dan kebijakan tentang perlindungan sumber
daya alam hayati, terkait pada kondisi populasi hiu dan pari yang ada pada saat ini.
KATA KUNCI: Penguatan hukum, konservasi hiu dan pari, perikanan berkelanjutan
ABSTRACT

As an archipelago country, Indonesian waters contain various kinds of both biological and non-
biological natural resources. This include large volumes of natural marine resources, especially
fisheries resources (which is considered as a renewable resource). Many fishermen and fishing
businesses conduct excessive exploitation of fisheries resources by not considering ecosystem
balance and the continuity of life in the sea. An example of the excessive exploitation of fisheries
resources is the exploitation of sharks and rays in the waters of Indonesia. Sharks play a role as top
predators of the food chain as well as maintaining the balance of the marine ecosystem, while rays
have a very important ecological role especially as benthic predators. Both of these fishes should
be completely protected and conserved. Protection of fisheries in Indonesia is set within national
regulations, regional level regulations (RFMO), and at the international level such as regulations
related to rare & endangered animals (CITES) and FAO conventions. This paper reviews the
importance of strengthening NPOA (National Plan of Action) in the form of specific policies to
supervise the implementation of regulations on the conservation of sharks and rays in particular
and fisheries in Indonesia in general, in terms of some of the principles that have been adopted.
These include rational resource use, the precautionary approach, cooperation, participation,
sustainable development, and wellfare in the setting of international, regional and national
regulations, as well as the implementation of currently existing regulations and policies on the
protection of natural resources, in relation to the population of sharks and rays.
KEYWORDS: Law strengthening, shark and ray conservation, sustainable fisheries
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PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan,

dua pertiga dari wilayahnya merupakan perairan laut
yang mengandung banyak sekali sumber daya alam,
baik hayati maupun non-hayati. Salah satu sumber
daya alam laut yang manfaatnya dapat langsung kita
rasakan adalah ikan. kan merupakan sumber daya
alam laut hayati yang bersifat dapat diperbaharui
dengan proses alamiah melalui perkembang biakan
(reproduksi) apabila terjaga keseimbangan
ekosistemnya. Selain itu, ikan juga merupakan
sumber daya alam milik umum atau common
resources, yang tidak memiliki batasan pada proses
pengambilannya dan menimbulkan interaksi antar
individu sebagai pelaku pengambilan ikan, sehingga
berdampak ke faktor ekonomi dan kesejahteraan
umum. Sifat ikan sebagai sumber daya milik umum
inilah yang dapat menjadi sebab atas kesalahan
dalam pengelolaan sumber daya ikan dan eksploitasi
berlebihan yang nantinya berimplikasi terhadap
kelestarian dan keseimbangan ekosistem laut. Salah
satu eksploitasi berlebih terhadap sumber daya ikan
yang saat ini sering kali terjadi di perairan Indonesia
adalah eksploitasi hiu dan pari.

Hiu dan pari merupakan sumber daya ikan yang
bersifat renewable, keduanya tidak hanya memiliki
peran penting secara ekonomi namun keduanya juga
memegang peran penting dari segi ekologi dalam
menjaga keseimbangan ekosistem perairan laut. Hiu
berperan sebagai predator puncak (apex predator) dari
rantai makanan, sedangkan pari memiliki peran
ekologis yang tidak kalah penting, terutama
sebagai indikator dari keseimbangan ekosistem laut
dengan berperan sebagai pemangsa organisme kecil
yang ada di perairan (predator benthos), mereka dapat
ditemukan di sepanjang lautan Atlantik, Pasifik,
Samudera Hindia dan lautan sekitarnya (Majalah ORI,
2014).

Hiu dan Pari adalah  bisnis  besar  bagi bangsa
Indonesia,  seperti contoh harga  sirip  mencapai  660
US$  per kilogram  di  pasaran  Asia Majalah ORI,
2014). Perairan  laut  Indonesia  merupakan  negara
yang  paling  banyak menangkap Hiu dan Pari (100
000 ton) dengan nilai ekspor produk hiu sebesar US
$ 13 juta (FAO, 2000). Nelayan memanfaatkan seluruh
bagian dari hiu dan pari, misalnya daging untuk
konsumsi, sirip untuk komoditas ekspor, kulit untuk
disamak, tulang untuk bahan lem, bahkan sebagai
penghambat pertumbuhan sel ganas dalam tubuh
manusia. Fakta menunjukkan juga bahwa produksi
tangkapan hiu dan pari dunia dari tahun ke tahun
mengalami laju penurunan terus menerus dan itu
berarti ada korelasi dengan penurunan jumlah

populasi hiu dan pari dan hal ini membuat keprihatinan
berbagai pihak. Penurunan populasi hiu dan pari akan
mengganggu keseimbangan ekologis di perairan, dan
mempengaruhi populasi tangkapan nelayan dan
penurunan pendapatan nelayan (Majalah ORI 2011)

Berdasarkan data penurunan jumlah ikan hiu dan
pari tersebut, maka pada  tahun 1999 melalui Komite
Perikanan, Organisasi Pangan Dunia (FAO) telah
mengesahkan Rencana Aksi Internasional untuk
Konservasi dan Pengelolaan ikan hiu dan pari atau
International Plan of Action (IPOA) Sharks. Dalam
IPOA, disebutkan bahwa FAO meminta  (secara
sukarela atau voluntary) kepada setiap negara
produsen hiu dan pari untuk melaksanakan IPOA
Sharks dan menyusun Rencana Aksi Nasional hiu
dan pari atau disebut National Plan of Action (NPOA)
Sharks di negara peserta konvensi (the Conference
on Fisheries requested FAO,)

Sebagai negara yang mempunyai sumber daya
hayati yang melimpah terutama perikanan, maka
Indonesia sangat berkepentingan dengan keberadaan
konvensi yang mengatur mengenai perikanan baik di
wilayah Indonesia maupun di laut lepas. Beberapa
konvensi baik regional maupun multilateral telah
diikuti. Dari beberapa konvensi/agreement tersebut
telah diratifikasi, sebagai bentuk keseriusan
Pemerintah Indonesia melakukan perlindungan
terhadap perikanan, terutama beberapa jenis ikan yang
dilindungi. Keikutsertaan dan ratifikasi Indonesia
terhadap konvensi mengenai perlindungan
sumberdaya hayati (ikan), harus ditindaklanjuti
dengan implementasi dari konvensi tersebut dalam
kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan
dalam praktik pengelolaan dan usaha perikanan.

Indonesia sebagai negara anggota PBB merespon
keinginan FAO untuk menyusun NPOA Sharks
tersebut. Konten NPOA Shark  di Indonesia
direncanakan tidak hanya berisi tentang hiu saja tetapi
juga tentang pari. Pertimbangannya adalah hiu dan
pari merupakan satu Sub Kelas Elasmobranchii dan
memiliki kesamaan status kerentanan akan
kepunahan, dengan  Program Rencana Pengelolaan
dan Rencana Aksi Nasional: Hiu dan Pari. (Sadili,
2015)

Penulisan makalah ini ditujukan untuk mengulas
pentingnya penguatan NPOA (National Plan of
Action) dalam bentuk pengawasan terhadap
implementasi peraturan tentang konservasi hiu dan
pari khususnya dan perikanan di Indonesia pada
umumnya. Implementasi peraturan diperkuat dengan
penerapan beberapa prinsip yang telah diadopsi dari
konvensi multilateral, regional dan bilateral,
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diantaranya adalah pemanfaatan sumber daya secara
rasional (rational resources use), pendekatan kehati-
hatian (precautionary approach), kerja sama
(cooperation), partisipasi (participation), pembangunan
berkelanjutan (sustainable development), dan
kesejahteraan (walfare).
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah secara
normatif  (Marzuki, Peter Mahmud, 2009), melalui
pendekatan masalah dalam mengkaji hubungan
beberapa ketentuan internasional, regional dan
nasional beserta prinsip-prinsip yang terkait dengan
perlindungan sumberdaya perikanan (hiu dan pari).
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk
mengkaji permasalahan terkait prinsip-prinsip dalam
sumberdaya perikanan (hiu dan pari), serta upaya
pemerintah dalam penguatan hukum sebagai bentuk
tindak lanjut National Plan of Action (NPOA).
Penulisan artikel ini didukung oleh sumber bahan
hukum primer berupa ketentuan hukum internasional
dan nasional, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku
yang terkait, dan sumber bahan hukum tambahan
berupa referensi lain yang meliputi karya tulis, jurnal
hukum, makalah dan informasi yang berasal dari media
cetak maupun elektronik.
HASIL
Regulasi Perlindungan dan Pelestarian
Perikanan (Hiu dan Pari)

Melihat status sumber daya ikan pada saat ini,
Indonesia sudah harus melakukan langkah-langkah
penguatan hukum sebagai pengawasan yang lebih
baik terhadap sumber daya ikan hiu dan pari melalui
program konservasi. Program konservasi yang harus
dilakukan adalah implementasi National Plan of Action
(NPOA) melalui penguatan hukum berupa
penyusunan kebijakan khusus terhadap spesies hiu
dan pari yang rentan terancam punah, serta
memperkuat pengaturan pemanfaatan hiu dan pari
pada level nasional.

Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan
(Dina Sunyowati, 2013-2014)  pada dasarnya,
Pemerintah Indonesia telah menyusun banyak
peraturan tentang perlindungan sumberdaya alam
hayati, mulai dari UUD NRI 1945, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan
Daerah, hingga keikutsertaan Indonesia dalam banyak
perjanjian internasional ditindaklanjuti dalam
kepatuhan Indonesia dalam melaksanakan Regulasi
RFMO dan Regulasi CITES. Beberapa regulasi yang

terkait dengan perlindungan perikanan (Hiu dan pari)
diuraikan dibawah ini.
a. Regulasi Nasional
a.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945
Dalam Pasal 33 Ayat (3), dinyatakan bahwa “Bumi

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”,  pasal ini
mengamanatkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya kelautan di Indonesia dikuasai negara
dan ditujukan kepada terwujudnya manfaat yang
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan
kemakmuran bangsa Indonesia. Oleh karena itu
pemerintah wajib melakukan pengembangan,
pembangunan serta pengawasan kelautan nasional
guna memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya
dalam usaha untuk mengantarkan bangsa Indonesia
yang lebih maju, makmur dan berkeadilan tanpa
mengesampingkan kelestarian sumber daya yang
terkandung di laut. Isi Pasal 33 Ayat (3) ini
mengamanatkan bagi para pengambil kebijakan, baik
eksekutif, legislatif, yudikatif maupun semua anak
bangsa, bahwa kekayaan yang ada di wilayah alam
Indonesia ditujukan pada kesejahteraan masyarakat
dan bangsa, sehingga harus dilindungi kelestariannya.
a.2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat (TAP MPR)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP

MPR) Republik Indonesia No. II/MPR/1993 tentang
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN 1993 -
1998), menyinggung aspek konservasi kawasan
melalui peran lingkungan hidup.
a.3. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009

tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 2004 diubah
dengan UU No 45 Tahun 2009, karena belum
sepenuhnya memberi manfaat pada pengelolaan
perikanan di Indonesia, disadari bahwa  pemanfaatan
sumber daya ikan belum memberikan peningkatan
taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui
pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem
penegakan hukum yang optimal, selain itu bahwa
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi
perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum
dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi
sumber daya ikan. (UU No 45 Tahun 2009). Beberapa
Pasal yang terkait dengan perlindungan spesies

Penguatan Hukum untuk ……… Perikanan Hiu dan Pari Berkelanjutan di Indonesia (Adilah, R & D. Sunyowati)
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langka diperjelas diantaranya Pasal 7, mengenai
Kebijakan pemerintah pengelolaan perikanan di
Indonesia. Disebutkan bahwa Pemerintah diwajibkan
untuk menyusun rencana pengelolaan perikanan,
dilengkapi dengan potensi dan alokasi sumber daya
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia. Selain itu juga menetapkan
jumlah, jenis dan ukuran ikan beserta alat penangkap
ikannya, disertai standar operasional prosedur. (UU
No.45 Tahun 2009). Sedangkan dalam Ayat (2) diatur
mengenai pencegahan pencemaran dan kerusakan
sumber daya ikan serta lingkungannya, kawasan
konservasi perairan, jenis ikan yang dilarang untuk
diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan
dari wilayah Negara Republik Indonesia dan jenis ikan
yang dilindungi. (UU No.45 Tahun 2009).

Mengenai  konservasi sumberdaya ikan,
disebutkan dalam UU No. 31 tahun 2004,  dan
diperjelas dalam Peraturan pemerintah Nomor 60
Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan.
Ketentuan ini ditetapkan untuk mencapai tujuan
pengelolaan perikanan, untuk pemanfaatan secara
berkelanjutan atau lestari. Pasal 13 ayat (1) dari UU
No. 31 tahun 2004 menyatakan bahwa “Dalam rangka
pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya
konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan
konservasi genetika ikan.” Pasal 13 ini diterjemahkan
sebagai konservasi sumber daya ikan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007.
a.4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah
berulang kali diubah, dimaksudkan untuk memberikan
ruang yang cukup bagi daerah untuk mengelola dan
mengatur pemerintahan daerah. Pada Pasal 18 ayat
(1) menyatakan bahwa: “Daerah yang memiliki wilayah
laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber
daya di wilayah laut.” Selanjutnya, Pasal 18(3)
menyatakan bahwa: “Kewenangan daerah untuk
mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi: eksplorasi,
eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan
laut.”
a.5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang tentang perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan hidup mengandung

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan
konservasi. Di dalam Undang-undang disebutkan
bahwa Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku
kepentingan berkewajiban untuk melakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar
lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi
sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia
serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, lingkungan
hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan
baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas
keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu,
pengelolaan lingkungan hidup harus dapat
memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan
budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-
hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta
pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal
dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup menuntut
dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa
suatu kebijakan nasional perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang harus
dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari
pusat sampai ke daerah. Penggunaan sumber daya
alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan
fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya,
kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan
harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian
lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan
pembangunan berkelanjutan. (UU No 32 Tahun 2009).
Dalam Undang-Undang ini kegiatan konservasi masuk
ke dalam pengaturan pemeliharaan, kegiatan
konservasi sebagai salah satu upaya dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
disamping upaya-upaya lainnya.
a.6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999

Tentang : Pengawetan Jenis Tumbuhan
Dan Satwa

Peraturan ini di buat sebagai tindak lanjut dari UU
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya
Alam hayati dan Ekosistemnya. Berkaitan dengan
hiu dan pari, maka kedua jenis ikan tersebut termasuk
dalam satwa sebagai bagian dari sumber daya alam
yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya
perlu dijaga melalui upaya pengawetan jenis.
Disebutkan bahwa beberapa jenis ikan Hiu
dikelompokkan dalam jenis spesies yang perlu
dilindungi secara penuh, sehingga tidak boleh
ditangkap dan dimanfaatkan dalam bentuk apapun
(PP No 7 Tahun 1999)
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a.7. Keputusan Menteri Kelautan Dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/
Kepmen-Kp/2013 Tentang Penetapan
Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus
(Rhincodon typus)

Peraturan ini dimaksudkan untuk menjaga dan
menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan Hiu Paus
(Rhincodon typus) di Indonesia. Ikan Hiu Paus
dilindungi secara penuh, karena jenis ikan ini relatif
sedikit jumlahnya, pertumbuhannya lambat, mencapai
masa matang sangat lambat (60 tahun) dan mampu
melakukan migrasi jauh (Keputusan Menteri Kelautan
dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Kepmen-
Kp/2013)
a.8. Keputusan Menteri Kelautan Dan

Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/
Kepmen-Kp/2014 Tentang Penetapan
Status Perlindungan Penuh Ikan Pari
Manta

Dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan
dan ketersediaan ikan Pari Manta yang populasinya
semakin menurun, maka Pemerintah menetapkan
ikan Pari Manta yang terdiri dari Manta birostris dan
Manta alfredi sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan
status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup
dan/atau bagian-bagian tubuhnya. Spesies ikan ini
dilindungi karena Manta alfredi hanya dijumpai di
perairan tropis dan subtropis, diperkirakan memiliki
home range yang lebih kecil, memiliki pola pergerakan
yang filopatrik, dan jarak migrasi musiman yang lebih
pendek (hingga beberapa ratus kilometer). (Keputusan
Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 4/Kepmen-Kp/2014)
a.9. Rencana Aksi Nasional: Hiu dan Pari 2015-

2019
Semenjak 14 September 2014, perlindungan

terhadap Hiu dan pari dilakukan oleh CITES melalui
penyusunan peraturan perlindungan spesies hiu dan
pari dari aktivitas di pasar perdagangan
internasional. Perdagangan komersial ikan diatur
untuk memastikan hiu dan pari manta berasal dari
sumber yang legal dan diambil dengan praktik
berkelanjutan, serta perdagangannya tidak
mengancam kelangsungan populasi spesies. Spesies
itu dicantumkan dalam daftar Appendix II setelah
mendapatkan 2/3 suara mayoritas dari negara-negara
yang meratifikasi CITES, termasuk Indonesia. Negara-
negara peserta Konvensi diberikan waktu selama 18
bulan sebelum pemberlakuan regulasi ini, negara-
negara yang meratifikasi CITES diharapkan dapat
melakukan persiapan terlebih dahulu sehingga

penerapannya dapat terlaksana dengan baik.(Colman
O Criodain, 2014)  WWF berharap regulasi CITES
dapat membantu memulihkan spesies hiu dan manta
untuk menyelamatkan spesies-spesies tersebut dari
ancaman kepunahan. Indonesia merupakan negara
yang memiliki habitat bagi empat jenis hiu dan dua
jenis pari manta yang tercantum dalam daftar
Appendix II CITES. Spesies hiu dan pari manta
tersebut adalah hiu putih samudera, tiga jenis hiu
martil (Scalloped hammerhead, Smooth hammerhead,
Great hammerhead), oceanic manta dan reef manta.
Konvensi tersebut dipandang bagian dari solusi
terpenting untuk mempercepat perbaikan dalam
pengelolaan perikanan di negara kepulauan. Selain
itu, juga mendorong pengurangan konsumsi sirip hiu
dan daging hiu. Daftar CITES telah dilindungi, tetapi
hingga saat ini masih belum ada sertif ikasi
keberlanjutan untuk sirip hiu di pasar (Colman O
Criodain, 2014)

Menanggapi regulasi CITES ini, pada tahun 1999
melalui Komite Perikanan, Organisasi Pangan Dunia,
FAO telah mensahkan Rencana Aksi Internasional
untuk Konservasi dan Pengelolaan ikan Hiu dan pari
atau International Plan of Action (IPOA) Sharks.
Kemudian, FAO meminta (walaupun bersifat sukarela
atau volunteer) kepada setiap negara produsen hiu
dan pari untuk melaksanakan IPOASharks dan
menyusun Rencana Aksi Nasional hiu dan pari atau
disebut National Plan of Action (NPOA) Sharks.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan
kebijakan perlindungan penuh terhadap hiu paus,
oceanic manta dan reef manta; serta menyusun
Rencana Aksi Nasional. Kementerian Kelautan dan
Perikanan, melalui Direktorat Konservasi Kawasan dan
Jenis Ikan (KKJI), juga berkolaborasi dengan Ditjen
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)
dalam penyusunan dokumen-dokumen pelengkap
dalam pengelolaan perikanan hiu.

Disebutkan dalam NPOA Sharks bahwa  (1) tujuan
pengelolaan adalah: menyusun dan mengimplementasikan
regulasi nasional untuk mendukung pengelolaan
berkelanjutan sumber daya Hiu dan pari, melakukan
review status perikanan hiu dan pari pada level
nasional, regional, dan internasional, penguatan data
dan informasi perikanan hiu dan pari, pengembangan
penelitian hiu dan pari, penguatan upaya perlindungan
hiu dan pari jenis tertentu yang terancam punah,
penguatan langkah langkah pengelolaan, penyadar
tahuan tentang hiu dan pari, penguatan kelembagaan,
peningkatan kapasitas SDM; (2) Strategi dan rencana
aksi; (3) Mekanisme implementasi Rencana Aksi
Nasional: Hiu dan Pari. Sedangkan manfaat
disusunnya rencana pengelolaan dan rencana aksi

Penguatan Hukum untuk ……… Perikanan Hiu dan Pari Berkelanjutan di Indonesia (Adilah, R & D. Sunyowati)



Prosiding Simposium Hiu dan Pari:

204

nasional hiu dan pari adalah Indonesia memiliki
perencanaan dan arah pengelolaan hiu dan pari ke
depan, terbentuknya koordinasi antar stakeholder/
lembaga dalam pengelolaan hiu dan pari baik lokal,
nasional, regional, maupun internasional, efisiensi dan
efektivitas pengelolaan hiu dan pari di Indonesia,
menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki
komitmen tinggi terhadap kelestarian/konservasi hiu
dan pari, melancarkan perdagangan produk perikanan
terutama untuk species seperti tuna, dan pendapatan
nelayan akan terus meningkat. Rencana Aksi
Nasional  merupakan turunan dari National Plan of
Action Internasional, yang harus dimiliki oleh setiap
negeri. Indonesia sudah mempunyai Rencana Aksi
Nasional hiu dan manta sejak 2009, yang berlaku
selama empat tahun, tetapi efektif berlaku pada 2011
sampai 2015. (Didi Sadili, 2015)

 
b. Regulasi Regional/Internasional
b.1. Regional Fisheries Management

Organisations (RFMO’s).
Salah satu regulasi yang mengatur mengenai

perlindungan dan konservasi terhadap ikan hiu dan
pari adalah Regional Fisheries Management
Organisations (RFMO’s). Organisasi ini adalah sebuah
organisasi per ikanan internasional yang
mendedikasikan untuk pengelolaan sumber daya
perikanan di wilayah tertentu di perairan internasional
terhadap ikan atau spesies yang beruaya jauh.
RFMO’s difokuskan pada spesies ikan tertentu
(misalnya the Commission for the Conservation of
Southern Bluefin Tuna/CCSBT) dan memiliki
kewenangan yang lebih luas yang berkaitan dengan
sumber daya hayati laut secara umum di suatu wilayah
perairan tertentu/ laut lepas (misalnya the Commission
for the Conservation of Antarctic Marine Living
Resources). Kewenangan dari RFMO’s adalah terkait
dengan mandat yang diberikan oleh organisasi untuk
melaksanakan pengawasan dan pengaturan untuk
penangkapan kegiatan kapal-kapal yang melakukan
illegal fishing. Aturan yang ditetapkan oleh RFMO’S
lebih fokus pada cara penangkapan ikan yang legal
dan tidak merusak lingkungan, dengan maksud
pengelolaan spesies target penangkapan utama
(seperti tuna), dengan memperhatikan jenis ikan atau
burung yang ikut tertangkap. Beberapa fokus
pengaturan RFMO untuk penangkapan untuk spesies
tertentu dan perjanjian internasional terkait
pengelolaan perikanan seperti yang ditetapkan oleh
UNIA (USAID)
b.2. Indian Oceon Tuna Commission (IOTC)

Indian Ocean Tuna Comission (IOTC) adalah salah
satu organisasi perikanan regional atau Regional

Fisheries Management Organization (RFMO) untuk
sumber daya ikan tuna di dalam wilayah pengelolaan
yang mencakup Samudera Hindia. Anggota IOTC tidak
terbatas pada negara-negara yang berbatasan
langsung dengan Samudera Hindia, seperti Indonesia,
tetapi juga negara-negara lain yang memiliki
kepentingan terhadap tuna yang ada di perairan
tersebut. Indonesia menjadi anggota penuh IOTC pada
tanggal 9 Juli 2007. Keikutsertaan Indonesia dalam
IOTC membawa pengaruh pada (1) aspek politik,
keanggotaan di IOTC dapat memperkokoh posisi
Indonesia sebagai negara pelaku utama penangkapan
ikan major fishing player yang memperhatikan
sustainable fisheries development, (2) segi ekonomi,
Indonesia memiliki akses terhadap jaringan
pemasaran tuna yang mudah sehingga peluang usaha
dapat dimanfaatkan secara lebih stabil oleh para
pengusaha dengan dampak berupa devisa yang
meningkat, (3) segi sosial, nelayan samudera (high
seas) Indonesia tidak dikucilkan mereka dapat
diterima dan mendapat pelayanan di negara lain
karena mematuhi tata nilai yang dibangun dunia atau
RFMO, (4) dari sisi budaya, nelayan Indonesia
menjadi semakin memiliki wawasan ke luar (outward
looking), tidak hanya terfokus pada perairan
pedalaman atau perairan teritorial saja, (5) segi
lingkungan, pembangunan perikanan Indonesia
dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip
keberlanjutan (sustainable development). (Sondita,
M.Fedi A , Riyanto Muhammad, Mardia, 2011)

Menurut Resolusi 05/05 dari RFMO-IOTC,
mengenai pengelolaan hiu dan pari, dinyatakan bahwa
setiap contracting party wajib melaporkan tangkapan
sharks setiap kapal dilarang untuk menyimpan diatas
kapal, memindahkan dari/ke kapal lain atau
mendaratkan tangkapan sirip hiu (sharks) yang
bertentangan dengan Resolusi 05/05; setiap Negara
wajib melepaskan tangkapan hiu yang hidup terutama
juvenil dan hiu yang sedang hamil; dan setiap Negara
wajib melakukan penelitian terhadap alat tangkap yang
selektif. (Didi Sadili, 2014)
b.3. Convention on International Trade n

Endangered  Species (CITES)
Convention on International Trade in Endangered

Species (CITES) atau konvensi perdagangan
internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan
satwa  liar, merupakan suatu perjanjian yang berlaku
sejak tahun 1975. Ketentuan CITES lebih banyak
mengatur mengenai perdagangan satwa dan
tumbuhan yang terancam punah secara legal. (Didi
Sadili, 2014). Berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 43 Tahun 1978, Pemerintah Indonesia telah
meratifikasi CITES. Dalam dunia perikanan, maka
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keberadaan CITES akan berdampak pada kegiatan
ekspor dan impor produk perikanan di Indonesia,
terutama menyangkut perijinan dan pengangkutan
produk perikanan yang akan di jual ke pihak luar.
Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Uni
Eropa merupakan negara yang konsisten dan
mempunyai perhatian terhadap kelestarian lingkungan
dan satwa laut. Untuk menjamin produk perikanan
Indonesia diterima di pasar internasional, maka
semua produk perikanan harus mengikuti standar
yang ditetapkan oleh CITES maupun WTO.

CITES memuat tiga lampiran (appendix) yang
terdiri dari
a. Appendix I, memuat daftar dan melindungi seluruh

spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam
dari segala bentuk perdagangan internasional
secara komersial,

b. Appendix II, memuat daftar dari spesies yang tidak
terancam kepunahan, tetapi mungkin akan
terancam punah apabila perdagangan terus
berlanjut tanpa adanya pengaturan,

c. Appendix III,  memuat daftar spesies tumbuhan
dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara
tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya,
dan memberikan pilihan (option) bagi negara-
negara anggota CITES bila suatu saat akan
dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Appendix
II, bahkan mungkin ke Appendix I
Pada COP CITES, Maret 2013, hiu dan pari

termasuk dalam daftar Appendix II CITES. Secara
keseluruhan jumlah spesies yang dilindungi sekitar
32.500 spesies. Selain itu, Apendiks II juga berisi
spesies yang terlihat mirip dan mudah keliru dengan
spesies yang didaftar dalam Apendiks I. Otoritas
pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan
bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut
tidak merugikan populasi di alam bebas. Berdasarkan
data pada Appendices tersebut, maka Pemerintah
Indonesia  mempunyai pedoman dalam pemanfaatan
dan pengelolaan terhadap jenis ikan yang dilindungi
dan terancam kepunahan. Pedoman tersebut
diperlukan sebagai upaya kepastian  hukum bagi
masyarakat dan stakeholders dalam melakukan
eksploitasi sumberdaya alam termasuk didalamnya
perlindungan terhadap species langka di Indonesia.

Aturan pemanfaatan Appendix II CITES untuk hiu
dan pari, yaitu: (1) penangkapan ikan hiu (4 spesies)
untuk tujuan ekspor masih diperbolehkan, namun
harus dengan pengaturan yang ketat, (2) ekspor hanya
boleh dilakukan apabila ada surat ijin yang dikeluarkan
oleh Management Authority, (3) Management Authority
dapat mengeluarkan ijin apabila ada persetujuan/
rekomendasi ilmiah dari Scientific Authority , (4)

rekomendasi ilmiah bisa dikeluarkan apabila
penangkapan ikan hiu menerapkan prinsip Non
Detrimental Finding (NDF) sebagai upaya yang
terencana agar penangkapan ikan hiu/pari tidak akan
menyebabkan kepunahan di habitat alam. (Dit. KKH
Departemen Kehutanan, 2006)
c. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perikanan

Berkelanjutan
Dalam mengimplementasikan konvensi atau

peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka
NPOA menetapkan kebijakan khusus untuk
perlindungan hiu dan pari di Indonesia, dengan
mengadopsi beberapa prinsip konservasi yang ada di
peraturan yang berlaku baik internasional, regional
maupun nasional. Diantaranya yaitu: (i) pemanfaatan
sumber daya secara rasional (rational resources use),
(ii) pendekatan kehati-hatian (precautionary approach),
(iii) kerja sama (cooperation), (iv) partisipasi
(participation), (v) pembangunan berkelanjutan
(sustainable development), dan (vi) kesejahteraan
(walfare).
c.1. Pemanfaatan Sumber Daya Secara

Rasional (Rational Resources Use)
Prinsip ini secara langsung menekankan pada

negara untuk mengadopsi tindakan penghapusan
kegiatan produksi dan konsumsi yang tidak
berkelanjutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia,
seperti maraknya eksploitasi hiu dan pari tanpa
melihat kondisi yang ada pada saat ini. Berdasarkan
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, merupakan hak negara untuk
melakukan pemanfaatan sumber daya disertai dengan
tanggung jawab untuk melindungi dan memelihara
lingkungan dan keterpaduan ekosistem. Pemanfaatan
sumber daya tersebut juga mempertimbangkan asas
koeksistensi antara sumber daya pulih dan sumber
daya tidak pulih sehingga eksploitasi sumber daya
tidak pulih harus dapat menjaga kelestarian sumber
daya pulih.
c.2. Pendekatan Kehati-hatian (Precautionary

Approach)
Berdasarkan Pasal 15 Deklarasi Rio 1992, negara

harus menerapkan tindakan pencegahan sesuai
dengan kemampuannya dan mengantisipasi
ketidakpastian ilmiah dari ancaman kerusakan
lingkungan. Permasalahan ketidakpastian dan
kerusakan lingkungan akan diperparah dengan
perubahan iklim global. Oleh karena itu, diperlukan
tindakan yang terukur untuk mencegah hal-hal yang
dapat merugikan lingkungan laut. Dalam implementasi
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NPOA ke dalam kebijakan khusus nantinya perlu
dilakukan secara hati-hati dengan didukung data
ilmiah yang pasti serta melakukan tindakan adaptasi
dan mitigasi yang terukur sehingga kelestarian
lingkungan laut dan keselamatan masyarakat dapat
terjaga dengan baik. Sebagai bentuk implementasi
NPOA di Indonesia, maka Pemerintah telah menyusun
NPOA Shark, dengan maksud sebagai acuan dalam
upaya pencegahan dan bentuk dukungan terhadap
perlindungan berkelanjutan hiu dan pari.
c.3. Kerjasama (Cooperation)

Bidang kelautan merupakan bidang multisektor
(sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor energi dan
sumber daya mineral, sektor perhubungan laut, sektor
industri kelautan, sektor bangunan kelautan dan sektor
jasa kelautan). Untuk menjaga berjalannya semua
sektor dengan lancar, maka diperlukan perlu kerja
sama dalam melakukan pengelolaan perikanan
khususnya hiu dan pari, baik antar lembaga
pemerintah, swasta dan masyarakat. Indonesia
secara aktif melakukan kerja sama dengan berbagai
lembaga baik di tingkat regional (RFMO) maupun
internasional (CITES dan FAO), atau bilateral dengan
negara tetangga untuk kepentingan keberlanjutan
pembangunan kelautan Indonesia.
c.4. Partisipasi (Participation)

Dalam pengimplementasian NPOA diperlukan
adanya prinsip partisipasi yang dimaksudkan: (1) agar
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan,
sampai tahap pengawasan dan pengendalian sesuai
dengan peran masing-masing; (2) memiliki informasi
yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah
dan mempunyai akses yang cukup untuk
memanfaatkan sumber daya hiu dan pari; (3)
menjamin adanya representasi pemangku
kepentingan dalam keputusan tersebut; dan (4)
memanfaatkan sumber daya ikan secara adil.
c.5. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development)
Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai

pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan
generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan
sumber daya bagi kehidupan generasi yang akan
datang. Konsep pembangunan berkelanjutan
ditetapkan pada Konferensi Lingkungan Hidup di Rio
de Janeiro tahun 1992. Prinsip pembangunan
berkelanjutan perlu untuk diterapkan dalam NPOA
agar pemanfaatan sumber daya ikan hiu dan pari yang
belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara

hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang
tepercaya.
c.6. Kesejahteraan (Welfare)

Implementasi NPOA untuk hiu dan pari dalam
rangka penguatan hukum untuk melakukan
perlindungan terhadap keduanya diarahkan pada
tujuan utama yakni kesejahteraan seluruh masyarakat
Indonesia, melalui pemanfaatan dan pengelolaan
kelautan secara terpadu oleh generasi sekarang dan
generasi yang akan datang secara lestari.
Upaya Penguatan Hukum Untuk Implementasi
NPOA Sharks
a. Dari beberapa prinsip-prinsip konservasi tersebut,

dapat diimplementasikan pada penguatan hukum
yang diperlukan sebagai salah satu upaya
pemerintah dalam NPOA hiu dan pari, salah
satunya dalam penyusunan konsep kebijakan
perlindungan hiu dan pari. Kebijakan Pemerintah
Indonesia mengenai NPOA Sharks dalam bentuk
penyusunan Rencana Aksi Nasional. 

b. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan, dinyatakan bahwa  Kementerian
Kelautan dan Perikanan, melalui Direktorat
Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), telah
melakukan kerjasama dengan Ditjen Perlindungan
Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dalam
penyusunan dokumen-dokumen pelengkap dalam
pengelolaan perikanan hiu.

c. Upaya lain yang perlu dilakukan secepatnya
adalah menyusun rencana pengelolaan di tingkat
nasional untuk memastikan penerapan ratifikasi
CITES ini dapat berjalan dengan baik dan populasi
hiu dapat dilestarikan. (Wawan Ridwan, 2015)

d. Melakukan sosialisasi kepada stakeholders
tentang perlindungan dan pelestarian hiu dan pari
dan peraturan perundang-undangan terkait
perlindungan hiu dan pari

e. NPOA hendaknya ditindak lanjuti dengan bentuk
peraturan perundangan yang mempunyai kekuatan
hukum, karena NPOA lebih bersifat sukarela, tidak
mempunyai kekuatan hukum tetap.

f. Pemerintah selama ini masih belum maksimal
dalam melakukan pengawasan dan penegakan
hukum terhadap para nelayan yang melakukan
penangkapan secara ilegal terhadap hiu dan pari
di wilayah perairan Indonesia. Lemahnya
penegakan hukum ini dimanfaatkan oleh para
nelayan baik asing dan domestik melakukan
pelanggaran hukum. Untuk itu diperlukan
kerjasama disemua sektor dan aparat penegak
hukum untuk menyelamatkan dan melindungi
sumberdaya perikanan terutama hiu dan pari di
Indonesia.

199-208 Tema: 3



207

KESIMPULAN
a. Konservasi sumber daya hayati laut dari kegiatan

eksploitasi dan eksplorasi menurut Hukum
Lingkungan Internasional secara umum diatur di
dalam beberapa instrumen Hukum Internasional
dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip
konservasi pada keanekaragaman hayati laut.

b. Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan
hingga saat ini, pemerintah Indonesia hendaknya
dengan segera merumuskan suatu peraturan
perundang-undangan yang secara khusus
mengatur tentang perlindungan hiu dan pari.
Sebagai umbrella provision yang dijadikan dasar
dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
hayati laut khususnya ekosistem perikanan.

c. Perlunya pengaturan wewenang dan kelembagaan
sebagai landasan dalam pelaksanaan NPOA Hiu
dan Pari yang meliputi kegiatan konservasi melalui
pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan
berkelanjutan terhadap sumber daya hayati laut
dan ekosistemnya.
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TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP SOP WISATA HIU PAUS (Rhincodon typus)
DI TAMAN NASIONAL TELUK CENDERAWASIH, PAPUA

WHALE SHARK TOURISM COMPLIANCE IN TELUK CENDERAWASIH
NATIONAL PARK, PAPUA

Bayu Pranata, Sampari Suruan dan Casandra Tania
WWF Indonesia, Proyek Teluk Cenderawasih, Jalan Huntap Iriati 2, Teluk Wondama 98362,

e-mail: pranatabayu05@gmail.com
ABSTRAK

Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) merupakan habitat penting bagi hiu paus. Hiu
paus yang biasa berinteraksi dengan bagan untuk mencari makan atau bermain menjadi daya
tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung ke TNTC. Balai Besar TNTC telah berusaha
menerbitkan regulasi kegiatan wisata hiu paus di TNTC melalui Keputusan Kepala Balai Besar
TNTC Nomor SK.218/BBTNTC-1/Um/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Wisata
Whale Shark (Rhincodon typus) di TNTC. Studi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan
wisatawan terhadap SOP Wisata Hiu Paus. Studi dilaksanakan pada tanggal 28 Maret sampai 5
Mei 2015 di wilayah Perairan Kwatisore, Nabire, Papua. Pengambilan data dilakukan melalui
observasi langsung dan wawancara. Data dikumpulkan dengan menggunakan tablet berbasis
android dan aplikasi ODK (Open Data Kit) Collect. Jumlah wisatawan yang didata mencapai 113
orang yang terbagi dalam 10 kelompok. Wisatawan domestik berasal dari Kota Nabire, sementara
wisatawan asing berasal dari Hawaii, Jerman, Prancis, dan Belanda. Hasil pengamatan
menunjukkan 30% wisatawan yang berkunjung tidak memiliki Surat Izin Masuk Kawasan
Konservasi. Jumlah wisatawan yang melakukan interaksi langsung (berenang, snorkeling, atau
menyelam) dengan hiu paus sebanyak 77 % dan 60% di antaranya melakukan pelanggaran
terhadap SOP. Pelanggaran terhadap SOP meliputi jumlah wisatawan yang melebihi jumlah minimal
(6 orang), penggunaan flash kamera, durasi waktu interaksi yang lebih lama dari 60 menit, tidak
menjaga jarak dan menyentuh/mengejar/memprovokasi hiu paus. Tingginya tingkat pelanggaran
merupakan lampu merah bagi pengelolaan hiu paus di TNTC. Tingkat pengawasan dan penegakan
aturan yang rendah serta belum adanya manajemen satu pintu untuk kegiatan wisata hiu paus
dapat memberikan dampak negatif bagi keberadaan hiu paus di TNTC.
KATA KUNCI: Hiu paus, Taman Nasional Teluk Cenderawasih, wisata, SOP
ABSTRACT

Teluk Cenderawasih National Park (TCNP) is an important habitat for whale sharks. These
whale sharks that usually interacts with lift-nets (bagan) to feed or play has become an attraction for
tourists who visit TCNP. The TCNP authority has tried to regulate whale shark tourism in TCNP
through the Head of Teluk Cenderawasih National Park Declaration No. SK.218/BBTNTC-1/Um/
2013 about Whale Shark (Rhincodon typus) Tourism Standard Operational Procedure (SOP) in
TCNP. This study aims to measure the level of tourist compliance on Whale Shark Tourism SOP.
The study was conducted from 28 March to 5 May 2015 in Kwatisore waters, Nabire, Papua. Data
collection was conducted through direct observation and interview. Data was collected using android
based tablet and ODK Collect application. The number of interviewed tourists was 113 people
whom are divided into 10 groups. Domestic tourists came from Nabire, while foreign tourists came
from Hawaii, Germany, France and the Netherlands. Observation showed that 30% of tourists did
not have park entry permit. The number of tourists who did direct interaction with whale sharks were
77%, and 60% of them violated the SOP. SOP violations include more than 6 snorkelers using flash
photography, interacting in a duration of more than 60 minutes, not maintaining enough distance
with and touching/chasing/provoking the whale sharks. The high level of violation is a red light for
whale shark management in TCNP. Low surveillance, weak SOP enforcement and non-existing
one door policy for whale shark tourism can bring negative impacts to whale shark presence in
TCNP.
KEYWORDS: Whale sharks, Teluk Cenderawasih National Park, tourism, SOP
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PENDAHULUAN
Kegiatan wisata berbasis hiu paus telah ditemukan

berlangsung di beberapa negara tempat hiu paus biasa
beragregasi; seperti di Ningaloo Reef-Australia (Mau,
2008), Donsol dan Oslob-Filipina (Quiros, 2007;
Craven, 2012), Seychelles (Rowat dan Engelhardt.
2007), Bahia de los Angeles dan Isla Holbox-Mexico
(Cárdenas-Torres et al., 2007; Ziegler et al. 2012).
Wisatawan yang datang biasanya ingin melihat
langsung dengan melakukan penyelaman atau
berenang bersama hiu paus.

Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC),
Papua Barat dan Papua merupakan taman nasional
laut terluas di Indonesia dengan luas area 1.453.500
ha (Anonim a, 2009). TNTC juga merupakan salah
satu habitat penting bagi hiu paus. Hiu paus biasa
ditemukan berinteraksi dengan gerombolan ikan
pelagis kecil di sekitar bagan untuk mencari makan
atau bermain dan kini telah menjadi daya tarik utama
wisata di TNTC.

Berdasarkan laporan, jumlah turis yang datang ke
TNTC dengan maksud untuk melihat dan berenang
atau menyelam bersama hiu paus semakin meningkat.
Pada tahun 2010 jumlah pengunjung sebanyak 46
orang meningkat menjadi 750 orang (2011) dan pada
tahun berikutnya terjadi peningkatan yang cukup

signifikan yaitu sebanyak 1757 orang (2012), dan 1822
orang (2013), namun sedikit menurun pada tahun 2014
yaitu 1482 orang. Banyaknya jumlah wisatawan
mancanegara yang berkunjung ke Teluk Cendrawasih
seiring dengan semakin mendunianya hiu paus dari
wilayah perairan tersebut (Anonim b, 2013). Sebagai
pedoman untuk berinteraksi dengan hiu paus, Balai
Besar TNTC telah menetapkan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Wisata Whale Shark (Rhincodon
typus) di Taman Nasional Teluk Cenderawasih melalui
SK.218/BBTNTC-1/Um/2013. Studi ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat kepatuhan wisatawan terhadap
SOP Wisata Hiu Paus yang telah ditetapkan oleh
Balai Besar TNTC sebagai salah satu indikator untuk
kegiatan wisata yang berkelanjutan.
METODE

Kegiatan studi ini dilaksanakan mulai tanggal 28
Maret-5 Mei 2015 di kawasan Taman Nasional Teluk
Cenderawasih (TNTC), wilayah Perairan Kwatisore,
Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
(Gambar 1). Pengambilan data dilakukan melalui
wawancara dan pengamatan langsung terhadap
wisatawan saat berinteraksi dengan hiu paus. Selain
itu, kegiatan sosialisasi dan pembagian leaflet SOP
Wisata Hiu Paus juga dilakukan kepada para
wisatawan.

Gambar 1.Peta Lokasi Studi
Kepatuhan terhadap SOP merupakan aturan

pemerintah daerah yang dibuat untuk setiap
wisatawan yang berinteraksi dengan hiu paus.  Dalam
SOP tersebut ada beberapa aturan yang harus
dipatuhi diantaranya seperti menjaga jarak dengan
hiu paus, memprovokasi air, memegang hiu paus dan
menggunakan kamera flash. Setiap wisatawan yang
melanggar SOP akan dihitung berapa banyak jumlah

pelanggarannya dan diberi teguran sesuai aturan SOP
yang sebenarnya, sehingga diharapkan terjadi
perubahan tingkah laku dari wisatawan yang
melakukan pelanggaran. (SK.218/BBTNTC-1/Um/
2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
Wisata Whale Shark (Rhincodon typus) di Taman
Nasional Teluk Cenderawasih).
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Data dikumpulkan dengan menggunakan tablet
berbasis android dan aplikasi ODK Collect. Data yang
telah diunduh kemudian diolah dengan menggunakan
Pivot Table di Microsoft Excel 2013.
HASIL

Wisatawan yang berkunjung selama melakukan
studi di lapangan berjumlah 113 orang yang terdiri
dari wisatawan domestik berasal dari Kota Nabire dan
wisatawan asing berasal dari Hawaii, Jerman,
Perancis, dan Belanda (Tabel 1).

Wisatawan domestik maupun asing yang datang
untuk beriteraksi dengan hiu paus masuk melalui Kota
Nabire, Biak, dan Manokwari (Gambar 2). Selain
mengamati pelanggaran terhadap SOP, masih banyak
wisatawan yang datang tidak memiliki izin masuk
kawasan taman nasional atau SIMAKSI (Gambar 3).

Sebagian besar (90%) wisatawan didampingi oleh
pendamping (Gambar 4), baik dari Balai Besar TNTC,

Dinas Pariwisata maupun masyarakat. Masyarakat
merupakan pendamping yang paling sering
mendampingi wisatawan, dibandingkan dengan
otoritas lainnya (Gambar 5).Selain itu, sebelum
berinteraksi dengan hiu paus, para wisatawan
mengikuti briefing dari tim magang WWF-Indonesia
(Gambar 6). Briefing dilakukan dengan pembagian
leaflet yang di dalamnya berisi tentang aturan
berinteraksi dengan hiu paus, namun berdasarkan
hasil pengamatan wisatawan kadang mengabaikan
aturan tersebut.

Jumlah wisatawan yang berinteraksi dan berapa
lama waktu berinteraksi berdasarkan selang kelas
dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8. Berdasarkan
aturan SOP untuk setiap wisatawan yang melakukan
interaksi dengan hiu paus harus berjumlah tujuh orang
termasuk pemandu (guide). Sedangkan waktu
berinteraksi dengan hiu paus maksimal adalah 60
menit. Namun, berdasarkan data yang tercatat
menunjukkan bahwa frekuensi waktu berinteraksi
tertinggi adalah 100-120 menit, hal ini tidak sesuai
dengan SOP wisata hiu paus.

Tabel 1. Asal Group Wisatawan serta Jumlah Orang (Data kapan? Apa data dalam satu bulan, minggu
atau tahun?)

Group Wisatawan Jumlah Orang 
Hawaii 3 
Belanda 4 Perancis 6 
Jerman 3 
Nabire 46 
Jayapura (TVRI Papua) 7 Biak 18 
Manokwari 26  

Gambar 2.Frekuensi Jumlah Wisatawan Berdasarkan Daerah Asal
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Gambar 3. Prosentase Jumlah Wisatawan yang
Menggunakan SIMAKSI

Gambar 4. Prosentase Jumlah Wisatawan yang
Didampingi

Gambar 5. Prosentase Jumlah Stakeholder yang
Mendampingi Wisatawan

Gambar 6. Prosentase Jumlah Wisatawan yang
Mengikuti Briefing SOP dari Tenaga
Magang WWF

Gambar 7. Frekuensi Jumlah Orang yang
Berinteraksi dengan Hiu Paus dalam 1
Kelompok

Gambar 8. Durasi Waktu Berinteraksi dengan Hiu
Paus
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Wisatawan yang berinteraksi dengan hiu paus
harus menjaga jarak minimal 2 m dari tubuh dan 3 m
dari ekor (Gambar 9), tidak boleh memprovokasi hiu
paus seperti mengejar dan harus turun ke air dengan
tenang (Gambar 10), tidak boleh menyentuh/
memegang hiu paus (Gambar 11), tidak boleh
menggunakan kamera flash (Gambar 12).

 Wisatawan yang melakukan pelanggaran, akan
ditegur (Gambar 13). Perubahan tingkah laku setelah
teguran kemudian disajikan pada Gambar 14. Secara
umum, persentase jumlah wisatawan yang melakukan
pelanggaran lebih tinggi dibandingkan yang tidak
melakukan pelanggaran (Gambar 15).

Gambar 9. Prosentase Jumlah Wisatawan yang
Menjaga Jarak dengan Hiu Paus

Gambar 10. Prosentase Jumlah Wisatawan yang
Memprovokasi Air

Gambar 11. Prosentase Jumlah Wisatawan yang
Memegang Hiu Paus

Gambar 12. Prosentase Jumlah Wisatawan yang
Menggunakan Kamera Flash

Gambar 13. Prosentase Jumlah Wisatawan yang
diberi Teguran

Gambar 14. Prosentase Perubahan Tingkah Laku
Wisatawan
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Gambar 15. Prosentase Wisatawan yang melakukan Pelanggaran SOP
PEMBAHASAN

Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar
wisatawan masih melakukan pelanggaran terhadap
SOP Wisata Hiu Paus. Pelanggaran terhadap SOP
meliputi jumlah wisatawan yang melebihi jumlah
minimal (6 orang), penggunaan flash kamera, durasi
waktu interaksi yang lebih lama dari 60 menit, tidak
menjaga jarak dan menyentuh/mengejar/
memprovokasi hiu paus. Pelanggaran terjadi karena
lemahnya penegakan aturan dan pengawasan di
lapangan.

Bila dibandingkan dengan studi kepatuhan
terhadap Petunjuk Berinteraksi dengan Hiu Paus di
Donsol, Filipina (Quiros, 2007) berdasarkan menjaga
jarak, menyentuh, dan penggunaan flash, maka
tingkat kepatuhan di TNTC masih lebih rendah
daripada Donsol. Di Donsol 44% menjaga jarak karena
daya pandang dalam air yang tidak cukup baik,
sementara di TNTC 60% masih menjaga jarak.
Delapan puluh dua persen wisatawan tidak menyentuh
di Donsol, sementara 50% dari wisatawan di TNTC
masih menyentuh hiu paus. Untuk larangan
penggunaan flash, 99% wisatawan di Donsol sudah
tidak menggunakan flash, sementara hanya 80%
wisatawan di TNTC yang tidak menggunakan flash.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan
bahwa banyak wisatawan yang dengan sengaja
sering melakukan pelanggaran, walaupun sudah
diberikan briefing mengenai SOP hiu paus. Hal ini
mungkin terjadi karena yang memberikan briefing
hanya tenaga magang dari WWF-Indonesia yang tidak
memiliki otoritas, walaupun hasil pengamatan juga
menunjukkan bahwa wisatawan mengubah perilaku
mereka ketika teguran diberikan.

Tim juga menemukan bahwa terkadang di
lapangan, yang paling sering melakukan

pendampingan dan teguran justru masyarakat yang
tidak memiliki otoritas secara hukum, namun memiliki
otoritas dari sisi adat. Balai Besar TNTC sebagai
otoritas pengelola kawasan yang menetapkan SOP
Wisata Hiu Paus sering kali tidak berada di lapangan
untuk mengawasi. Demkian pula dengan Dinas
Pariwisata Kabupaten Nabire yang merupakan
regulator untuk kegiatan wisata yang berlangsung di
kawasan Kabupaten Nabire. Operator wisata yang
bertanggung jawab terhadap para wisatawan
terkadang ragu memberikan teguran karena khawatir
akan mengurangi kepuasan wisatawan saat
berinteraksi dengan hiu paus.

Kegiatan wisata berbasis hiu paus yang kurang
terkontrol dapat memberikan dampak yang negatif
terhadap perubahan perilaku hiu paus dan dapat
mempengaruhi keberlanjutan kemunculan hiu paus
di suatu lokasi. Petunjuk berinteraksi yang sudah
ditetapkan, harus dipastikan pelaksanaannya melalui
pengawasan dan penegakan aturan di lapangan untuk
mengurangi dampak kegiatan wisata dan menjaga
kealamian interaksi dengan hiu paus (Quiros, 2007).

KESIMPULAN
Kegiatan wisata hiu paus telah berkembang di

TNTC dengan hiu paus sebagai daya tarik utamanya.
Hiu paus sebagai aset Taman Nasional dan Kabupaten
Nabire perlu dikelola dengan baik untuk memastikan
keberlanjutannya di Perairan TNTC.

Balai Besar TNTC telah berusaha untuk mengatur
kegiatan wisata yang berlangsung dengan
menetapkan SOP Wisata Hiu Paus. Namun,
kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat
kepatuhan terhadap SOP Wisata Hiu Paus masih
relatif rendah dengan lebih dari setengah (60%)
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wisatawan yang berinteraksi dengan hiu paus telah
melakukan pelanggaran.

Tingginya tingkat pelanggaran merupakan lampu
merah bagi pengelolaan hiu paus di TNTC. Tingkat
pengawasan dan penegakan aturan yang rendah serta
belum adanya manajemen satu pintu untuk kegiatan
wisata hiu paus dapat memberikan dampak negatif
bagi keberadaan hiu paus di TNTC. Kerjasama dalam
penegakkan aturan dan pengawasan antara Balai
Besar TNTC dan Dinas Pariwisata Nabire diperlukan
untuk meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap
peraturan yang telah ditetapkan.
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Identifikasi Penyebab Kematian Hiu Paus (Rhincodon typus) di PLTU Paiton-Jawa Timur (Suhendro, M.D., et al)

IDENTIFIKASI PENYEBAB KEMATIAN HIU PAUS (Rhincodon typus)
DI PLTU PAITON - JAWA TIMUR

IDENTIFICATION THE CAUSE OF DEATHOF WHALE SHARKS (Rhincodon typus)
IN THEPAITONTHERMAL POWERPLANT-EAST JAVA

Maulid Dio Suhendro¹; I.B Oka Winaya¹ dan Dwi Suprapti²
¹Universitas Udayana dan ²WWF Indonesia

e-mail: mauliddiosehendro@gmail.com/dsuprapti@wwf.or.id
ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian hiu paus (Rhincodon typus)
yang terjebak di intake kanal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton-Jawa Timur pada
tanggal 10 Februari 2015. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
peneguhan diagnosa penyebab kematian berdasarkan berita acara pasca kematian (post mortem).
Perubahan patologi merupakan parameter dalam mengumpulkan informasi penyebab kematian
hiu paus. Penelitian ini menggunakan pengamatan histopatologi organ kulit (integument), organ
jantung, lambung dan usus dengan pengecatan Harris-haematoksilin eosin (H&E) yang diperiksa
di bawah mikroskop cahaya dengan pembesaran 40 kali dan 100 kali. Data yang diperoleh berupa
gambaran histopatologi yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan empat jaringan
hiu paus yang diperiksa menunjukkan terjadinya autolisis pada jaringan kulit (integument),
sedangkan pada otot jantung, lambung dan usus tidak menunjukkan adanya lesi akibat kelainan
degeneratif maupun infeksi. Autolisis pada jaringan kulit dapat diakibatkan kulit terpapar suhu
perairan yang hangat hingga panas. Dengan demikian diketahui bahwa penyebab kematian hiu
paus bersifat non infeksius.
KATA KUNCI: Identifikasi kematian, hiu paus (Rhincodon typus), histopatologi, Paiton.
ABSTRACT

The research aims to find out the cause of death of whale shark (Rhincodon typus) which was
trapped in intake canal of Electric Steam Power Plant Paiton - East Java in February 10th, 2015.
The result is expected to confirming the cause of death diagnose based on the post mortem report.
Pathology changes are the parameters in collecting the information on the cause of death of the
whale shark. The method of this research is observation on skin organ (integument)
histopathological, heart organ, stomach and intestines with staining method of Harris-haematoksilin
eosin (H&E) which is investigated under a compound light microscope with enlargement of 40
times and 100 times. The data obtained is hisphatological description which is analyzed descriptively
and qualitative. The examination of 4 tissues of the whale shark results the presence of autolysis on
skin tissue (integument), meanwhile no lesions caused by either degenerative disorders or
infections found on heart muscle, stomach and intestines. Skin exposured by warm to hot water
temperature might cause autolysis on skin tissue. Therefore, it is diagnosed that the cause of the
death of the whale shark is non-infectious.
KEYWORDS: Death identification, whale shark (Rhincodon typus), hisphatology, Paiton.
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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang kaya akan

keragaman spesies laut khususnya sumber daya
jenis ikan. Bahkan ikan terbesar didunia yaitu hiu paus
(Rhincodon typus) dapat di jumpai diperairan
Indonesia. Adapun beberapa wilayah di Indonesia
yang menjadi ruaya hiu paus diantaranya adalah
perairan Sabang, Perairan Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara, Alor, Flores,
Sulawesi Utara, Papua dan JawaTimur. Penyebaran

hiu paus diketahui hampir diseluruh samudra tropis
dan subtropis (Compango, 2001).

Menurut IUCN, hiu paus telah berstatus rentan,
namun informasi mengenai pola dan tingkah hiu paus
sendiri masih sangat sulit ditemukan (Rowat, 2012).
Spesies hiu ini sangat unik dan sulit untuk ditemukan
secara langsung diperairan umum, sehingga di
beberapa lokasi yang menjadi daerah migrasi hiu paus
maupun daerah mencari makan  menjadi daya tarik
tersendiri bagi penduduk lokal, terutama bagi aktifitas
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wisata (Newma, 2002; Norman, 1999). Migrasi hiu
paus diketahui terpisah berdasarkan jenis kelamin dan
ukuran (Rowat, 2012). Beberapa migrasi yang
diketahui telah dilakukan oleh hiu paus jantan dengan
luas wilayah ruaya 1 km2 dengan asumsi mencari
wilayah makanan (Fox, 2013). Migrasi ini umumnya
dilakukan oleh hiu paus jantan dengan ukuran panjang
tubuh total antara 6-8 meter (Martin, 2007).

Dalam masa migrasi, hiu paus kerap kali terpisah
dari kelompoknya dan sering menyebabkan
terdampar. Spesies laut terdampar mengandung
pengertian bahwa suatu keadaan dimana spesies
tersebut tidak dapat kembali ke habitatnya oleh
individunya sendiri baik akibat kematian, kondisi sakit,
tertangkap tidak sengaja (bycatch) oleh alat tangkap
perikanan maupun terjebak dalam perairan yang
dangkal. Seperti halnya yang terjadi di PLTU Paiton
pada 31 Januari 2015 lalu, ketika ditemukan seekor
hiu paus jantan yang terjebak di kanal PLTU Paiton,
kabupaten Probolinggo – Jawa Timur (Gambar 1).
Selama ±10 hari hiu paus terjebak dan akhirnya mati
sesaat ketika akan dilakukan evakuasi.

Kematian hiu paus di PLTU Paiton menimbulkan
banyak pertanyaan publik hingga media massa dan
berbagai asumsi penyebab kematian muncul. Dugaan
kematian disebabkan terserang penyakit, mati akibat
kelaparan hingga dibunuh dengan cara ditombak
menjadi isu yang berkembang. Oleh karena itu, untuk
meneguhkan diagnosis penyebab kematian hiu paus
tersebut maka dilakukan nekropsi (bedah bangkai)
dan pengambilan sampel untuk diproses lebih lanjut
dilaboratorium Patologi dalam upaya menemukan
petunjuk penyebab kematian hiu paus di PLTU Paiton.
BAHAN DAN METODE
Lokasi dan Waktu

Pemeriksaan patologi anatomi makroskopis dan
pengambilan sampel jaringan dilakukan di lokasi
terdamparnya hiu paus yaitu di PLTU Paiton,
Kabupaten Probolinggo Jawa Timur (Gambar 2) pada
tanggal 10 dan 11 Februari 2015. Sedangkan
Pemeriksaan Patologi mikroskopis dilakukan di
Laboratorium Patologi, Universitas Udayana, Bali pada
Bulan Maret dan April 2015.

Gambar 1:Gambaran kondisi ditemukannya hiu paus yang terjebak di Kanal PLTU.Paiton – Jawa Timur
(sumber. BPSPL Denpasar).

Gambar 2.Peta lokasi pengambilan sample hiu paus di PLTUPaiton Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
(Sumber. Google map).
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Bahan Penelitian dan Pengambilan Sampel
Sesaat pasca diketahuinya kematian hiu paus

yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2015, dilakukan
evakuasi pengangkatan hiu paus dari saluran kanal,
kemudian dilakukan pemeriksaan anatomi
makroskopis dan hasil dideskripsikan dalam bentuk
berita acara pemeriksaan post mortem (pasca
kematian).

Hasil pemeriksaan tahap awal merujuk untuk
dilakukannya nekropsi dan uji histopathologi untuk
peneguhan diagnosa. Nekropsi dilakukan dilokasi
penguburan hiu paus dengan peralatan lapangan
berupa seperangkat pisau bedah; mesin pemotong
(mini-chainsaw); excavator untuk mempermudah
dalam memindahkan hiu paus; mesin air untuk
membersihkan tubuh; tabung sampel dan alkohol;
serta PPE (personal protective equipment).

Sampel yang dikumpulkan dalam pengamatan ini
adalah berupa sampel organ hiu paus yaitu sampel
bagian kulit (integument) baik yang tampak normal
maupun bagian perubahan, organ jantung, lambung
serta usus sedangkan bagian otak tidak dapat diambil
jaringannya akibat kendala waktu dalam melakukan
bedah bangkai. Sampel yang diperoleh disimpan
didalam tabung berisi alkohol 70% dan diproses lebih
lanjut di Laboratorium Patologi Fakultas Kedokteran
Hewan Universitas Udayana Bali. Adapun peralatan
dan bahan yang dipergunakan di laboratorium
diantaranya adalah mikroskop cahaya dan bahan-
bahan pembuatan preparat yaitu larutan bouin (picric
acid 750 ml, 37-40% formalin 250 ml, glacial actic
acid 50 ml), alkohol bertingkat 70%, 80%, 85%,95%
dan 100% untuk proses dehidrasi; xylol dan parafin
cair untuk proses infiltrasi serta haemotoxylineosin
(H-E) sebagai bahan pewarnaan.
Pengamatan Preparat dan Analisis Data

Praparat organ yang telah dibuat, diamati dibawah
mikroskop cahaya dengan pembesaran 40x dan 100x.
Data yang diperoleh berupa gambaran histopatologi
yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL
Pemeriksaan Patologi Anatomi Makroskopis

Berdasarkan hasil pemeriksaan pasca kematian
(Lampiran 1) diketahui bahwa hiu paus memiliki
signalement (ciri khas hewan) sebagai berikut :
berjenis kelamin Jantan (Gambar 3) dengan warna
kulit memiliki pigmentasi keabuan berbintik putih pada
bagian atas dan pigmentasi merah muda  disebagian
tubuh bawah; bagian ekor memiliki sirip tegak vertikal
(Gambar 4) dan terdapat cacat bekas luka diujungnya;
ukuran lingkar tubuh atas 173 cm, lingkar tubuh tengah
107,5 cm dan lingkar tubuh bawah 67 cm dengan
ukuran panjang 6,3 meter, hal ini menunjukkan bahwa
usia hiu paus masih tergolong remaja (juvenil).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat
luka sayatan dengan panjang 29 cm, lebar 4 cm dan
kedalaman 27 cm pada bagian dada kiri (dorso lateral
et sinister regio thorax) (Gambar 5) yang dapat
diakibatkan oleh benda tajam (vulnus scisum), hal
ini bertentangan dengan  adanya dugaan bahwa hiu
paus mati diakibatkan luka akibat ditombak,
mengingat luka sayatan berbentuk pipih dan
mamanjang. Selain itu juga ditemukan adanya luka-
luka berbentuk garis-garis memanjang pada bagian
ventral abdomen (Gambar 6) yang dapat diakibatkan
karena gesekan benda semi-tumpul; terdapat abses
pada bagian anteriolateral et sinister dan diduga
terdapat jamur pada bagian dekat luka bagian dorso
lateral et sinistra serta munculnya aroma menyengat
dari tubuh spesimen akibat telah melewati fase rigor
mortis (kekakuan pasca kematian dalam proses
pembusukan).

Proses nekropsi menunjukkan bahwa organ
lambung hingga usus hiu paus penuh berisi makanan,
sehingga dapat dinyatakan bahwa hiu paus mati bukan
diakibatkan tidak  mendapat makanan selama 10 hari
terjebak di Kanal. Hal ini juga ditunjukkan dengan
gambaran lokasi yang mengindikasikan banyaknya
ikan-ikan kecil yang masuk disaluran intake kanal
sehingga menjadi sumber makanan sementara saat
hiu paus terjebak.

 Gambar 3:  Adanya klasper yang menandakan 
berjenis kelamin jantan 

 Gambar 4 : Ekor tegak vertikal  

Identifikasi Penyebab Kematian Hiu Paus (Rhincodon typus) di PLTU Paiton-Jawa Timur (Suhendro, M.D., et al)
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Pemeriksaan Histopatologi
Berdasarkan pengamatan empat jaringan hiu paus

yaitu jaringan kulit (integument), jantung, usus dan
lambung tidak menunjukan adanya lesi (jaringan yang
abnormal) akibat dari kelainan degeneratif maupun
tanda-tanda yang bersifat infeksius (Gambar 6, 7,

8). Namun, berdasarkan pengamatan histopatologi
pada jaringan lemak dibawah kulit ditemukan adanya
tanda – tanda autolisis (proses penghancuran sel)
(Gambar 10). Autolisis dapat disebabkan baik karena
proses pembusukan maupun akibat terpapar panas
sehingga menyebabkan degradasi jaringan.

 Gambar 5 : luka sayatan pada bagian ventral 
abdomen Gambar 6 : luka sayatan pada bagian ventral abdomen

 Gambar 6.  Histopatologi Lambung Hiu Paus 
Gambar                      

 7. Histologi Organ Jantung hiu paus 
 

 Gambar 8. Histopatologi Organ Usus hiu 
paus                                    

Gambar 9.  Histopatologi jaringan lemak 
hiu paus   Anamnesa

Berdasarkan hasil interview dengan 2 orang
karyawan PLTU Paiton yang bekerja disekitar lokasi

keberadaan hiu paus, diperoleh informasi  bahwa
kondisi hiu paus satu hari sebelum ditemukan mati
terlihat gelisah, sangat aktif dan sering muncul
dipermukaan. Berbeda halnya ketika hiu paus
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ditemukan awal di kanal, dalam kondisi tenang,
bergerak teratur dan jarang terlihat dipermukaan. Hal
ini menunjukkan adanya tanda-tanda stress baik
akibat perubahan kondisi lingkungan maupun akibat
penurunan imunitas tubuh.
PEMBAHASAN
PATOLOGI ANATOMI MAKROSKOPIS

Vulnus atau luka yang terdapat pada bagian dada
kiri hiu paus yang terdampar di kanal PLTU Paiton
termasuk dalam katagori vulnus scissum. Vulnus
scissum merupakan luka sayat atau iris yang di tandai
dengan tepi luka berupa garis lurus dan beraturan.
Vulnus scissum  biasanya dijumpai pada aktifitas
sehari-hari seperti terkena sayatan benda tajam
(seng, kaca, besi runcing), dimana bentuk luka
teratur.

Pada Bagian Ventral Abdominal hiu paus juga
terdapat vulnus eksoriasi. Vulnus eksoriasi
merupakan kejadian luka lecet/gores pada permukaan
epidermis akibat bersentuhan dengan benda
berpermukaan kasar. Luka ini banyak dijumpai pada
kejadian traumatik seperti terkena besi tumpul,
benturan dan lain sebagainya.

Selain itu, dijumpai pula abses atau timbunan yang
biasanya terjadi akibat suatu infeksi bakteri. Jika
bakteri terdapat dalam jaringan yang sehat, maka
akan terjadi infeksi. Infeksi tersebut menyebabkan
sebagian sel mati dan hancur, meninggalkan rongga
yang berisi jaringan dan sel-sel yang terinfeksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi
makroskopis inilah merujuk untuk dilakukannya
nekropsi dan pemeriksaan histophatologi untuk
mengetahui perubahan anatominya secara
mikroskopis melalui perubahan-perubahan yang
terlihat pada jaringan maupun sel.
HISTOPATOLOGI

Kulit merupakan pembalut tubuh yang berfungsi
sebagai alat pertahanan pertama terhadap penyakit,
perlindungan dan penyesuaian diri terhadap faktor
lingkungan yang mempengaruhi kehidupan ikan
(karena itu didalam kulit terdapat alat penerima
rangsangan (sensory receptor). Pemeriksaan dibawah
mirkoskop pada jaringan kulit tubuh hiu paus
menunjukkan terjadi autolysis. Autolisis dapat
disebabkan baik karena proses pembusukan maupun
akibat terpapar panas sehingga menyebabkan
degradasi jaringan.

Pada Pemeriksaan sistem pencernaan atau
interestinal organ Lambung dan usus tidak
menunjukan abnormalitas atau kejadian tidak normal
pada suatu jaringan maupun organ, hal ini ditunjukan
oleh vili-vili lambung dan usus yang tidak mengalami
erosi atau kerusakan vili. Pemeriksaan mikroskopis
pada system kardiovascular yaitu organ jantung pada
pengamatan tidak mengalami kelainan atau
kerusakan yang disebabkan oleh gangguan sirkulasi.
Pada pemeriksaan mikroskopis hanya ditemukan
kejadian autolisis  pada jaringan terluar tubuh yaitu
kulit yang disebabkan oleh adanya paparan panas
yang ekstrim.
KESIMPULAN

Secara deskriptif dapat dijabarkan bahwa luka-luka
yang tampak pada regio thorax (daerah dada) adalah
luka akibat benda tajam yang masih bersifat baru dan
belum menimbulkan gejala infeksius serta luka
sayatan pada bagian ventral diakibatkan gesekan
dengan benda semi-tumpul memanjang yang diduga
akibat gesekan dengan teralis kanal pasca kematian
atau saat evakuasi. Dengan demikian kematian hiu
paus bersifat non-infeksius atau tidak disebabkan oleh
infeksi agen penyakit. Autolisis jaringan lemak yang
ditemukan dapat disebabkan oleh proses pembusukan
jaringan pasca kematian serta diduga akibat terpapar
suhu air atau benda yang hangat hingga panas. Selain
itu adanya luka serta perubahan kondisi lingkungan
menyebabkan hiu paus berada dalam kondisi stress.
SARAN
1. Bagi peneliti : *Untuk peneguhan lebih lanjut

diperlukan pengamatan detail lokasi dan
pengambilan suhu air di lokasi ditemukannya
kematian hiu paus.
*Sampel jaringan kulit yang telah dikumpulkan
dapat digunakan untuk penelitian genetik, guna
memperkaya informasi terkait DNA hiu paus di
Indonesia.

2. Bagi Perusahaan PLTU Paiton, diharapkan adanya
upaya evaluasi sistem saluran intake kanal dalam
upaya pencegahan terulangnya kejadian serupa.

3. Bagi Pemerintah terkait, diperlukannya penelitian
lebih lanjut mengenai populasi, kondisi habitat dan
persebaran hiu paus di perairan Probolinggo dalam
upaya manajemen konservasi hiu paus yang lebih
baik.
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Lampiran 1 : 
BERITA ACARA 

Observasi Post Mortem Hiu Paus (Rhincodon typus) 
 

 
Tim Forensik Veteriner : 
1. drh. Dewa Ayu Putu Arie S. S. (Volunteer - WWF Indonesia) 
2. drh. Dwi Suprapti, M.Si           (Marine Species Coordinator - WWF Indonesia) 
3. M. Hadi Sutrisno (Asisten Tim Forensik – Mahasiswa Kedokteran Hewan Univ. Airlangga)  
Tanggal Observasi : 10Feb 2014 
Lokasi Observasi        : Intake Canal PLTU. Paiton Probolinggo  
Signalement  : 

Jenis Hewan : Hiu Paus  Species :Rhincodon typus 
Jenis Kelamin : Jantan  
Warna Kulit : Pigmentasi keabuan berbintik putih pada bagian atas dan pigmentasi merah 

muda  disebagian tubuh bawah 
Ekor : fin tegak vertikal dan terdapat cacat bekas luka diujungnya 
Usia  : Juvenil 
Panjang Tubuh : 6,3 M 
Diameter Tubuh : lingkar tubuh atas 173cm, lingkar tubuh tengah 107,5cm, lingkar tubuh bawah 

67cm 
  
Patologi Anatomi : 
4. Terdapat luka sayatan berukuran 4 cm dan memanjang kedalam 27 cm pada bagian 

dorsolateral et sinister regio thorax akibat benda tajam (vulnus scisum)  
5. Luka sayatan pada bagian ventral abdomen 
6. Abses pada bagian anteriolateral et sinister (pemeriksaan lebih lanjut)  
7. Diduga terdapat jamur pada bagian dekat luka bagian dorsolateral et sinistra (pemeriksaan 

lebih lanjut) 
8. Aroma menyengat akibat telah melewati fase rigor mortis 
 
Kesimpulan : 
9. Satwa telah mati lebih dari 8 jam 
10. Terjebak dalam waktu lama (sejak 31 januari) menyebabkan tingkat stress yang tinggi yang mempengaruhi imunitas. 
11. Luka diakibatkan oleh benda tajam mendukung terjadinya infeksi yang mempengaruhi 

penurunan imunitas. 
 
Tindak Lanjut  : Nekropsi dan Uji Histopatologi 

Identifikasi Penyebab Kematian Hiu Paus (Rhincodon typus) di PLTU Paiton-Jawa Timur (Suhendro, M.D., et al)
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TINGKAT PERJUMPAAN DENGAN HIU DAN MANTA DI LABUAN BAJO
DAN GILI MATRA SEBAGAI INFORMASI PENGELOLAAN

LEVEL OF CHANCE-SPOTTED OF SHARK AND MANTA IN LABUAN BAJO
AND GILI MATRA FOR MANAGEMENT SUPPORT INFORMATION

Derta Prabuning1, Naneng Setiasih2, Agus Priyantoro3, Richard Sills4, Andrew Harvey5
1Reef Check Indonesia

2Coral Reef Alliace
3Stasiun Karantina Ikan Kelas II Bima Wilayah Kerja Labuan Bajo

4South Sea Nomads, Gili Trawangan – Lombok
5Manta Watch

ABSTRAK
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan hiu dan manta sebagai salah satuprioritas pengelolaan perikanan, mengikuti masuknya beberapa spesies ke dalam CITES AppendixII. Provinsi NTT dan NTB yang merupakan wilayah ekologis dan ekonomis penting bagi duakelompok ikan tersebut, menjadikan dua daerah ini dapat menjadi wilayah percontohanpengelolaan perikanan hiu dan manta. Keberadaan hiu dan manta memainkan peran pentingdalam pengembangan kawasan pariwisata seperti Gili Matra dan Labuan Bajo. Untuk meningkatkanpengelolaan kawasan pariwisata tersebut, Reef Check Indonesia bersama operator penyediajasa wisata dengan dukungan IMACS melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat perjumpaanhiu dan manta dalam aktifitas penyelaman di Labuan Bajo dan Gili Matra. Studi dilakukan denganmengumpulkan data perjumpaan pemandu wisata selam dengan dua kelompok ikan ini selamabulan Desember 2013 – Mei 2014.  Hasil studi menunjukkan spesies yang paling sering dijumpaiadalah Whitetip reef shark (Triaenodon obesus) dengan peluang perjumpaan 54% dari 432penyelaman di Labuan Bajo dan 25% dari 371 penyelaman di Gili Matra. Lokasi dengan peluangperjumpaan tertinggi (50%) di Gili Matra adalah Shark Point dan Manta Point, sedangkan di LabuanBajo (80%) adalah North Passage, Golden Passage, Castle Rock, Crystal Rock dan Batu Bolong.Lokasi dengan tingkat perjumpaan manta di Labuan Bajo adalah Manta Alley, Karang Makasar,German Flag, Nusa Kode, Padar Kecil dan Mawan. Pengelolaan wisata yang berkelanjutan perludirancang dengan mengakomodasi pengelolaan hiu dan manta yang adaptif. Pelibatan sektorbisnis pariwisata dapat memberikan kontribusi strategis dalam penyediaan data dan informasihiu dan manta. Data informasi hiu dan manta dapat digunakan dalam pendugaan jumlah individumaupun distribusi beban penyelaman.

KATA KUNCI: penyelaman, perjumpaan, hiu, manta, Gili Matra, Labuan Bajo
ABSTRACT

The Ministry of Marine Affairs and Fisheries has assigned sharks and rays (manta ray) asfisheries management priority in Indonesia, in accordance to the listing of several species underthe CITES Appendix II. West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara are two provinces that areecologically and economically important for sharks and rays, making them important as a sourcefor lessons learned on shark and manta fisheries management for Indonesia. The presence ofshark and manta plays important role for tourism development in these areas, such as Gili Matraand Labuan Bajo. To support management efforts, Reef Check Indonesia in collaboration wtihmarine tourism providers and supported by IMACS undertook a study to assess the level of shark-manta encounters by recreational diving activities in Labuan Bajo and Gili Matra. The study wasconducted by compiling log-book data of dives from December 2013 to May 2014. It was found thatWhitetip reef shark (Triaenodon obesus) has the highest chance of encounter, with up to 54% of 432dives in Labuan Bajo and 25% of 371 dives in Gili Matra. Locations where chance of encounter arehigher for shark in Gili Matra (more than 50% spotted-chance) are Shark Point and Manta Point,while in Labuan Bajo (80% spotted-chance) are North Passage, Golden Passage, Castle Rock,Crystal Rock and Batu Bolong. Important location for manta encounter chance in Labuan Bajo areManta Alley, Karang Makasar, German Flag, Nusa Kode, Padar Kecil and Mawan. Sustainabletourism requires a well-designed management that accomodates adaptive management for sharksand rays. Involvement of tourism business could play key role to provide data and information ofsharks and manta. Such data are useful to monitor the condition of the species population and indiver distribution to meet the carrying capacity of the dive sites.
KEYWORDS: Diving, spotted-chance, shark, manta, Gili Matra, Labuan Bajo
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PENDAHULUAN
Secara geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat

(NTB) dan Nusa Tenggara Timor (NTT) terletak di
Segitiga Terumbu Karang Dunia. Letak strategis
tersebut mendukung tersedianya sumber protein,
potensi perekonomian, potensi pesisir bagi sektor
seperti pariwisata dan perikanan yang menjadi mata
pencaharian dan pendapatan daerah setempat.

Indonesia merupakan salah satu penghasil produk
perikanan hiu dan manta terbesar di dunia yang tidak
dipungkiri turut menyumbang pendapatan negara.
Seiring dengan menurunnya stok sumberdaya hiu dan
manta di wilayah barat Indonesia, tekanan
penangkapan bergerak ke bagian timur perairan
Indonesia. Nelayan penangkap hiu dan manta tersebar
di hampir seluruh wilayah NTB dan NTT. Sebagai
contoh, Tanjung Luar  di Lombok dan Lamakera di
Flores Timur yang merupakan dua sentra utama
aktifitas. Dengan terus meningkatnya tekanan
penangkapan, spesies-spesies hiu dan manta
tersebut termasuk bergerak masuk di dalam red-list
IUCN untuk spesies-spesies yang terancam punah
(www.iucnredlist.org).

Selain perikanan, hiu dan manta memiliki potensi
pariwisata yang tidak kalah besar. Sebagai contoh
pariwisata manta bersama ikan matahari (Mola Mola)
di Nusa Penida Bali mampu menarik 2700 wisatawan
setiap bulannya (Welly, M., dkk. 2011). Hiu dan manta
yang tercatat lebih dari 200 jenis di perairan Indonesia,
berkontribusi membangun reputasi Indonesia di dunia
internasional sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia
untuk melihat hiu dan manta.  Sayangnya, aktiftas
pengangkapan dan pengambilan sirip, bangkai hiu dan
membusuk merupakan pemandangan yang
mengerikan bagi para wisatawan manca negara yang
tentunya dapat mengurangi potensi dan pendapatan
dari sektor wisata.

Hingga saat ini, pengelolaan terhadap perikanan
hiu dan manta belum dilaksanakan secara optimal.
Upaya pemantauan belum dilakukan secara efektif,
data populasi, penangkapan, serta informasi sosial
ekonominya juga masih terbatas. Padahal data dan
informasi ini sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi
efektifitas pengelolaan, memberikan masukan penting
dalam mendukung pelaksanaan Rencana Aksi
Nasional Pengelolaan dan Konservasi Hiu (NPOA-
Shaks) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI).

NTT dan NTB merupakan wilayah percontohan
yang tepat bagi pengelolaan hiu dan manta di
Indonesia. Keberadaan hiu dan manta memainkan
peran penting dalam mendukung kesejahteraan
masyarakat melalui pengembangan kawasan
pariwisata di provinsi ini, secara khusus di Labuan
Bajo (NTT) dan Gili Matra (NTB). Untuk memastikan
pengelolaan wisata berkelanjutan perlu didukung
dengan tersedianya data rutin dalam mendukung
pengelolaan yang adaptif. Keterlibatan bisnis wisata
merupakan kunci dalam penyediaan data dan
informasi hiu dan manta.

Studi tingkat perjumpaan hiu dan manta ini
bertujuan untuk membangun pembelajaran tentang
melibatkan bisnis wisata ke dalam penyediaan data
perubahan komposisi dan/atau profil hewan dilindungi
(hiu dan manta) di lokasi wisata Labuan Bajo dan Gili
Matra.
METODE

Studi dilaksanakan selama 6 (enam) bulan pada
rentang waktu bulan Desember 2013 hingga Mei 2014,
yang difokuskan di Labuan Bajo (Nusa Tenggara
Timur) dan Gili Matra (Nusa Tenggara Barat).

Gambar 1.Lokasi penelitian
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Enumerator pengumpul data merupakan
sukarelawan dari para dive guide (pemandu
penyelaman); pemandu penyelam lokal dan asing.
Enumerator dilatih melalui workshop singkat tentang
latar belakang perlunya pengumpulan data, target
spesies yang didata dan tata cara pengisian logbook
penyelaman.

Metode pengambilan data adalah visual sensus
dalam aktifitas penyelaman yang kemudian diisikan
ke dalam logbook yang telah disediakan. Logbook
berisi catatan penyelaman yang terdiri dari tanggal
dan waktu penyelaman, lokasi, jumlah kapal yang
ada di lokasi, jumlah penyelam dan spesies target.
Spesies target terdiri dari penyu, hiu, manta, mamalia
laut dan jenis ikan/biota lainnya (ikan napoleon dan
bulu seribu). Khusus informasi manta, informasi
dispesifikasikan ke dalam profil lokasi dan tingkah
laku manta yang ditemukan. Data logbook
penyelaman dikumpulkan ke koordinator enumerator
dan/atau diunggah ke http://mantawatch.com.

Pengolahan data logbook penyelaman perjumpaan
dengan hiu dan manta dihitung menggunakan
perangkat lunak Microsoft Excel dengan cara
menggabungkan  seluruh logbook yang terkumpul,
melakukan verifikasi (nama, tulisan dan huruf), dan
kemudian diolah dengan langkah pivot-tabel. Pivot
tabel digunakan karena dapat mempermudah

pemilahan data sesuai pembahasan yang diinginkan
(http://www.excel-easy.com).
HASIL
Keterlibatan Bisnis Wisata

Terdapat 15 perusahaan wisata di Labuan Bajo
dan 25 perusahaan wisata di Gili Matra yang terlibat
dalam pengambilan dan pengisian data logbook.
Perusahaan umumnya merupakan Dive Operator. Dari
total perusahaan wisata, terdapat 25 dive enumerator
di Labuan Bajo dan 93 dive enumerator di Gili Matra
yang terlibat, dengan total ± 119 lokasi penyelaman
tersurvei.

Penyelaman tercatat sejumlah 1.458 log di Gili
Matra dan 799 log di Labuan Bajo. Penyelaman
tercatat merupakan jumlah total dimana penyelam
pamandu melakukan pengamatan, baik berjumpa
dengan spesies target maupun tidak.
Waktu Aktifitas Penyelaman

Puncak aktifitas penyelaman di kedua lokasi
berada pada pukul 9.00-15.00. Gili Matra mengalami
puncak aktifitas penyelaman pada rentang waktu
12.00-15.00, sedangkan Labuan Bajo pada rentang
pukul 9.00-12.00.

Gambar 2. Jam aktifitas penyelaman di kedua lokasi (Kiri: Gili Matra, Kanan: Labuan Bajo).
Spesies Paling Sering Ditemukan

Hasil studi menunjukkan di Labuan Bajo dan Gili
Matra terdapat masing-masing spesies yang paling
sering dijumpai (Gambar 3). Whitetip reef shark
(Triaenodon obesus) merupakan jenis hiu dengan
paling sering ditemukan yaitu 25% dari 371
penyelaman di Gili Matra dan 54% dari 432
penyelaman di Labuan Bajo. Spesies lain yang
dijumpai adalah Blacktip reef shark (Carcharhinus

melanopterus), Grey reef shark (Carcharhinus
amblyrhynchos) dan Whale shark ((Rhincodon typus).
Lokasi Perjumpaan Hiu dan Manta

Hasil studi menunjukkan lokasi paling sering
berjumpa hiu dengan peluang 50% di Gili Matra adalah
Shark Point dan Manta Point, dan peluang >80%
penyelaman di Labuan Bajo adalah North Passage,
Golden Passage, Castle Rock, Crystal Rock dan Batu
Bolong.
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Gambar 3.Peluang perjumpaan dengan hiu di

perairan Gili Matra. Keterangan: Chance
merupakan peluang berjumpa spesies,
#Logbook: shark are spotted merupakan
penyelaman yang sukses menjumpai
spesies.

 
Gambar 4.Peluang perjumpaan dengan hiu di

perairan Labuan Bajo. Keterangan: Chance
merupakan peluang berjumpa spesies,
#Logbook: shark are spotted merupakan
penyelaman yang sukses menjumpai
spesies.

 
Gambar 5. Peta lokasi berpeluang perjumpaan dengan

hiu di Gili Matra. Keterangan: (1) Shark Point,
(2) Manta Point. Peta oleh Manta Dive.

Gambar 6. Grafik lokasi berpeluang perjumpaan dengan
hiu di Gili Matra. (Keterangan: Chance
merupakan peluang berjumpa spesies,
#Logbook: shark are spotted merupakan
penyelaman yang menjumpai spesies, kode
(1-8, 2) adalah 1-8 jumlah spesies ditemui
dalam penyelaman, 2 jumlah spesies paling
sering ditemui dalam penyelaman).

Gambar 7. Peta lokasi berpeluang perjumpaan dengan hiu.
Keterangan: (1) North Passage, (2) Golden
Passage, (3) Castle Rock, (4) Crystal Rock dan
(5) Batu Bolong.

Gambar 8. Grafik lokasi berpeluang berjumpa manta
di Labuan Bajo. (Keterangan: Chance
merupakan peluang berjumpa spesies,
#Logbook: shark are spotted merupakan
penyelaman yang menjumpai spesies, kode
(1-8, 2) adalah 1-8 jumlah spesies ditemui
dalam penyelaman, 2 jumlah spesies paling
sering ditemui dalam penyelaman).

225-232 Tema: 3



229

Beberapa lokasi penyelaman penting untuk
perjumpaan manta di Labuan Bajo antara lain adalah
Manta Alley, Karang Makasar, German Flag, Nusa
Kode, Padar Kecil dan Mawan. Khusus untuk data

logbook manta dihasilkan dari pengambilan data
Manta Watch tahun 2010-2014. Hasil analisa data
logbook juga menjelaskan bulan tertentu dimana
manta melakukan reproduksi (mating).

Gambar 9.Peta lokasi perjumpaan manta di Labuan
Bajo. (1) Manta Alley, (2) Karang Makasar,
(3) German Flag, (4) Nusa Kode, (5) Padar
Kecil dan (6) Mawan.

 
Gambar 10. Grafik lokasi penting perjumpaan dengan

manta di Labuan Bajo.

 
Gambar 11. Aktifitas manta selama satu tahun. Warna hijau merupakan aktifitas manta melakukan reproduksi.
PEMBAHASAN

Pengelolaan hiu-manta dalam aspek pariwisata
berkelanjutan perlu didukung dengan pengambilan
data secara rutin untuk memantau kondisi dan tren
“populasi” megafauna tersebut. Data keterlibatan
bisnis wisata menunjukkan pentingnya pelibatan
bisnis wisata dalam pengambilan data untuk
pengelolaan. Keterlibatan bisnis wisata merupakan
role-model lainnya dari pengelolaan kolaboratif.
Pengelolaan kolaboratif dapat membantu pemangku
kepentingan dalam memperlebar penyerapan
sumberdaya pada kegiatan lainnya, seperti

sosialisasi, edukasi penyadartahuan dan penegakan
hukum, dan lain sebagainya.

Bagi Labuan Bajo dan Gili Matra, hiu dan manta
adalah aset untuk mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat lokal, melalui pengelolaan
wisata yang komperhensif. Dengan kemungkinan
perjumpaan 25% di Gili Matra dan 54% di Labuan
Bajo untuk spesies Whitetip Reef Shark merupakan
nilai unggulan untuk atraksi wisata (Gambar 3). Profil
prosentase perjumpaan hiu dapat menjadi alat untuk
meningkatkan rasa kebanggaan masyarakat sekitar
lokasi.

Tingkat Perjumpaan ……. di Labuhan Bajo dan Gili Matra sebagai Informasi Pengelolaan (Prabuning, D., et al)
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Hiu merupakan predator tingkat atas yang
memastikan terkendalinya populasi ikan yang turut
andil dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hiu
juga memakan hewan yang terluka atau sakit
sehingga bisa membersihkan dan menghilangkan
hewan dalam kondisi lemah, sehingga memastikan
kesehatan ekosistem laut bisa terjaga (Ayotte, 2005).

Data lokasi dijumpainya hiu menunjukkan
beberapa lokasi penyelaman memiliki potensi atraksi
hiu, dengan catatan kunjungan yang kurang. Data
perjumpaan hiu dapat menjadi perangkat untuk
melakukan pemerataan lokasi tujuan penyelaman. Di
Gili Matra, Shark Point merupakan lokasi penyelaman
paling sering dikunjungi, di sisi lain Jack Point
memberikan alternatif lain sebagai lokasi penyelaman
hiu, dengan catatan penyelaman di Jack Point masih
kurang dari 20 kali penyelaman. Untuk perjumpaan
hiu di Labuan Bajo, lokasi penyelaman paling sering
dikunjungi adalah Batu Bolong (80%). Aktifitas
penyelaman perlu di arahkan ke lokasi lain, seperti:
North Passage (>95%), Golden Passage (>95%),
Castle Rock dan Crystal Rock (>90%).

Data lokasi dijumpainya manta merupakan target
lokasi pengelolaan terutama dari aspek pengawasan
dan patroli. Maraknya perburuan manta maupun by-
catch perlu penanganan serius di lokasi terkait.

Berdasarkan data musim pemijahan manta terjadi
Maret-April dan September-November. Perlu
pengawasan serius melalui kesepakatan bersama
pada aktifitas penyelaman.

Informasi peluang perjumpaan dengan hiu dan
manta juga bermanfaat untuk pemerataan lokasi
penyelaman. Data informasi khusus spesies manta
dapat digunakan untuk pendugaan jumlah individu
manta yang ada di kawasan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Whitetip reef shark (Triaenodon obesus)
merupakan jenis yang paling sering dijumpai di kedua
lokasi studi, yaitu  Shark Point dan Manta Point di
Gili Matra, dan North Passage, Golden Passage,
Castle Rock, Crystal Rock dan Batu Bolong di
Labuan Bajo. Sedangkan lokasi penyelaman untuk
perjumpaan manta di Labuan Bajo adalah Manta Alley,
Karang Makasar, German Flag, Nusa Kode, Padar
Kecil dan Mawan. Musim pemijahan manta di Labuan
Bajo terjadi pada bulan Maret-April dan September-
November.

Dalam melaksanakan studi tingkat perjumpaan
dengan hiu dan manta, pelibatan operator wisata
sangat penting dalam pengumpulan data dan
monitoring hiu dan manta, terutama dalam hal
efektifitas dan efisiensi sumberdaya.
Saran

Saran dari studi ini adalah melanjutkan
pengambilan data secara rutin di Labuan Bajo dan
Gili Matra, serta dilakukannya replikasi pengambilan
data keseluruhan (Foto ID telah diambil oleh Manta
Watch) di lokasi lainnya, seperti: Nusa Penida,
Sangalaki, Bunaken, dan lain sebagainya yang juga
memiliki potensi.

Hasil studi dapat dikomunikasikan ke masyarakat
dan bisnis wisata melalui tampilan info grafis dan
pembuatan web-portal khusus informasi yang bersifat
open-data yang dapat diakses publik.

Melakukan pelembagaan dan adopsi standar
operasi dan prosedur pelibatan pelaku wisata dalam
monitoring hiu dan manta.
Ucapan Terima Kasih
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Lampiran
Lampiran 1. Form Dive Guide Logbook #1 – informasi Marine Mega Fauna umum

Lampiran 2. Form Dive Guide Logbook #2 – informasi khusus Manta Ray
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Lampiran 3. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan penyelaman dan pengambilan data
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ABSTRAK

Pelabuhan Perikanan PantaiMuncar, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu pusat
pendaratan hiu di Provinsi Jawa Timur. Aktivitas penangkapan hiu di PPP Muncar akhir-akhir ini
mulai mengalami penurunan karena beberapa regulasi dan isu ekologi dari dampak penangkapan
hiu. Nelayan mulai mengalami keresahan karena belum ada solusi permasalahan perikanan hiu
dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai komoditas alternatif
sebagai pengganti komoditas hiu dan solusi alternatif strategis bagi nelayan penangkap hiu di
PPP Muncar; selain itu perlunya sumber kajian guna implementasi regulasi dan pengambilan
keputusan. Metode penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui pengamatan
langsung, wawancara berupa purposive sampling dan pengisian kuesioner. Data sekunder
diperoleh melalui studi pustaka dan data statistik. Penyusunan solusi alternatif strategis perikanan
hiu dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT. Untuk mengetahui strategi yang diambil,
diidentifikasi berbagai faktor lingkungan internal dan eksternal secara sistematik dan dilanjutkan
dengan merumuskannya. Kemudian membandingkan antara faktor internal yaitu kekuatan
(Strengths) dan kelemahan (Weakness) dengan faktor eksternal yaitu peluang (Opportunities) dan
ancaman (Threats). Komoditas alternatif potensial sebagai pengganti komoditas hiu dapat berupa
ikan karang, cumi-cumi, dan pelagis kecil. Solusi alternatif strategis bagi nelayan hiu adalah
melakukan modifikasi armada dan pengalihan target penangkapan dari hiu menjadi komoditas
ikan-ikan potensial lain. Selain itu diperlukan implementasi peraturan yang telah diterbitkan, sistem
pendataan yang baik di lokasi pendaratan ikan, dan penerapan regulasi terhadap distribusi atau
ketulusarn (traceability) produk hiu yang diperdagangkan.
KATA KUNCI: Hiu, PPP Muncar , Strategi Alternatif, SWOT
ABSTRACT

Muncar Coastal Fishing Port, Banyuwangi is one of the shark fishing centers in East Java. Shark
fishing activities here have declined due to the impact of some regulatory and ecological issues
related to shark fishing. Fishermen are becoming anxious due to the absence of solutions for
shark fisheries problems.Therefore, it is necessary to do this research for alternative commodities
and strategic solution for shark fishermen in Muncar Coastal Fishing Port, as and additon to decision-
making assessment and regulation implementation. Primary data were collected through direct
observation, interview and questionnaires by purposive sampling. Secondary data were obtained
through literature and statistical data. Strategic solutions for alternatives to shark fisheries were
analysed through SWOT analysis approach. To determine the strategy, varieties of internal and
external factor were identified   systematically and sustainably by formulating them. These were
then compared to the internal factors such as strength, and weaknesses, with external factors,
namely opportunities and threats. Potential alternative commodities include reef fishes, squids,
and small pelagic fishes. Strategic solutions were fishing fleet modification and diversion targets
into other fishes as potential commodities. On the other hand, implementing the issued regulations,
correct data collection on landing site, and sharks product traceability, all need to be realized.
KEYWORDS: PPP Muncar, Shark,  Alternative Strategies, SWOT.
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PENDAHULUAN
Pelabuhan Perikanan PantaiMuncar menjadi salah

satu pusat pendaratan hiu di Pulau Jawa yang belum
menjadi perhatian banyak pihak. Informasi ini didapat
berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan
setempat, dimana mereka telah menangkap hiu
secara turun-temurun. Hiu merupakan ikan target dan
non-target yang didaratkan di PPP Muncar. Data
statistik perikanan tahun 2007-2010 menunjukkan
penangkapan hiu mencapai lebih dari 700 ton tiap
tahunnya. Produksi hiu pada periode tersebut berturut-
turut adalah  572. 089 kg (2007), 406 .053 kg (2008),
265 .258(2009), 293 .211 kg (2010), 135 .696 kg (2011),
213. 346 kg (2012), dan 50 .642 kg (2013). Produksi
hiu tersebut sejak tahun 2007 hingga 2013 mengalami
penurunan 91% (PPP Muncar, 2014).

Hiu sebagai target penangkapan nelayan yang
menggunakan alat tangkap rawai hiu (long line),  juga
sebagai hasil sampingan dari alat tangkap lainnya
seperti pukat cincin (purse seine) dan jaring insang
(gillnet). Tertangkapnya hiu sebagai -hasil sampingan
tetap menjadi nilai ekonomis bagi para nelayan. Hiu
yang tertangkap didaratkan dan dijual kepada para
pelaku usaha hiu.

Aktivitas penangkapan hiu di daerah tersebut
belakangan ini mulai mengalami penurunan. Isu
mengenai larangan penangkapan hiu telah diketahui
nelayan Dan hal tersebut memberikan dampak
kepada aktivitas penangkapan hiu. Berdasarkan
wawancara, dampak yang dirasakan oleh nelayan
penangkap hiu adalah menurunnya  harga daging hiu
yang signifikan selama  beberapa tahun terakhir.

Dikeluarkannya PERMEN KP No 59 tahun 2014
mengenai Larangan Keluar Hiu Koboi dan Hiu Martil
dari wilayah Indonesia menimbulkan permasalahan
bagi nelayan di PPP Muncar karena terkait dengan
mata pencaharian. Hiu koboi dan hiu martil adalah
salah satu komoditas perikanan dengan harga yang
relatif tinggi, terutama hiu koboi yang memiliki  ukuran
sirip punggung yang relatif besar dibanding beberapa
jenis hiu lain.  Berdasarkan observasi di lapangan,
diketahui bahwa harga sirip hiu dihargai sesuai dengan
ukurannya. Menyikapi PERMEN KP No 59 tahun
2014 tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan
setempat dibantu oleh pihak PPP Muncar mulai
melakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui
pemasangan poster, spanduk  gambar-gambar hiu
yang dilindungi. Gambar hiu yang dilindungi meliputi
hiu koboi dan hiu martil, dimana kedua jenis hiu
tersebut diketahui menjadi salah satu komoditas
penangkapan yang diharapkan nelayan hiu PPP
Muncar, namun karena tidak ada sosialisasi yang

dilakukan langsung untuk menjelaskan kebijakan
tersebut, nelayan memiliki pemahaman yang berbeda
dan meyakini bahwa jenis hiu tersebut dilarang untuk
dimanfaatkan.

Dampak yang terjadi akibat permasalahan tersebut
adalah banyak nelayan yang kehilangan pekerjaan
karena tidak adanya aktivitas penangkapan hiu.
Beberapa nelayan memilih pindah dari daerah Muncar
untuk melakukan penangkapan hiu dan mendaratkan
hasil tangkapannya di daerah lain. namun beberapa
nelayan hiu yang menggunakan rawai melakukan
beralih ke  menggunakan alat tangkap purse seine
kendati  jumlah nelayan purse seine  di di daerah
tersebut sudah banyak. Diketahui bahwa 94,81%
aktivitas masyarakat perikanan Muncar adalah
sebagai nelayan (Gustina, 2012). Alat tangkap purse-
seine yang digunakan untuk menangkap ikan lemuru
merupakan tipe alat tangkap dominan di daerah
tersebut..Adapun tujuan penelitian adalah memberikan
informasi mengenai komoditas alternatif sebagai
pengganti komoditas hiu dan solusi alternatif strategis
bagi nelayan penangkap hiu di PPP Muncar.
METODE

Penelitian ini dilaksanakan selama 12 bulan
dimulai dari Mei 2014 hingga April 2015 . Lokasi
penelitian Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar,
Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Data yang
dikumpulkan berasal dari data primer dan data
sekunder. Data primer meliputi karakteristik nelayan,
kondisi sosial ekonomi nelayan penangkap hiu,
sumberdaya ikan dan teknologi penangkapan ikan.
Sementara untuk data sekunder  meliputi data
produksi perikanan tangkap, kelembagaan, kebijakan,
peraturan penangkapan hiu dan wilayah aktivitas
penangkapan.

Data primer dikumpulkan melalui pengamatan
langsung, wawancara dan pengisian kuesioner.
Sedangkan data sekunder diperoleh melalui hasil
penelusuran kepustakaan, statistik perikanan, terbitan
jurnal ilmiah dan sumber lainnya yang mendukung.
Wawancara dan pengisian kuisioner dilakukan secara
purposive sampling terhadap narasumber yang
merupakan pihak-pihak yang mewakili berbagai unsur
yaitu pemerintah daerah, pengusaha dan nelayan,
LSM dan pakar/tokoh masyarakat yang memahami
pengelolaan perikanan dan/atau mengetahui kegiatan
perikanan tangkap di lokasi penelitian.

Penyusunan solusi alternatif strategis perikanan
hiu dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT.
Untuk mengetahui strategi yang diambil, maka
dilakukan analisis SWOT dengan mengidentifikasi
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berbagai faktor lingkungan internal dan eksternal
secara sistematik  dan dilanjutkan dengan
merumuskannya. Kemudian membandingkan antara
faktor internal yaitu kekuatan (Strengths) dan
kelemahan (Weakness) dengan faktor eksternal yaitu
peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats)
(Rangkuti, 2006).

Proses yang harus dilakukan dalam pembuatan
analisis SWOT agar keputusan yang diperoleh lebih
tepat perlu melalui tahapan sebagai berikut :
1) Tahap pengumpulan data yaitu pengumpulan data,

pengklasifikasian dan pra-analisis faktor eksternal
dan internal;

2) Tahap analisis yaitu pembuatan matriks internal
eksternal dan Matriks SWOT; dan

3) Tahap pengambilan keputusan.
Tahap pengambilan data internal dan eksternal

dilakukan dengan berbagai cara yaitu wawancara,
kuesioner maupun pengambilan data institusi terkait
secara langsung. Tahapan selanjutnya adalah
membuat matriks lingkungan internal (IFAS/internal
strategic factor summary) dan matriks lingkungan
eksternal (EFAS/external strategic factors summary)
dengan cara menentukan faktor-faktor yang menjadi
kekuatan dan kelemahan serta penentuan faktor-faktor
yang menjadi peluang dan ancaman. Matriks SWOT
selanjutnya dibuat untuk menjelaskan berbagai
alternatif yang mungkin untuk strategi pengelolaan.
Menurut Nurani (2010), menyebutkan bahwa
penyusunan matriks SWOT merupakan alat
pencocokan yang penting untuk mengembangkan
empat tipe strategi, dimana pencocokan memerlukan
kecermatan. Matriks ini dapat menggambarkan secara
jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang
dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki.

Tahapan yang terakhir yaitu pengambilan
keputusan, dalam tahapan ini perlu merujuk kembali
matriks l ingkungan internal-eksternal yang
menghasilkan posisi sistem saat ini, dengan melihat
posisi kuadran dari sistem sehingga dapat diketahui
kombinasi strategi yang tepat (Marimin, 2004).
HASIL

Berdasarkan data yang telah dihimpun didapatkan
hasil sebagai berikut :
Kekuatan (Strengths)
(1) Regulasi mengenai penangkapan, perdagangan,

dan distribusi hiu
(2) Dukungan dari pemerintah setempat untuk

menghapus kegiatan penangkapan hiu. Dukungan

tersebut berupa penempelan berbagai poster jenis-
jenis ikan hiu yang dilindungi secara tidak langsung
memberitahukan kepada nelayan untuk tidak
menangkap ikan tersebut.

(3)  Potensi perikanan tangkap dengan komoditi hasil
tangkapan selain hiu masih dapat dimanfaatkan.
Berdasarkan wawancara kepada DKP Kabupaten
Banyuwangi (2014) dan nelayan, harga rata-rata
tertinggi ada pada penjualan jenis-jenis udang dan
ikan karang dalam keadaan hidup.

(4) Daerah penangkapan yang luas dan masih dapat
dimanfaatkan. Daerah penangkapan di PPP
Muncar berada pada WPP 713. Berdasarkan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 45
tahun 2011 mengenai Estimasi Sumberdaya Ikan
diketahui bahwa pada WPP 713 dengan potensi
ikan yang masih dapat dimanfaatkan.

(5) Berdasarkan wawancara dengan nelayan, harga
hiu terus menurun hingga mengurangi keuntungan
kegiatan penangkapan hiu.

(6). Diberlakukannya sistem ketelusuran (traceability)
pada jenis-jenis hiu yang akan diperdagangkan
terutama untuk produk hiu eksport.\

Kelemahan (Weakness)
(1) Kurangnya sosialisasi mengenai pelarangan hiu

serta tidak adanya pendampingan pasca
sosialisasi. Hal  tersebut menimbulkan
kesalahpahaman nelayan dalam pemanfaatan hiu.

(2) Kurangnya pemantauan dan pengawasan dari
pihak pemerintahan setempat. Hal ini
menyebabkan penangkapan hiu dilakukan terus
menerus oleh nelayan tanpa adanya kontrol
secara langsung oleh pemerintah daerah di PPP
Muncar.

(3) Kegiatan perikanan hiu melibatkan cukup banyak
pelaku usaha yaitu dengan jumlah total pihak yang
terlibat sebanyak 97 KK yang terdiri atas 50 KK
dalam aktivitas penangkapan, 30 KK dalam
aktivitas pedagangan, dan 17 KK dalam proses
pengolahan.

(4) Tidak adanya pekerjaan alternatif lain bagi nelayan
penangkap hiu dikarenakan jumlah nelayan
penangkapan ikan lemuru memiliki banyak
saingan. Kenaikan jumlah nelayan ini diakibatkan
adanya banyaknya nelayan-nelayan yang berasal
dari daerah luar Muncar bermigrasi ke daerah
Muncar, sehingga terjadi penambahan jumlah
nelayan. Penambahan nelayan ini mempengaruhi
penambahan jumlah alat tangkap yang ada di
daerah Muncar dari tahun 2006 sampai dengan
2010 (Perdana, 2012).

(5) Kurangnya kapasitas pihak pelabuhan dalam
mengidentifikasi jenis-jenis hiu yang didaratkan
menyulitkan proses pencatatan jenis hiu yang
diatur dan belum diatur didalam kebijakan KKP.
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Tabel tersebut diatas menyajikan matriks
lingkungan internal pada peralihan penangkapan hiu.
Berdasarkan matriks lingkungan internal diketahui
bahwa dalam pengelolaan solusi strategis
penangkapan hiu di PPP Muncar masih memiliki
kelemahan yang harus diatasi agar dapat meraih
peluang dengan memanfaatkan kekuatan yang
dimiliki.

Selanjutnya analisis lingkungan eksternal
diperlukan untuk melihat peluang-peluang yang dapat
dimanfaatkan untuk menentukan strategi peralihan
penangkapan hiu di PPP Muncar (Tabel 1.2). Selain
itu, persiapan menghadapi atau meminimalisir
ancaman yang akan terjadi. Adapun faktor eksternal
(kekuatan dan kelemahan) dijelaskan sebagai berikut:
Peluang (Opportunities)
(1) Tenaga penangkapan berjumlah besar.

Berdasarkan data perikanan PPP Muncar
Kabupaten Banyuwangi (2010) terdapat sekitar
13.000 nelayan yang aktivitas penangkapannya
berpusat di PPP Muncar.

(2) Kedekatan dengan pasar strategis dan jalur
ekspor. Keberadan PPP Muncar yang strategis
dan potensial dengan daerah Surabaya dan
Denpasar menunjukkan bahwa potensi PPP
Muncar dalam menduduki pasar ekspor terbilang

tinggi. Didukung pula dengan infrastruktur bandar
udara internasional di Surabaya dan Denpasar.

(3) Pengadaan palka fiber pada armada
penangkapan. Hal ini benar-benar dimanfaatkan
oleh usaha penangkapan di PPP Muncar untuk
memenuhi kebutuhan ikan segar di wilayah sekitar
Kabupaten Banyuwangi.

(4) Promosi potensi perikanan. Beberapa kegiatan
promosi telah dilakukan oleh PEMDA Kabupaten
Banyuwangi tentang potensi dan peluang
pengembangan perikanan di Muncar dengan
melalui internet, pembagian buku profile potensi
perikanan, perayaan tolak bala di laut yang
dipublikasi secara luar, dan lainnya (Mustarudin,
2012).

Ancaman (Threats)
(1) Penangkapan hiu yang menguntungkan. Menurut

hasil observasi di lapangan, keuntungan ini diterima
oleh semua stakeholder perikanan disekitar PPP
Muncar. Mulai dari nelayan, bakul, pengolah hingga
masuk retribusi.

(2) Nelayan berencana pindah lokasi pendaratan hasil
tangkap dari PPP Muncar Kabupaten Banyuwangi
yang berdampak akan mengurangi jumlah nelayan
aktif di wilayah PPP Muncar.

(3) Permintaan produk perikanan hiu besar.
Permintaan ekspor produk perikanan khususnya

Tabel 1. Matriks analisis lingkungan internal
No Faktor internal 

Kekuatan 
S1 S2 

 
S3 
S4 
S5 

 
Adanya pelarangan penangkapan hiu Dukungan dari pemerintah setempat untuk menghapus kegiatan penangkapan hiu 
Potensi perikanan tangkap komoditi selain hiu masih dapat dimanfaatkan 
Daerah penangkapan di WPP 713 masih dapat dimanfaatkan 
Sistem  traceability pada beberapa jenis hiu 

Kelemahan 
W1 W2 
W3 
W4 
W5 

 
Tidak adanya sosialisasi mengenai pelarangan hiu dari pihak pemerintah Kurangnya pengawasan dari pihak pemerintahan setempat 
Nelayan penangkap hiu memiliki jumlah yang besar 
Tidak adanya pekerjaan alternatif lain bagi nelayan penangkap hiu 
Kurangnya kapasitas petugas pelabuhan dalam identifikasi jenis hiu  Tabel 1.2 Matriks analisis lingkungan eksternal

No Faktor eksternal 
Peluang 

O1 O2 
O3 O4 

 
Tenaga penangkapan berjumlah besar Kedekatan dengan pasar strategis dan jalur ekspor 
Pengadaan palka fiber pada armada penangkapan Promosi potensi perikanan 

Ancaman 
T1 T2 
T3 

 
Penangkapan hiu yang menguntungkan Nelayan berniat pindah dari PPP Muncar 
Permintaan produk perikanan hiu besar  
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hiu tergolong tinggi, sehingga secara langsung
meningkatkan upaya penangkapan.
Berdasarkan Tabel 2. pengelolaan solusi strategis

penangkapan hiu di PPP Muncar saat ini memiliki
ancaman yang harus segera di hindari. Hal yang perlu
dilakukan untuk mengatasi ancaman yang ada yaitu
dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki.

Hasil matriks lingkungan internal dan eksternal
dibentuk perumusan pengelolaan solusi strategis
penangkapan hiu di PPP Muncar. Alternatif strategi
diformulasikan atau dirumuskan berdasarkan

kombinasi faktor internal eksternal dalam model
matriks SWOT. Perumusan menghasilkan empat
kategori strategi (Rangkuti, 2006) yaitu: [1] Strategi
S-O, memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang;
[2] Strategi W-O, memanfaatkan peluang untuk
meminimalkan kelemahan; [3] Strategi S-T,
menggunakan kekuatan untuk menghindari atau
mengurangi dampak ancaman; [4] Strategi W-T,
merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk
mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman.
Alternatif pengelolaan solusi strategis penangkapan
hiu di PPP Muncar telah dirumuskan dalam matriks
SWOT sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3.Matrik SWOT pengelolaan solusi strategis penangkapan hiu di PPP Muncar
 KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 

1.Adanya pelarangan 
penangkapan hiu 2.Dukungan dari pemerintah 
setempat untuk menghapus kegiatan penangkapan hiu 

3.Potensi perikanan tangkap komoditi selain hiu masih 
dapat dimanfaatkan 4.Daerah penangkapan di 
WPP 713 masih dapat dimanfaatkan 

5.Sistem  tracebility pada beberapa jenis hiu 

1. Tidak adanya sosialisasi 
mengenai pelarangan hiu dari pihak pemerintah 

2. Kurangnya pemantauan dan pengawasan dari 
pihak pemerintahan setempat 

3. Nelayan penangkap hiu memiliki jumlah yang besar 
4. Tidak adanya pekerjaan alternatif lain bagi nelayan 

penangkap hiu 5. Kurangnya kapasitas 
petugas pelabuhan dalam identifikasi jenis hiu 

PELUANG (O) 
1. Tenaga penangkapan berjumlah besar 
2. Kedekatan dengan pasar strategis dan jalur ekspor 
3. Pengadaan palka fiber pada armada 

penangkapan 4. Promosi potensi 
perikanan 

Strategi SO: 
1. Pemetaan fishing ground berdasarkan jumlah 

armada dan WPP untuk perikanan tangkap 
terpadu (S2,S3,O1,O2) 2. Inventarisasi ulang alat 
penangkap ikan yang menunjang penangkapan 
komoditi udang, ikan pelagis kecil, cumi-cumi, 
dan ikan karang (S3,S4, O2) 

3. Mengalihfungsikan armada hiu menjadi 
armada transportasi ikan karang (S3,S4,O2,O3) 

4. Pengembangan usaha komoditi udang dan ikan 
karang dalam keadaan segar 
(S1,S2,S3,O1,O2,O3) 

Strategi WO: 
1. Sosialisasi secara intensif terkait rencana 

pengelolaan dan kebijakan hiu kepada 
pelaku perikanan (W1,W3,O1,O4) 

2. Penguatan penegakkan hukum dengan MCS 
(monitoring, controlling, suvailence) secara 
terpadu terutama pada rantai perdagangan hiu 
(W2,W3,W4,O1,O4) 3. Penguatan kapasitas 
dalam penangkapan ikan komoditi udang dan ikan 
karang yang ramah lingkungan (W4,O2,O3) 

 

 

Internal  

Eksternal 
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ANCAMAN (T) 
1. Penangkapan hiu yang 

menguntungkan 
2. Nelayan berencana 

pindah lokasi pendaratan 
ikan dari PPP Muncar 3. Permintaan produk 
perikanan hiu besar 

Strategi ST: 
1.Mengadakan sosialisasi 

dan kampanye pentingnya 
hiu dalam perikanan 
berkelanjutan dan 
pelarangan pemanfaatan jenis hiu yang populasinya 
terancam kepada pelaku usaha penangkapan hiu 
melalui berbagai media informasi (S1,S4,T1,T4) 

2. Memperkuat sistem pendataan perikanan di 
lokasi pendaratan ikandalam mendukung 
penerapan sistem 
ketelusuran produk hiu 
yang diperdagangkan 
(S1,S5,T1,T3) 

3..Mendorong adanya 
kebijakan daerah dalam 
pengaturan perdagangan 
dan konsumsi produk hiu  
di Banyuwangi (S1, S4, 
T1, T2) 

 

Strategi WT: 
1. Peningkatan pengetahuan 

stakeholder perikanan di 
PPP Muncar mengenai 
pengelolaan hiu saat ini 
(W1,W2,W3,W4,T1,T2,T3) 2. Mendorong pemerintah 
terkait dalam membangun sarana dan prasarana 
penunjang komoditi alternatif (udang dan ikan 
karang) (W3,W4,T2) 3. Peningkatan frekuensi 
pengawasan sumberdaya ikan (W2,W3,W4,T1,T3) 

4. Pemberian reward kepada 
yang menjaga pelestarian 
hiu kepada lembaga/LSM 
atau nelayan dan 
pemberian punishment 
untuk pelanggaran dalam 
operasi penangkapan 
usaha skala kecil dan 
besar 
(W1,W2,W3,W4,T1,T2,T3) 

 PEMBAHASAN
Hasil analisis terhadap pengelolaan penangkap hiu

di PPP Muncar menghasilkan 14 (empat  belas) solusi
strategis yang diharapkan dapat mengalihkan kegiatan
penangkapan hiu. Solusi strategis tersebut terdiri dari
kombinasi kekuatan dan peluang (SO), kelemahan
dan peluang (WO), kekuatan dan ancaman (ST), serta
kelemahan dan ancaman (WT).

Kombinasi strategi berdasarkan kekuatan dan
peluang (SO) menghasilkan solusi yaitu perlunya
pengadaan kegiatan pemetaan daerah penangkapan
(fishing ground ) berdasarkan jumlah armada dan
Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk
perikanan tangkap terpadu. Hal ini berkaitan dengan
keberlanjutan pengelolaan perikanan agar dapat
dimanfaatkan secara merata dan optimal.
Harapannya usaha penangkapan hiu dapat dialihkan
melalui pengembangan usaha komoditi udang,
pelagis kecil, cumi-cumi, dan ikan karang dalam
keadaan segar. Daerah penangkapan nelayan hiu
meliputi WPP 713, yaitu Perairan antara selat
Makassar hingga Selat Bali. Berdasarkan KEPMEN
KP No 45 tahun 2011 mengenai Estimasi Sumberdaya
Ikan di WPP RI, diketahui sumberdaya yang masih
dapat dimanfaatkan pada WP 713 meliputi ikan
karang, pelagis kecil, dan cumi-cumi.  Terkait dengan

kondisi ikan yang sehat dapat meningkatkan harga
jual, dengan demikian pemasukan nelayan juga akan
meningkat. Berdasarkan kondisi di lapangan diketahui
bahwa nelayan  hiu di PPP Muncar memiliki
kemampuan dalam kegiatan penangkapan ikan
pelagis. Berbeda hal nya dengan penangkapan udang,
cumi-cumi, dan ikan karang. Diperlukan sosialiasi,
pelatihan nelayan, serta kajian ekonomis lebih lanjut.
Efek jangka panjang dalam solusi ini adalah
pemerataan penangkapan dan peningkatan
pendapatan nelayan.

Perlu adanya upaya dalam inventarisasi alat
penangkap ikan yang menunjang penangkapan
komoditi udang dan ikan karang dalam proses transisi
menyesuaikan target tangkapan yang
direkomendasikan. Dalam memastikan proses
distribusi ikan yang tertangkap memiliki nilai jual yang
tinggi, maka perlu adanya upaya penanganan yang
baik, terutama pada komoditi ikan karang hidup. Selain
itu penanganan dalam melakukan transportasi perlu
desain berinsulin untuk memastikan kualitas ikan –
tetap dalam kondisi baik dan segar. Oleh karena itu
disarankan dapat mengalih fungsikan armada hiu
menjadi armada transportasi ikan karang. Armada
umumnya memiliki palka yang cukup besar, namun
kendala yang ditemukan adalah konstruksi palka
yang konservatif sehingga tidak memungkinkan
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melakukan transportasi ikan dalam kondisi hidup.
Maka diperlukan solusi berupa desain konstruksi
palka transportasi ikan hidup.

Kombinasi strategi berdasarkan kelemahan dan
peluang (WO) menghasilkan solusi berupa perlunya
sosialisasi secara intensif dalam memberikan
pemahaman pelaku perikanan terkait pengelolaan dan
kebijakan hiu. Diharapkan pelaku perikanan memiliki
pemahaman yang sama dalam memastikan usaha
perikanan yang berkelanjutan dan memahami jenis
hiu dan pari yang sebaiknya tidak dimanfaatkan
secara berlebih terutama pada jenis yang sudah
terancam punah dan telah
diatur.(refrensi...KepmenKP?.) Terkait upaya
penegakan hukum yang berlaku dapat melalui system
MCS (monitoring, controlling, suvailence) secara
terpadu antar lembaga. Disarankan sistem MCS yang
dilakukan lebih berfokus pada penegakan hukum pada
rantai perdagangan produk hiu yang tidak memiliki
traceability yang jelas.

Nelayan Muncar sebagian besar memiliki
kapasitas dalam penangkapan ikan pelagis kecil, ikan
karang dan cumi. Namun tetap perlu dilakukan studi
kelayakan terlebih dahulu untuk memastikan tingkat
kepatuhan sesuai dengan prinsip perikanan yang
berkelanjutan. Seperti Penangkapan yang selektif,
mampu melakukan penanganan hasil tangkapan
sampingan biota dilindungi seperti penyu, hiu dan
mamalia laut, bersedia memberikan informasi hasil
tangkapan untuk mendukung data statistik  perikanan.

Kombinasi strategi berdasarkan kekuatan dan
ancaman (ST) menghasilkan solusi strategis berupa
sosialisasi, implementasi peraturan, pengaturan
sistem pemasaran, dan upaya memperkuat sistem
pendataan di lokasi pendaratan ikan. Sosialisasi dan
kampanye sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu
yang singkat, namun melalui proses edukasi yang
bertahap dan pengawasan pasca-sosialisasi berupa
implementasi oleh pihak terkait. Selain itu, melalui
sistem pendataan yang akurat dan terpadu antar
lokasi pendaratan ikan, didapatkan juga data yang
akurat guna melakukan kajian-kajian lain yang dapat
dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dukungan
kebijakan daerah dalam memperkuat praktik
perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan
melalui pengaturan perdagangan dan konsumsi hiu
juga merupakan solusi lain yang efektif dalam
menekan pemanfaatan produk hiu yang dilindungi
secara lokal..

Kombinasi strategi berdasarkan kelemahan dan
tantangan (WT) menghasilkan solusi strategis berupa
edukasi bagi pengguna (stakeholder), peningkatan

frekuensi pengawasan, dan sistem pemberian
penghargaan (reward-punishment). Dukungan sarana
dan prasarana penanganan hasil tangkapan dari
pemerintah dan pelaku perikanan lainnya dalam
menunjang perdagangan komoditi udang, pelagis kecil
dan ikan karang perlu dipertimbangkan sebagai proses
transisi nelayan yang mentargetkan hiu. Strategi
kelemahan dan ancaman adalah strategi yang pada
kenyataannya paling sulit untuk direalisasikan.
Diperlukan dukungan multisektoral dari pihak-pihak
terkait baik pemerintah dalam  hal ini Kementerian
Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian
Perdagangan, stakeholder, dan masyarakat lokal.
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data daninformasi
tersebut diatas, maka dapat disimpulkan  sebagai
berikut : 1. Komoditas potensial yang dapat
dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti hiu sebagai
ikan target adalah ikan pelagis kecil, cumi-cumi,
udang, dan ikan karang hidup; dan 2.Solusi alternatif
strategis guna mengalihkan penangkapan hiu, yang
meliputi modifikasi armada dan pengalihan target
penangkapan dari hiu menjadi komoditas ikan-ikan
potensial lain, implementasi peraturan yang telah
diterbitkan,sistem pendataan yang baik di lokasi
pendaratan ikan, dan penerapan regulasi terhadap
distribusi atau ketulusuran (traceability) produk hiu
yang diperdagangkan.

Saran untuk memperkuat solusi strategis
pengalihan operasi penangkapan hiu di PPP Muncar
Kabupaten Banyuwangi adalah : 1. Diperlukan
kerjasama berbagai pihak terkait untuk merealisasikan
pengalihan operasi penangkapan secara optimal;
2.Perlu kajian kelayakan usaha dalam pengalihan
usaha penangkapan hiu ke usaha lainnya; dan 3. Perlu
kajian dari multidisiplin ilmu untuk menyempurnakan
strategi pengalihan penangkapan hiu.
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ABSTRAK
Potensi sumber daya ikan hiu martil terdapat di sepanjang garis pantai Provinsi Jawa Timur.

Hiu ini sering diburu nelayan karena memiliki nilai ekonomi  tinggi. Kabupaten Lamongan
merupakan salah satu sentra perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur, memiliki kelimpahan
ikan hiu martil jenis Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran, dan Sphyrna zygaena. Penangkapan hiu
martil merupakan hasil tangkapan sampingan (by catch). Penelitian ini berlokasi di PPN Brondong.
Alasan pemilihan lokasi disebabkan di TPI ini banyak dijumpai kumpulan ikan hiu martil yang
diperdagangkan. Padahal, jenis ikan hiu martil masuk daftar Apendix CITES II yang berarti termasuk
daftar spesies yang tidak terancam punah, namun mungkin akan terancam punah bila
perdagangannya dilakukan tanpa ada regulasi. Permasalahannya adalah: (a) belum ada kajian
tentang penangkapan ikan hiu martil; (b) pengelolaannya belum jelas; (c) belum ada strategi
pengelolaan hiu martil di kawasan ini. Tujuan penelitian adalah: (a) melakukan kajian apa? Mengkaji
penangkapan ikan hiu martil oleh nelayan; (b) pengelolaan penanganan ikan hiu berbasis Co-
manajemen;dan (c) menyusun strategi pengelolaan. Ada tiga metode yang digunakan yaitu: (a)
metode kualitatif; (b) metode Parsial Least Square (PLS) dan (c) metode Analytical Hierarchy
Process (AHP). Hasil penelitian menunjukan bahwa penangkapan ikan hiu martil di PPN Brondong
Lamongan belum memiliki payung hukum yang jelas. Pendekatan Co-manajemen mensyaratkan
adanya keterlibatan para pemangku kepentingan, yaitu masyarakat, pemerintah dan swasta dalam
proses pengelolaan ikan hiu. Sedangkan strategi pengelolaannya mencakup adanya regulasi,
pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ikan hiu yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta
pengelolaan ikan hiu yang berazaskan pada kedaulatan, keberlanjutan dan kemakmuran
masyarakat nelayan.
KATA KUNCI : Hiu martil, model pengelolaan, Co-manajemen, PPN Lamongan
ABSTRACT

Hammerhead shark resource potential are found along the coast line of East Java province.
These sharks are often fished by fishermen due to their high economic value. The district of
Lamongan is one of the capture fisheries center of East Java province, where hammerhead sharks
(Sphyrna lewini, S. mokarran, and S. zygaena) can be found in large numbers as by catch products.
This research took place at PPN Brondong, which is chosen since large amounts of hammerheads
are traded here, despite them being listed in the CITES Appendix II, meaning that these sharks are
not thratened by extinction, however their trade needs to be regulated. There are several problems
in relation to this: (a) no assessment has ever been done on the capture of hammerhead sharks;
(b) their management is still unclear; (c) there is currently no management strategy for hammerhead
sharks in this area. The aim of this research is to carry out assessment on: (a)  hammerhead shark
fisheries; (b) co-management based hammerhead shark fisheries management; and (c) design a
management plan. There are three methods used: (a) qualitative method; (c) Partial Least Square
(PLS) methof; and (c) Analytical Hierarch Process (AHP) method. Research results show that the
capture of hammerhead sharks in PPN Brondong does not yet have a clear legal base. Co-
management approach requires the involvement of stakeholders, namely local people, government,
and private sector in the shark management process. While the management strategy include
regulations, understanding among local people on the high value use of shark resource, and shark
management based on sovereignity, sustainability, and well-being of local fishermen.
KEYWORDS: Hammerheads, model of management, Co-management, VAT Lamongan
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PENDAHULUAN
Potensi sumber daya ikan hiu martil terdapat di

sepanjang garis pantai Provinsi Jawa Timur. Jenis hiu
ini sering diburu oleh nelayan karena memiliki nilai
ekonomi  tinggi dan hampir semua bagian tubuhnya
dapat dimanfaatkan. Indonesia merupakan penangkap
ikan hiu terbesar di dunia dan sayangnya regulasi
khusus mengenai pengelolaan sumberdaya hiu belum
ada (Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan,
2013). Walaupun Peraturan Menteri Kelautan dan
perikanan Nomor 59/Permen-KP/2014 tentang
larangan pengeluaran ikan hiu martil (Sphyrna spp.)
dari wilayah Negara RI, sudah diterbitkan sejak 11
Desember 2014. Namun Permen tersebut memiliki
batasan waktu berlakunya sampai tanggal 30
November 2015. Usaha maksimalisasi perikanan
tangkap akan menyebabkan kerusakan ekologi dan
kerugian ekonomi. (Damongilala, 2008).

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu
sentra perikanan tangkap di Provinsi Jawa Timur. Jenis
ikan hiu martil di kawasan ini terdiri dari Sphyrna lewini,
Sphyrna mokarran, dan Sphyrna zygaena. Jenis ikan
hiu ini setiap hari diperdagangkan di Tempat
Pelelangan ikan (TPI) di PPN Brondong. Menurut
Rudyani et al. (2013) Pelabuhan Perikanan Brondong
memiliki potensi strategis dalam pengembangan
perikanan dan kelautan dan berfungsi sebagai titik
temu yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi
di laut dengan ekonomi di darat. Menurut Asmurfi
(2015) ikan hiu martil merupakan produk penangkapan
sampingan (by-catch), tetapi juga pada akhirnya akan
menjadi target penangkapan.

Permasalahan utama di kawasan PPN Brondong
adalah: penangkapan ikan hiu sebagai hasil
tangkapan sampingan (by-catch) tidak dapat dihindari.
Hal ini disebabkan belum ada kajian tentang
penangkapan ikan hiu martil. Kondisi ini berakibat
kepada pengelolaan belum jelas, termasuk belum ada
strategi pengelolaan hiu martil di kawasan ini. Tujuan
penelitian adalah: (a) Mengkaji penangkapan ikan hiu
kepala martil oleh nelayan; (b) pengelolaan
penanganan ikan hiu berbasis Co-management (Co-
management diformulasikan dalam bentuk beberapa
pengaturan pembagian kekuasaan antara Negara dan
komunitas pengguna sumber daya); (c) menyusun
strategi pengelolaannya.
METODE

Kegiatan penelitian dilakukan mulai Bulan maret
2015 sampai pada pertengahan Mei 2015 di PPN
Brondong. Untuk tahap awal dilakukan wawancara
dengan pejabat PPN Brondong dan dilanjutkan
penyebaran angket kepada 20 orang sebagai
sampling. Setelah itu dilakukan pengolahan data
dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) dan
Analytical Hierarchy Process (AHP) (Ghozali, 2008).

PLS dapat menganalisis konstruk yang dibentuk
dengan indikator refleksif dan indikator formatif.
Indikator refleksif memandang (secara matematis).
Sedangkan indikator formatif memandang (secara
matematis) indikator seolah-olah sebagai variabel
yang mempengaruhi variabel laten (Solimun,2006).

Tabel 1. Variabel dan Indikator Dalam PLS
No Variabel dan Indikator 

1 

Regulasi PPN tentang Penangkapan Hiu Martil (X) 
- Regulasi tentang alat tangkap (x1) - Regulasi tentang proses penangkapan ikan (x2) 
- Regulasi penjualan ikan (x3) - Ketegasan petugas PPN (x4) 
- Ketelitian petugas PPN (x5) - Penerapan sanksi (x6) 

2 
Penangkapan Hiu Martil (Y1) - Intensitas Penangkapan (Y1.1) 

- Kuantitas Penangkapan (Y1.2) - Perencanaan penangkapan (Y1.3) 
- Penggunaan Trawl sebagai alat tangkap (Y1.4) 

3 
Populasi Hiu Martil (Y2) 

- Intensitas melihat Hiu Martil (Y2.1) 
- Jumlah Hiu Martil (Y2.2)  Proses analisis secara hirarki (Analytical Hierarchy

Process) adalah bentuk pengambilan keputusan
dengan banyak kriteria (multiple Criteria ) (Saaty,
1986).
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dilakukan dengan membuat sebuah model struktural
konseptual yang dapat dilihat pada gambar dibawah
ini.

HASIL
Pada pemodelan persamaan struktural

pendekatan PLS, beberapa pengujian yang dilakukan

Gambar 1.Model Struktural Konseptual
1. Pengujian Asumsi Linieritas

Berdasarkan pada hasil pengujian asumsi linieritas
nilai probabilitas untuk model linier lebih kecil dari
0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi
linieritas model struktural sudah terpenuhi.

2.  Pengujian Goodness of Fit Model Struktural (Inner
Model)
Pengujian Goodness of Fit model struktural pada

inner model menggunakan nilai predictive-relevance
(Q2). (Ghozali, 2008)

Tabel 2. R2dan Q2 Model Struktural

Model Struktural R2 Q2 
Model 1 0,186 0,569 Model 2 0,471 

 Hasil perhitungan memperlihatkan nilai predictive-
relevance (Q2) sebesar 0,569 atau 56,9%. Nilai ini
mengindikasikan bahwa keragaman data dapat
dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 56,9%.
Sedangkan sisanya 47,1% dijelaskan oleh variabel
lain (yang belum terkandung dalam model) dan error.
3.  Pengujian Convergent Validity Outer Model

Pada variabel yang tersusun secara refleksif,
indikator dianggap valid jika memiliki nilai outer
loading> 0,7, nilai T-Statistic di atas 1,96 dan p-value
kurang dari 0,05 (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).

Tabel 3 menjelaskan bahwa semua indikator
penyusun variabel memiliki nilai T statistic lebih dari
1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa konstruk unidimensional telah memenuhi
kriteria uji, sehingga secara statistik, konstruk
tersebut dapat diuji lebih lanjut dalam model struktural.
Pada variabel Regulasi PPN (X), indikator x4 memiliki

outer loading yang tertinggi. Artinya variabel Regulasi
PPN (X), lebih dominan dibentuk oleh indikator
Ketegasan petugas PPN (x4). Pada variabel
Penangkapan Hiu Martil (Y1), indikator y1.2 memiliki
beban luar (outer loading) yang tertinggi. Artinya
variabel Penangkapan Hiu Martil (Y1) lebih dominan
dibentuk oleh indikator Kuantitas Penangkapan (y1.1).
Pada variabel Populasi Hiu Martil (Y2), indikator y2.2
memiliki beban luar (outer loading) yang tertinggi.
Artinya variabel Populasi Hiu Martil (Y2) lebih dominan
dibentuk oleh indikator Jumlah Hiu Martil (y2.2).
4. Pengujian Discriminant Validity Model Struktural

(Outer Model)
Pengujian discriminant validity outer

model dilakukan dengan nilai cross loading.
Diharapkan setiap indikator memiliki nilai loading lebih
tinggi untuk pada variabel yang diukur daripada
variabel lainnya (Ghozali, 2008).
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Tabel 3. Pengujian Convergent Validity Outer Model Refleksif

Indikator Refleksif Variabel Outer Loading T Statistics P Values 
Regulasi tentang alat tangkap (x1) 

Regulasi 
PPN (X) 

0.912 38.043 0.000 
Regulasi tentang proses penangkapan ikan (x2) 0.888 23.472 0.000 
Regulasi penjualan ikan (x3) 0.886 23.506 0.000 
Ketegasan petugas PPN (x4) 0.928 35.730 0.000 
Ketelitian petugas PPN (x5) 0.877 16.174 0.000 
Penerapan sanksi (x6) 0.919 30.925 0.000 
Intensitas Penangkapan (y1.1) 

Penangkapan Hiu Martil 
(Y1) 

0.926 51.170 0.000 
Kuantitas Penangkapan (y1.2) 0.946 69.462 0.000 
Perencanaan Penangkapan (y1.3) 0.923 59.895 0.000 
Penggunaan Trawl sebagai alat tangkap 
(y1.4) 0.889 37.103 0.000 
Intensitas Melihat Hiu Martil (y2.1) Populasi Hiu 

Martil (Y2) 
0.939 66.116 0.000 

Jumlah Hiu Martil (y2.2) 0.956 75.535 0.000  Tabel 4. Pengujian Validitas diskriminan Model luar dengan lintas pemuatan (Cross Loading)

Indikator X (Regulasi PPN) Y1 (Penangkapan Hiu Martil) Y2 (Populasi Hiu Martil) 
x1 0.912 -0.470 0.458 
x2 0.888 -0.348 0.158 
x3 0.886 -0.356 0.338 
x4 0.928 -0.392 0.323 
x5 0.877 -0.311 0.192 
x6 0.919 -0.402 0.298 

y1.1 -0.364 0.926 -0.593 
y1.2 -0.475 0.946 -0.656 
y1.3 -0.510 0.923 -0.668 
y1.4 -0.175 0.889 -0.592 
y2.1 0.253 -0.598 0.939 
y2.2 0.395 -0.692 0.956  Berdasarkan pada tabel diatas discriminant validity

outer model sudah terpenuhi.
5. Pengujian Composite Reliability Outer Model

Pengujian internal consistency indikator outer
model struktural dilakukan menghitung composite
reliability. memiliki konsistensi internal yang baik jika

nilai composite reliability pada variabel laten yang
dibentuk lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2008 ).

Berdasarkan tabel 5, nilai composite reliability dan
Cronbach Alpha pada masing-masing variabel lebih
besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
indikator-indikator penyusun variabel laten memiliki
konsistensi internal yang baik.

Tabel 5. Pengujian Reliabilitas Model luar (Outer model)
Variabel Composite Reliability Cronbachs Alpha 

X (Regulasi PPN) 0.963 0.955 
Y1 (PenangkapanHiuMartil) 0.957 0.941 
Y2 (PopulasiHiuMartil) 0.947 0.888  
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PEMBAHASAN
Pengujian inner model (structural model) pada

intinya menguji hipotesis dalam penelitian, dengan

uji t (T statistik) pada masing-masing jalur pengaruh
langsung secara parsial. Hasil pengujian hipotesis,
koefisien jalur juga dapat dilihat pada model struktural
sebagai berikut.

Gambar 2.Model Struktural Hasil Pengujian Hipotesis Inner Model
Dari Gambar 2 dan Tabel 5 datas terlihat bahwa

pengaruh variabel regulasi PPN (X) terhadap variabel
penangkapan hiu martil (Y1), didapatkan T statistik
lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05 (p < 0,05).
Hal ini menunjukkan bahwa variabel regulasi PPN (X)
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
penangkapan hiu martil (Y1).

Pada pengujian inner model pengaruh langsung
variabel regulasi PPN (X) dan penangkapan hiu martil
(Y1) terhadap variabel Populasi Hiu Martil (Y2),
didapatkan bahwa variabel Regulasi PPN (X) tersebut

memiliki T-Statistic kurang dari 1,96 dan p-value lebih
dari 0,05 (p > 0,05). Hal ini menjelaskan bahwa
variabel Regulasi PPN (X) tidak memberikan pengaruh
langsung yang signifikan terhadap Populasi Hiu Martil
(Y2). Sedangkan variabel Penangkapan Hiu Martil (Y1)
memiliki T-Statistic lebih dari 1,96 dan p-value kurang
dari 0,05 (p > 0,05). Hal ini menjelaskan bahwa
variabel penangkapan hiu martil (Y1) memberikan
pengaruh langsung yang signifikan terhadap populasi
hiu martil (Y2). Besar pengaruh kedua variabel
tersebut terhadap populasi hiu martil (Y2) juga dapat
dilihat pada gambar berikut :

   
  

Gambar 3.   Besarnya Pengaruh Variabel Regulasi 
PPN (X) dan Penangkapan Hiu Martil 
(Y1) Terhadap Populasi Hiu Martil (Y2), 
Warna merah menggambarkan 

Gambar 4.   Besarnya Pengaruh Total Variabel Regulasi 
PPN (X) dan Penangkapan Hiu Martil 
(Y1)Terhadap Populasi Hiu Martil (Y2), warna 
merah pengaruh negatif 
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Gambar 3 dan 4 menjelaskan bahwa variabel
penangkapan hiu martil (Y1) memiliki path coefficient
paling tinggi dibanding variabel Regulasi PPN (X).
Artinya variabel penangkapan hiu martil (Y1)
memberikan pengaruh langsung paling dominan
terhadap populasi hiu martil (Y2). Koefisien yang
negatif menjelaskan bahwa semakin tinggi
penangkapan hiu martil, secara langsung berdampak
pada menurunnya populasi hiu martil. Pengujian
pengaruh total (total effect) variabel Regulasi PPN
(X) terhadap populasi hiu martil (Y2) dengan melalui
Penangkapan Hiu Martil (Y1) sebagai variabel
mediasi. Besar pengaruh total (total effect) variable
neksogen terhadap populasi hiu martil (Y2)

Gambar 6 menjelaskan bahwa variabel
penangkapan hiu martil (Y1) memiliki total effect
paling tinggi daripada variabel regulasi PPN (X). Artinya
variabel penangkapan hiu martil (Y1) merupakan
variabel yang memberikan pengaruh total paling
dominan terhadap populasi hiu martil (Y2). Koefisien
yang negatif menjelaskan bahwa semakin banyak
hasil tangkapan hiu martil, berdampak pada
menurunnya populasi hiu martil.
Hasil Analisis Hirarki Proses (AHP)

Penentuan prioritas permasalahan
penangkapan ikan hiu martil di PPN Brondong disusun
menurut urutan prioritas. Prioritas pihak yang berperan
difokuskan pada tiga alternatif, yakni pemerintah,
masyarakat nelayan, dan swasta. Ketiga alternatif

tersebut dipilih sebagai alternatif pendekatan Co-
management. Berdasarkan  hasil penelitian di
lapangan, terungkap bahwa 60% nelayan bisa
mendapat 1-5 ekor hiu kepala martil dalam sekali
tangkapan. Bahkan 30% nelayan mampu menangkap
6-10 ekor dalam sekali tangkapan. Meskipun
demikian, tangkapan ikan hiu kepala martil tersebut
merupakan tangkapan sampingan. Alat  tangkap yang
digunakan nelayan adalah alat tangkap payang dan
rawai/pancing. Selain penyebab tingginya
penangkapan ikan hiu kepala martil, 60% nelayan
menjelaskan bahwa ada yang memesan ikan hiu
kepala martil dan juga ikan hiu jenis apapun yang
didaratkan di PPN Brondong. Tingginya intensitas dan
kuantitas penangkapan ikan hiu martil tidak terlepas
dari faktor ekonomi. Rata-rata harga 1 kg sirip ikan
hiu kering adalah sebesar Rp 1.500.000,-(perbedaan
harga didasarkan pada ukuran sirip). Tingginya harga
sirip ikan hiu inilah yang menjadi alasan banyaknya
ikan hiu yang diperdagangkan. Berdasarkan hasil
penelitian terungkap bahwa tidak ada regulasi tentang
perlindungan ikan hiu kepala martil di PPN Brondong.
Selain itu, pihak PPN tidak mencatat jenis ikan hiu
yang didaratkan PPN hanya mencatat jumlah semua
jenis hiu yang didaratkan sebagai hasil tangkapan
sampingan. Untuk itu perlu penentuan prioritas
merumuskan strategi menangani permasalahan
penangkapan ikan hiu martil di PPN Brondong. Hirarki
penentuan prior itas strategi permasalahan
penangkapan ikan hiu martil di PPN Brondong
disajikan pada gambar 5.

Gambar 5.Hirarki Penentuan Prioritas Strategi Permasalahan Penangkapan Ikan Hiu Kepala Martil di PPN
Brondong
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Gamba 5 diatas menunjukkan terdapat lima
strategi prioritas, yakni sosialisasi kepada
masyarakat nelayan dan swasta, sosialisasi kepada
konsumen sirip ikan hiu, penyusunan regulasi tentang
perlindungan ikan Hiu kepala martil, kajian terhadap
alat tangkap yang digunakan nelayan, dan
mengurangi tingkat permintaan swasta. Kelima
strategi tersebut memiliki eigen value atau bobot
prioritas yang berbeda. Eigen value tertinggi dimiliki
oleh strategi penyusunan regulasi tentang
perlindungan ikan Hiu martil dan eigen value tertinggi;
kedua dimiliki oleh strategi sosialisasi kepada

masyarakat nelayan dan swasta. Dari hasil analisis
tersebut ditunjukkan bahwa prioritas strategi dalam
menangani permasalahan penangkapan ikan hiu
kepala martil di PPN Brondong adalah penyusunan
regulasi tentang perlindungan ikan Hiu martil dan
sosialisasi kepada masyarakat nelayan dan swasta.

Hasil pengujian prioritas strategi dalam menangani
permasalahan penangkapan ikan hiu kepala martil di
PPN Brondong juga dapat dijelaskan dalam grafik
berikut:

Gambar 6.Prioritas Strategi dalam Menangani Permasalahan Penangkapan Ikan Hiu Kepala Martil di PPN
Brondong

 

Gambar 6 menjelaskan bahwa strategi utama
menangani permasalahan penangkapan ikan hiu
kepala martil di PPN Brondong adalah penyusunan
regulasi dengan bobot prioritas sebesar 58,9%.
Prioritas yang menangani adalah pemerintah dengan
bobot prioritas sebesar 70,8%.

Berdasarkan grafik head to head di atas pada
Gambar 7 dan Gambar 8, jika dibandingkan dengan
peran nelayan, pemerintah memiliki peran yang paling
utama adalah semua strategi dalam menangani
permasalahan penangkapan ikan hiu kepala martil di
PPN Brondong. Nelayan membeli semua jenis ikan
yang ditangkap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

mereka serta tidak ada regulasi yang mengatur
penangkapan ikan hiu kepala martil. Jika dibandingkan
dengan pihak swasta pemerintah juga merupakan
prioritas utama untuk menangani permasalahan
penangkapan ikan hiu kepala martil di PPN Brondong.
Strategi mengurangi tingkat permintaan swasta akan
konsumsi sirip hiu. Untuk strategi ini, dibutuhkan
kesadaran pihak swasta terutama hotel dan restoran
yang menyajikan menu hidangan sirip ikan hiu untuk
mengurangi kapasitas penjualan menu. Berdasarkan
pada hasil analisis tersebut, ditunjukkan bahwa
pemerintah merupakan aktor utama dalam
menjalankan strategi untuk menangani permasalahan
penangkapan ikan hiu kepala martil di PPN Brondong,

Model Pengelolaan Ikan.....di Pelabuhan Perikanan Nusantara Lamongan, Jawa Timur (Rudianto & Y. Asmurfi)



Prosiding Simposium Hiu dan Pari:

248

terutama dalam penyusunan regulasi tentang
perlindungan ikan hiu martil.
KESIMPULAN

Penangkapan ikan hiu kepala martil oleh nelayan
bukan sebagai tujuan utama. Namun hiu martil yang
tertangkap karena tidak sengaja ditangkap “(by-
accident”). Ikan hiu ini dapat menambah penghasilan
nelayan disamping hasil tangkapan ikan jenis lainnya
seperti ikan kakap, ikan motombo. Alat tangkap juga
berperan dapat menangkap ikan hiu kepala martil
seperti payang dan rawai/pancing. Hasil PLS
menunjukkan bahwa pengelolaan penanganan hiu
martil, merupakan variabel yang memberikan
pengaruh total paling dominan terhadap populasi hiu
martil. Hal ini disebabkan belum ada regulasi khusus
yang mengatur pengelolaannya.  Dengan demikian
semakin tinggi penangkapan hiu martil, berdampak
pada menurunnya populasi hiu martil. Untuk itu
strategi pengelolaan berdasarkan hasil AHP
menggunakan pendekatan Co-management
mensyaratkan peran pemerintah masih dominan untuk
membuat regulasi dan pengelolaanya. Pihak swasta
perlu disosialisasi agar mengurangi tingkat permintaan
konsumsi sirip hiu dengan menjual sup agar
mengurangi tingkat permintaan konsumsi sirip hiu
dengan melarang menjual sup sirip hiu. Sedangkan
masyarakat perlu secara bertahap ditingkatkan
kesadarannya untuk tidak menangkap hiu kepala
martil, tetapi tetap didorong untuk meningkatkan
konsumsi jenis ikan lainnya. Hal ini sesuai dengan
beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa
mengkonsumsi ikan bermanfaat bagi kesehatan dan
penurunan resiko penyakit jantung koroner, diabetes,
kesehatan anak, ibu hamil, artritis, kanker. (Larsen
et al., 2011; Patel et al., 2009; Rosell et al., 2009,
Szymanski et al., 2010).
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ABSTRAK
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengidentifikasi hiu dan manta sebagai prioritas

dalam pengelolaan perikanan, mengikuti masuknya beberapa spesies ke dalam CITES Appendix
II. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah ekologis dan ekonomis penting bagi
komoditas tersebut, aspek perikanan maupun pariwisata. Yayasan Reef Check Indonesia bekerja
bersama para penyedia jasa wisata dengan dukungan pendanaan dari IMACS melakukan studi
cepat tentang nilai ekonomis pariwisata hiu-manta di Kabupaten Manggarai Barat.  Studi dilakukan
dengan melakukan wawancara terhadap 534 wisatawan dan 34 penyedia jasa wisata di Labuan
Bajo, Manggarai Barat. Hasil studi menunjukkan bahwa aktifitas selam dan snorkeling dipilih oleh
80% responden. Enam puluh persennya memilih manta sebagai tujuan atraksi utama. Empat
puluh persen responden menyatakan tidak akan datang lagi dan 40% akan mengurangi jumlah
hari kunjungan apabila jumlah manta menurun drastis bahkan tidak ditemukan. Bisnis selam
dan snorkeling merupakan sumber penghasilan penting bagi masyarakat lokal dengan nilai
perputaran uang sebesar 170-329 milyar rupiah/tahun yang sebagian besar berputar lokal. Nilai
pendapatan perusahaan diperkirakan dapat mencapai 3 milyar/tahun dengan pendapatan para
karyawan di dalam satu perusahaan berkisar antara 17 juta sampai 290 juta/tahun. Perbandingan
antara karyawan lokal dan asing di tingkat pengelola adalah 50-50%. Selanjutnya, studi kemauan
wisatawan membayar dana konservasi hiu dan manta berpotensi menghasilkan  tambahan dana
sampai 1,2 milyar rupiah. Hasil studi menunjukkan bahwa pariwisata manta mempunyai potensi
besar dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat lokal. Dengan penyesuaian
sebagaimana diperlukan, pariwisata berbasis hiu dan manta dapat diterapkan di daerah lain.
KATA KUNCI: Penyelaman, hiu, manta, Labuan Bajo
ABSTRACT

The Ministry of Marine Affairs and Fisheries has identified sharks and manta rays as a priority for
fisheries management in Indonesia, following the listing of several species under  CITES Appendix
II. Nusa Tenggara Timur (NTT) province is known as an ecologically and economically important
area for both sharks and manta rays, in terms of fisheries and tourism aspects. Reef Check
Indonesia in cooperation with several marine tourism providers, with grant awarded by IMACS, has
conducted a rapid assessment on the economic value of sharks & manta rays tourism in Labuan
Bajo, NTT. The assessment was conducted by interviewing 534 tourists and 34 marine tourism
providers in Labuan Bajo, West Manggarai. Study results show that scuba diving and snorkeling
were chosen by 80% respondents, with 60% of them chosing manta rays as the main attraction. If
there are no more manta and no more sharks, 40% respondents said they will not visit Labuan
Bajo anymore and the other 40% will reduce their staying period. Diving and snorkeling business
has become an important revenue for local community, with cash flow contibution of 170-329
billion rupiah per year to the local economy. Income of bussinesses were expected to have made
3 billion rupiah/year with income of the employees within the company ranging from 17 million to
290 million/year. Ratio of local and foreign employees at the management level was 50-50%.
Willingness to pay additional fees for protection of sharks and manta rays can potentially increase
the fund by up to 1,2 billion rupiah. In brief, it appears that shark and manta-based tourism are
great assets to improve well-being of local communities. With adequate adjustments, sharks and
manta-based tourism can be applied elsewhere whereever sharks and manta rays exist.
KEYWORDS: Diving, shark, manta, Labuan Bajo
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PENDAHULUAN
Secara administratif Labuan Bajo, Manggarai Barat

terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang
secara geografis terletak di Segitiga Terumbu Karang
Dunia. Kekayaan alam mendukung tersedianya
sumber protein, pemanfaatan untuk perekonomian,
perlindungan pesisir serta dukungan terhadap sektor
pariwisata maupun perikanan. Dua manfaat terakhir
menjadi mata pencaharian dan pendapatan daerah
setempat, terutama sektor pariwisata yang sedang
berkembang.

Indonesia merupakan salah satu penghasil produk
perikanan hiu dan pari terbesar di dunia dengan
volume sekitar 100 ribu toh setiap tahunnya (DJKP3K,
2014), yang menyumbang devisa yang besar. Seiring
dengan menurunnya stok sumberdaya hiu dan pari,
maka aktivitas penangkapan mulai mengarah ke
bagian timur perairan Indonesia. Nelayan tradisional
penangkap hiu dan pari tersebar luas di seluruh
wilayah NTT dan sekitarnya, dengan Tanjung Luar
(Lombok - NTB) dan Lamakera (Flores Timur NTT)
sebagai pusat yang menjadikan hiu dan pari sebagai
target utama penangkapan. Di sisi lain, terumbu
karang dan ekosistem pesisir lainnya; termasuk hiu
dan manta, adalah aset yang bernilai bagi sektor
pariwisata yang menarik lebih dari 7 (tujuh) juta

wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Ada lebih
dari 200 spesies hiu dan pari yang tercatat di perairan
Indonesia, yang berkontribusi terhadap reputasi
Indonesia sebagai daerah tujuan wisata penyelaman
untuk melihat hiu dan manta bertaraf international.
Spesies-spesies tersebut termasuk yang tercatat di
dalam red-list IUCN untuk spesies-spesies yang
terancam punah, seperti bisa dilihat di
www.iucnredlist.org.

Pariwisata yang dikelola secara berkelanjutan dan
komprehensif akan memberikan banyak peluang
sumberdaya dalam pengelolaan. Studi pariwisata
sebagai alternatif pengelolaan ini akan menunjukkan
beberapa poin dari kegiatan pariwisata yang dihasilkan
dalam mendukung pengelolaan.
METODE

Penelitian dilakukan di Labuan Bajo (Nusa
Tenggara Timur) selama bulan Desember 2013–Mei
2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah semi-kuintitatif interview dan quisioner. Data
interview dan quisioner melalui pengisian form yang
telah disediakan (lampiran 1). Target wawancara
kepada manager/pemilik penyediaan wisata dan
wisatawan.

 

 
Gambar 1. Lokasi penelitian

Form atau jenis interview/quisioner terdiri dari tiga
jenis, yaitu business economic valuation, tourism
economic valuation dan willingness to pay. Business
economic valuation diperuntukkan bagi pengelola/
pemilik penyedia bisnis wisata, sedangkan tourism
economic valuation dan willingness to pay
diperuntukkan bagi wisatawan domestik dan manca
negara.

Pengolahan data menggunakan perangkat lunak
Microsoft Excel yang kemudian diolah dengan langkah

pivot-tabel. Pivot tabel digunakan karena dapat
mempermudah pemilahan data sesuai pembahasan
yang diinginkan.
HASIL
Profil Responden

Penelitian diikuti oleh 534 wisatawan dan 34
pemilik operator selam. Wisatawan yang berkunjung
di Labuan Bajo mayoritas berasal dari Jerman,
Australia, Belanda dan Amerika Serikat, dengan 60%
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bergender laki-laki, berpendidikan minimal sarjana,
usia 25-34 tahun (50%).
Manta dan Wisata

Aktifitas wisata yang paling disukai saat berwisata
ke Labuan Bajo adalah  menyelam scuba dan
snorkling 80%, dengan atraksi utama adalah manta
(70-100%). Jika manta tidak lagi dijumpai, 40%
wisatawan menyatakan tidak ada kembali ke Labuan

Bajo, sedangkan 40% akan tetap kembali dengan
mengurangi jumlah hari kunjungan.
Perputaran Uang

Hasil valuasi ekonomi wisata menunjukkan bahwa
perputaran uang yang dihasilkan adalah sebesar 189-
366 milyar rupiah. Perputaran uang ini mencakup
penginapan, makanan, belanja dan lain sebagainya.
Tidak termasuk tiket pesawat menuju dan kembali
dari Labuan Bajo.

 

Gambar 2.Atraksi utama wisata berkunjung ke Labuan Bajo
Pendapatan kotor untuk perusahaan penyedia jasa

selam/snorkling bekisar antara 52,5 juta-2,6 milyar
rupiah per tahun dengan pembelanjaan kebutuhan
bersifat lokal, kecuali peralatan selam yang harus
menyewa di daerah luar Labuan Bajo. Posisi
managerial perusahaan penyedia wisata hampir
berimbang diisi oleh masyarakat lokal (Manggarai
Barat/Flores/Indonesia) dan pendatang (Luar Negeri).
Potensi Dana Tambahan Pengelolaan

Hasil survei willingness to pay wisatawan
menunjukkan mayoritas responden menyetujui jika
dibebankan biaya tambahan untuk pengelolaan hiu,
manta, mega-fauna lainnya, sebesar 5-10 US$ atau
± 50.000-100.000 rupiah. Dengan jumlah kunjungan
total wisatawan 53.739/tahun (TNK, 2013) maka
terdapat potensi 2 – 5,4 milyar rupiah. Dengan total

kunjungan wisatawan penyelam 8.750-10.150/tahun,
terdapat potensi 0,5 – 1 milyar rupiah/tahun.
PEMBAHASAN

Sebagai tujuan utama bagi wisatawan, snorkeling
dan menyelam, manta merupakan aset yang perlu
dikelola dan dilindungi. Pengelolaan dan perlindungan
manta tidak hanya akan membuat manta tetap eksis
keberadaannya, namun juga akan memberikan
dampak postif terhadap perekonomian daerah.
Perlindungan manta akan tetap menjaga perputaran
uang di Labuan Bajo secara khusus dan kabupaten
Manggarai Barat umumnya.

Dengan posisi managerial perusahaan berimbang
antara masyarakat lokal dan pendatang, dalam
menyambut perkembangan wisata, salah satu aspek

Alternatif Pengelolaan Pariwisata Hiu & Manta: Studi Kasus Nilai Ekonomi (Prabuning, D., et al)
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program yang dapat dilakukan adalah peningkatan
kapasitas masyarakat lokal untuk terus dapat
bersaing dalam pekerjaan wisata.

Besarnya potensi dukungan dana untuk
pengelolaan wisata manta dan hiu merupakan hal
positif  yang harus dibarengi dengan sistem
pengelolaan keuangan yang akuntabel serta
transparan.
KESIMPULAN

Menyelam dan snorkeling merupakan kegiatan
wisata paling disukai di Labuan Bajo (80%) dengan
manta sebagai atraksi utama yang menarik para
wisatawan datang berkunjung ke Labuan Bajo (70-
100%). Untuk skenario kasus berkurangnya populasi
manta, 40% wisatawan menyatakan tidak akan
kembali ke Labuan Bajo.

Aktivitas pariwisata pari manta di daerah Labuan
Bajo memiliki potensi sekitar189-366 milyar rupiah/
tahun serta untuk biaya tambahan pengelolaan

wisatawan bersedia membayar 50.000-100.000
rupiah.
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