










1 
 

 

I. PENDAHULUAN 

 
 

 
1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati 

terbesar (mega biodiversity) kedua di dunia setelah Brazil. Indonesia 

memiliki sekitar 25.000 spesies tumbuhan dan 400.000 jenis hewan 

dan ikan. Selain itu, laut nusantara memiliki sekitar 85.707 km2 

terumbu karang atau sekitar 14% dari luas terumbu karang dunia, 

lebih dari 700 jenis rumput laut (makro alga); lebih dari 2.500 jenis 

moluska; lebih dari 450 jenis karang batu; dan lebih dari 1.400 jenis 

ekinodermata. Berdasarkan hal tersebut laut nusantara dikenal 

dengan istilah marine mega diversity. 

Diperkirakan 8500 spesies ikan hidup di perairan Indonesia 

(Australian museum) atau merupakan 45% dari jumlah spesies yang 

ada di dunia. Sebanyak 1300 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 besarnya keanekaragaman hayati yang dimiliki 

Indonesia, perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan melindungi 

kelestariannya. Hal ini dikarenakan keanekaragaman hayati memiliki 

peranan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem, sebagai sumber 

plasma nutfah dan sumber ekonomi. Keanekaragaman hayati juga 

berpotensi sebagai obyek industri eko-wisata yang dapat menjadi 

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

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati 

dan ekosistem alam di seluruh dunia adalah introduksi spesies 

eksotik/asing yang bersifat invasif (dikenal sebagai spesies asing 

invasif (SAI). Menurut Reid and Miller (1989), kepunahan ikan air 

tawar yang disebabkan oleh introduksi spesies asing mencapai 30%. 

SAI dianggap sebagai penyebab kedua menurunnya keanekaragaman 
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hayati global setelah perusakan habitat secara langsung. Pemasukan, 

penyebaran dan penggunaan berbagai spesies asing baik yang 

dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja yang kemudian 

menjadi invasif telah menyebabkan kerugian ekologi, ekonomi dan 

sosial yang cukup besar. 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 eksotik menyebabkan penurunan 

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

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

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

16 jenis ikan eksotik dari luar negeri yang secara sengaja dimasukan 

ke danau dan sungai-sungai Indonesia (Schuster 1950; 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. Ikan mujair 

telah ditemukan di Sungai Mamberamo, Papua (Supriatna, 2008). 

Ikan lele dumbo telah menyingkirkan 2 (dua) jenis lele yang umum 

ditemukan di Indonesia seperti Clarias batrachus dan Clarias 

melanoderma di sungai dan danau-danau kita. Kerusakan 

lingkungan atau habitat ikan yang disebabkan oleh introduksi ikan 

eksotik dapat berupa disintegrasi komunitas ikan lokal, kerusakan 

genetik ikan lokal 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 melaui 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 
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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 JADDI di Indonesia. Data 

dan informasi tersebut masih terbatas dan tersebar. Oleh karenanya, 

perlu dilakukan pemetaan sebaran agen hayati dengan melibatkan 

instansi-instansi terkait secara terkoordinasi dan terintegrasi. Peta 

sebaran selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk 

penetapan kebijakan dalam rangka perlindungan dan pelestarian 

jenis-jenis ikan di Indonesia. 

1.2. Tujuan 

Tujuan penyusunan petunjuk teknis pemetaan sebaran JADDI 

di Indonesia adalah memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan di 

tingkat pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) dalam 

melaksanakan kegiatan pemetaan sebaran JADDI di Indonesia. 

1.3. Sasaran 

Sasasaran Petunjuk Teknis ini adalah terlaksananya kegiatan 

pemetaan sebaran JADDI baik di tingkat Pusat maupun UPT KIPM 

sesuai kaidah ilmiah dan kebijakan BKIPM. 

1.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi jenis ikan yang 

dilindungi, dilarang dan invasif, yaitu sebagai berikut: 

a. Ikan meliputi segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian 

dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 

b. Ikan yang dilindungi meliputi: 

 jenis ikan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Perundangan 

 jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ukuran 

tertentu, wilayah sebaran tertentu atau periode waktu tertentu; 
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 jenis ikan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Perundangan 

dan juga dilindungi berdasarkan ketentuan hukum 

internasional yang diratifikasi (seperti Appendiks I, II dan III 

CITES); 

 jenis ikan endemik yang sudah terancam punah atau 

kelimpahan stoknya terbatas yang diakibatkan oleh faktor 

alami dan/atau perubahan lingkungan, aktivitas manusia, 

dan/atau penyebab lainnya. 

c. Ikan yang dilarang adalah jenis-jenis ikan yang dilarang 

pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia 

berdasarkan PERMEN KP Republik Indonesia Nomor 

41/PERMEN-KP/2014. 

d. Ikan yang bersifat invasif atau ikan invasif adalah ikan asli 

maupun asing yang secara luas mempengaruhi habitatnya, dapat 

menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi atau 

membahayakan manusia. 

1.5. Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusunan petunjuk teknis pemetaan sebaran 

JADDI di Indonesia adalah sebagai berikut: 

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

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; 



5 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 

Jenis Tumbuhan dan Satwa; 

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 21 Tahun 2005 Tentang 

Keanekaragaman Hayati Produk Rekayasa Genetik; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi 

Sumberdaya Ikan; 

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 

PER.18/MEN/2009 tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat 

(Anguilla spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar 

Wilayah Negara Republik Indonesia; 

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 21/PERMEN-

KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan 

Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari 

Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara 

Republik Indonesia; 

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

KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya 

dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara RI; 

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 59/PERMEN-

KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi 

(Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari 

Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara 

Republik Indonesia; 

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 1/PERMEN-

KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting 

(Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.); 

17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 

59/KEPMEN-KP/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan 

Terbatas Jenis Ikan Terubuk (Tenualosa macrura); 

18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 

18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan 

Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodontypus) 
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19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 

37/KEPMEN-KP/2013 tentang Status Perlindungan Terbatas 

Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus); 

20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 4/KEPMEN-

KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan 

Pari Manta. 

1.6. Pengertian dan Definisi 

Pengertian dan definisi dari istilah-istilah yang digunakan 

dalam petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:   

1. Pemetaan Sebaran JADDI adalah proses inventarisasi agen 

hayati yang ada di wilayah perairan umum Indonesia untuk 

mengetahui sebaran jenis agen hayati yang tergolong dilindungi, 

dilarang dan invasif. 

2. Keanekaragaman hayati/biodiversitas adalah keanekaragaman 

diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk 

diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik (perairan) 

lainnya, serta komplek-komplek Ekologi yang merupakan bagian 

dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam 

spesies, antara spesies dengan ekosistem. Keanekaragaman 

hayati terdiri atas tiga tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, 

keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. 

3. Spesies asing invasif adalah spesies organisme tertentu yang 

sebelumnya tidak ada di suatu habitat tertentu, secara sengaja 

atau tidak sengaja terintroduksi ke wilayah tersebut dan 

keberadaannya mengganggu atau mengancam spesies lokal yang 

sebelumnya sudah ada di wilayah tersebut. 

4. Spesies invasif adalah spesies asli maupun bukan yang 

mengkolonisasi suatu habitat secara masif. 

5. Agen hayati adalah setiap organisme yang meliputi spesies, sub 

spesies, varietas, semua jenis serangga, nematoda, protozoa, 

cendawan (fungi), bakteri, virus, mikoplasma, serta organisme 

lainnya dalam semua tahap perkembangannya yang dapat 

digunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit 

atau organisme pengganggu, serta berbagai keperluan lainnya. 

6. Jenis agen hayati yang dilindungi adalah semua jenis ikan yang 

dilindungi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku 
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dan/atau jenis ikan endemik perairan Indonesia yang 

populasinya terancam punah. 

7. Jenis agen hayati yang dilarang adalah semua jenis ikan yang 

dilarang pemasukannya maupun peredarannya ke/di dalam 

wilayah Republik Indonesia oleh pemerintah karena dapat 

merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya 

ikan, lingkungan, dan manusia. 

8. Jenis ikan endemik adalah jenis-jenis ikan yang hanya 

ditemukan di suatu tempat dan tidak ditemukan di daerah lain. 

Faktor fisik, iklim dan biologis dapat menyebabkan endemisnya 

ikan tersebut. Isolasi geografi yang dialami dan tantangan ruang 

hidupnya menyebabkan organisme tersebut menjadi khas. 

9. Introduksi adalah usaha sadar atau tidak sadar memasukkan 

jenis ikan ke dalam suatu habitat yang baru melalui alat 

transportasi, akibat adanya hobi/kegemaran beberapa orang 

membawa jenis-jenis baru, ataupun sengaja dibudidayakan. 

10. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh 

hubungan timbal balik tak terpisahkan 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. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme 

dengan lingkungan dan yang lainnya. Ekologi diartikan juga 

sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk 

hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan 

lingkungannya. 

12. Habitat adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar suatu 

species, atau populasi spesies, atau kelompok spesies, atau 

komunitas. 

13. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang 

dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan, hewan 

(termasuk ikan), dan mikroorganisme. 
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II. METODOLOGI 
 

 
 

2.1. Waktu dan Tempat 

Pelaksanaan pemetaan sebaran JADDI ini dilaksanakan selama 

12 bulan terhitung sejak Januari 2015 sampai Desember 2015, mulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dan 

evaluasi. Agenda yang direncanakan, selain pengumpulan data baik 

primer maupun sekunder, akan dilakukan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan tersebut. Lokasi 

pemetaan sebaran JADDI adalah di seluruh wilayah Indonesia (34 

provinsi). Namun untuk efektivitas pelaksanaan studi, akan 

dilakukan di beberapa lokasi terpilih yang merepresentasikan jenis-

jenis yang ada di kawasan Indonesia Barat (Paparan Sunda meliputi 

Jawa, Sumatera, dan Kalimantan), Sulawesi (Paparan Wallacea), dan 

Papua (Paparan Sahul). Koordinasi yang dilakukan akan 

dilaksanakan di tiap provinsi yang melibatkan stakeholders terkait. 

Wilayah pemetaan yang termasuk di dalamnya adalah danau, sungai, 

waduk dan laut yang masih termasuk dalam wilayah teritori di tiap 

provinsi. 

Beberapa lokasi terpilih untuk dilaksanakan studinya adalah 

sebagai berikut: 

1. Pulau Sumatera (DAS Musi/DAS Batanghari, DAS Asahan 

termasuk Danau Toba); 

2. Pulau Kalimantan (DAS Kapuas, DAS Mahakam, DAS Barito); 

3. Pulau Jawa (DAS Ciliwung, DAS Bengawan Solo, DAS Brantas) 

4. Pulau Sulawesi (Sistem Danau Malili, Mahalona, dan Towuti, 

Danau Limboto); 

5. Pulau Papua (Danau Sentani); 

6. Perairan umum lainnya yang mempunyai nilai ekonomis, yang 

berada di wilayah UPT-KIPM. 

Kegiatan pemetaan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) 

kali dalam setahun pada lokasi/stasiun yang telah ditetapkan. 

Pengumpulan data dan informasi sekunder terkait pemetaan sebaran 

JADDI bersumber dari hasil penelitian, laporan-laporan terkait, serta 

informasi dari masyarakat sekitar perairan umum. 
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2.2. Alat dan Bahan 

2.2.1. Perlengkapan petugas: 

1) Peta lokasi; 

2) Polarized sun glasses dan sun block; 

3) Booties (cattle-pack); 

4) Kotak P3K; 

5) Handheld GPS; 

6) Alat komunikasi; 

7) Kamera; 

8) Alat tulis; 

9) Formulir survey; 

10) Dry Bag 

2.2.2. Pengumpulan specimen ikan 

1) Alat tangkap:  

a) Jala pencar (cast-net) panjang 2,5, 5, dan 7,5 m. 

b) Jaring insang (gill net) dengan beragam mata jaring 

c) Perangkap (traps) seperti bubu 

d) Alat tangkap dengan menggunakan setrum (electro 

fisher), dengan catatan hanya digunakan pada kondisi 

di mana penggunaan jaring dan jala tidak efisien dalam 

mengumpulkan sampel ikan, misalnya di sungai-

sungai dangkal (kedalaman maksimum 1 m) yang 

deras dan berbatu.  Selain itu, sebelum pengoperasian 

perlu mendapat ijin dari pihak berwenang setempat 

serta memberi pengarahan kepada masyarakat bahwa 

penggunaannya digunakan hanya untuk kepentingan 

penelitian. 

e) Alat tangkap lainnya yang dioperasikan oleh nelayan 

setempat yang secara efektif dapat mengumpulkan 

jenis-jenis ikan secara optimal. 

2) Alat dan Bahan untuk Pengawetan, Sampling, dan 

Transportasi : 

a) Formalin 10 % (atau setara dengan formaldehyde 4 %), 

sebagai pengawet awal untuk periode waktu 3-7 hari). 

Ikan-ikan berukuran < 15 cm umumnya memerlukan 
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masa fiksasi sekitar 3 hari, sedangkan ikan-ikan > 15 

cm sebaiknya disimpan dalam larutan formalin selama 

7 hari. Perbandingan antara larutan formalin dan ikan 

pada wadah pengawet adalah 3:1; 

b) Alkohol 95 %, yang digunakan setelah penyimpanan 3-

7 hari dalam larutan formalin; 

c) Nampan/wadah ikan;  

d) Masker; 

e) Jarum suntik (syringe); 

f)  Sarung tangan plastik; 

g) Kantong atau botol koleksi plastic berbagai ukuran; 

h) Stereofoam; 

i) Kaca mata khusus; 

j) Label; 

k) Formulir survey lapang. 

3) Alat dan bahan pengukuran parameter fisika dan kimia air 

a) Alat dan bahan untuk pengukuran parameter kunci 

kualitas fisika-kimia perairan yang meliputi : Oksigen 

terlarut, kecerahan, pH, dan parameter kesuburan 

perairan (fosfat dan nitrat); 

b) Alat pengukur kecepatan arus sungai (current meter). 

2.3. Metoda Pengumpulan dan Analisis Data 

2.3.1. Metoda pengumpulan data 

a. Metoda pengumpulan data primer dan penanganan sampel 

Metode pengumpulan data primer yang termasuk di dalam 

petunjuk teknis ini adalah pengumpulan data sebaran JADDI 

berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku serta hasil 

penelitian yang terkait. Metode pengumpulan data primer 

dilakukan dengan metode survei di tiap wilayah perairan di suatu 

provinsi.  

Lokasi pengambilan sampel dibagi berdasarkan tipologi 

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

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

keseluruhan lokasi pengambilan sampel dilakukan berbasis DAS 
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(Daerah Aliran Sungai) sehingga memungkinkan dalam satu DAS 

terdapat kedua jenis tipe perairan tersebut. 

 Tipe perairan mengalir: 

Untuk 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 

susbstrat, kecepatan arus, dan kondisi tutupan lahan sekitarnya. 

Alat tangkap jaring insang adalah jaring insang menetap 

(fixed gill-net) (Gambar 1) akan dipasang pada setiap segmen 

sungai tersebut minimal 3 kali ulangan pada setiap lokasi, yang 

dalam setiap ulangannya terdiri dari berbagai ukuran mata jaring 

(0,5, 1,0, 1,5, dan 2,0 inchi). Panjang masing-masing adalah 10 

m. Jaring insang diposisikan sedemikian sehingga menghalangi 

gerakan ikan yang melewatinya. Oleh sebab itu penting untuk 

melihat kondisi kecepatan dan arah arus sungai. Jaring dipasang 

pada sore atau malam hari, kemudian diangkat pada pagi harinya 

dengan lama pemasangan minimal 6 jam. Saat pemasangan dan 

pengambilan jaring digunakan perahu. Pada kondisi tertentu, 

pengoperasian alat dan pengumpulan ikan dapat meminta 

bantuan nelayan setempat. 

 
Sumber: FAO, 1980 

Gambar 1. Ilustrasi Penggunaan Fixed Gillnet 
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Jala lempar (Gambar 2) dioperasikan minimal 3 kali 

ulangan pada setiap lokasi yang masing-masing ulangan 

dilakukan minimal sebanyak 10 kali pelemparan jala. Tergantung 

kepada lebar sungai, jala lempar yang dapat dioperasikan adalah 

yang pendek (< 5 m) dan jala lempar panjang (>5 m).  Mata jaring 

jala yang digunakan adalah 0,5 – 1,0 inchi.  Seperti halnya jaring, 

pengoperasian jala lempar dapat dilakukan dengan bantuan 

nelayan setempat. Jala lempar bisa dapat dioperasikan dengan 

bantuan perahu atau dioperasikan dari pinggir sungai. 

 

Sumber: FAO, 1980 

Gambar 2. Ilustrasi Penggunaan Jala Lempar 

Untuk bubu (Gambar 3) atau sejenisnya termasuk pancing 

tancap, dioperasikan dengan cara menyimpan bubu tersebut 

dengan diberi umpan. Dipasang sore hari, kemudian pagi harinya 

dilihat hasil tangkapannya. 

 

Gambar 3. Bubu/Perangkap Ikan 



13 
 

 Tipe perairan tergenang: 

Untuk tipe perairan tergenang, alat tangkap yang 

digunakan sama dengan yang di sungai terutama jala lempar dan 

bubu/ pancing. Adapun gillnet 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. 

Pengambilan sampel ikan dan pengamatan aspek terkait 

lainnya digunakan alat yang disesuaikan dengan karakteristik 

perairan dan target ikan. Sampel ikan diawetkan dengan larutan 

formalin 4%. Setelah itu ikan di identifikasi di laboratorium 

Ekobiologi dan Konservasi Sumberdaya Perairan, Departemen 

MSP-IPB untuk diketahui taksonominya. 

Data primer juga dapat diperoleh melalui wawancara 

dengan nelayan setempat. Wawancara bersifat mendalam (deep 

interview) dengan nelayan-nelayan yang berpengalaman (>10 

tahun) sehingga mereka mengenal jenis-jenis ikan yang ada serta 

berbagai perubahan lingkungan sekitar yang terkait dengan 

respon perubahan (berkurangnya, munculnya, atau hilangnya 

jenis tertentu). Materi wawancara berkisar kondisi habitat, 

dinamika perubahan spesies ikan, dan berbagai aspek lainnya 

yang terkait dengan perikanan. Saat wawancara, dianjurkan agar 

petugas/enumerator membawa buku-buku identifikasi jenis ikan 

untuk melakukan verifikasi. Buku-buku yang dapat digunakan 

adalah: 

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

(1993); Inger dan Chin (1962); Weber dan Beaufort (1940). 

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

3. Untuk Papua dan sekitarnya adalah Allen (1991) 

4.  Beberapa buku lainnya yang relevan 

b.  Metoda pengumpulan data sekunder 

Selain data primer, pengumpulan data sekunder pun perlu 

dilakukan. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa 

informasi mengenai sebaran JADDI yang terdapat di suatu 
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wilayah yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat 

sekitar perairan umum, data dari Dinas Perikanan setempat, LIPI, 

maupun hasil-hasil penelitian terkait.  

c. Protokol penanganan sampel di lapangan 

Berikut adalah penjelasan bagaimana sampel ikan 

ditangani. Secara skematis, dicantumkan pada Lampiran 2. 

Untuk mendapatkan informasi yang maksimal dari setiap contoh 

ikan yang tertangkap, maka beberapa perlakuan yang perlu 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1.  Jika ikan yang tertangkap sudah diketahui jenisnya (nama 

lokal, nama umum, dan nama spesies), maka sampel ikan 

tersebut sedapat mungkin tidak dimatikan dan dilepas kembali 

ke perairan asalnya.  Untuk pendataan cukup dilakukan 

pemotretan dalam keadaan hidup. Pemotretan dilakukan 

dengan menggunakan latar belakang yang kontras (misalnya 

bahan strerefoam putih).  Untuk mengetahui ukuran ikan 

sebenarnya, maka obyek yang difoto adalah ikan dan 

penggaris di bawahnya (Lihat Lampiran 3).  Untuk pemotretan 

ikan hidup kadang sulit dilaksanakan karena berontak, 

memungkinkan untuk dilakukan pembiusan terlebih dahulu. 

2.  Dalam kondisi ikan sampel sudah mati, maka prosedur 

pengambilan foto seperti halnya poin 1 di atas.  Akan tetapi 

untuk mendapatkan foto yang baik, sebelum pemotretan 

dilakukan maka semua sirip-sirip ikan dikembangkan dan 

tetap dipertahankan tetap mengembang dengan 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. 

3.  Pada keadaan di mana ikan belum diketahui nama ilmiahnya 

dan perlu diidentifikasi di laboratorium, langkah yang 

dilakukan dengan mengawetkan sampel ikan dengan formalin.  

Kemudian sampel tersebut dikirim ke laboratorium atau ahli 
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yang tepat untuk diidentifikasi.  Sebelum diawetkan, foto ikan 

ketika dalam keadaan segar perlu dilakukan. 

2.3.2. Analisis data 

Analisis data ini terbagi menjadi 2. Pertama adalah terkait 

dengan checklist species. Ikan-ikan yang telah ditangkap langsung 

dari lapangan atau hasil wawancara dengan nelayan atau 

masyarakat lokal akan dibuat tabel dengan informasi yang disajikan 

adalah sebagai berikut: 

a. Nama lokal ikan 

b. Ordo dan famili 

c. Nama spesies 

d. Common name (nama umum/nama dagang ikan) 

e. Status kelimpahan secara kualitatif (* = sedikit; ** = sedang; *** 

banyak) 

f. Status konservasi 

g. Status asal (native/asli, introduksi, atau invasif) 

h. Referensi yang diacu 

Ikan-ikan tersebut akan dideskripsikan menurut analisis ahli 

dan referensi yang ada, kemudia dilengkapi dengan foto ikan yang 

memenuhi standar internasional. Jika memungkinkan, data nama 

spesies ikan dan jumlah masing-masing spesies akan dianalisis lebih 

lanjut mengenai struktur komunitasnya, yaitu meliputi analisis 

sebagai berikut: 

a.  Indeks Keanekaragaman 

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: 
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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 

Pada prinsipnya, nilai indeks keanekaragaman yang tinggi, 

menunjukkan bahwa komunitas di perairan itu makin beragam 

dan tidak didominasi oleh satu atau lebih dari organisme yang 

ada. Begitupun sebaliknya, nilai indeks keanekaragaman yang 

rendah menunjukkan bahwa ada satu atau lebih takson yang 

mendominasi dalam suatu komunitas. 

b.  Indeks Keseragaman 

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  

c.  Indeks Dominansi 

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 

Nilai indeks dominansi mendekati satu (1) apabila 

komunitas didominasi oleh jenis atau spesies tertentu dan jika 

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

spesies yang mendominasi Odum (1971). Banyak sedikitnya 

spesies yang terdapat dalam suatu contoh air 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. 

Data dan informasi terkait check-list spesies dan struktur 

komunitas ikan kemudian akan digunakan untuk pemetaan JADDI 

di wilayah Indonesia. Selanjutnya untuk spesies JADDI akan 

dilakukan analisis risiko yang meliputi analisis ekologis dan 

ekonomis sumberdaya ikan. 
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III. PELAPORAN 

 

 
 

3.1.  Format Pelaporan 

Laporan hasil kegiatan pemetaan sebaran JADDI terdiri dari: 

laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pemetaan sebaran JADDI. 

Laporan Pelaksanaan kegiatan adalah laporan hasil survey pada 

perairan umum (danau, sungai, maupun waduk). Laporan tersebut 

mencakup kondisi lingkungan perairan serta hasil identifikasi ikan. 

Laporan pemetaan sebaran JADDI berisi laporan akhir hasil 

identifikasi serta analisis data terhadap spesies yang ditemukan di 

lokasi pemetaan. 

Laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pemetaan sebaran 

JADDI dilaporkan oleh UPT KIPM ke Pusat Karantina Ikan sesuai 

dengan format pada lampiran 4. 

3.2. Mekanisme Pelaporan 

 Laporan pelaksanaan kegiatan pemetaan sebaran JADDI 

disampaikan dalam bentuk softcopy dan ditujukan ke Kepala Pusat 

Karantina Ikan dengan alamat email: spipuskari@yahoo. com, 

sedangkan laporan akhir pemetaan sebaran JADDI disampaikan 

dalam bentuk hardcopy (CD) melalui alamat: 

Pusat Karantina Ikan Cq. Bidang Sistem Perkarantinaan Ikan 

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu 

dan Keamanan Hasil Perikanan 

Gedung Mina Bahari II Lantai 6 

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 

Jakarta  10110 

3.3. Waktu Pelaporan 

 Laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pemetaan sebaran 

JADDI disampaikan ke Pusat Karantina Ikan dengan ketentuan: 

1. Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan selambat-lambatnya 

2 minggu setelah melakukan survey di lokasi yang terpetakan 

JADDI. 

2. Laporan akhir pemetaan sebaran JADDI setiap UPT disampaikan 

selambat-lambatnya 3 minggu sebelum dilaksanakannya 

workshop nasional.  
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IV. PENUTUP 
 

 
 

 Kegiatan pemetaan sebaran JADDI memerlukan dukungan 

sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan dana yang memadai, 

serta dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh 

stakeholders terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh 

karena itu, kegiatan pemetaan sebaran JADDI ini memerlukan 

adanya petunjuk teknis serta kebijakan yang integratif. 

 Diharapkan dengan tersusunnya Petunjuk Teknis Pemetaan 

Sebaran JADDI ini, pelaksanaan kegiatan UPT-KIPM yang tersebar di 

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dapat terarah dan 

hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  
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Lampiran 1. Formulir Kuesioner Pengumpulan Data Jenis-Jenis 

Ikan 
 

Nama lokal ikan : .................................................... 

Nama umum : .................................................... 

Nama spesies : ..................................................... 

Lokasi dan waktu : .....................................................  

Tipe perairan  : Danau/Rawa/Sungai/anak sungai/ lainnya 

(sebutkan) 

Alat tangkap ikan : ..................................................... 

Ukuran : ................ (mm atau cm) 

Stadia : Anakan/Pra-Dewasa/Dewasa (Berdasarkan 

ukuran) 

Status ikan : Asli (Native)/Introduksi/Invasif 

Status perlindungan : Dilindungi/Tidak dilindungi 

Status IUCN Red-List : (Kritis-CE/Genting-EN/Rentan VU/ Hampir 

Terancam-NT/Resiko Rendah-LC)  

Deskripsi/keterangan :  

 

 

 

Foto ikan  : 
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Lampiran 2. Alur Protokol Penanganan Sampel 
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Lampiran 3. Contoh Foto Ikan dan Keterangan yang Diperlukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama lokal : Ikan bawal hitam 

Nama umum : Black pomfret 
Nama ilmiah : Parastromateus niger 

 

Ikan ditangkap dengan menggunakan trawl ukuran panjang 25 meter 

dengan lebar bukaan 15 m.  Lokasi penangkapan adalah perairan 

Kronjo, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat.   
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Lampiran 4. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

 
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

1.  Nama Daerah Tempat Survey  

 Nama sungai/waduk/ 

 danau/lainnya :  .....................................................  

 Desa :  .....................................................  

 Kabupaten :  .....................................................  

 Kecamatan :  .....................................................  

 Provinsi :  .....................................................  

2.  Pelaksana Survey  

 Nama :  .....................................................  

 Instansi :  .....................................................  

3. Tanggal Pelaksanaan    :  .....................................................  

4. Kondisi Lingkungan  

 a. Substrat perairan  :  .....................................................  

 b.  Areal sekitar   :  .....................................................  

 c.  Parameter fisika 

  kimia:       

- Suhu air   :  .....................................................  

- Salinitas   :  .....................................................  

- PH   :  .....................................................  

- DO   :  .....................................................  

- Kecerahan   :  .....................................................  

- Kualitas air lain  :  .....................................................  

5. Daftar Spesies yang ditemukan (lihat lampiran) 

6. Jumlah spesies endemik : ...............................................  

7. Jumlah spesies dilarang : ...............................................  

8. Jumlah spesies dilindungi : ...............................................  

9. Jumlah spesies invasif  : ...............................................  
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Lampiran Laporan Pelaksanaan Kegiatan 
 

No 

Spesies Ikan Kategori Jenis Agen Hayati 

Foto Ikan Keterangan 
Nama ilmiah Nama lokal Nama umum Endemik Dilarang Dilindungi Invasif 

1         

 

 

 

2         

 

 

 

3         
 

 

 

4         
 

 

 

 

5         

 

 

 

Total      
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Lampiran 5. Format Laporan Akhir Pemetaan Sebaran JADDI 

 
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 melatar belakangi rencana 
kegiatan pemetaan sebaran JADDI) 

1.2. Tujuan 
(Tujuan dilakukannya pemetaan sebaran JADDI) 

1.3. Ruang Lingkup 
(penjelasan mengenai ruang lingkup kajian pemetaan sebaran 
JADDI) 

1.4. Output 
(penjelasan hasil yang diharapkan dari kegiatan pemetaan 

sebaran JADDI) 

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 JADDI, 
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 JADDI, mulai dari persiapan, alat tangkap 
yang digunakan, sampai penanganan sampel) 

3.3. Pelaksanaan Studi 
(Uraian mengenai proses berlangsungnya survey pemetaan 
sebaran JADDI) 

3.4. Analisa Data 
(Penjelasan dan pengolahan data dari hasil survey, identifikasi 

jenis ikan yang tergolong dilindungi, dilarang dan invasif) 
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