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KEPUTUSAN 

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  

PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 

NOMOR 31/KEP-BKIPM/2017 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK TEKNIS 

PEMETAAN SEBARAN JENIS IKAN BERSIFAT INVASIF  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  

PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah kerusakan 

keanekaragaman ikan dan lingkungan serta untuk 

mengetahui sebaran jenis ikan bersifat invasif di 

Indonesia, maka perlu dilakukan kegiatan pemetaan. 

Agar pelaksanaan pemetaan sebaran jenis ikan 

bersifat invasif dapat terlaksana dengan baik, 

diperlukan petunjuk teknis pemetaan sebaran jenis 

ikan bersifat invasif; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 

tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis 

Ikan Bersifat Invasif; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419); 

  2.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3482); 

 

 

 

3. Undang-Undang . . . 
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  3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan United Nation Convention on Biological 

Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  

mengenai  Keanekaragaman Hayati) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3556); 

  4.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang 

Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the 

Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena 

Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang 

Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414); 

  5.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5073); 

  6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang 

Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4197); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 

Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 

Nomor 4779); 

  9.  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

 10. Peraturan . . . 
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  10.  Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

  11.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 

  12.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.41/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan 

Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke 

Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 

  13.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 

tentang Jenis Invasif (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1959); 

  14.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, 

PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL 

PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN 

SEBARAN JENIS IKAN BERSIFAT INVASIF. 

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis 

Ikan Bersifat Invasif sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Kepala Badan ini. 

KEDUA : Pusat Karantina Ikan bertugas untuk melakukan 

pembinaan pelaksanaan kegiatan pemetaan sebaran jenis 

ikan bersifat invasif kepada Unit Pelaksana Teknis 

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil 

Perikanan. 

 

 

KETIGA . . . 
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KETIGA : Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian 

Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan bertugas untuk 

melakukan pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif 

dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis Pemetaan 

Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif sebagaimana dimaksud 

diktum KESATU. 

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan ini, maka 

Keputusan Kepala Badan Nomor 42/KEP-BKIPM/2016 

tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan 

yang Dilindungi, Dilarang dan/atau Invasif di Indonesia 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Maret 2017 
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I. PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Diperkirakan 8.500 spesies ikan hidup di perairan Indonesia 

baik laut maupun tawar atau setara dengan 45% dari jumlah spesies 

yang ada di dunia (Adisoemarto, 1992). Sebanyak 1.300 spesies dari 

jumlah tersebut menempati perairan tawar (Kottelat & Whitten, 

1996). Dilihat dari jumlah spesies ikan air tawar, Indonesia 

menempati ranking kedua di dunia setelah Brazil dan pertama di 

Asia (Budiman et al., 2002). Indonesia memiliki total 440 spesies ikan 

air tawar endemik berada di posisi ke-4, setelah Brazil (1716 spesies), 

China (888 spesies) dan Amerika Serikat (593 spesies), serta lebih 

dari 140 spesies endemik ikan laut.  

Menyadari tingginya keanekaragaman jenis ikan yang dimiliki 

Indonesia, perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan melindungi 

kelestariannya. Hal ini dikarenakan keanekaragaman ikan memiliki 

peranan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem, sebagai sumber 

plasma nutfah dan sumber ekonomi. Keanekaragaman ikan juga 

berpotensi sebagai obyek industri eko-wisata yang dapat menjadi 

salah satu sumber devisa negara (Husnah et al., 2008). Misalnya ikan 

dewa yang dikenal pula dengan kancera bodas (Tor soro) di 

Kabupaten Kuningan Jawa Barat dan beberapa lokasi lainnya 

(Sukadi et al., 2010). 

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis 

ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi 

spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai 

spesies asing invasif (SAI). Menurut Reid & Miller (1989), kepunahan 

ikan air tawar yang disebabkan oleh introduksi spesies asing 

mencapai 30%. SAI dianggap sebagai penyebab kedua menurunnya 

keanekaragaman hayati global setelah kerusakan habitat secara 

langsung. Pemasukan, penyebaran dan penggunaan berbagai spesies 
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asing baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja 

yang kemudian menjadi invasif telah menyebabkan kerugian ekologi, 

ekonomi dan sosial yang cukup besar. Kerugian tersebut diantaranya 

penurunan populasi dan bahkan kepunahan beberapa jenis ikan 

endemik pada danau-danau di Sulawesi (Whitten et al., 1987). SAI 

juga dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan manusia, 

hewan dan ikan, serta menimbulkan kerugian yang sangat besar 

pada berbagai-macam sektor komersial, termasuk: pertanian, 

kehutanan, perikanan/budidaya, perdagangan, transportasi, 

pariwisata dan rekreasi.  

Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan 

keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia (Whitten et al. 

1991 dalam Supriatna 2008). Biota invasif, termasuk ikan, dapat 

merusak biota di danau dan sungai. Sampai saat ini paling tidak ada 

16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja 

dimasukan ke danau dan sungai-sungai Indonesia (Welcomme 1988 

dalam Kottelat et al. 1993). Sebagian kecil ikan eksotik tersebut tidak 

berdampak nyata terhadap ikan lokal, tetapi kebanyakan 

menyebabkan kerusakan permanen pada ikan lokal. Contohnya di 

Waduk Jatiluhur dilaporkan telah diinvasi oleh jenis ikan aligator 

kecil (Lepisosteus oculatus) dan ikan aligator besar (Atractosteus 

spatula), sedangkan Waduk Cirata diinvasi oleh jenis ikan piranha 

(Serrasalmus serrulatus) yang berasal dari Sungai Amazon, Brazil. 

Disamping itu, kedua waduk ini juga dilaporkan telah terinvasi oleh 

beberapa jenis ikan lainnya yang tidak membayakan manusia, seperti 

ikan marinier (Parachromis maraguense), glosom (Amphilophus alfari), red 

devil (Amphilophus citrinellus), dan ikan petek (Parambassis sp.), namun 

penyebaran jenis tersebut diketahui dapat menekan pertumbuhan 

populasi ikan setempat. Beberapa perairan tawar seperti Waduk 

Kedung Ombo di Jawa Tengah, Waduk Cirata di Jawa Barat, dan 

Waduk Sermo di Yogyakarta telah terinvasi ikan red devil, Danau 

Maninjau Sumatera Barat terancam oleh invasi lobster air tawar 

(Cherax quadricarinatus). Kerusakan lingkungan atau habitat ikan 

yang disebabkan oleh introduksi ikan eksotik dapat berupa 

disintegrasi komunitas ikan lokal, kerusakan genetik ikan lokal 
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karena terjadinya hibridisasi, transfer penyakit dan dampak sosial 

ekonomi masyarakat sekitar perairan yang rusak (Welcomme, 1988). 

Dalam rangka mencegah kerusakan terhadap keanekaragaman 

ikan dan lingkungannya, Pemerintah Indonesia telah melakukan 

beberapa upaya diantaranya: 

1. Penetapan jenis-jenis ikan yang dilindungi melalui Peraturan 

Pemerintah maupun Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

(KEPMEN KP); 

2. Pelarangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke 

Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia melalui Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2014; dan  

3. Keputusan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

lainnya yang mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran 

ikan. 

Namun demikian, peraturan tersebut belum cukup untuk 

mencegah kerusakan keanekaragaman ikan di Indonesia. Diperlukan 

komponen lain, salah satunya ketersedian data dan informasi yang 

memadai khususnya tentang peta sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif 

di Indonesia. Data dan informasi tersebut masih terbatas baik jumlah 

maupun sebarannya. Oleh karena itu perlu dilakukan Pemetaan 

Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif dengan melibatkan para 

pemangku kepentingan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Agar 

kegiatan pemetaan tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan 

Petunjuk Teknis (Juknis) melalui penetapan Kepala Badan KIPM 

(Lampiran 1) sebagai pedoman bagi UPT KIPM dalam 

pelaksanaannya. Peta sebaran ikan bersifat invasif selanjutnya dapat 

digunakan sebagai bahan untuk penetapan kebijakan dalam rangka 

perlindungan dan pelestarian jenis-jenis ikan di Indonesia. 

B. Tujuan 

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis 

Ikan Bersifat Invasif di Indonesia adalah untuk memberikan acuan 

bagi pelaksana kegiatan pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif 
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di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan, Pengendalian Mutu 

dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM). 

C. Sasaran 

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah terlaksananya kegiatan 

pemetaan sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di UPT KIPM sesuai 

kaidah ilmiah dan kebijakan BKIPM. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini secara umum berisi tentang 

panduan untuk melakukan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat 

Invasif yang meliputi prosedur pelaksanaan sampai dengan 

pelaporan. 

E. Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusunan Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran 

Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia sebagai berikut: 

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 

2. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina 

Hewan, Ikan, dan tumbuhan; 

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi 

Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Keanekaragama Hayati; 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan 

Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention On Biological 

Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas 

Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati); 

5. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009; 

6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 

Jenis Tumbuhan dan Satwa; 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan 

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina 

Ikan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi 

Sumberdaya Ikan; 

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-

KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya 

dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara RI; 

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 06/PERMEN-

KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kelautan dan Perikanan; 

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P.94/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 

tentang Jenis Invasif. 

F. Definisi 

Definisi yang digunakan dalam petunjuk teknis ini sebagai 

berikut:   

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian 

dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.; 

2. Ikan asli Indonesia yang selanjutnya disebut ikan asli adalah ikan 

yang terdapat di daerah tertentu dan/atau berbagai macam 

ekosistem yang hanya berasal dari wilayah perairan Indonesia; 

3. Ikan endemik Indonesia yang selanjutnya disebut ikan endemik 

adalah jenis ikan tertentu yang hanya memiliki sebaran geografis 

alami terbatas dan/atau karakteristik ekosistem tertentu di 

wilayah perairan Indonesia; 

4. Ikan asing/introduksi adalah jenis ikan yang berasal dari luar 

ekosistem yang masuk ke dalam suatu ekosistem tertentu, 

dimana sebelumnya jenis tersebut tidak berada di wilayah 

perairan atau ekosistem tersebut; 

5. Ikan invasif adalah jenis ikan asing yang telah nyata berdampak 

negatif terhadap populasi ikan asli; 
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6. Ikan bersifat invasif adalah ikan asing/ introduksi yang 

mempunyai kecenderungan berdampak negatif terhadap 

kelestarian populasi ikan asli; 

7. Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif adalah proses 

inventarisasi jenis dan sebaran ikan bersifat invasif pada suatu 

wilayah Perairan Umum Daratan (PUD), sentra budidaya ikan, 

penjualan ikan hias dan ikan konsumsi serta tempat 

pemeliharaan ikan milik hobiis/kolektor di Indonesia; 

8. Introduksi adalah usaha secara sadar atau tidak sadar 

memasukkan jenis ikan ke dalam suatu habitat yang baru;  

9. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk 

hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan 

lingkungannya; 

10. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh 

hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai 

penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan 

interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik 

sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik 

tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan 

anorganisme; 

11. Habitat adalah lingkungan fisik, kimia dan biologis yang ada di 

sekitar suatu species, atau populasi spesies, atau kelompok 

spesies, atau komunitas. 
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II. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 
 

 
 

Kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif dimulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.  

Tahap perencanaan meliputi penentuan waktu dan lokasi, 

penyiapan alat dan bahan yang diperlukan, kriteria personal, obyek 

pemetaan, pengumpulan data sekunder, serta koordinasi dengan 

para pemangku kepentingan (instansi terkait baik pusat maupun 

daerah, tokoh masyarakat, dan LSM).  

A. Perencanaan 

1. Penentuan waktu dan lokasi 

Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif dilaksanakan di 

PUD (danau, waduk, rawa, sungai dan lainnya), sentra budidaya 

ikan, penjualan ikan hias dan ikan konsumsi serta tempat 

pemeliharaan ikan milik hobiis/kolektor di Indonesia. Pemetaan 

sebaiknya dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada 

musim kemarau, peralihan dan penghujan. Apabila pemetaan di PUD 

hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun, sebaiknya dipilih 

pada musim kemarau agar hasilnya lebih optimal. Namun jika lokasi 

pemetaan adalah sentra budidaya ikan, penjualan ikan hias dan ikan 

konsumsi serta tempat pemeliharaan ikan milik hobiis/kolektor, 

dapat dilakukan setiap waktu.  

2. Penyiapan alat dan bahan 

a. Penyiapan perlengkapan petugas (Gambar 1) 

- Peta lokasi; 

- GPS; 

- Kompas; 

- Altimeter; 

- Alat komunikasi (HP atau HT); 

- Jas hujan; 

- Sepatu lapangan; 

- Pelampung, bila lokasinya sungai besar dan danau yang dalam; 

- Senter; 
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- Obat-obatan; 

- Alat tulis (buku lapangan dan ballpoint); 

- Meteran (roll meter); 

- Buku panduan identifikasi ikan di lapangan (Field Guide Book); 

- Formulir survey/kuesioner. 

  

Gambar 1. Perlengkapan petugas dan alat pengukur kualitas air 
(Foto: Haryono-LIPI) 

 
b. Alat tangkap  

- Jala tebar (cast-net) diameter 3-5 m dengan beberapa ukuran 

mata jaring; 

- Jaring insang (gill net) dengan beberapa ukuran mata jaring  mata 

jaring; 

- Perangkap (traps) seperti bubu; 

- Alat tangkap dengan menggunakan setrum (electrofishing dengan 

sumber daya rendah: (accu motor 12 volt 10 ampere) atau trawl, 

dengan catatan hanya digunakan pada kondisi dimana 

penggunaan jaring insang, jala dan bubu tidak efisien dalam 

mengumpulkan sampel ikan.  Selain itu, sebelum pengoperasian 

perlu mendapat ijin dari pihak berwenang setempat serta 

memberi pengarahan kepada masyarakat bahwa penggunaannya 

digunakan hanya untuk kepentingan pemetaan; 

- Alat tangkap lainnya yang dioperasikan oleh nelayan setempat 

yang secara efektif dapat mengumpulkan jenis-jenis ikan secara 

optimal misalnya pancing, serok, dan hanco. 

c. Alat dan bahan untuk pengawetan, sampling, dan transportasi 

(Gambar 2) 

- Formalin 40% yang diencerkan menjadi 4-10%, tergantung 

ukuran ikan yang diawetkan. Untuk pengenceran tersebut dapat 

menggunakan air yang ada di lokasi kegiatan, tidak perlu 
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menggunakan aquades. Larutan formalin merupakan pengawet 

awal dengan waktu perendaman spesimen ikan minimal 3 (tiga) 

hari sampai selesainya kegiatan di lapangan atau sebelum 

dipindahkan ke larutan alkohol. Pada ikan berukuran kecil 

(panjang total kurang dari 15 cm) dapat langsung 

direndam/diawetkan ke dalam larutan formalin 4%, sedangkan 

ikan yang ukurannya lebih besar menggunakan formalin 10% 

dengan disuntik perutnya terlebih dahulu menggunakan formalin 

40%. Untuk memperoleh spesimen yang kondisi siripnya 

membuka secara sempurna, dilakukan dengan cara segera 

memasukan ikan yang masih hidup ke dalam larutan formalin 

konsentrasi 4% untuk ikan ukuran kecil (<15 cm) dan 

konsentrasi 10% untuk ikan ukuran besar (>15 cm.);  

- Alkohol 96% yang diencerkan menjadi 70%. Larutan ini 

digunakan untuk mengawetkan ikan setelah penyimpanan 

minimal 3 (tiga) hari dalam larutan formalin atau setelah sampai 

di laboratorium/kantor. Alkohol ini merupakan larutan yang 

digunakan untuk pengawetan tahapan permanen (final). 

Pengenceran alkohol sebaiknya menggunakan aquades atau air 

bersih, tingkat persentasenya diukur menggunakan alkohol 

meter; 

- Nampan plastik (sebaiknya dengan warna biru muda), selain 

digunakan untuk wadah ikan juga dapat sebagai background foto 

ikan;  

- Masker; 

- Jarum suntik (syringe); 

- Sarung tangan plastik; 

- Pinset beberapa ukuran; 

- Kantung plastik berbagai ukuran yang tahan panas atau botol 

koleksi berbahan plastik; 

- Karet gelang; 

- Kain kassa/kain blacu untuk packing ikan pada saat 

pengangkutan/pengiriman; 

- Box plastik/drum plastik untuk pengangkutan/ pengiriman 

spesimen ikan; 
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- Kaca mata khusus, sebagai pelindung mata pada saat 

menggunakan formalin; 

- Pensil 2B atau rapido ukuran 0,3 mm; 

- Label dibuat dari kertas kalkir ukuran 2 x 4 cm. Informasi yang 

perlu dicatat pada label adalah nomor/kode stasiun, nama 

perairan, lokasi (setidaknya dicatat mulai dari nama desa, 

kecamatan, sampai kabupaten), tanggal koleksi, dan nama 

kolektor. Penulisan menggunakan pensil 2B atau rapido 0,3 mm. 

 

Gambar 2. Perlengkapan untuk pengawetan spesimen ikan (Foto: 

Haryono-LIPI) 

d. Alat dan bahan pengukuran parameter fisika-kimia air  

- Alat dan bahan untuk pengukuran parameter kunci kualitas 

fisika-kimia perairan yang meliputi: oksigen terlarut (DO meter), 

kecerahan (sechii disc), suhu (termometer air),dan pH (pH 

meter/pH lakmus); 

- Alat pengukur kecepatan arus sungai (current meter) atau 

menggunakan stopwatch, meteran dan bahan terapung (potongan 

karet spon); 

- Botol sampel air (bila ada parameter yang tidak bisa diukur di 

lapangan). 

e. Alat dokumentasi foto spesimen ikan (Gambar 3) 

- Kamera digital; 

- Mistar; 

- Akuarium kecil dan kelengkapannya; 

- Kertas karton warna biru muda atau yang kontras dengan warna 

ikan; 

- Kain lap/tissue; 



11 

 

- Tanah liat atau mallam untuk membantu memantapkan posisi 

ikan saat difoto. 

 

Gambar 3. Perlengkapan untuk dokumentasi spesimen ikan (Foto: 

Haryono-LIPI) 

3. Kriteria personal 

Pelaksana pemetaan adalah petugas karantina ikan dengan 

jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) Ahli, PHPI 

terampil, serta dapat melibatkan pejabat struktural teknis UPT KIPM, 

dinas yang membidangi kelautan dan perikanan, penyuluh 

perikanan, pakar dari lembaga perguruan tinggi atau lembaga 

penelitian, serta nelayan setempat. 

Pelaksana pemetaan di perairan umum minimal dilakukan oleh 3 

(tiga) orang, yang terdiri dari: 

 1 (satu) orang yang menangkap ikan yaitu nelayan; 

 1 (satu) orang pengumpul spesimen dan pembawa 

perlengkapan/alat penelitian; 

 1 (satu) orang yang mencatat. 

Pelaksana pemetaan di sentra budidaya ikan, penjualan ikan hias 

dan ikan konsumsi serta tempat pemeliharaan ikan milik 

hobiis/kolektor minimal terdiri dari 2 (dua) orang, yang terdiri dari: 

 1 (satu) orang pencatat; 

 1 (satu) orang pewawancara. 

4. Obyek pemetaan 

Obyek pemetaan adalah ikan bersifat invasif sebagaimana 

Lampiran 2.  
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5. Pengumpulan data sekunder 

Pengumpulan data sekunder perlu dilakukan sebelum 

pelaksanaan kegiatan pemetaan. Data sekunder yang dimaksud 

adalah berupa informasi mengenai sebaran jenis ikan bersifat invasif 

di suatu wilayah yang diperoleh dari dinas perikanan setempat, LIPI, 

maupun hasil-hasil penelitian terkait. 

6. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan 

Kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif 

sebaiknya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh para 

pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat maupun 

daerah, tokoh masyarakat, dan LSM. Koordinasi diperlukan agar 

kegiatan pemetaan yang dilakukan oleh UPT KIPM dapat berjalan 

secara maksimal dan output yang dihasilkan dapat bermanfaat tidak 

hanya untuk BKIPM akan tetapi juga bermanfaat untuk instansi 

terkait lainnya. 

B. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan data primer, protokol 

penanganan sampel di lapangan, dan metoda analisa data. 

Pengumpulan informasi di lapangan mengenai keberadaan dan 

sebaran jenis ikan bersifat invasif dapat diperoleh dari hasil 

pengambilan sampel dan wawancara melalui kuisioner dengan 

masyarakat, nelayan, dan/atau petugas dinas perikanan setempat di 

sekitar perairan umum, serta penjual ikan hias dan konsumsi, 

hobiis/kolektor di wilayah yang akan dilakukan pemetaan.  

1. Pengumpulan data primer 

 
a. Pengambilan sampel 

Pengambilan sampel di PUD dibagi berdasarkan tipologi 

perairannya, yaitu perairan tergenang (danau/waduk/rawa) dan 

perairan mengalir (sungai dan anak-anak sungai). Lokasi 

pengambilan sampel pada perairan mengalir dilakukan berbasis DAS 

(Daerah Aliran Sungai) sehingga dalam satu DAS dapat pula 

mencakup kedua jenis tipe perairan.  
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Pengambilan sampel di PUD diawali dengan penentuan stasiun dan 

titik pengambilan sampel ikan.  

 Penentuan stasiun dan titik pengambilan sampel 

Penentuan stasiun dan titik pengambilan sampel sedapat 

mungkin mewakili semua karakteristik habitat yang terdapat di 

lokasi tersebut.  

1) Penentuan stasiun/titik sampling di perairan menggenang yaitu 

berdasarkan aliran masuk ke badan air utama (inlet), bagian 

tengah, dan aliran ke luar dari badan utama (outlet) serta 

dikombinasikan dengan karakteristik lingkungan sekitar (misal: 

pemukiman, hutan,  pabrik atau industri, dan areal pertanian) 

2) Penentuan stasiun/titik sampling di perairan mengalir seperti 

sungai, diupayakan pengambilan sampel mewakili daerah hulu, 

tengah, dan hilir. Pembagian wilayah tersebut dilihat dari 

karakteristik habitat termasuk ordo sungai (penomoran sungai 

mulai dari anak-anak sungai yang ditentukan berdasarkan peta), 

dimensi sungai (lebar dan dalam), tipe substrat, kecepatan arus, 

dan kondisi tutupan lahan sekitarnya. Jika ukuran sungainya 

sangat besar, maka pengambilan sampel ikan cukup dilakukan 

pada anak-anak sungainya. Pengambilan sampel dimulai dari 

bagian hilir menuju ke arah hulu. Pada umumnya jenis ikan yang 

terdapat di sungai utama dengan anak sungai memiliki banyak 

kemiripan, yang berbeda adalah ukuran tubuhnya.  

 

 Penggunaan alat 

Penggunaan alat tangkap ikan agar hasil yang diperoleh sesuai 

dengan yang diharapkan harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu: 

1) Jenis alat tangkap 

- alat tangkap aktif: jala tebar, electrofishing, serok, hanco, dan 

pancing; 

- alat tangkap pasif: bubu, jaring insang/gill net, dan pancing 

rawai. 
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2) Pembagian berdasarkan perairan 

Penggunaan alat tangkap harus disesuaikan dengan karakteristik 

dari peairannya, yaitu dikelompokkan menjadi dua: 1) untuk 

perairan tergenang dan 2) perairan mengalir. Pada perairan 

mengalir akan lebih efektif menggunakan alat tangkap berupa jala 

tebar dan electrofishing; sedangkan pada perairan tergenang 

antara lain jaring insang, serok, hanco, bubu, dan pancing. 

3) Penggunaan alat tangkap 

Alat tangkap yang digunakan untuk pengambilan sampel 

disesuaikan dengan karakteristik perairan, habitat ikan, target 

ikan dan jenis alat tangkap yang biasa dioperasikan di wilayah 

tersebut.  

Jaring insang dioperasikan dengan memanfaatkan tonggak 

kayu/bambu yang ditancapkan dalam air untuk merentangkan 

jaring tersebut pada posisi yang kemungkinan terbesar dapat 

menghalau gerak ikan. Jaring insang juga dapat dipasang di 

sekitar karamba ikan jika ada.  

Jala lempar dioperasikan minimal pada 3 (tiga) titik, masing-

masing titik dilakukan pengulangan. Jumlah pengulangan 

pelemparan jala tergantung dengan panjang dari segmen sungai 

yang disurvei, minimal sebanyak 10 (sepuluh) kali. Kisaran 

ukuran jala lempar yang dioperasikan berdiameter 3-5 m yang 

disesuaikan dengan lebar sungai. Mata jaring yang digunakan 

berukuran 0,5-1,0 inchi. Jala sebaiknya terbuat dari senar agar 

tidak terlalu berat pada saat terkena air. Selain itu, jala yang 

terbuat dari senar juga cepat kering dibandingkan dengan yang 

terbuat dari bahan nilon. Jala juga dipilih yang mempunyai 

kantung-kantung di bagian bawah sehingga ikan tidak mudah 

lepas (Gambar 4). Seperti halnya jaring, pengoperasian jala 

lempar dapat dilakukan dengan bantuan nelayan setempat.  
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Gambar 4. Jala lempar yang dilengkapi kantung ikan pada bagian 

bawahnya (Foto: Haryono-LIPI) 

Alat tangkap bubu (Gambar 5) atau sejenisnya termasuk pancing 

tancap, dioperasikan dengan cara menyimpan alat tangkap tersebut 

dan diberi umpan. Bubu atau sejenisnya dipasang sore hari, 

kemudian pagi harinya dilihat hasil tangkapannya. 

 

Gambar 5. Bubu/Perangkap Ikan 

Alat tangkap jaring insang adalah jaring insang menetap (fixed 

gill-net) (Gambar. 3) yang dipasang pada setiap segmen sungai. Untuk 

mendapatkan sampel yang representatif, pemasangan jaring 

disarankan minimal 3 (tiga) kali ulangan pada setiap lokasi. Apabila 

tersedia alat dan waktu, dalam setiap ulangan dapat menggunakan 

berbagai ukuran mata jaring (0,5; 1,0; 1,5; dan 2,0 inchi). Panjang 

masing-masing jaring disesuaikan dengan kondisi lapangan. Jaring 
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insang diposisikan sedemikian sehingga menghalangi gerakan ikan 

yang melewatinya. Oleh sebab itu penting untuk melihat kondisi 

kecepatan dan arah arus sungai. Pemasangan jaring diposisikan 

horisontal searah arus sungai sehingga tidak banyak sampah yang 

tersangkut dan ikan akan lebih banyak yang tertangkap. 

Pemasangan jaring insang akan lebih efektif pada sore atau 

malam hari dengan lama pemasangan 4-6 jam dan dapat diulang 

pada malam yang sama. Pemasangan jaring yang terlalu lama akan 

berakibat pada penurunan kualitas ikan yang tertangkap, karena 

ikan sudah mulai membusuk. Selain itu, jaring dapat robek akibat 

dirusak oleh hewan predator lainnya (biawak dan kura-kura). Saat 

pemasangan dan pengambilan jaring digunakan perahu. Bantuan 

nelayan setempat penting untuk diperhatikan agar pengoperasian 

alat dan pengumpulan ikan dapat terlaksana dengan baik. 

 

Gambar 6. Pemasangan jaring insang/gill net di lubuk sungai (Foto: 
Haryono-LIPI) 

Untuk perairan mengalir yang dangkal, berarus dengan substrat 

berbatu, pengumpulan ikan lebih efektif dilakukan dengan 

menggunakan setrum/ electrofishing (Gambar 7). Electrofishing yang 

digunakan sebaiknya berdaya rendah (accu motor 12 volt 10 ampere), 

sehingga tidak membahayakan ikan dan lingkungannya maupun 

pelaksana pengambil sampel. Electrofishing tidak efektif digunakan 

pada perairan menggenang yang dalam dan pada habitat estuari. 

Menurut Welch (1980), perairan mengalir (sungai) dibagi menjadi 5 

(lima) karakteristik berdasarkan kecepatan arusnya, yaitu: 
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1. Arus sangat lambat (<10 cm/s); 

2. Arus lambat (10-25 cm/s); 

3. Arus sedang (25-50 cm/s); 

4. Arus cepat (50-100 cm/s); dan 

5. Arus sangat cepat (>100 cm/s). 

 

 

Gambar 7. Penangkapan ikan menggunakan setrum di perairan 

sungai berbatu (Foto: Haryono-LIPI) 

Kebiasaan nelayan menggunakan alat tangkap antara daerah 

satu dengan daerah lainnya dapat berbeda. Sebagai contoh nelayan 

di Kalimantan dan Sumatera banyak yang menggunakan alat 

tangkap berupa hanco. Cara penggunaan hanco tersebut adalah 

dengan menabur umpan di atas hanco, setelah ikan berkumpul 

segera diangkat (Gambar 8). 

 

Gambar 8. Penangkapan ikan menggunakan hanco (Foto: Haryono-

LIPI) 
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b. Wawancara 

Data primer dapat diperoleh pula melalui wawancara dengan 

nelayan setempat. Informasi terpercaya dari masyarakat atau nelayan 

lokal dapat dijadikan sebagai penunjang data di lapangan. 

Wawancara bersifat mendalam (deep interview) sebaiknya dilakukan 

dengan nelayan-nelayan yang berpengalaman sehingga diperoleh 

informasi yang lengkap terkait keberadaan jenis-jenis ikan bersifat 

invasif di perairan tersebut serta berbagai perubahan lingkungan 

sekitar yang terkait dengan respon perubahan berkurangnya, 

munculnya, atau hilangnya jenis tertentu (Gambar 9).  

Dalam menggali informasi mengenai jenis ikan dan populasinya, 

pada saat wawancara dianjurkan agar petugas/enumerator 

membawa buku-buku identifikasi jenis ikan untuk melakukan 

verifikasi. Buku identifikasi untuk jenis-jenis ikan di wilayah 

Indonesia yang cukup lengkap adalah yang ditulis oleh Weber & de 

Beaufort jilid I-XI (1911-1940). Selain itu perlu dilengkapi dengan 

pustaka yang lebih baru antara lain: 

 Untuk Jawa, Sumatera, dan Kalimantan adalah: Kottelat et al. 

(1993); Inger & Chin (1962); Roberts (1989), Kottelat et al. (1993); 

 Untuk Sulawesi adalah Kottelat et al. (1993) dan Allen (1997) dan 

Haryono & Tjakrawidjaja (2004); 

 Untuk Papua dan sekitarnya adalah Allen (1991) dan Allen et al. 

(2000); 

 Jenis Ikan Invasif, Ancaman dan Pengendaliannya (Haryono et al., 

2016); 

 Beberapa buku dan jurnal lainnya yang relevan. 
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Gambar 9. Wawancara dengan nelayan dan masyarakat 
menggunakan buku panduan pengenalan jenis ikan di 

lapangan (Foto: Haryono-LIPI) 
 

Untuk pengambilan data primer pada sentra budidaya ikan, 

penjualan ikan hias dan ikan konsumsi serta tempat pemeliharaan 

ikan milik hobiis/kolektor, cukup dilakukan dengan melakukan 

pendataan terhadap nama pedagang/pemilik, alamat, jenis, jumlah, 

ukuran, lokasi, asal ikan, dan informasi lainnya yang diperlukan 

serta dokumentasi. Spesimen ikan untuk bukti tetap diperlukan 

disertai dokumentasi lokasi dan setiap jenis ikannya. 

2. Protokol penanganan sampel di lapangan 

Secara skematis, penanganan sampel di lapangan dijelaskan 

pada Lampiran 3. Untuk mendapatkan informasi yang maksimal dari 

setiap contoh ikan yang tertangkap, maka beberapa perlakuan yang 

perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

 Jika ikan yang tertangkap sudah diketahui jenisnya (nama lokal, 

nama umum, dan nama ilmiah), maka sampel ikan tersebut tetap 

diambil sebagai spesimen bukti sebanyak 1-3 ekor. Selain itu, 

dilakukan pemotretan dalam keadaan hidup menggunakan 

akuarium kecil dan dicatat panjang  total dan panjang bakunya. 

Jika tidak memungkinkan, maka pemotretan dilakukan 

menggunakan latar belakang yang kontras diantaranya 

menggunakan kertas karton warna biru muda atau merah.  Untuk 

mengetahui ukuran ikan sebenarnya, maka obyek yang difoto yaitu 

ikan disertai penggaris atau ballpoint di bawahnya (lihat Lampiran 
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4).Untuk selanjutnya ditambahkan skala menggunakan software 

imageJ2x (Gambar 10). 

  

Gambar 10. Foto ikan sebelum dan sesudah ditambahkan skala 

(Foto: Haryono-LIPI) 

 Dalam kondisi ikan sampel sudah mati, prosedur pengambilan 

foto seperti halnya pada ikan hidup. Akan tetapi untuk 

mendapatkan foto yang baik, sebelum pemotretan dilakukan 

semua sirip-sirip ikan dikembangkan dan dipertahankan tetap 

mengembang dengan menancapkan beberapa jarum pentul. 

Selanjutnya dalam kondisi terkembang, oleskan formalin 

secukupnya, kemudian tunggu beberapa menit.  Lepaskan jarum 

pentul tersebut dan sirip-sirip ikan akan tetap mengembang, 

kemudian lakukan pemotretan seperti dijelaskan di atas. Lalu 

diawetkan dalam larutan formalin dan harus disuntik terlebih 

dahulu isi perutnya menggunakan formalin 40%. Jumlah sampel 

setiap spesies minimal 3 (tiga) ekor. 

 Pada keadaan dimana ikan belum diketahui nama ilmiahnya dan 

perlu diidentifikasi di laboratorium, langkah yang dilakukan 

adalah dengan mengawetkan sampel ikan dengan formalin 

konsentrasi 4-10% tergantung ukuran ikannya. Jumlah sampel 

setiap jenisnya minimal 5 (lima) ekor. Untuk mendapatkan 

dokumentasi foto yang baik, perlu dilakukan pemotretan saat 

masih hidup menggunakan akuarium kecil dan dicatat panjang 

total serta panjang bakunya. Selanjutnya sampel tersebut 

langsung dimasukan ke dalam larutan formalin 4-10% ketika 

masih hidup agar sirip-siripnya mengembang sehingga 

memudahkan untuk identifikasi. 

 Sampel yang sudah diawetkan dalam larutan formalin 4-10% 

tersebut selanjutnya dikirim ke laboratorium atau ahli yang 

kompeten untuk diidentifikasi. Untuk pengiriman/pengangkutan 
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sebaiknya dengan metode lembab. Prosedurnya yaitu dengan 

memindahkan spesimen ikan dari cairan larutan pengawet lalu 

dibungkus kain kassa yang dikondisikan tetap lembab dengan 

cara mencelupkan spesimen ikan yang sudah dibungkus kain 

kassa ke dalam larutan pengawet formalin 10%. Selanjutnya 

dimasukkan ke kantung plastik dan diikat rapat (Gambar 11). 

Setiap kantung plastik diberi label berisi keterangan mengenai 

nama perairan, nama lokasi setidaknya sampai kabupaten, 

tanggal koleksi, dan nama kolektornya yang dapat lebih dari satu 

orang.   

 

Gambar 11. Proses packing spesimen ikan menggunakan kain kassa 
(Foto: Haryono) 

 Setelah sampai di laboratorium, sampel ikan tersebut dikeluarkan 

dari kain kassa dan direndam dalam air mengalir minimal 4 

(empat) jam. Lalu disortir per jenis dan dimasukkan ke dalam 

botol koleksi yang berisi alkohol 70%, serta diberi label berisi 

keterangan seperti di atas. Identifikasi untuk menentukan nama 

ilmiahnya dilakukan secara hati-hati dengan mengacu pustaka 

terkait. 

 

3. Metoda analisis data 

Adapun studi yang lebih mendalam untuk mengetahui struktur 

komunitas (keanekaragaman spesies dan jumlah setiap spesies) 

merupakan opsional, apabila ketersediaan waktu, dana, dan tenaga 

memungkinkan. Selain itu, dalam pelaksanaannya perlu mengacu 

kepada metode hasil tangkapan per satuan upaya (Catch Per Unit of 
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Effort). Dengan demikian dapat dilakukan kajian lebih lanjut 

terhadap beberapa indeks ekologi (keanekaragaman, keseragaman, 

dan dominansi). 

Analisis data ini terbagi menjadi 2 (dua). Pertama analisis secara 

kualitatif yaitu terkait dengan checklist species (daftar spesies ikan 

yang tercatat). Ikan-ikan yang telah ditangkap langsung dari 

lapangan dibuat tabel dengan informasi yang disajikan sebagai 

berikut: 

 Nama lokal;  

 Nama umum/dagang;  

 Nama ilmiah;  

 Status kelimpahan secara kualitatif (* = sedikit (<5 ekor); ** = 

sedang (5-10 ekor); *** = banyak= >10 ekor; 

 Status asal (asli atau  introduksi); 

 Status invasif (bersifat invasif/tidak bersifat invasif). 

Ikan-ikan tersebut dideskripsikan menurut analisis ahli 

dan/atau referensi yang ada, kemudian dilengkapi dengan foto ikan 

yang memenuhi standar ilmiah, yaitu disertai ukuran atau skala. 

Jika pendataan sebaran ikan invasif hanya dilakukan di sentra 

budidaya ikan, penjualan ikan hias dan ikan konsumsi serta tempat 

pemeliharaan ikan milik hobiis/kolektor, maka analisis datanya 

cukup secara kualitatif seperti di atas. 

Analisis kedua secara kuantitatif, yaitu hanya dilakukan jika 

memungkinkan baik dari segi kelengkapan data maupun 

ketersediaan waktu. Data nama spesies ikan dan jumlah masing-

masing spesies dianalisis lebih lanjut mengenai struktur 

komunitasnya, yaitu menggunakan indeks keanekaragaman (H’), 

keseragaman (E), dan dominansi (D). Syarat utama penghitungan 

indeks ini bilamana sampling yang dilakukan memenuhi kriteria 

sampling ideal yang representatif baik dari keterwakilan musim 

(minimal  tiga kali setahun: kemarau, peralihan, dan penghujan), 

maupun area (luasan wilayah studi), dan tipe perairan tertentu 

(mengalir atau tergenang) mengacu pada metode hasil tangkapan per 

satuan upaya. 



23 

 

a. Indeks keanekaragaman (H’) 

Indeks keanekaragaman (H’) digunakan untuk mendapatkan 

gambaran populasi organisme secara matematis. Hal ini dapat 

mempermudah analisis informasi jumlah individu masing-masing 

spesies dalam suatu komunitas (Odum, 1971). Indeks 

keanekaragaman dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

H’ = Indeks keanekargaman Shannon-Wiener 

s =  Jumlah spesies ikan 

ni = Jumlah total individu 

pi = Perbandingan jumlah ikan ke i (ni/N) 

i = 1, 2, 3, .... dst 

Nilai indeks keanekaragaman berkisar antara 1-3 dengan kategori 

sebagai berikut: 

 H’<1 = Keanekaraganan rendah, penyebaran rendah, 

kestabilan komunitas rendah 

 1≤H’≤3 = Keanekaragaman sedang, penyebaran sedang, 

kestabilan komunitas sedang  

 H’>3,0 = Keseragaman tinggi, penyebaran tinggi, kestabilan 

komunitas tinggi  

Indeks keanekaragaman (H’) menunjukkan seberapa beragam 

spesies ikan yang ada di perairan. Semakin banyak jenis atau spesies 

ikan yang ditemukan umumnya menandakan bahwa habitat perairan 

masih stabil. Artinya suatu perairan mampu menjadi habitat dari 

berbagai macam jenis ikan. 

Nilai indeks keanekaragaman yang tinggi, menunjukkan bahwa 

komunitas di perairan itu makin beragam dan tidak didominasi oleh 

satu atau lebih dari organisme yang ada, sedangkan nilai indeks 

keanekaragaman yang rendah menunjukkan bahwa ada satu atau 

lebih takson yang mendominasi dalam suatu komunitas. 
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b. Indeks keseragaman (E) 

Indeks keseragaman digunakan untuk menggambarkan 

seberapa besar keseimbangan dalam suatu ekosistem. Untuk 

mengetahui indeks keseragaman dapat menggunakan rumus Indeks 

Keseragaman (E) Shannon-Wienner sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

E =  Indeks Keseragaman Shannon-Wienner 

H’ =  Keseimbangan spesies 

H’max =  Indeks keanekaragaman maksimum (lnS) 

S =  Jumlah total spesies 

Nilai indeks keseragaman berkisar antara 0-1 dengan kategori 

sebagai berikut: 

 0<E≤0,4 = Keseragaman kecil, komunitas tertekan 

 0,4<E≤0,6 = Keseragaman sedang, komunitas labil 

 0,6<E≤1,0 = Keseragaman tinggi, komunitas stabil 

Indeks keseragaman (E) menunjukkan pola sebaran ikan-ikan 

yang ditemukan di perairan. Jika penyebarannya seragam, maka pola 

distribusi (sebarannya) merata.  Namun pada kondisi alamiah, 

penyebaran yang ada cenderung tidak seragam karena kondisi pada 

lokasi-lokasi sampling (stasiun pengambilan contoh) dapat berbeda-

beda. 

c. Indeks dominansi (C) 

Indeks dominansi digunakan untuk memperoleh informasi 

mengenai jenis ikan yang mendominasi pada suatu komunitas pada 

tiap habitat. Indeks dominansi yang dikemukakan oleh Shannon-

Wienner dirumuskan sebagai berikut: 
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Keterangan: 

C = Indeks dominansi 

S = Jumlah jenis (spesies) 

ni = Jumlah total individu 

N = Jumlah seluruh individu dalam total n 

pi=ni/N = Sebagai proporsi jenis ke-i 

Nilai indeks dominansi berkisar antara 0-1 dengan kategori sebagai 

berikut: 

 0<C<0,5 = Dominansi rendah 

 0,5<C≤0,75 = Dominansi sedang 

 0,75<C≤1,0 = Dominansi tinggi 

Indeks dominansi (D) menggambarkan jenis-jenis ikan yang ada 

di suatu perairan didominasi suatu spesies tertentu atau tidak. 

Umumnya jika perairan sudah terintroduksi oleh spesies bersifat 

invasif cenderung memiliki nilai D yang tinggi (mendekati 1), karena 

spesies endemik (jika ada) dan spesies asli sudah terdesak. Jika 

indeks dominansi mendekati 0 (nol), maka tidak ada jenis atau 

spesies yang mendominasi (Odum, 1971). 

Banyak sedikitnya spesies yang terdapat di suatu perairan akan 

mempengaruhi indeks dominansi, meskipun nilai ini sangat 

tergantung dari jumlah individu masing-masing spesies. Pengaruh 

kualitas lingkungan terhadap kelimpahan ikan selalu berbeda-beda 

tergantung pada jenis ikan, karena tiap jenis ikan memiliki adaptasi 

dan toleransi yang berbeda terhadap habitatnya. Indeks tersebut 

digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci tentang 

komunitas ikan. Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui jika 

suatu perairan umum yang telah diintroduksi oleh ikan yang 

tergolong invasif, seberapa besar dominansi dari organisme tersebut. 

Untuk analisis data secara kuantitatif, data tersebut 

dimasukkan ke dalam tabulasi pada program Excel. Selanjutnya 

dihitung berdasarkan rumus-rumus di atas. Namun sejalan dengan 

perkembangan teknologi, analisis data tersebut dapat dipermudah 

dengan memanfaatkan software berbasis ekologi yang telah ada di 

pasaran diantaranya Program Biodiversity, PAST, dan Compac. 
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III. PELAPORAN 

 

 
 

A. Format Pelaporan 

Laporan hasil kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat 

Invasif terdiri dari: laporan awal dan laporan akhir. Laporan awal 

pelaksanaan kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif 

terdiri dari form habitat dan metode koleksi ikan, form daftar spesies 

yang ditemukan, foto ikan, kuesioner wawancara (Lampiran 5). 

Laporan awal pelaksanaan kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis 

Ikan Bersifat Invasif pada perairan umum daratan mencakup data 

jenis dan kelimpahannya (kualitatif dan apabila memungkinkan 

secara kuantitatif), sedangkan pada sentra budidaya ikan, penjualan 

ikan hias dan ikan konsumsi serta tempat pemeliharaan ikan milik 

hobiis/kolektor di Indonesia mencakup data jenis secara kualitatif. 

Laporan akhir berisi hasil identifikasi dan analisis data terhadap 

spesies yang ditemukan di lokasi pemetaan, dokumentasi foto, serta 

informasi terkait lainnya. 

Laporan awal pelaksanaan kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis 

Ikan Bersifat Invasif disampaikan oleh UPT KIPM ke Pusat Karantina 

Ikan sesuai Lampiran 5, sedangkan laporan akhir pelaksanaan 

kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif sesuai 

Lampiran 6. 

B. Mekanisme Pelaporan 

Laporan awal maupun akhir pelaksanaan kegiatan Pemetaan 

Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif disampaikan dalam bentuk 

softcopy dan ditujukan ke Kepala Pusat Karantina Ikan dengan 

alamat email: ok2h.puskari@gmail.com. 

C. Waktu Pelaporan 

Laporan awal dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Pemetaan 

Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif disampaikan ke Pusat Karantina 

Ikan dengan ketentuan: 
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 Laporan awal pelaksanaan kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan 

Bersifat Invasif disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu 

setelah melakukan survey. 

 Laporan akhir pelaksanaan kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan 

Bersifat Invasif setiap UPT disampaikan selambat-lambatnya 

minggu pertama bulan Oktober di tahun pelaksanaan kegiatan. 
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IV PENUTUP 
 

 
 

Kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif 

memerlukan dukungan sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan 

dana yang memadai, serta dilakukan secara terpadu dengan 

melibatkan seluruh para pemangku kepentingan terkait, baik di 

tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, kegiatan Pemetaan 

Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif ini memerlukan adanya petunjuk 

teknis serta kebijakan yang terintegrasi. 

Diharapkan dengan tersusunnya Petunjuk Teknis ini, 

pelaksanaan kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif 

oleh UPT KIPM yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik 

Indonesia dapat terarah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan 

kebijakan yang tepat sasaran. 

 

 



29 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 
 

Adisoemarto, S. 1992. Indonesian country study on biological 

diversity. Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan 
Hidup Republik Indonesia. 

 
Allen, G. 1997. Marine Fishes of South-East Asia. Western Australian 

Museum Francis Street, Perth, Western Australia. 
 
Allen, G. 1991. Field Guide to The Freshwater Fishes of New Guinea. 

Christensen Research Institute, Madang, Papua New Guinea. 
 

Budiman, A, A.J. Arief & A.H. Tjakrawidjaya. 2002. Peran Museum 
Zoologi dalam Penelitian dan Konservasi Keanekaragaman 

Hayati (Ikan). Jurnal Iktiologi Indonesia Vol.2, No.2. Pusat 
Penelitian Biologi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 
Bogor. 

 

FAO. 1980. FAO Training Series-Fishing With Bottom, Gillnet. Food 

and Agriculture Organization of The United Nations. Rome. 

 

Haryono & A.H. Tjakrawidjaja. 2004. Stuides on: The freshwater 

fishes of North Sulawesi. Puslit Biologi-LIPI Bogor, 120 hal. 

 

Haryono, G.W. Dewantoro, W. Walidi, D.D. Tani, Y. Anggraeni, A.P. 

Arta, S. Retnoningsih, A. Wistati, E. Rahayuningsih, H. 

Indrajaya, A. Supardan. Jenis Ikan Invasif, Ancaman dan 

Pengendaliannya. Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan. 

2016. 

 

Husnah, D.W.H Tjahjo, A. Nastiti, D. Oktaviani, S.H. Nasution, 

Sulistiono. 2008. Status Keanekaragaman Hayati Sumber Daya 

Perikanan Perairan Umum di Sulawesi. Balai Riset Perikanan 

Perairan Umum, Pusat Riset Perikanan Tangkap, Badan Riset 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Hal 12-14. 

 

Inger, R.F. & Chin P.K. 1962. The Fresh-Water Fishes of North 

Borneo. Fieldiana: Zoology. Chicago Natural History Museum. 

 

Kottelat, M; A.J. Whitten, S. N. Kartikasari & S. Wirjoatmodjo. 1993, 
Ikan Air Tawar Indonesia Bagfian Barat dan Sulawesi. Periplus 

€d, (Hk) & Mentri Negara Kependudukan dan LH, Republik 
Indonesia. 

 



30 

 

Kottelat, M & T. Whitten. 1996. Freshwater Biodiversity in Asia LTith 
Special Reference to Fish. The World Bank. Washington D.C. 

 
Moyle, P.B. & R.A. Leidy. 1992. Loss of biodiversity in aquatic 

ecosystems: Evidence from fish faunas. In: Fiedler, P.L. & S.K. 

Jain (eds.). Conservation Biology: The theory and practice of 

nature conservation, preservation and management. Chapman 

and Hall. New York.  

 

Reid, W.V. & Miller, K.R. (1989). Keeping Options Alive: The Scientific 

Basis for Conserving Biological Diversity. World Resources 

Institute, Washington DC. 

Roberts, T.R. 1989. The freshwater fishes of Western Borneo. 

California Academy Science, San Fransisco. 

 

Sukadi, M.F., A.H. Tjakrawidjaja & Haryono. 2010. Kebijakan 

Pengembangan Ikan Tambra: dari Suaka hingga Budidaya. 

Dalam: Haryono dan M.F. Rahardjo. Proses Domestikasi dan 

Reproduksi Ikan Tambra yang telah Langka menuju 

Budidayanya. LIPI Press Jakarta: 93-104. 

 

Supriatna, J. 2008. Melestarikan Alam Indonesia. Yayasan Obor 

Indonesia. Jakarta. 

 

Welcomme, R.L., 1988. International introductions of inland aquatic 

species. FAO Fish. Tech. Pap. 294. 
 

Weber, M & L.F. de Beaufort. 1911-1940. The fishes of The Indo 
Australian Archipelago Jilid I-XI.  E.J. Brill Ltd., Leiden. 

 

Welch. 1980. Ecological Effect of Wastewater. Cambridge University 
Press 

Whitten, A.J., M. Mustafa & G.S. Henderson. 1987. Ecology of 
Sulawesi. Gadjah Mada University Press, Yogayakarta. 



31 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

LAMPIRAN 
 

 



32 

 

Lampiran 1. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, 
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan  
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Lampiran 2. Daftar Ikan Bersifat Invasif 
 

Jenis ikan berpotensi invasif di Indonesia  

No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

1 Arapaima gigas Arapaima Osteoglossiformes Arapaimidae 

 
2 Phractocephalus 

hemioliopterus 
Redtail catfish Siluriformes Pimelodidae 

 
3 Pseudoplatystoma corrucans Spotted sorubim Siluriformes Pimelodidae 

 
4 Pseudoplatystoma fasciatum Bareed sorubim Siluriformes Pimelodidae 

 
5 Poecilia reticulata Guppy Cyprinodontiformes Poeciliidae 
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No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

6 Xiphophorus hellerii Green swordtail Cyprinodontiformes Poeciliidae 

 
7 Louhan 

(persilangan A. citrinellus x 
C. trimaculatum) 

Flowerhorn Perciformes Cichlidae 

 
 

Jenis ikan invasif asing 

No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

1 Atractosteus spatula Alligator gar Lepisosteiformes Lepisosteidae 

 
2 Lepisosteus osseus Longnose gar Lepisosteiformes Lepisosteidae 

 
3 Lepisosteus oculatus Spotted gar Lepisosteiformes Lepisosteidae 
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No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

4 Pygocentrus cariba Blackspot piranha Characiformes Serrasalmidae 

 
5 Pygocentrus nattereri Red piranha Perciformes Serrasalmidae 

 
6 Pygocentrus denticulata Big Toothed 

Piranha 
Characiformes Characidae 

 
7 Serrasalmus gibbus Gibbus piranha Characiformes Characidae 
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No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

8 Serrasalmus rhombeus Red Eye Piranha   

 
9 Serrasalmus sanchezi Ruby Red Piranha Characiformes Serrasalmidae 

 
10 Serrasalmus serrulatus Little Saw Piranha Characiformes Characidae 

 
11 Serrasalmus spilopleura Speckled Piranha Characiformes Characidae 
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No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

12 Pterygoplichthys pardalis Amazon sailfin 
catfish 

Siluriformes Loricariidae 

 
13 Gambussia affinis Mosquitofish Cyprinodontiformes Poeciliidae 

 
14 Andinoacara  pulcher Blue acara Perciformes Cichlidae 

 
15 Amphilophus alfari  Pastel cichlid Perciformes Cichlidae 
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No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

16 Amphilophus labiatus Red devil Perciformes Cichlidae 

 
17 Astronotus ocellatus Oscar Perciformes Cichlidae 

 
18 Hemichromis elongatus Banded jewel 

cichlid 

Perciformes Cichlidae 

 
19 Parachromis managuensis Jaguar guapote Perciformes Cichlidae 
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No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

20 Acanthogobius flavimanus Yellowfin goby 
 

 

Perciformes Gobiidae 

 
21 Alosa pseudoharengus Alewife Clupeiformes Clupeidae 

 
22 Ameiurus nebulosus Brown bullhead Siluriformes Ictaluridae 

 
23 Channa argus Snakehead 

 
Perciformes Channidae 

 
24 Channa marulius Great snakehead Perciformes  Channidae 

 
25 Cichla ocellaris Peacock cichlid Perciformes Cichlidae 
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No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

 

26 Cichlasoma uropthalus Mexican mojarra Perciformes Cichlidae 

 
27 Cyprinella lutrensis Red shiner Cypriniformes Cyprinidae 

 
28 Esox lucius Northern pike Esociformes Esocidae 

 
29 Gymnocephalus cernuus Ruffe 

 

Perciformes Percidae 

 
30 Lates niloticus Nile perch Perciformes   Centropomidae 
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No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

31 Leuciscus Idus Ide Cypriniformes Cyprinidae 

 
32 Misgurnus anguillicaudatus Pond loach Cypriniformes Cobitidae 

 
33 Morone americana White perch Perciformes Moronidae 

 
34 Neogobius melanostomus Round goby Perciformes Gobiidae 

 
35 Perca fluviatilis European perch Perciformes Percidae   
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No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

36 Phalloceros caudimaculatus Dusky millions 
fish 

Cyprinodontiformes Poeciliidae 

 
37 Pterygoplichthys anisitsi Snow pleco Siluriformes Loricariidae 

 
38 Pterygoplichthys disjunctivus Vermiculated 

sailfin catfish 

Siluriformes Loricariidae 

 
39 Pterygoplichthys 

multiradiatus 
Orinoco sailfin 

catfish 

Siluriformes Loricariidae 

 
40 Pylodictis olivaris Flathead catfish Siluriformes Ictaluridae 

 



 

43 

 

No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

41 Rutilus rutilus Roach Cypriniformes Cyprinidae 

 
42 Scardinius erythrophtalmus  Rudd Cypriniformes Cyprinidae 

 
43 Tilapia mariae Spotted tilapia Perciformes Cichlidae 

 
44 Tilapia zillii Redbelly tilapia Perciformes Cichlidae 

 
45 Tinca Tinca Tench Cypriniformes Cyprinidae 
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No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

46 Batillaria attramentaria Japanese false 
cerith 

Sorbeoconcha Potamididae 

 
47 Cipangopaludina chinensis Chinese mystery 

snail 
Muricoidea Viviparida 

 
48 Corbicula fluminea  Asian clam Veneroida Corbiculidae 

 
49 Dreissena bugensis Quagga mussel Veneroida Dreissenidae 
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No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

50 Dreissena polymorpha Zebra mussels Veneroida  Dreissenidae 

 
51 Geukensia demissa Ribbed mussel Mytiloida Mytilidae 

 
52 Ilyanassa obsoleta Eastern mudsnail  Neogastropoda   Nassariidae  

 
53 Limnoperna fortunei Golden mussel Mytiloida Mytilidae 
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No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

54 Mytilopsis leucophaeata Dark false mussel Veneroida Dreissenidae 

 
55 Pomacea insularum Island apple snail Architaenioglossa Ampullariidae 

 
56 Pomacea canaliculata Channeled 

applesnail 

Architaenioglossa Ampullariidae 

 
57 Potamocorbula amurensis Brackish-water 

corbula 

Myoida Corbulidae 
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No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

58 Potamopyrgus antipodarum New Zealand 
mudsnail 

Littorinimorpha Hydrobiidae 

 
59 Rangia cuneata Atlantic rangia Veneroida Mactridae 

 
60 Carcinus maenas European green 

crab 

Decapoda Portunidae 

 
61 Charybdis japonica Lady crab Decapoda Portunidae 
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No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

62 Orconectes rusticus Rusty crayfish Decapoda Varunidae 

 
63 Orconectes virilis Virile crayfish Decapoda Varunidae 

 
64 Cherax quadricarinatus Australian red 

claw crayfish 
Decapoda Parastacidae 

 

 
 

Jenis ikan invasif lokal 

No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

1 Channa striata Common 

snakehead 

Perciformes Channidae 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Parastacidae
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No Nama Ilmiah Nama Umum Ordo Famili Gambar 

2 Channa micropeltes Indonesian 
snakeheads 

Perciformes Channidae 
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Lampiran 3. Alur Protokol Penanganan Sampel 

 

 
 

Ukuran kecil  

Ukuran besar  

Ukuran kecil  

 Difoto pada akuarium kecil 
 Catat pola warnanya 
 Langsung masukan ke dalam 

kantung plastik  berisi larutan 
formalin 4% 

 Koleksi minimal 5 ekor 
 

 Difoto pada akuarium kecil 
 Catat pola warnanya 
 Suntik isi perutnya dengan 

larutan formalin 40% 
 Langsung masukan ke dalam 

kantung plastik  berisi larutan 
formalin 10% 

 Koleksi minimal 3 ekor 
 

 Difoto di atas kertas 
karton/nampan warna biru 

 Catat pola warnanya 
 Langsung masukan ke dalam 

kantung plastik  berisi larutan 
formalin 4% 

 Koleksi minimal 3 ekor 
 

 Difoto di atas kertas 
karton/nampan warna biru 

 Catat pola warnanya 

 Suntik isi perutnya dengan 
larutan formalin 40% 

 Langsung masukan ke dalam 
kantung plastik  berisi larutan 
formalin 10% 

 Koleksi minimal 3 ekor 
 

Ukuran besar  

 Difoto di akuarium kecil atau di 
atas kertas karton 

 Lepaskan kembali ke perairan 
umum 

 Koleksi cukup 1-3 ekor 
 

Belum 
Dikenal 

Sampel ikan  
masih hidup  

Sudah 
Dikenal 

Sampel ikan  
sudah mati  

Catat nama lokal, nama 
ilmiah, jumlah, dan 

kisaran ukuran 
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Lampiran 4. Pembuatan Skala pada Foto 
 

    

 Foto di lapangan harus ada pembandingnya 

 Pembanding dapat berupa mistar, pensil atau benda lainnya yang 
panjangnya diketahui 

 Pembuatan skala pada foto dapat menggunakan software image 
J2x yang dapat diunduh melalui dropbox OK2H 

 Adapun tahapan penggunaan software sebagai berikut: 

1. Buka software imageJ2x 

 

2. Pilih menu toolbox yang terletak di pojok kanan 

 

3. Klik straight line 
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4. Buka file foto ikan 

 

5. Klik analize kemudian pilih menu set scale 

 

6. Tarik garis tertentu pada mistar/pembanding lainnya pada foto 
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7. Klik analyze dan pilih set scale 

 

8. Isi panjang garis yang diketahui dan satuannya 

 

9. Klik menu analyze>tools>scale bar 
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10. Klik straight line, tarik garis pada gambar, dan tempatkan pada posisi yang 

diinginkan 

 

11. Klik analyze>tools>scale bar 

 

12. Isi dengan skala yang diinginkan pada gambar 
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13.  Save gambar yang telah ditentukan skalanya. Klik file>save as>Jpeg 

 

13. Finishing dan cropping gambar 
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Lampiran 5. Form Laporan Awal Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
1. Form Habitat dan Alat Tangkap 

UPT:  

Lokasi: Nama Perairan: 

Tanggal: Waktu: 

GPS (koordinat): 

E: 

S: 

Pelaksana Survey 

Ketua :   

Anggota : 1. 

    2. 

    3. 

Cuaca: 

Peta Lokasi: 

 

 

 

 

 

 

Kecepatan arus: 

Kedalaman (min-max): 

Lebar badan Air (min-max): 

Jarak/luasan lokasi sampling: 

Substrat: 

pH: 

Temperatur: 

DO: 

Alat Tangkap  
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2. Form Daftar Spesies yang Ditemukan  

No 

Spesies Ikan 
Ukuran 

(cm) 

Stadia 

(anakan/pra 

dewasa/dewasa) 

Jumlah 

(ekor) 

Status Asal Status Invasif 

Nama 

ilmiah 

Nama 

lokal 

Nama 

umum 

Asli/ 

Native 

Asing Bersifat 

Invasif 

Tidak Bersifat 

Invasif 

1           

2           

3           

4           

5           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

Total      
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3. Foto Ikan  

 

Nama lokal :  

Nama umum :  
Nama ilmiah :  

Lokasi (nama perairan) : 
Kota/Kabupaten : 
Jenis dan ukuran alat tangkap : 

 

4. Kuesioner Wawancara  

A. Informasi jenis ikan pada lokasi perairan umum 

Data personal responden 

1. Nama  : ......................................................... 
2. Umur  : ...........(tahun) 

3. Alamat : ......................................................... 
4. Pekerjaan : ......................................................... 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah saudara mengetahui keberadaan 

sungai/danau/ rawa*) yang ada di daerah 

ini? (Jika perlu disebutkan secara jelas 
sesuai dengan wilayah kerja UPT masing-

masing) 

 

 

2 Apakah perairan tersebut 

rawa/danau/waduk/sungai*) buatan atau 
alami? 

buatan/alami*) 

 

 

3 Sejak kapan Bapak/Ibu mendengar dan 

mengetahuinya? 
sejak kecil/< 5 tahun/5-10 tahun/ >10 

tahun *) 

 

 

4 Pernahkah Bapak/Ibu mengunjungi lokasi 
tersebut? 

pernah/tdk pernah*) 

 

 

5 Seberapa sering mengunjungi lokasi 

tersebut? 
jarang/agak sering/sering*) 
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6 Apakah perairan tersebut penting bagi 
masyarakat sekitar? 

penting/tidak penting*)  

 

 

7 Jika penting, untuk apa kepentingan atau 

peruntukannya 
perikanan/pengairan/listrik/wisata/lalu 

lintas/ lainnya (sebutkan!) *) 

 

 

8 Pernahkan terjadi pencemaran di perairan 

tersebut? 
pernah/tidak pernah/tidak tahu*) 

 

 

9 Kalau pernah, darimana asal 

pencemarannya?  

limbah rumah tangga/limbah 
perkebunan/limbah industri*) 

limbah lainnya: 

 

 

10 Apakah perairan tersebut berair sepanjang 

tahun? ya/tidak*) 

 

 

 

11 Jika selalu ada air, apakah terjadi naik 

turun (pasang-surut) permukaan airnya 
dalam setahun? 

ya/tidak*) 

 

 

12 Berapa jenis ikan yang saudara kenali 

pada perairan yang dimaksud? 
<5 jenis/5-10 jenis/>10 jenis*) 

 

 

 

13 Jenis ikan apa yang paling dominan? 

sebutkan nama lokalnya 
 

 

14 Sejak kapan jenis dominan tersebut sudah 
ada? 

< 5 tahun/5-10 tahun/>10 tahun*) 

 

 

15 Apakah ikan-ikan yang ada di lokasi 

tersebut ditangkap oleh penduduk lokal? 
ya/tidak *) 

 

 

16 Jika ditangkap, apakah ditangkap setiap 

waktu oleh penduduk lokal? ya/tidak *) 

 

 

17 Jika terus ditangkap, apakah hasil 
tangkapancenderung menurun? 

ya/tidak/tidak tahu*) 

 

 

18 Alat tangkap apa yang digunakan untuk 

menangkap ikan tersebut?  
sebutkan jenisnya: 

 

 

19 Apakah ada ikan-ikan yang dalam 5-10 

tahun terakhir yang merupakan ikan baru 

masuk ke perairan di wilayah Bapak/Ibu? 
ada/tidak ada/tidak tahu*) 
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20 Kalau ada, ikannya jenis apa? 
sebutkan nama lokal 

 

 

21 Bagaimana ikan tersebut bisa masuk? 

sengaja ditebar/tiba-tiba sudah ada/tidak 

tahu*) 

 

 

22 Apakah ikan tersebut dimanfaatkan 
masyarakat? ya/tidak*) 

 

 

23 Apakah keberadaannya mengganggu? 

ya/tidak/tidak tahu*) 

 

 

24 Jika mengganggu, sebutkan jenisnya! 
nama lokal: 

 

 

25 Pernahkah ada penebaran jenis ikan ke 

lokasi perairan? pernah/tidak 

pernah/tidak tahu*) 

Kalau pernah, jenis ikan apa yang 

ditebarkan? 

sebutkan nama lokal 

 

 

 
 
 

………….., …………………... 

Ketua Tim 

 
 

 
 

(                                       ) 
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B. Informasi  jenis ikan pada lokasi sentra budidaya 
 

Data personal responden 

1. Nama  : ......................................................... 

2. Umur  : ...........(tahun) 
3. Alamat : ......................................................... 

4. Pekerjaan : ......................................................... 
 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sejak kapan usaha budidaya didirikan? 

 

 

 

2 Apakah jenis yang dibudidayakan 
termasuk bersifat invasif? ada/tidak ada*) 

Jika ada, sebutkan jenis, kisaran jumlah, 

ukuran dan harganya 
 

 

 

3 Apakah jenis yang dibudidayakan 

termasuk ikan asli atau introduksi?  

 
 

 

4 Apakah ada izin budidaya jenis tersebut? 
ada/tidak ada*) 

jika ada sebutkan instansi pemberi izin 

 

 

5 Mengapa dilakukan kegiatan budidaya 

jenis tersebut? Jelaskan 
 

 

6 Seberapa besar peluang ikan budidaya 

tersebut lepas ke perairan umum?  

peluang kecil/peluang besar*) 

karena: 

 

7 Berasal darimana sajakah konsumen yang 
membeli hasil perikanan budidaya di 

tempat saudara? 

 
 

 

 

 

………….., …………………... 

Ketua Tim 
 

 
 

 
(                                       ) 
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C. Informasi jenis ikan pada lokasi sentra penjualan ikan hias 
dan ikan konsumsi 

Data personal responden 

1. Nama  : ......................................................... 

2. Umur  : ...........(tahun) 
3. Alamat : ......................................................... 

4. Pekerjaan : ......................................................... 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sejak kapan sentra penjualan ikan 
hias/konsumsi ikan ini didirikan? 

 

 

2 Ada berapa jenis ikan bersifat invasif yang 

diperjualbelikan? 

Catat jenis kisaran jumlah, ukuran dan 
harganya 

 

 

3 Adakah jenis ikan bersifat invasif 

merupakan ikan asli atau introduksi? 

ada/tidak ada *) 
Jika ada, sebutkan jenisnya 

 

 

4 Adakah ikan bersifat invasif yang 

diperjualbelikan merupakan  impor 

langsung dari negara lain? 
Jika ada, sebutkan jenis dan asal 

negaranya 

 

 

5 Adakah ikan bersifat invasif yang 

diperjualbelikan merupakan pemasukan 
dari daerah lain? 

Jika ada, sebutkan jenis dan asal 

daerahnya 

 

6 Adakah ikan bersifat invasif yang 
diperjualbelikan merupakan hasil 

tangkapan dari sekitar lokasi? 

Jika ada sebutkan jenis dan lokasi 

penangkapannya 
 

 

7 Apakah ikan bersifat invasif yang 

diperjualbelikan berasal dari dari hasil 

budidaya? 

Jika ya, sebutkan lokasi 
pembudidayaannya 

 

 

8 Adakah izin untuk melakukan kegiatan 

perdagangannya? ada/tidak ada*) 
jika ada sebutkan instansi pemberi izin 

 

 

………….., …………………... 

Ketua Tim 
 
 

 
 

(                                       ) 
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D. Informasi jenis ikan pada lokasi pemeliharaan ikan milik 
hobiis/kolektor 

Data personal responden 

1. Nama  : ......................................................... 

2. Umur  : ...........(tahun) 
3. Alamat : ......................................................... 

4. Pekerjaan : ......................................................... 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Jenis ikan apa saja yang dikoleksi? 
 

 

2 Ada berapa jumlah ikan yang dikoleksi? 
 

 

3 Berasal darimana ikan yang dikoleksi? 

 

 

4 Apa maksud pemeliharaan (keperluan 

pribadi, komersil/koleksi atau budidaya)? 

 

 

5 Sudah berapa lama mengkoleksi ikan 

tersebut? 
 

 

6 Apa yang dilakukan jika ikan yang 

dipelihara sudah tidak disukai? (dibuang 

ke perairan umum/diberikan ke hobbis 

lain/dimusnahkan) 
 

 

7 Apakah saudara mengetahui ikan invasif 

itu apa? 

Jika ya sebutkan bahaya ikan invasif? 

 

 

8 Adakah izin pada jenis ikan yang 
dikoleksi?  

jika ada sebutkan instansi pemberi izin 

 

 

9 Apakah saudara mempunyai  komunitas 

sesama kolektor ikan? 
Jika ya sebutkan 

 

 

 

 

 

………….., …………………... 

Ketua Tim 
 

 
 

 
(                                       ) 
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Lampiran 6. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan 
Pemetaan 

JUDUL 

(berisi bentuk kegiatan beserta lokasi pemetaannya) 

KATA PENGANTAR 

RINGKASAN 

(rangkuman kegiatan yang mencakup pendahuluan sampai 
kesimpulan) 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

(penjelasan mengenai hal yang melatarbelakangi rencana 
kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif) 

1.2. Tujuan 

(Tujuan dilakukannya Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat 
Invasif) 

1.3. Ruang Lingkup 
(Penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan Pemetaan 

Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif) 
1.4. Output 

(Penjelasan hasil yang diharapkan dari kegiatan Pemetaan 

Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif) 
1.5. Dasar Hukum 

(landasan hukum yang terkait rencana kegiatan) 

2. PENDEKATAN STUDI 

(Penjelasan mengenai kondisi alami lingkungan perairan dan 
lokasi di sekitarnya. Menelaah dari jurnal, penelitian terkait di 
lokasi studi, maupun pengamatan langsung di lapang) 

3. METODOLOGI 
3.1. Lokasi dan Waktu 

(Informasi detail mengenai lokasi Pemetaan Sebaran Jenis 
Ikan Bersifat Invasif, nama sungai/waduk/danau, letak 

koordinat, serta wilayah administratif lokasi tersebut) 
3.2. Alat dan Bahan 

(Uraian mengenai alat dan bahan yang digunakan selama 

Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif, mulai dari 
persiapan, alat tangkap yang digunakan, sampai penanganan 

sampel) 
3.3. Pelaksanaan Kegiatan 

(Uraian mengenai proses berlangsungnya kegiatan Pemetaan 
Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif) 

3.4. Analisa Data 

(Penjelasan dan pengolahan data dari hasil Pemetaan Sebaran 
Jenis Ikan Bersifat Invasif) 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
(Uraian mengenai sebaran jenis dan jumlah ikan bersifat 

invasif pada lokasi yang terpetakan. Penjelasan cara 
introduksi dan dampak yang ditimbulkan spesies bersifat 

invasif yang ada berdasarkan hasil pemetaan danmelalui hasil 
wawancara dengan warga sekitar) 

5. PETA SEBARAN JENIS IKAN BERSIFAT INVASIF 
(Peta sebaran jenis ikan bersifat invasif pada lokasi yang 
terpetakan) 

6. KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 Laporan awal pelaksanaan kegiatan 

 Foto Kegiatan 
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KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, 
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN 

HASIL PERIKANAN, 
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RINA 

 

Lembar Pengesahan 

No. Nama Pejabat Paraf 

1 Sekretaris BKIPM 
 

2 Kepala Pusat Karantina Ikan 
 

3 
Kepala Bagian Hukum, Kerja 

Sama, dan Humas 

 

4 Kepala Subbagian Hukum 
 

 


	Juknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif
	Juknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif Lampiran



