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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Indonesia merupakan negara maritim dengan keragaman 
ekosistem yang di dalamnya terdapat hewan akuatik dengan 
potensi ekonomi yang bernilai tinggi, salah satunya adalah 
kepiting bakau (Genus Scylla). Kelangsungan populasi kepiting 
bakau (Scylla spp.) sangat ditentukan oleh jumlah individu betina 
bertelur, jumlah telur yang berhasil ditetaskan dan jumlah larva 
yang mampu bertahan hidup hingga mencapai tahap dewasa. 

Dalam rangka perlindungan dan menjaga kelestarian kepiting 
(Scylla spp.), Kementerian Kelautan dan Perikanan telah 
menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan 
Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan 
(Portunus pelagicus spp.). Sesuai ketentuan tersebut, Unit 
Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) melaksanakan penahanan 
terhadap lalulintas kepiting (Scylla spp.) yang tidak memenuhi 
ketentuan untuk selanjutnya dilepaskan ke alam jika dalam 
keadaan hidup. 

Berbagai aspek penting yang harus diperhatikan dalam 
pelepasliaran antara lain habitat asli kepiting dan predasi yang 
akan mempengaruhi kelangsungan hidup kepiting tersebut. 

Petunjuk Teknis (Juknis) ini disusun sebagai acuan bagi petugas 
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan (KIPM), pemerintah daerah, instansi terkait, Kelompok 
Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan masyarakat dalam 
rangka melakukan pelepasliaran kepiting bakau (Scylla spp.). 
Juknis ini memberikan informasi mengenai tata cara pelepasliaran 
mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 
yang telah membantu dan bekerjasama sehingga penyusunan 
Juknis ini dapat diselesaikan dengan baik. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara maritim memiliki garis pantai 

terpanjang di dunia. Sepanjang garis pantai membentang 

keragaman ekosistem yang terdiri dari ekosistem padang lamun, 

terumbu karang, hutan mangrove, pantai berpasir dan pantai 

berbatu. Dari berbagai ekosistem tersebut, terkandung keragaman 

fauna akuatik yang tinggi, yang sebagian besar memiliki potensi 

ekonomi yang bernilai tinggi. Salah satu kelompok fauna yang 

bernilai tinggi adalah kepiting bakau (Genus Scylla) dari ekosistem 

mangrove. Kelompok hewan ini memiliki sebaran yang luas, 

fekunditas yang tinggi, dan populasi yang cukup besar, namun 

sangat rentan terhadap gangguan. Keberadaan dan keragamannya 

menunjukkan kualitas ekosistem bakau dan sekitarnya. 

Kelangsungan populasi kelompok krustase ini sangat ditentukan 

oleh jumlah individu betina bertelur, jumlah telur yang berhasil 

ditetaskan dan jumlah larva yang mampu bertahan hidup hingga 

mencapai tahap dewasa. 

Masyarakat lokal pesisir sangat bergantung pada sumber 

perikanan dari ekosistem mangrove dan estuary. Permintaan yang 

tinggi terhadap komoditas kepiting tidak disertai dengan 

pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemanfaatan yang 

berkesinambungan dengan keseimbangan ekosistem. Dalam satu 

ekosistem terdapat hubungan timbal balik antara biota dan 

lingkungannya. Sebagai contoh, kepiting hidup meliang di dalam 

substrat. Perilaku ini membantu sirkulasi oksigen dan nutrisi 

dalam sedimen sehingga kesuburan sedimen tetap terjaga. 

Sedimen yang baik akan mendukung pertumbuhan vegetasi 

mangrove. Hingga saat ini, masyarakat mencari dan menangkap 

kepiting dengan satu metode tanpa klasifikasi. Seluruh hasil 
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tangkapan yang terdiri dari berbagai ukuran dan tingkat usia 

kematangan gonad dikelompokkan untuk menentukan harga dan 

pangsa pasar. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan metode 

nelayan profesional yang ada di negara lain. 

Sebagaimana umumnya fauna akuatik, kepiting bakau 

memiliki karakteristik habitat yang khas. Dalam satu habitat 

dapat ditemukan lebih dari satu jenis kepiting, namun masing-

masing jenis tetap menempati microhabitat yang berbeda. Bahkan 

jenis-jenis ini memiliki asosiasi yang khas pula dengan jenis fauna 

lainnya dan membentuk satu komunitas. Jika salah satu 

komponen dalam lingkungannya terganggu, rusak bahkan hilang, 

maka keberlangsungan hidup kepiting dan populasinya dapat 

terancam. Kondisi terancam pada populasi kedua kelompok fauna 

ini tidak dapat terlihat secara langsung dalam ekosistemnya, 

sehingga sulit untuk menentukan kategori keterancamannya. 

Alih fungsi lahan dan tingginya aktifitas manusia di sekitar 

pantai menyebabkan hilangnya habitat asli dan rusaknya 

ekosistem. Kondisi ini secara langsung menurunkan populasi 

kepiting yang bernilai ekonomi tinggi. Penurunan populasi ini 

berbanding terbalik dengan pemenuhan kebutuhan hidup 

masyarakat lokal dan permintaan pasar boga bahari. Selain itu, 

biaya operasional serta tenaga bagi para nelayan dan petani 

tambak tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Hal 

ini mendorong mereka untuk mengambil strategi jitu yang tidak 

membutuhkan waktu, tenaga dan modal yang tinggi. Prinsip 

ekonomi yang menjadi dasar usaha para penangkap kepiting 

adalah modal minimal untuk mendapatkan keuntungan 

maksimal. Salah satunya adalah dengan menjual kepiting bakau 

dalam berbagai ukuran dan dalam stadia bertelur, ke pasar luar 

negeri. Dengan mengurangi jumlah dan atau mengganggu perilaku 

reproduktif dan penangkapan berlebih dapat mengurangi jumlah 

populasi efektif dan pada akhirnya mengurangi keragaman 
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genetik. Penurunan keragaman dapat menyebabkan penurunan 

kemampuan adaptasi. 

Dalam rangka perlindungan dan menjaga kelestarian 

kepiting (Scylla spp.), Kementerian Kelautan dan Perikanan 

menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan 

Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan 

(Portunus pelagicus spp.). Sesuai ketentuan tersebut, Unit 

Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) melaksanakan penahanan 

terhadap lalulintas kepiting (Scylla spp.) yang tidak memenuhi 

ketentuan untuk selanjutnya dilepaskan ke alam jika masih dalam 

keadaan hidup. Berbagai aspek penting seperti habitat asli 

kepiting dan predasi akan mempengaruhi kelangsungan hidup 

kepiting yang dilepaskan kembali ke alam sehingga hal-hal 

tersebut harus diperhatikan dalam pelepasliaran kepiting. Oleh 

karena itu perlu disusun Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelepasliaran 

Kepiting (Scylla spp.), sebagai pedoman bagi UPT KIPM dalam 

melaksanakan pelepasliaran khususnya kepiting (Scylla spp.). 

1.2. Tujuan 

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah 

memberikan petunjuk tata cara pelepasliaran kepiting bakau 

(Scylla spp.)mulai dari tahap persiapan sampai dengan 

pelaksanaan.  

1.3. Sasaran 

Sasaran pengguna Juknis ini adalah petugas Karantina 

Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM), 

pemerintah daerah, instansi terkait, Kelompok Masyarakat 

Pengawas (POKMASWAS) dan masyarakat. 
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1.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Juknis ini meliputi: 

1. Pemilihan lokasi pelepasliaran, 

2. Persiapan sarana penahanan, 

3. Penanganan kepiting selama masa penahanan, 

4. Pengangkutan/transportasi, 

5. Teknik Pelepasliaran. 

1.5. Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Juknis ini 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 Keanekaragaman 

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 15 Tahun 2002 tentang 

Karantina Ikan; 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 

Konservasi Sumberdaya Ikan; 

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

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

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

1.6. Definisi/Istilah 

1. Capit (Claw atau Chela) adalah bagian kaki pertama yang 

umumnya paling besar; 

2. Kaki jalan adalah kaki kepiting yang umumnya berjumlah 4, 

yang berfungsi untuk berjalan; 

3. Kaki renang adalah kaki kepiting yang ujungnya berbentuk 

dayung, berfungsi untuk berenang; 

4. Merus adalah ruas kaki kepiting yang dekat dengan bagian 

badan; 

5. Carpus adalah ruas kedua kaki kepiting yang terletak atara 

merus dan propodus; 

6. Propodus adalah ruas ketiga kaki kepiting yang posisinya 

jauh dari badan; 

7. Dactylus adalah ruas ke empat yang dapat digerakkan; 

8. Duri kepala (frontal spine) adalah duri yang terdapat pada 

bagian dahi kepala kepiting bakau; 

9. Duri lengan adalah duri yang terdapat pada bagian lengan 

carpus; 

10. Duri samping (lateral spine) adalah duri yang terdapat pada 

bagian samping badan kepiting bakau; 

11. Karapas adalah bagian utama tubuh kepiting yang tersusun 

atas CaCO3; 

12. Perut (abdomen) adalah bagian perut yang umumnya 

terdapat pada bagian bawah dari kepiting bakau; 

13. Manus adalah bagian pangkal hingga tengah propodus yang 

membesar membentuk telapak capit; 
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14. Ischium adalah segmen dari persendian kaki dan capit yang 

berada di antara basis dan merus; 

15. Epigastric adalah area pada dorsal karapas yang berada tepat 

di belakang muka karapas; 

16. Protogastric adalah sepasang area pada karapas yang 

membatasi bagian kiri dan kanan atas mesogastric; 

17. Mesogastric adalah area karapas yang tepat berada di tengah 

dan merupakan penanda posisi organ gastric (lambung); 

18. Metagastric adalah area karapas yang berada di bagian 

belakang mesogastric; 

19.  Anterolateral adalah bagian tepi samping yang berbatasan 

dengan bagian tepi anterior (atas); 

20. Branchial Lobe adalah area pada karapas yang membatasi 

sisi mesogastrik dan protogastric; 

21. Posterior adalah tepi belakang; 

22. Protobranchial adalah area pada karapas yang berada di 

bagian atas mesobranchial; 

23. Mesobranchial adalah sepasang area yang berada di bagian 

terluar branchial lobe; 

24. Metabranchial adalah sepasang area karapas yang berada di 

bagian bawah mesobranchial; 

25. Zoea adalah tahap pertama fase larva pada kepiting; 

26. Megalopa adalah tahap kedua fase larva pada kepiting. 

 



 

7 

 

II. JENIS-JENIS KEPITING BAKAU 
 

 
 

2.1. Klasifikasi Kepiting Bakau 

Menurut Stephenson dan Campbell (1959), Motoh (1977), 

Warner (1977), Moosa (1980) dan Keenan et al. (1998), kepiting 

bakau dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

 Klass  : Crustacea 

 Ordo  : Decapoda 

 Famili : Portunidae 

 Genus : Scylla (de Han) 

 Spesies : Scylla serrata (Forskal, 1775), S. tranquiberica 

(Fabricus, 1798), S. paramamosain 

(Estampador,1949), dan S. olivacea (Herbst, 

1796). 

 Menurut Keenan et al. (1998), terdapat paling sedikit 4 

(empat) spesies kepiting bakau di bawah genus Scylla yang terdiri 

atas S. serrata, S. olivacea, S. paramamosain dan S. tranqueberica 

(Gambar 1), dengan ciri-ciri pokok atau pembeda di antara jenis 

tersebut berupa duri pada dahi dan lengan carpus disampaikan 

pada Gambar 1. Hal ini didasarkan pada hasil deskripsi morfologi 

maupun investigasi metode genetik yakni mitokondria DNA dan 

allozim elektroforesis. Pemberian nama tersebut berbeda dengan 

nama-nama spesies oleh Estampador (1949), dan hingga kini 

paling layak untuk diacu sebagai kunci identifikasi di alam. 

Perbandingan pemberian nama Estampador (1949) dan Keenan et 

al. (1998) disampaikan pada Tabel 2.1. 

 Pada beberapa perairan di Indonesia, jenis-jenis tersebut 

ditemukan, di utara Jawa dapat ditemukan S. serrata, S. 

olivaceadan S.paramamosain, di selatan Jawa juga ditemukan 

ketiga jenis tersebut. Di wilayah Papua ditemukan empat jenis 

yaitu S. serrata, S. olivacea, S. paramamosain dan S. tranqueberica. 
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Tabel 2.1. Jenis-jenis Kepiting Bakau Menurut Estampador (1949) 

dan Keenan et al. (1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Jenis-jenis Kepiting Bakau menurut Keenan et al. 

(1998) 
 

 

Penamaan oleh Estampador 
(1949) 

Penamaan oleh Keenan et al. (1998) 

Scylla oceanica 

S. serrata 

S. tranquebarica 

S. serrata var. paramamosain 

Scylla serrata 

S. olivacea 

S. tranquebarica 

S. paramamosain 

Scylla paramamosain Scylla serrata 

Scylla tranquebarica Scylla olivacea 
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Gambar 2.2. Morfologi Kepiting Bakau Spesies Scylla serrata 
(Keenan et al., 1999) 

Kepiting bakau jenis Scylla serrata memiliki duri yang tinggi 

dengan warna kemerahan hingga oranye terutama pada capit dan 

kakinya. Pada duri bagian depan kepala umumnya lancip, dan 

memiliki duri tajam pada bagian corpus. 

 

Gambar 2.3. Morfologi Kepiting Bakau Spesies Scylla 
paramamosain (Keenan et al., 1999) 

 Kepiting bakau jenis Scylla paramamosain memiliki duri 

yang relatif agak tinggi/sedang, memiliki warna karapas cokelat 

kehijauan, sumber pigmen polygonal terdapat pigmen putih pada 

bagian terakhir dari kaki-kaki. 
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Gambar 2.4. Morfologi Kepiting Bakau Spesies Scylla 
tranquebarica (Keenan et al., 1999) 

Kepiting bakau jenis Scylla transquebarica memiliki warna 

karapas kehijauan sampai kehitaman dengan sedikit garis-garis 

berwarna kecoklatan pada kaki renangnya. Duri bagian depan 

kepala umumnya tumpul, dan memiliki duri tajam bagian bagian 

corpus. 

 

Gambar 2.5. Morfologi Kepiting Bakau Spesies Scylla olivacea 
(Keenan et al., 1999) 

Kepiting bakau jenis Scylla olivacea memiliki warna karapas 

hijau keabu-abuan, rambut atau setae melimpah pada bagian 

karapas, duri bagian kepala umumnya tumpul, dan memiliki duri 
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tajam di bagian bagian carpus. Secara ringkas perbedaan 

perbandingan karakter kepiting genus Scylla dijelaskan pada Tabel 

2.2 berikut. 

Tabel 2.2. Perbandingan Karakter pada Beberapa Jenis Scylla. 

Karakter Scyllaolivacea 
Scylla 

paramamosain 
Scyllaserrata 

Scylla 
tranquebarica 

Capit 

    

Muka 

karapas 

    
Sumber: Carpenter et al., 1998 

2.2. Morfologi Kepiting Bakau 

Kepiting bakau merupakan salah satu kelompok Crustacea. 

Tubuh kepiting ditutupi dengan karapas, yang merupakan kulit 

keras atau exoskeleton (kulit luar) dan berfungsi untuk melindungi 

organ bagian dalam kepiting (Prianto, 2007). Kulit yang keras 

tersebut berkaitan dengan fase hidupnya (pertumbuhan) yang 

selalu terjadi proses pergantian kulit (moulting). Kepiting bakau 

genus Scylla ditandai dengan bentuk karapas yang oval bagian 

depan pada sisi panjangnya terdapat 9 (Sembilan) duri di sisi kiri 

dan kanan serta 4 (empat) yang lainnya diantara ke dua matanya. 

Spesies-spesies di bawah genus ini dapat dibedakan dari 

penampilan morfologi maupun genetiknya. Seluruh organ tubuh 

yang penting tersembunyi di bawah karapas. Anggota badan 

berpangkal pada bagian cephalus (dada) tampak tumbuh keluar di 

kiri dan kanan karapas, yaitu 5 (lima) pasang kaki. 

Kepiting jantan dan betina dapat dibedakan dari bentuk 

abdomennya (Gambar 2.6.). Abdomen jantan berbentuk segitiga 

panjang, sedangkan abdomen betina berbentuk bundar dan 

melebar. 
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Gambar 2.6. Perbedaan Secara Morfologis Kepiting Jantan dan 

Betina (Oregon Department of Fish & Wildlife) 

Morfologi kepiting bakau secara detail dapat dilihatpada 

Gambar 2.7. Jika dilihat dari bagian atas, terdapat bagian-bagian 

antara lain: capit, manus, carpus, merus, ischium, daerah 

propogastric, daerah hati, daerah mesogastric, daerah metagastric, 

daerah jantung, daerah anterolateral, daerah usus, tepi posterior, 

daerah protobranchial, daerah mesobranchial, daerah 

metabranchial, propodus, dactylus, kaki jalan, dan kaki renang.  

 

Foto: Asriansyah, 2016 

Gambar 2.7. Morfologi Kepiting Bakau (tampak atas) 
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Keterangan: 

1. Capit 7. Daerah 

orbital 

13. Daerah 

metagastric 

19. Badan 

2. Manus 8.  Mata 
majemuk 

14. Daerah 
jantung 

20. Daerah 
protobranchial 

3. Carpus 9.  Daerah 

epigastric 

15. Daerah 

anterolateral 

21. Daerah 

mesobranchial 
4. Merus 10. Daerah 

propogastric  

16. Branchial 

Lobe 

22. Daerah 

metabranchial 

5. Ischium 11. Daerah hati 17. Usus 23. Propodus 

6. Daerah 
frontal 

12. Daerah 
mesogastric 

18. Tepi 
Posterior 

24. Dactylus, B-D. 
kaki jalan. 

         dan E. kaki 

renang 

2.3. Habitat 

Habitat hutan bakau merupakan habitat utama kepiting 

untuk tumbuh dan berkembang (nursery ground) dikarenakan 

terdapat organisme kecil yang menjadi makanan dari kepiting 

bakau. Habitat alami kepiting bakau adalah daerah perairan 

payau yang dasarnya berlumpur dan berada di sepanjang garis 

pantai yang banyak ditumbuhi pohon bakau (mangrove). Vegetasi 

mangrove yang umum ditemukan di wilayah pesisir Indonesia, 

antara lain api-api (Avicennia), nypah (Xylocarpus), bakau 

(Rhizophora), pedada (Sonneratia), tanjang (Brugueira), tengar 

(Ceriops) dan buta-buta (Exoecaria). 

 

Deskripsi : belukar atau pohon yang tumbuh tegak atau menyebar, ketinggian 
pohon mencapai 30 meter. Memiliki sistem perakaranhorizontal yang 
rumit dan berbentuk pensil (atau berbentuk asparagus), akar nafas 
tegak dengan sejumlah lentisel. Kulit Kayu halus dengan burik-burik 

hijau-abu dan terkelupas dalam bagian-bagian kecil. Ranting muda dan 
tangkai daun berwarna kuning, tidak berbulu. 

Daun : Bagian atas permukaan daun ditutupi bintik-bintik kelenjar berbentuk 
cekung. Bagian bawah daun putih- abu-abu muda. Unit & Letak: 
sederhana & berlawanan. Bentuk: elips, bulat memanjang, bulat telur 

terbalik. Ujung: meruncing hingga membundar. Ukuran: 9 x 4,5 cm. 
Bunga : Seperti trisula dengan bunga bergerombol muncul di ujung tandan, bau 

menyengat, nektar banyak. Letak: di ujung atau ketiak tangkai/tandan 
bunga. Formasi: bulir (2-12 bunga per tandan). Daun Mahkota: 4, 
kuning pucat-jingga tua, 5-8 mm. Kelopak Bunga: 5. Benang sari: 4. 

Buah : Buah agak membulat, berwarna hijau agak keabu-abuan. Permukaan 
buah berambut halus (seperti ada tepungnya) dan ujung buah agak 
tajam seperti paruh. Ukuran: sekitar 1,5x2,5 cm. 

Ekologi : Merupakan tumbuhan pionir pada lahan pantai yang terlindung, 

memiliki kemampuan menempati dan tumbuh pada berbagai habitat 
pasang-surut, bahkan di tempat asin sekalipun. Jenis ini merupakan 
salah satu jenis tumbuhan yang paling umum ditemukan di habitat 
pasang-surut. Akarnya sering dilaporkan membantu pengikatan 
sedimen dan mempercepat proses pembentukan tanah timbul. Jenis ini 

dapat juga bergerombol membentuk suatu kelompok pada habitat 
tertentu. Berbuah sepanjang tahun, kadang-kadang bersifat vivipar. 
Buah membuka pada saat telah matang, melalui lapisan dorsal. Buah 
dapat juga terbuka karena dimakan semut atau setelah terjadi 
penyerapan air. 

Penyebaran : Tumbuh di Afrika, Asia, Amerika Selatan, Australia, Polynesia dan 
Selandia Baru. Ditemukan di seluruh Indonesia. 

Gambar 2.8. Avicennia marina (Indonesia Wetlands, 2016) 
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Deskripsi : Pohon dengan ketinggian mencapai 30 m dengan diameter batang 
mencapai 50 cm. Memiliki perakaran yang khas hingga mencapai 

ketinggian 5 meter, dan kadang-kadang memiliki akar udara yang 
keluar dari cabang. Kulit kayu berwarna abu-abu tua dan berubah-
ubah. 

Daun : Berkulit, warna hijau tua dengan hijau muda pada bagian tengah dan 

kemerahan di bagian bawah. Gagang daun panjangnya 17-35 mm 
dan warnanya kemerahan. Unit & Letak: sederhana & berlawanan. 
Bentuk: elips menyempit. Ujung: meruncing. Ukuran: 7-19 x 3,5-8 
cm. 

Bunga : Biseksual, kepala bunga kekuningan yang terletak pada gagang 

berukuran <14 mm. Letak: Di ketiak daun. Formasi: kelompok (2 
bunga per kelompok). Daun mahkota: 4; kuning-putih, tidak ada 
rambut, panjangnya 9-11 mm. Kelopak bunga: 4; kuning kecoklatan, 
melengkung. Benang sari: 11-12; tak bertangkai. 

Buah : Buah kasar berbentuk bulat memanjang hingga seperti buah pir, 

warna coklat, panjang 2-3,5 cm, berisi satu biji fertil. Hipokotil 
silindris, berbintil, berwarna hijau jingga. Leher kotilodon berwarna 
merah jika sudah matang. Ukuran: Hipokotil panjang 18-38 cm dan 
diameter 1-2 cm. 

Ekologi : Tumbuh pada tanah berlumpur, halus, dalam dan tergenang pada 
saat pasang normal. Tidak menyukai substrat yang lebih keras yang 
bercampur dengan pasir. Tingkat dominasi dapat mencapai 90% dari 
vegetasi yang tumbuh di suatu lokasi. Menyukai perairan pasang 
surut yang memiliki pengaruh masukan air tawar yang kuat secara 

permanen. Percabangan akarnya dapat tumbuh secara abnormal 
karena gangguan kumbang yang menyerang ujung akar. Kepiting 
dapat juga menghambat pertumbuhan mereka karena mengganggu 
kulit akar anakan. Tumbuh lambat, tetapi perbungaan terdapat 
sepanjang tahun. 

Penyebaran : Sri Lanka, seluruh Malaysia dan Indonesia hingga Australia Tropis 
dan Kepulauan Pasifik. 

Gambar 2.9. Rhizophora apiculata (Indonesia Wetlands, 2016) 

 

Deskripsi : Pohon berukuran kecil atau sedang, biasanya hingga 5 m, kadang-
kadang mencapai 20 m, dengan cabang muda berbentuk segi empat 
serta akar nafas vertikal. 

Daun : Gagang/tangkai daun panjangnya 2-15 mm. Unit & Letak: sederhana 

& berlawanan. Bentuk: bulat telur. Ujung: membundar. Ukuran: 4-10 
x 3-9 cm. 

Bunga : Gagang/tangkai bunga lurus, panjang 1-2 cm, atau kadang-kadang 
tidak ada. Pucuk bunga berbentuk bulat telur lebar dan ditutupi oleh 

tonjolan kecil. Letak: di ujung. Formasi: soliter-kelompok (ada 1-3 
bunga per kelompok). Daun mahkota: tidak ada. Kelopak bunga: 
bagian dalam merah. Panjangnya 2,5 - 4,5 cm. Tabung seperti 
mangkok, muncul dari gagang yang pendek. Benang sari: banyak, 
warnanya putih dan mudah rontok. 

Buah : Seperti bola, ujungnya bertangkai dan bagian dasarnya terbungkus 
kelopak bunga. Ukuran hampir sama dengan S.alba. Ukuran: buah: 
diameter 3-5 cm. 

Ekologi : Tumbuh di tepi daratan hutan mangrove yang airnya kurang asin, 
tanah berlumpur dan di sepanjang sungai kecil yang terkena pasang 

surut. Tidak pernah tumbuh pada substrat karang. Perbungaan 
terjadi sepanjang tahun. 

Penyebaran : Di Thailand, Malaysia, Kepulauan Riau, Sumatra, Jawa, Sulawesi, 
Maluku, Sungai Sebangau/Kalimantan Tengah, dan Papua New 

Guinea. 

Gambar 2.10. Sonneratia ovata (Indonesia Wetlands, 2016) 
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Deskripsi : Pohon selalu hijau, berakar lutut dan akar papan yang melebar ke 
samping di bagian pangkal pohon, ketinggian pohon kadang-kadang 

mencapai 23 meter. Kulit kayu abu-abu, relatif halus dan memiliki 
sejumlah lentisel kecil. 

Daun : Permukaan atas daun hijau cerah bagian bawahnya hijau agak 
kekuningan. Unit & Letak: sederhana & berlawanan. Bentuk: elips. 

Ujung: agak meruncing. Ukuran: 7-17 x 2-8 cm. 
Bunga : Bunga mengelompok, muncul di ujung tandan (panjang tandan: 1-2 

cm). Sisi luar bunga bagian bawah biasanya memiliki rambut putih. 
Letak: di ujung atau ketiak tangkai/tandan bunga. Formasi: di ujung 
atau ketiak tangkai/tandan bunga. Daun Mahkota: putih, lalu 

menjadi coklat ketika umur bertambah, 3- 4 mm. Kelopak Bunga: 8; 
hijau kekuningan, bawahnya seperti tabung. 

Buah : Hipokotil (seringkali disalah artikan sebagai “buah”) berbentuk 
silindris memanjang, sering juga berbentuk kurva. Warna hijau 
didekat pangkal buah dan hijau keunguan di bagian ujung. Pangkal 

buah menempel pada kelopak bunga. Ukuran: Hipokotil: panjang 8-
15 cm dan diameter 5-10 mm. 

Ekologi : Tumbuh mengelompok dalam jumlah besar, biasanya pada tanah 
liat di belakang zona Avicennia, atau di bagian tengah vegetasi 

mangrove kearah laut. Jenis ini juga memiliki kemampuan untuk 
tumbuh pada tanah/substrat yang baru terbentuk dan tidak cocok 
untuk jenis lainnya. Kemampuan tumbuhnya pada tanah liat 
membuat pohon jenis ini sangat bergantung kepada akar nafas 
untuk memperoleh pasokan oksigen yang cukup, dan oleh karena 

itu sangat responsif terhadap penggenangan yang berkepanjangan. 
Memiliki buah yang ringan dan mengapung sehinggga 
penyebarannya dapat dibantu oleh arus air, tapi pertumbuhannya 
lambat. Perbungaan terjadi sepanjang tahun.pada substrat karang. 
Perbungaan terjadi sepanjang tahun. 

Penyebaran : Asia Tenggara dan Australia, seluruh Indonesia, termasuk Irian 
Jaya. 

Gambar 2.11. Bruguiera cylindrical (Indonesia Wetlands, 2016) 

 

Deskripsi : Pohon dapat mencapai ketinggian 10-20 m. Memiliki akar papan 

yang melebar ke samping, meliuk-liuk dan membentuk celahan-
celahan. Batang seringkali berlubang, khususnya pada pohon yang 
lebih tua. Kulit kayu berwarna coklat muda-kekuningan, tipis dan 
mengelupas, sementara pada cabang yang muda, kulit kayu 

berkeriput. 
Daun : Agak tebal, susunan daun berpasangan (umumnya 2 pasang 

pertangkai) dan ada pula yang menyendiri. Unit & Letak: majemuk & 
berlawanan. Bentuk: elips - bulat telur terbalik. Ujung: membundar. 
Ukuran: 4,5 - 17 cm x 2,5 - 9 cm. 

Bunga : Bunga terdiri dari dua jenis kelamin atau betina saja. Tandan bunga 
(panjang 2-7 cm) muncul dari dasar (ketiak) tangkai daun dan 
tangkai bunga panjangnya 4-8 mm. Letak: di ketiak. Formasi: 
gerombol acak (8-20 bunga per gerombol). Daun mahkota: 4; 
lonjong, tepinya bundar, putih kehijauan, panjang 5-7 mm. Kelopak 

bunga: 4 cuping; kuning muda, panjang 3 mm. Benang sari: 
berwarna putih krem dan menyatu di dalam tabung. 

Buah : Seperti bola (kelapa), berat bisa 1-2 kg, berkulit, warna hijau 
kecoklatan. Buahnya bergelantungan pada dahan yang dekat 

permukaan tanah dan agak tersembunyi. Di dalam buah terdapat 6-
16 biji besar-besar, berkayu dan berbentuk tetrahedral. Susunan biji 
di dalam buah membingungkan seperti teka-teki (dalam bahasa 
Inggris disebut sebagai ‘puzzle fruit’). Buah akan pecah pada saat 
kering. Ukuran: buah: diameter 10-20 cm. 

Ekologi : Tumbuh di sepanjang pinggiran sungai pasang surut, pinggir 
daratan dari mangrove, dan lingkungan payau lainnya yang tidak 
terlalu asin. Seringkali tumbuh mengelompok dalam jumlah besar. 
Individu yang telah tua seringkali ditumbuhi oleh epifit. 

Penyebaran : Di Indonesia tumbuh di Jawa, Madura, Bali, Kepulauan Karimun 
Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Sumba, Irian 
Jaya. 

Gambar 2.12. Xylocarpus granatum (Indonesia Wetlands, 2016) 
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Berdasarkan hasil penelitian Sunarto (2015), di wilayah 

pertambakan dan hutan bakau Kabupaten Indramayu ditemukan 

2 jenis kepiting bakau, yaitu Scylla paramamosain dan S. olivacea. 

Jenis S. paramamosain umumnya mendominasi wilayah di 

Indramayu dengan habitat dominan Rhizopora sp. ataupun 

Avicenia sp., namun demikian pada kanal dominan Avicenia sp., 

jenis  S. olivacea ditemukan cukup banyak dibandingkan dengan 

habitat lain (Tabel 2.3). 

 Di wilayah hutan mangrove Sancang, Kabupaten Garut 

(Jawa Barat), ditemukan 3 jenis spesies kepiting bakau (Avianto et 

al., 2013), yaitu S. serrata, S. tanquaberica, S. olivacea. Jenis 

kepiting bakau S. serrata diperkirakan mendominasi di wilayah 

zona dekat laut, dengan kadar salinitas >28 ‰. Di zona penelitian 

yang agak ke tengah (yang merupakan kawasan tengah hutan 

mangrove dengan toleran pada salinitas 24 - >28 ‰) ditemukan 

S.tranquaberica. Pada zona agak jauh dari pantai (yang merupakan 

wilayah belakang hutan mangrove dan diduga toleran pada 

salinitas cukup rendah 22,44‰) ditemukan cukup banyak jenis S. 

olivacea. Pada Gambar 2.13 menunjukkan bahwa wilayah hutan 

mangrove yang dekat dengan pantai, umumnya didominasi oleh 

jenis Avicenia sp. dan Sonneratia sp. dan Bruguiera sp. pada zona 

agak ke tengah ditemukan banyak  jenis Rhizopora sp.,  

sedangkan wilayah yang agak jauh dari pantai umumnya 

ditemukan cukup banyak Xylocarpus sp. 

Kondisi ekosistem mangrove dan sekitarnya sangat 

menentukan keberadaan kepiting bakau yang sangat rentan 

terhadap polutan bahan beracun secara tidak langsung. 

Keberadaan polutan bahan beracun dapat menyebabkan kematian 

fauna pemakan deposit seperti moluska, cacing dan kepiting 

berukuran kecil yang merupakan mangsa dari kepiting ini. 

Ketiadaan sumber makanan dapat menyebabkan kepiting bakau 
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mati jika mereka tidak dapat menjangkau habitat lain yang lebih 

kondusif.  

Tabel 2.3. Asosiasi Kepiting dengan Jenis Vegetasi Bakau  

Spesies kepiting Spesies Bakau 

S. paramamosain Avicenia sp 
Rhizopora sp 

Sonneratia sp 

S. olivacea Avicenia sp 
Rhizopora sp 

Bruguiera sp 

S. serrata Avicenia sp 
Sonneratia sp 
Xylocarpus sp 

Bruguiera 

S. tanquaberica Rhizopora sp 

Bruguiera 
Sumber: Sunarto, 2015 

 

Gambar 2.13. Zonasi Mangrove dan Sebaran Kepiting Bakau (Dell 

et al., 2011) 

Vegetasi mangrove yang umum dijumpai di wilayah pesisir 

Indonesia, antara lain api-api (Avicennia), nypah (Xylocarpus), 

bakau (Rhizophora), pedada (Sonneratia), tanjang (Brugueira), 

tengar (Ceriops) dan buta-buta (Exoecaria). 
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2.4. Siklus hidup 

Amir (1994) dalam Agus (2008) menyatakan bahwa kepiting 

bakau dalam menjalani kehidupannya beruaya dari perairan 

pantai ke laut, kemudian induk berusaha kembali ke perairan 

pantai, muara sungai, atau hutan bakau untuk berlindung, 

mencari makanan, atau tumbuh berkembang.  

Kepiting bakau yang telah siap melakukan perkawinan akan 

memasuki hutan bakau dan tambak. Setelah telur menetas, maka 

muncul larva tingkat I (zoea I) yang terbawa arus ke perairan 

pantai sampai (zoea V), kemudian menjadi megalopa yang bentuk 

tubuhnya sudah mirip dengan kepiting dewasa, tetapi masih 

memiliki bagian ekor yang panjang. Pada tingkat megalopa ini, 

mulai beruaya pada dasar perairan lumpur menuju perairan 

pantai. Setelah fase megalopa, kemudian akan tumbuh menjadi 

juvenil dan bentuknya sudah sempurna sampai remaja hingga 

kepiting dewasa. Pada saat dewasa kepiting beruaya ke perairan 

berhutan bakau untuk kembali melangsungkan perkawinan 

(Kanna, 2002). Siklus hidup kepiting bakau disampaikan pada 

Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.14. Siklus Hidup Kepiting Bakau (Hubatsch et al., 

2015) 
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III. PROSEDUR PELEPASLIARAN 
 

 
 

Dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya hayati 

perikanan terutama kepiting bakau, lobster dan rajungan, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan 

Menteri KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan 

Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan 

(Portunus pelagicus spp.). Berdasarkan ketentuan tersebut, 

kepiting (Scylla spp.) yang boleh ditangkap adalah yang memiliki 

ukuran lebar karapas >15 cm dan tidak dalam kondisi bertelur. 

Petugas KIPM mempunyai kewenangan untuk melakukan 

penahanan terhadap lalulintas kepiting (Scylla spp.) yang tidak 

memenuhi ketentuan untuk selanjutnya dilepaskan ke 

alam/dilepasliarkan apabila kepiting dalam keadaan hidup. 

Pelepasliaran kepiting adalah upaya melepaskan kembali 

kepiting ke habitatnya di alam. Pelepasliaran dilakukan dengan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kepiting yang akan dilepasliarkan dalam keadaan 

sehat/bebas dari penyakit, 

b. Lokasi pelepasliaran merupakan habitat yang sesuai. 

Selain hal tersebut diatas,lokasi pelepasliaran harus aman, 

mampu memenuhi kebutuhan pakan dan dapat menjadi tempat 

tinggal kepiting  yang dilepasliarkan. 

Tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan 

pelepasliaran kepiting adalah: 

1. Pemilihanlokasi; 

2. Persiapan sarana prasarana penahanan; 

3. Penanganan terhadap kepiting selama masa penahanan; 

4. Prosedur pengangkutan/transportasi; dan 

5. Metode/teknik pelepasliaran. 
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3.1. Pemilihan Lokasi Pelepasliaran 

Pemilihan lokasi pelepasliaran sebaiknya dilakukan sebelum 

pengemasan. Penentuan lokasi pelepasliaran dilakukan dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya lokasi sebaiknya 

diwilayah sebaran alami, kondisi habitat sesuai, lokasi memiliki 

sumber pakan tersedia dan mudah didapatkan oleh kepiting yang 

akan dilepasliarkan, aman dari gangguan dan ancaman pemangsa 

atau bahkan manusia. 

Kepiting bakau sebagai salah satu kepiting yang sebarannya 

luas memiliki kisaran yang cukup luas untuk kualitas air. Kepiting 

bakau bahkan dapat hidup pada air yang memiliki oksigen terlarut 

(DO) rendah (5 ppm). Kisaran kualitas perairan yang cocok untuk 

kehidupan kepiting bakau dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kualitas Perairan untuk Kepiting Bakau (Shelley & 
Lovatelli, 2011) 

Parameter Kisaran optimal 

Oksigen terlarut (DO) >5 ppm  

pH 7.5-9.0 

Suhu    25-30ºC 

Salinitas 25-35 ppt 

Kekeruhan  20-30 cm 

Kedalaman  80-120 cm 

Umumnya kepiting bakau menempati ekosistem mangrove 

dan sekitarnya (Gambar 3.1). Substrat lumpur lunak dan sekitar 

akar vegetasi menjadi tempat hidupnya. Kepiting ini terkadang 

dapat ditemukan di pantai berbatu yang dekat dengan muara 

sungai. Jenis-jenis kepiting bakau memiliki asosiasi dengan jenis 

vegetasi tertentu.  

Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum membawa dan 

melepaskan kepiting adalah pengenalan lokasi yang sesuai. 

Langkah-langkah pengenalan lokasi sebagai berikut: 
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1. Melakukan survey langsung ke lokasi untuk identifikasi 

kondisi fisik lingkungan; 

2. Identifikasi wilayah mangrove menggunakan peta Rupabumi 

dan peta kelautan dari Badan Informasi dan Geospasial 

(BIG); 

3. Wawancara dengan penduduk sekitar hutan mangrove 

mengenai kondisi vegetasi, kualitas air dan kondisi 

ekosistem pendukung;  

4. Mengukur kualitas perairan (pH, suhu, salinitas) yang 

mendukung kelangsungan hidup kepiting bakau. 

Beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki mangrove dan 

estuary yang minim bahan beracun diantaranya mangrove di 

Taman Nasional Ujung Kulon, Tanjung Lesung di Banten, Taman 

Nasional Bali Barat, Tanjung Jabung Barat di Jambi, Gili Sulat 

dan Gili Lawang di Lombok. Kondisi substrat di wilayah tersebut 

tergolong baik karena masih banyak ditemukan jenis-jenis fauna 

pemakan deposit seperti kepiting, moluska, dan cacing.  

 

Foto: Dewi Citra Murniati 

Gambar 3.1. Mangrove Taman Nasional Ujung Kulon. 

Perairan yang menjadi habitat tujuan untuk pelepasliaran 

kepiting bakau semaksimal mungkin sangat mirip dengan habitat 
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asli dengan mengacu pada referensi. Faktor lain yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa habitat tujuan bebas dari polusi bahan 

beracun dan berbahaya, cukup jauh dari area pertambakan dan 

minimal akan aktivitas manusia. Hal ini disebabkan karena 

kepiting bakau yang dilepasliarkan memerlukan waktu dalam 

proses aklimatisasi (penyesuaian diri) terhadap kondisi lingkungan 

baru setelah dari masa penahanan. Dalam proses aklimatisasi ini, 

gangguan yang kecil sekalipun dapat mempengaruhi perilaku dan 

fisiologis kepiting.  

3.2. Persiapan Sarana Prasarana Penahanan 

Selama proses penahanan, kepiting akan melalui beberapa 

proses. Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain:  

1. Air payau 

2. Bak perendaman 

3. Aerator  

4. Salinometer  

3.3. Penanganan Kepiting Selama Masa Penahanan 

Penanganan kepiting bakau selama masa penahanan 

meliputi kegiatan sortir, perlakuan (meminimalkan stress kepiting 

bakau: bagian dari perlakuan) dan pengemasan kepiting. Kepiting 

yang tidak diberi makan hanya dapat bertahan hidup 6-7 hari 

sejak pengemasan. Jika masa penahanan memakan waktu yang 

panjang, kepiting dapat diberi makan ikan rucah tanpa 

melepaskan ikatan pada capitnya karena kaki jalan kepiting dapat 

digunakan untuk memasukkan makanan ke mulut.  

3.3.1. Sortir kepiting 

Kepiting bakau di dalam penahanan tentunya telah 

beberapa jam berada di luar habitat asli. Ketiadaan air dan 

peningkatan suhu dapat menyebabkan kematian kepiting. 
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Kematian dalam populasi dapat diidentifikasi dengan bau. Adanya 

bau busuk menunjukkan bahwa terdapat kepiting yang sudah 

mati lebih dari 1 jam. Selanjutnya untuk menghindari penyebaran 

bakteri dan jamur dari bangkai kepiting ke kepiting hidup, 

sebaiknya dilakukan sortir untuk memisahkan yang hidup. Sortir 

selanjutnya dapat dilakukan dengan kategori berikut: 

1. Kepiting sehat yang terdiri dari betina belum matang ovary 

dan jantan ditempatkan pada tempat terpisah. 

Kepiting yang sehat dapat diamati dari beberapa ciri fisik 

berikut: 

1) Saat kaki renang ditarik ke arah menjauhi karapas 

kemudian dilepas, kaki bergerak cepat ke posisi 

semula(mendekati karapas); 

2) Tangkai mata sangat responsif, yaitu langsung masuk ke 

area orbit ketika disentuh; 

3) Mulut tidak mengeluarkan busa; 

4) Warna karapas cerah; dan 

5) Tidak berbau busuk. 

2. Kepiting lemah/kritis dan mati 

 Kepiting ini ditandai dengan adanya busa pada mulut 

(Gambar 3.2) dan atau gerakan kaki yang lemah. Penanganan 

untuk kepiting ini adalah dengan segera direndam di 

kolam/bak yang berisi air payau dan diberi aerasi selama 1,5 

– 2 jam. 

Ciri-ciri kepiting yang lemah antara lain:  

1) Mengeluarkan cairan dari tubuh yang terluka; 

2) Mengeluarkan busa dari mulut; 

3) Warna karapas buram (lebih  muda dari warna kepiting 

sehat); dan 

4) Berbau busuk. 
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Ciri-ciri kepiting mati adalah: 

1) Tidak ada respon fisik ketika kaki-kakinya ditarik; 

2) Berbau busuk; dan 

3) Tangkai mata tidak bergerak. 

 

Sumber: Shelley & Lovatelli, 2011 

Gambar 3.2. Kepiting dengan Mulut Berbusa. 

3. Kepiting dengan morfologi lengkap atau tidak lengkap 

Kepiting bakau memiliki tungkai yang sama, yaitu capit, 

kaki jalan dan kaki renang. Capit berfungsi tidak hanya 

sebagai alat makan, namun juga berfungsi sebagai alat 

pertahanan diri. Kaki jalan berfungsi untuk mobilitas di dasar 

perairan atau di substrat, sementara kaki renang untuk 

pergerakan di air dan menimbun diri dalam substrat. 

Capit dan kaki renang pada tiap individu hanya 

sepasang, dan keberadaannya sangat penting bagi 

kelangsungan hidup individu. Jika salah satu bagian tubuh 

ini tidak lengkap atau tidak sempurna, maka kepiting sangat 

rawan terhadap keberadaan predator dan sulit untuk mencari 

makan. 

Kaki renang dan capit yang terlepas pada proses 

autotomiakan tergantikan oleh capit dan kaki renang baru 

melalui proses molting. Namun proses pertumbuhan capit 
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dan kaki membutuhkan waktu yang lama. Sementara itu kaki 

jalan yang terdiri dari 3 (tiga) pasang, jika salah satunya tidak 

lengkap atau tidak sempurna dapat digantikan oleh kaki jalan 

sisanya hingga terbentuk kaki pengganti yang sempurna. 

4. Kepiting sakit 

Kepiting yang layak dilepaskan kembali ke alamnya 

adalah kepiting yang bebas dari penyakit ikan khususnya 

penyakit ikan karantina. Kepiting yang diduga sakit, 

sebaiknya ditempatkan terpisah dari kepiting sehat lainnya. 

Kepiting yang diduga sakit, dilakukan pemeriksaan kesehatan 

lebih lanjut dan diberi perlakuan agar bebas dari HPIK sesuai 

persyaratan area tujuan (lokasi pelepasliaran) sebelum 

dilepasliarkan. Apabila hasil perlakuan tersebut kepiting 

dapat dibebaskan dari HPIK, maka dapat dilepasliarkan dan 

apabila tidak dapat dibebaskan dari HPIK sesuai persyaratan, 

maka dilakukan pemusnahan. 

5. Betina dengan telur dibuahi. 

Terlihat dengan adanya kumpulan telur berwarna jingga 

di katup abdomen. Kelestarian populasi dan keragaman 

genetik sangat ditentukan oleh betina pembawa telur. 

Kepiting ini sebaiknya menjadi prioritas observasi selama 

masa penahanan hingga transportasi agar tetap hidup hingga 

waktu pelepasliaran di habitatnya. 

6. Betina dengan telur belum dibuahi. 

Dapat diamati dari katup abdomen berwarna gelap dan 

telur dilihat dari segmen abdomen pertama. Kepiting betina 

mengalami 4 (empat) tahapan matang gonad. Tahap I 

(immature) dengan ciri ovary seperti jeli bening hingga putih 

pucat dan berbentuk seperti pita. Tahap II (awal matang) 

ovary berwarna kuning pucat atau cerah.Tahap III (menjelang 

matang) ovary berwarna kuning hingga jingga. Tahap IV 
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(matang penuh), ovary berwarna jingga hingga merah jingga 

dan menempati rongga abdomen (Islam et al., 2010; 

Ikhwanuddin et al., 2011). 

Ketika memasuki tahap kematangan gonad (TKG) III 

telur mulai memasuki tahap matang dan berwarna kuning 

hingga jingga, namun belum memenuhi rongga dalam 

karapas. Pada TKG IV telur mulai memenuhi rongga dalam 

karapas dan siap dibuahi.Kepiting pada dua tahap ini 

sebaiknya tidak ditangkap untuk kelestarian populasinya 

(Gambar 3.3). Tahapan matang ovary ini tidak dapat 

dibedakan dari morfologi luar, namun mulai pada tahap III 

dapat diketahui dengan menekan segmen pertama dari 

abdomennya (Gambar 3.4). Segmen pertama abdomen adalah 

segmen abdomen yang berbatasan langsung dengan tepi 

posterior karapas. 

Cara lain untuk mengetahui kepiting berpotensi telur 

adalah dengan menggunakan cahaya lampu. Akan tetapi cara 

ini hanya dapat dilakukan ketika kepiting memasuki TKG IV. 

Kepiting pembawa telur tidak tembus cahaya pada bagian 

anterior karapasnya (Gambar 3.5.). Sementara telur yang 

telah dibuahi akan keluar melalui gonopore dan disimpan di 

balik segmen abdomen (antara sternum dan abdomen). Scylla 

mengalami masa bertelur pada bulan April hingga Juni dan 

Oktober hingga November. 

 

Sumber: Islam et al., 2010. 

Gambar 3.3. Tahap Pematangan Ovari yang Dapat Diamati dari 

Abdomen Segmen Pertama. (A) TKG III, (B) (C) TKG 
IV. 
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Sumber: www.rajakepiting.com 

Gambar 3.4. Segmen Abdomen Scylla 
 

 

Sumber: www.rajakepiting.com. 

Gambar 3.5. Cara Melihat TKG Menggunakan Cahaya Lampu 

Kepiting yang hidup sebaiknya ditempatkan ke dalam bak 

berisi air payau (20-22‰) selama1 jam. Bak penampungan juga 

diberi aerasi agar konsentrasi oksigen cukup untuk satu populasi 

kepiting. Bak yang digunakan untuk penampungan dapat berupa 

bak beton atau fiberglass. Ukuran bak, jumlah air dan jumlah 

kepiting dapat disesuaikan dengan catatan kepiting terendam 

seluruhnya. 

3.3.2. Perlakuan 

Perlakuan selama masa penahanan kepiting, penting 

dilakukan untuk meminimalisir stress. Selama proses penahanan, 

stress pada kepiting bakau dapat menyebabkan penurunan massa 
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tubuh kepiting, sekitar 2-3% pada jam pertama dan meningkat 4-

8% dalam 24 jam. Stress pada kepiting ketika berada di luar 

ekosistem aslinya disebabkan oeh beberapa hal, yaitu: 

1. Perpindahan fisik (penangkapan, pengukuran dan 

transportasi); 

2. Terpapar udara; 

3. Suhu, terlalu tinggi rendah atau perubahan tiba-tiba; 

4. Waktu, dari proses panen, penahanan hingga waktu 

pelepasliaran; 

5. Gangguan pernafasan, yaitu ketika kepiting tidak mendapat 

asupan oksigen yang sesuai; 

6. Kelaparan; dan/atau 

7. Kualitas air yang buruk. 

Berbagai teknik yang dapat dilakukan untuk meminimalisir 

stress pada kepiting selama masa penahanan adalah: 

1. Meletakkan kepiting di dalam wadah dengan sirkulasi udara 

yang cukup; 

2. Menyimpan dan memindahkan kepiting pada suhu yang tetap 

dengan kisaran 26-30ºC; 

3. Simpan kepiting di bawah system semprot untuk 

mempertahankan kelembaban dan suhu; 

4. Rendam kepiting dalam air payau (20-22‰) beraerasi selama 

2 jam untuk melancarkan sistem pernafasan dan ekskresi 

ammonia; 

5. Gunakan bak terpisah untuk menyimpan kepiting hingga tiba 

waktu pengemasan; dan/atau 

6. Tutup dan lapisi kepiting dengan karung goni, batang pisang 

yang sudah diiris tipis atau handuk basah/lembab dalam 

kotak kemas untuk mengurangi hilangnya kelembapan dan 

mempertahankan suhu. Dapat juga ditambahkan dengan ice 

gel atau es batu jika perjalanan jauh. 
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Pada proses perendaman, penggunaan air payau dapat 

diganti dengan air tawar jika proses perendaman hanya dilakukan 

dalam jangka waktu pendek (kurang dari 30 menit). Suhu air yang 

baik antara 26-30ºC. Dalam pasar boga bahari, perlakuan 

perendaman dilakukan terutama pada betina bertelur dan kepiting 

yang berukuran besar, bahkan dilakukan hingga 2 jam. Air payau 

(20-22‰) yang digunakan juga diberi asupan oksigen agar 

konsentrasi oksigen tetap terjaga meskipun dilakukan pergantian 

kepiting dalam bak. Selain itu, perlu dilakukan pergantian air 

payau (20-22‰) untuk mencegah penumpukan ammonia dan 

kotoran kepiting. 

Perlakuan perendaman di air payau (20-22‰) merupakan 

proses aklimatisasi dan dapat meminimalkan penurunan massa 

tubuh akibat stress. Jika proses penahanan berlangsung hingga 

beberapa hari, maka proses perendaman kepiting dilakukan 

minimal 1 (satu) kali dalam sehari selama 2 (dua) jam 

menggunakan air payau yang bersih dari ammonia dan kotoran 

kepiting. Penggunaan air laut dengan salinitas tinggi dapat 

menyebabkan shock. Perendaman kepiting sebaiknya tidak 

dilakukan berhari-hari tanpa perlakuan terpapar oksigen langsung 

(di luar air). Hal ini dapat menimbulkan kematian karena 

berlawanan dengan perilaku kepiting bakau di habitat asli. 

3.3.3.  Pengemasan kepiting 

Proses pemindahan (transfer) kepiting bakau memerlukan 

perlakuan yang berbeda mulai dari proses pengemasan hingga 

pemilihan habitat. Proses pengemasan diterapkan dengan 

mengacu pada perilaku dan fisiologi hewan tersebut di habitat 

aslinya. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan mortalitas selama 

dalam perjalanan. 
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Alat dan bahan 

1. Air payau; 

2. Keranjang; 

3. Kotak stereofom; 

4. Karung goni; 

5. Tali raffia; 

6. Pelubang kotak styrofoam; dan 

7. Lakban. 

3.3.4.  Cara pengemasan 

Kepiting bakau yang akan dilepasliarkan (dalam kondisi 

terikat tubuh dan capitnya) dimasukkan ke dalam wadah 

pengemasan (styrofoam) yang berlubang (Gambar 3.6) dan disusun 

menjadi beberapa lapisan, tiap lapisan dapat ditutup dengan 

karung goni, batang pisang yang sudah diiris tipis atau handuk 

basah/lembab dan ditambah sedikit ice gel atau es batu di 

beberapa titik untuk mencegah naiknya suhu dalam kotak. Dalam 

satu kotak, maksimal 3 (tiga) tingkat susunan kepiting. 

 
Sumber: http://rajakepiting.com/cara-pengiriman/ 

Gambar 3.6. Proses Pengemasan Kepiting Bakau 

3.4. Pengangkutan/Transportasi 

Kotak yang sudah berisi kepiting dapat ditumpuk, namun 

perlu diperhatikan agar kotak yang paling bawah tidak rusak 

akibat beban berat. Cara yang paling baik dalam pengangkutan 

http://rajakepiting.com/cara-pengiriman/
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kepiting adalah dengan menyederhanakanproses transportasinya. 

Semakin kompleks proses transportasi, semakin lama waktu 

pelepasliaran dan semakin tinggi tingkat kematian kepiting. Jika 

kepiting yang telah dikemas terpapar suhu yang terlalu tinggi atau 

rendah dalam waktu yang lama, kepiting akan stress bahkan mati. 

Suhu ideal untuk pengangkutan adalah 26-29ºC. Pengawasan 

suhu perlu dilakukan secara kontinyu selama perjalanan. 

3.5. Teknik Pelepasliaran 

3.5.1. Waktu pelepasliaran 

Waktu pelepasliaran sangat menentukan keberhasilan 

aklimatisasi hingga kemampuan kepiting untuk menetap kembali 

pada habitat asli. Sebagaimana fauna akuatik pada umumnya, 

waktu yang baik untuk pelepasliaran populasi kepiting adalah 

ketika matahari terbenam hingga malam hari, terutama saat air 

laut surut. Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan adalah: 

1) Kepiting bakau adalah hewan nokturnal (aktif di malam hari), 

oleh karena itu waktu yang paling baik untuk aklimatisasi 

adalah ketika hari mulai gelap; 

2) Meminimalkan perubahan suhu yang drastis untuk mencegah 

stress pada kepiting. Suhu pada kotak pengemasan 

sebelumnya diperlakukan tetap pada suhu rendah, yaitu 26-

29ºC. Pada senja hingga malam hari suhu lingkungan lebih 

rendah dari suhu di siang hari; 

3) Intensitas cahaya rendah. Mata kepiting selama dalam kotak 

pengemasan terbiasa dengan kondisi gelap. Oleh karena itu, 

pencahayaan di luar kotak juga sebaiknya sama atau 

mendekati dengan di dalam kotak; 

4) Menghindari predasi. Predator yang biasa memangsa kepiting 

bakau umumnya adalah primata, terutama kera ekor panjang 

(Macaca). Kera ini aktif mencari makan di siang hari, oleh 
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karena itu sebaiknya pelepasan kepiting dalam jumlah besar di 

lakukan di malam hari; 

5) Meminimalkan pengaruh aktifitas manusia; dan 

6) Kepiting bakau keluar dari liangnya ketika air laut surut dan 

kembali ke liangnya menjelang pasang. Pelepasliaran ketika air 

laut surut membantu aklimatisasi dan pencarian tempat 

tinggal untuk meliang. Jadwal pasang surut air laut dapat 

diperoleh dari Badan Hidrologi TNI AL. 

3.5.2. Titik Pelepasliaran dan Aklimatisasi 

 Hal pertama yang perlu dipahami dalam melepasliarkan 

kepiting adalah memahami karakter habitat dari masing-masing 

jenis.Umumnya kepiting bakau menempati substrat lumpur di 

hutan mangrove. Khusus S. paramamosain hidup di substrat 

lumpur di area berbatu sekitar hutan mangrove. Ketika kepiting 

akan dilepaskan, perlu dilakukan identifikasi kondisi akhir 

kepiting. Identifikasi ini untuk membedakan: 

1. Kepiting sehat dan utuh: kepiting ini terdiri dari kepiting 

betina dengan telur yang telah dibuahi, telur belum dibuahi, 

kepiting betina belum matang gonad dan kepiting jantan. 

1) Kepiting dengan telur yang dibuahi: dilepaskan di 

habitat mangrove yang terdekat dengan laut untuk 

memudahkan proses penetasan telur di laut; 

2) Kepiting dengan telur yang belum dibuahi, kepiting 

betina belum matang gonad dan kepiting jantan: 

dilepaskan di daratan (habitat mangrove) tepat di tepian 

perairan untuk memberi ruang kepiting melakukan 

aklimatisasi. 

2. Kepiting lemah atau kritis: dilepaskan di perairan yang 

masih berbatasan dengan daratan agar kepiting dapat 

langsung menyerap air dan proses aklimatisasi dapat 

diamati. 
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3. Kepiting sehat dengan tubuh tidak lengkap kaki jalan: 

dilepaskan seperti kepiting sehat utuh. 

4. Kepiting sehat dengan tubuh tidak lengkap kaki renang atau 

capitnya, dilakukan perawatan lebih lanjut atau 

diserahterimakan ke instansi yang berwenang. 

Dari beberapa kategori tersebut, kepiting tidak dilepaskan di 

perairan dengan kedalaman lebih dari 2 m. Melepaskan kepiting 

langsung di badan air yang dalam dapat menyebabkan autotomi 

(terlepasnya bagian tubuh dari karapas). Autotomi disebabkan 

karena dua hal berikut ini: 

1) Suhu air yang jauh lebih rendah dari suhu kotak pengemasan. 

2) Salinitas air yang kemungkinan lebih tinggi dibandingkan 

salinitas saat penahanan. 

3.6. Peran Serta Masyarakat 

3.6.1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Publikasi  

Masyarakat sekitar pesisir umumnya memiliki mata 

pencarian sebagai nelayan. Pengetahuan masyarakat mengenai 

pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem masih kurang. Oleh 

karena itu perlu dilakukan publikasi melalui sosialisasi, 

penyuluhan dan kegiatan lainnya mengenai arti penting kepiting 

bakau dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Publikasi 

dilakukan sebelum dan setelah pelepasliaran. Beberapa hal yang 

perlu disampaikan kepada masyarakat adalah: 

1) Peran kepiting bakau dalam ekosistem, yaitu membantu 

menyuburkan tanah karena aktifitas meliang, memangsa 

beberapa jenis kepiting Sesarmid yang menjadi hama pohon 

mangrove, dan merupakan sumber pakan bagi kera ekor 

panjang. Jika populasi kepiting bakau di alam menurun drastis 

akibat panen berlebih, maka kepiting sesarmid dan kera ekor 

panjang akan menjadi hama yang menggangu kepentingan 

manusia. 
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2) Kepiting memiliki ratusan bahkan ribuan telur yang akan 

menetas menjadi larva plankton. Namun tingkat survival larva 

di perairan terbuka tidak lebih dari 20% karena adanya predasi 

oleh ikan dan fauna akuatik lainnya. Jika kepiting bakau 

dipanen tanpa adanya klasifikasi, maka populasi kepiting 

bakau di alam akan menurun drastis dan berakibat 

penghasilan masyrakat pesisir akan menurun.  

3) Kepiting bertelur merupakan sumber utama bagi kelangsungan 

populasi kepiting bakau. Umumnya kepiting ini menjadi 

sasaran utama para nelayan karena harganya lebih mahal di 

pasar. Jika kepiting bertelur terus menerus ditangkap untuk 

konsumsi, maka calon kepiting baru tidak akan ada di kawasan 

tersebut dan besar kemungkinan populasi kepiting bakau akan 

mengalami kepunahan lokal.  

4) Kepiting matang ovary merupakan calon kepiting bertelur. 

Kepiting ini memiliki peran yang sama pentingnya dengan 

kepiting bertelur. Oleh karena itu, perlu dipahami ciri-ciri fisik 

kepiting matang ovary agar ketika tertangkap dapat langsung 

dilepaskan kembali ke habitat asalnya. 

5) Penangkapan kepiting sebaiknya tidak dilakukan terus 

menerus tanpa ada jeda waktu agar kepiting dapat berkembang 

biak dan tumbuh membentuk populasi baru.  

3.6.2. Pengelolaan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat 

(POKMASWAS) 

Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang bertujuan untuk 

menjaga keseimbangan ekosistem. Sumberdaya alam terbarukan 

memiliki batasan dalam hal jumlah di alam dan membutuhkan 

waktu untuk regenerasi. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan 

kepada masyarakat pencari kepiting mengenai penangkapan 

kepiting yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Beberapa 

usaha yang dapat dilakukan antara lain: 
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1) Menerapkan pengaturan penangkapan kepiting bakau melalui 

ukuran, kondisi (bertelur atau tidak) dan jadwal penangkapan 

pada bulan tertentu dalam satu tahun; 

2) Membuat tambak berbasis pasang surut untuk tempat 

pembesaran kepiting; 

3) Melakukan budidaya penggemukan kepiting bakau 

menggunakan sistem keramba di muara sungai; 

4) Mengenal dan memahami kepiting berukuran besar yang 

berpotensi ekonomi seperti kepongok (Cardisoma) sebagai 

sumber protein alternatif untuk memberi jeda waktu panen 

kepiting bakau; 

5) Menjaga kelestarian vegetasi mangrove yang menjadi habitat 

fauna dan mencegah penebangan berlebih untuk pembukaan 

lahan ataupun pengambilan kayu untuk kebutuhan indutri 

dan rumah tangga; dan 

6) Menjaga kebersihan kawasan pesisir agar ekosistem mangrove 

terhindar dari polusi berlebih. 

Sebagian besar masyarakat pesisir memahami fungsi hutan 

mangrove sebagai pelindung area pesisir agar daratan tidak 

tergerus akibat arus air laut. Pemahaman hutan mangrove sebagai 

tempat tinggal berbagai organisme hanya sebatas pengetahuan 

saja, sedangkan secara implementasi masih rendah. Berbagai 

sumber daya alam yang ada di dalam hutan mangrove di 

eksploitasi secara besar, namun pemulihannya kurang menjadi 

perhatian. Oleh karena itu, keberadaan kelompok masyarakat 

pengawas (Pokmaswas) dan pemimpin adat sangat penting dalam 

memantau dan menerapkan aturan secara tegas. Kedua 

komponen masyarakat ini juga berperan dalam memberikan 

pemahaman mengenai fungsi setiap bagian penyusun hutan 

mangrove, mulai dari mikroorganisme hingga vegetasi dan fauna 

berukuran besar. Pada akhirnya, kelestarian hutan mangrove dan 

isinya menentukan kelangsungan perputaran ekonomi masyarakat 

pesisir. 
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