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ABSTRAK
Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Nusa Penida dengan luas 20.057,2 ha terletak
di bagian tenggara Bali, merupakan salah satu Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dengan
pengguna sumberdaya laut terpadat di sudut barat daya kawasan “Segitiga Karang”. Meskipun
memiliki populasi penduduk 48.000 jiwa, namun dikunjungi lebih dari 200.000 wisatawan tiap
tahunnya. Perairan Nusa Penida meliputi habitat penting biota laut unik seperti pari manta dan
ikan mola. Pari manta (Manta birostris dan M. alfredi) memiliki status vulnerable atau spesies
rentan menurut IUCN, dan dilindungi di Indonesia berdasarkan Kepmen-KP No.4 2014. Ancaman
utama pada pari manta adalah penangkapan ikan secara ilegal dan sebagai tangkapan sampingan
yang diharapkan, polusi laut dan pariwisata yang tidak ramah lingkungan. Wisatawan pari manta
di KKPD Nusa Penida mengeluarkan biaya hingga 24 milliar rupiah pertahun. Berdasarkan
identifikasi 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 km
dari Bali. Ini berarti menghubungkan beberapa KKP untuk perlindungan pari manta memegang
peranan penting sehingga jejaring KKP berdasarkan studi konektivitas diperlukan. Oleh karena itu
perlu upaya untuk menghubungkan 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. Artikel ini mendeskripsikan permasalahan keberadaan pari manta dan
peran KKPD Nusa Penida dalam mendukung perlindungan pari manta di Ekoregion Lesser Sunda.
KATA KUNCI: Nusa Penida, pari manta, konektivitas laut, Ekoregion Lesser Sunda, jejaring
kawasan konservasi perairan
ABSTRACT
Nusa Penida Marine Protected Area (20,057.2 ha) is located off the southeastern coast of Bali
Island, Indonesia. It is one of the most accessible MPAs and one of the most dense marine resource
user population in the southwestern corner of the ‘Coral Triangle’. Although its population is only
48,000 people, it welcomes 200,000 visitors annually. Nusa Penida waters encompass critical
habitats for unique marine species such as manta rays and sunfishes. Manta rays (Manta birostris
and M. alfredi) have been assessed as vulnerable species according to the IUCN Red List and
since 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 and
massive tourism on manta sighting. The economic value created through visitors spending their
money in Nusa Penida reaches nearly US$ 2 million annually. However, manta tourism needs to
become more sustainable in terms of manta life span and their habitats, as well as continuing to
provide economic value to the people. Based on photo identification, more than 500 individuals of
manta rays have been counted within the Nusa Penida MPA since 2012. Some of them even have
been sighted 450 km away, in Komodo National Park. This means connecting MPAs in order to
protect their migration habitats plays an important role in manta conservation, and an MPA network
based on marine connectivity studies is needed. Therefore, it is necessary to link Nusa Penida
MPA, 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 MPAs
network in the Lesser Sunda Ecoregion. This paper attempts to describe manta ray issues and the
rule 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 of
marine 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.
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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 sumbersumber 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 k ualitatif 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 20122014, 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 mem buat 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 cuk up siginifik an 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).
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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 melak ukan
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 sampahsampah 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.

Tema: 3

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
Kepm en-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 terk elolanya sam pah 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.
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Tema: 3

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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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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