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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara ekologi, ikan hiu dan pari memainkan peran yang penting dalam rantai 

makanan dan merupakan penyeimbang ekosistem di lautan. Hiu dan pari memiliki peran 

yang berbeda dan kompleks berdasarkan spesies, ukuran, dan habitatnya (Simplendofer et 

al. 2018). Beberapa hiu yang merupakan Apeks predator diketahui yang  hanya memakan 

mangsa yang lemah dan sakit dalam satu kawanan, hal ini membantu dalam regenerasi 

ikan. (Friedlander et.al. 2002, Griffin et. al.2008). 

Hiu dan pari memiliki karakter biologi yang sangat rentan terhadap tekanan per-

ikanan dan kerusakan habitat. Sebagai anggota dari kelompok ikan Chondhrychyes,  hiu 

dan pari memiliki pertumbuhan lambat, usia dewasa yang relatif panjang, dan jumlah 

anakan yang sedikit (Dulvy et al.2014).

Indonesia merupakan negara penangkap hiu terbesar di dunia sejak tahun 1990an 

hingga saat ini (Dent and Clark 2015). Sebagai negara tropis dengan komoditas perikanan 

yang multispesies, hiu dan pari menjadi komoditas perikanan di Indonesia bahkan sebelum 

tahun 1940’s (Lestari et al.2017). Pendataan melalui pencatatan pendaratan diharapkan 

menjadi suatu pendekatan saintifik valid yang dapat dilakukan. 

Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Peri-

kanan mengeluarkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan 

Pari. Salah satu strategi dalam pen- gelolaan hiu dan pari Indonesia adalah penguatan 

data dan informasi per- ikanan hiu dan pari. Hal ini dikarenakan belum tersedianya data 

dan in- formasi tentang perikanan hiu yang lengkap dan akurat di Indonesia yang dapat 

dijadikan sebagai dasar pijakan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan peraturan 

perundang-undangan terkait pengelolaan sumberdaya hiu. Kondisi ini disebabkan (salah 

satunya) karena belum tersedianya suatu panduan yang baku dan standar dalam pengum-

pulan data dan monitoring hasil tangkapan hiu di Indonesia.

Mempertimbangkan jumlah spesies hiu dan pari di Indonesia yang beragam, pe-

mantauan hiu dan pari hingga tingkat spesies diharapkan Mempertimbangkan jumlah 

spesies hiu dan pari di Indonesia yang beragam, pemantauan hiu dan pari hingga tingkat 

spesies diharapkan. 

Indonesia yang mememiliki perairan dengan biodiversitas tinggi dan armada pen-

angkapan ikan umumnya memiliki dengan beberapa alat penangkapan ikan. Hal ini men-

jadi tantangan tersendiri untuk melakukan pencatatan hiu dan pari di Indonesia. Pada saat 

ini WCS – Indonesia Program sedang mengembangkan sebuah sistem pendataan hasil 

tangkapan ikan hiu yang terpadu terstandar dan real time. Pendekataan sistem pendataan 

hasil tangkapan hiu yang digunakan adalah dengan android yang tertanam dalam telepon 

selular pintar atau tablet dengan sistem operasi android.
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1.2 Definisi

 Pemantauan pendaratan hiu dan pari merupakan salah satu metode survei untuk 
memahami kondisi populasi hiu dan pari, dan tingkat pemanfaatan perikanan hiu dan pari

1.3 Tujuan

 Pemantauan pendaratan hiu dan pari bertujuan untuk:
1. Mengidentifikasi jenis dan komposisi  hiu dan pari  di  perairan.
2. Menganalisis kelimpahan populasi hiu dan pari di suatu wilayah
3. Memahami kondisi biologi hiu dan pari yang didaratkan di suatu wilayah.
4. Mengentahui daerah kritis hiu dan pari
5. Menganalisis tekanan perikanan terhadap populasi jenis hiu dan pari prioritas di 

 perairan.
6. Merekomendasikan pengelolaan perikanan berdasarkan hasil landing monitoring
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2. PENGAMBILAN DATA

2.1 Prosedur Pelaksanaan

Pemantauan pendaratan ikan dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan se-
bagai berikut:

a. Perancangan pemantauan

Perancangan pemantauan merupakan tahapan yang sangat penting untuk memas-
tikan bahwa kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk 
merencanakan kegiatan survei yang efektif, hal penting yang perlu dilakukan adalah me-
mahami pola kegiatan perikanan di suatu kawasan, melalui beberapa informasi berikut:

• Informasi umum kegiatan perikanan yang ada di suatu kawasan,
• Jumlah nelayan,
• Jumlah dan jenis kapal dari unit penangkapan yang beroperasi,
• Jenis alat tangkap yang dioperasikan,
• Lokasi pendaratan atau pelelangan ikan,
• Pola kegiatan penangkapan ikan, dan
• Informasi penting lainnya yang terkait dengan kegiatan perikanan.
Informasi- Informasi tersebut bisa didapatkan dengan mengumpulkan data sekunder 

dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, pelabuhan penda-
ratan, lembaga penelitian dan lainnya. Selain itu juga, informasi bisa didapatkan dengan 
melakukan sur- vei awal dan melakukan observasi langsung di lapangan. Pada survei awal 
kita bisa menggali informasi kepada kapten, nelayan, pemilik kapal dan tokoh kunci yang 
mengetahui tentang informasi perikanan.

Informasi-informasi tersebut akan dapat membantu kita dalam menentukan aspek 
teknis berikut:

• Lokasi dan jumlah titik pengambilan sampel
• Jumlah orang yang perlu terlibat dalam pengambilan data.

b. Penentuan lokasi survei

Secara ideal lokasi pemantauan perlu dilakukan di semua lokasi pendaratan ikan, 
akan tetapi jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka dapat dipilih beberapa lokasi 
yang mewakili keseluruhan aktifitas peri- kanan di suatu kawasan, seperti keterwakilan 
unit penangkapan. Lokasi pemantauan yang dipilih adalah lokasi pendaratan ikan yang 
memiliki keragaman jenis alat tangkap yang beroperasi di suatu kawasan.

c. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pemantauan pendaratan ikan dapat dilakukan dengan cara 
Sensus dan sampling. Pengambilan data hasil tangkapan sen- sus dilakukan setiap hari di 
semua lokasi pendaratan. Pengambilan data contoh (sampling) sepanjang bulan di beber-
apa lokasi pendaratan hasil tangkapan ikan.

d. Alat dan bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pemantauan pendaratan ikan ada-
lah: kamera digital, lembar data, mistar/roll meter, timbangan, label jenis alat tangkap, 
alat tulis (pensil), dan tablet (untuk input data).
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e. Jenis data yang dikumpulkan

Secara umum struktur data pemantauan hasil pendaratan ikan hiu terbagi menjadi:
1. Data Armada Penangkapan

• Lokasi pengambilan data
• Trip ID
• Tanggal (dd/mm/yyyy)
• Nama kapal
• Jumlah setting
• Lama  waktu perendaman
• Jumlah hari dalam satu trip

• Biaya operasional
• Jumlah abk
• Kawasan
• Daerah penangkapan ikan
• Jumlah BBM
• Jumlah balok es
• Total harga es

   
2. Data Spesies 

• Kategori
• Family
• Spesies
• Jenis kelamin
• Anakan dalam perut (pups)
• Panjang klasper
• TL
• FL
• TKG jantan dan betina
• Jumlah individu

3. Data Juvenile
• Tangkapan juvenile
• Pemanfaatan
• Pembeli
• Harga
• Jumlah individu

4. Jenis Tangkapan Lain
• Jenis ikan
• Jumlah individu
• Harga
• Pembeli

5. Data Harga
• Harga 
• Pembeli

Informasi lebih lengkap dapat dilihat di formulir pendaratan ikan, seperti Lampiran1.
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f. Alur Pengumpulan Data 

 Data disimpan dalam system database WCSHiu. Data yang dikumpulkan enumer-
ator di lapangan akan diupload menggunakan aplikasi android ke dalam system database 
WCS (WCS server). Semua data yang dikumpulkan, baik data kapal, maupun data hasil 
tangkapan disimpan di dalam server data. Tujuannya adalah menginformasikan seluruh 
data yang sudah masuk dalam sistem database secara real time. WCSHiu menyediakan 
alat yang transparan untuk pemasukan, penyimpanan, dan pengolahan data minimal un-
tuk kebutuhan pengelolaan perikanan. Pengolahan data yang dilakukan secara otomatis 
oleh system adalah total landing, Catch Per Unit Effort, indikator panjang (length frequen-
cy), dan komposisi hasil tangkapan. 

 Data hasil tangkapan dari enumerator akan diunggah dengan menggunakan ap-
likasi WCSHiu dalam tablet ke server WCS. Seluruh data yang terdapat didalam server 
kemudian dianalisis dan ditampilkan di dalam website www.data-ikan.org. Analisis data 
perikanan yang lebih detail dan rinci akan dilakukan oleh data manager seperti analisis 
penilaian stok melalui analisis laju eksploitasi (E), indikator panjang (panjang pertama kali 
matang gonad, panjang ikan pertama kali tertangkap, panjang optimal), dan rasio potensi 
pemijahan (SPR). Hasil analisis data server dan data manager kemudian akan didiskusikan 
dengan seluruh stakeholder (para pelaku) yang terlibat dalam perikanan tersebut dan akan 
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan.

Gambar 1. Alur Pengumpulan data

g. Penyimpanan dan Supervisi Data

Alur penyimpanan dan supervisi data perikanan yang diunggah oleh enumerator 
disajikan dalam Gambar 2. Data yang sudah diunggah enumerator ke dalam server akan 
diverifikasi melalui 2 tahap yaitu oleh koordinator enumerator di lapangan dan oleh data 
manager di kantor pusat (Bogor). Data yang diverifikasi adalah data trip, biaya opera-
sional, hasil tangkapan, dan ketepatan identifikasi hiu (cek melalui gambar). Pengecekan 
dilakukan dalam server dan apabila terdapat kesalahan maka data manager akan mengin-
formasikan kesalahan input data kepada enumerator, dan enumerator akan mengunggah 
ulang berdasarkan ID datanya. Koordinator enumerator melakukan pengecekan data pada 
saat enumerator akan mengunggah data kedalam tablet dan data manager melakukan 
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pengecekan data melalui server. Setelah data melalui proses pengecekan dan verifikasi 
maka hasil analisis online secara real time tersedia (publish) dalam website dan analisis 
penilaian kondisi stok  dilakukan data manager setiap pengumpulan data satu tahun.

Enumerator

Server

Analisis

Publish

Koordinator
Enumerator

Data Manager/
Bogor

Gambar 2. Alur supervisi data perikanan

2.2 Teknik Pelaksanaan

• Siapkan data sheet, kamera, alat tulis dan peralatan lain yang kita perlukan dalam 
pengambilan data.

• Minta izin kepada nelayan, pemilik kapal dan pembeli untuk melakukan pencatatan 
data.

• Ketika kita melihat nelayan menurunkan tangkapannya, mintalah izin untuk 
mendapatkan foto hiu dan pari hasil tangkapan.

• Catat nama spesies hiu dan pari, panjang ikan, jenis kelamin, panjang clasper.
• Selain itu catat hasil tangkapan lainnya kepada kapten atau ABK.
• Untuk informasi lainnya seperti armada tangkapan, data harga bisa dilakukan dit-

anyakan kepada ABK, kapten atau pembeli atau penampung hiu dan pari.
• Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada nelayan
• Download semua foto dan beri nama sesuai legenda foto.
• Input data hasil pencatatan pada data based yang telah disiapkan.
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3. INPUT DATA

Setelah melakukan pengambilan data di lapangan, lakukan dengan segara input 
data untuk menghindari penumpukan data dan data hilang. Penginputan data dengan 
segera akan memudahkan kita dalam melakukan verifikasi seandainya ada data yang ma-
sih kurang jelas. Langkah-langkah input data perikanan meliputi memasukan data yang 
dikumpulkan ke  WCS Hiu di tablet android OS, mengambil foto, dan mengunggah (up-
load) data melalui OS android.

3.1 Input Data Ke WCSHiu

Sebelum melakukan input data trip penangkapan hiu dan pari, perlu dilakukan login 
terlebih dahulu ke dalam aplikasi untuk bisa ter- koneksi dengan database lokal. Pembua-
tan akun dalam aplikasi WCS Hiu dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah 
sebagai berikut:

1. Buka aplikasi WCS Hiu seperti tampilan dibawah ini:

Masukan username iqbalalwi.mit@gmail.com dengan password “280882” (username 
dan password ini adalah default untuk pembuatan user baru) , yang kemudian akan 
muncul gambar seperti dibawah ini:

mailto:iqbalalwi.mit@gmail.com
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Kemudian masukan username dan password yang baru (misalnya username: 
 HiuNTB dan password: shark) yang kemudian klik “Add User” hingga muncul 
 keterangan dibagian bawah “User ditambahkan” seperti gambar di bawah ini

Kemudian klik “Connect” untuk menghubungkan dengan database lokal, seperti gambar 
dibawah ini:
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2. Setelah terkoneksi dengan database lokal, maka input data perikanan hiu bisa dilaku-
kan dengan menggunakan user baru yang sudah dibuat.

3. Proses input data perikanan hiu dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah beri-
kut ini: Buka aplikasi WCS Hiu di android seperti tampilan di bawah ini.

4. Masukan username dan password yang sudah dibuat lalu tekan tombol “connect”. 
Setelah ada notifikasi “terkoneksi dengan database lokal” tablet sudah dapat digu-
nakan.
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5. Kemudian akan muncul tampilan untuk isian data kapal “Boat Data” seperti berikut

6.  Isi Location dengan tempat pengambilan data. Bila pengambilan data di Lampulo, 
maka isi “Location : LAMPULO”. Dan jika lokasi pengambilan Tanjung Luar makan 
isi “Location:“TANJUNG LUAR” Isi Trip ID dengan format: Kode Lokasi_Tanggal bulan 
tahun_Trip ke - (kode lokasi_ddmmyyyy_trip ke-).

Pengisian Kode lokasi pengambilan data adalah :
Tanjung Luar (TL) dan Lampulo (LPL).
Contoh:
• Pengambilan data di Lampulo pada 17 Januari 20117 trip ke 1, ditulis menjadi 

LPL170120171.
• Pengambilan data di Tanjung Luar pada 17 Januari 2017 trip ke 1, ditulis men-

jadi TL170120171.

7.  Isi nama kapal dengan dengan memilih (kotak segitiga di sisi kanan) berdasarkan 
database kapal yang telah dimiliki.
  Misal :“Boat Name : air_pasti”.

8.  Isi alat tangkap yang digunakan dalam menu “Fishing Gear 1”, kemudian pilihlah 
alat tangkap yang digunakan (kotak segitiga di sisi kanan), sebagai contoh alat tang-
kap yang digunakan adalah rawai dasar, maka “Fishing Gear 1: Bottom Long Line”.

9. Isi jumlah pancing yang digunakan dalam satu trip penangkapan dalam menu 
“Number of Hook”. Sebagai contoh, apabila dalam satu trip membawa 500 pancing, 
maka “Number of Hook: 500”

10. Isi jumlah setting (pemasangan alat penangkapan ikan) dalam satu trip penangka-
pan dalam “Number of Setting #1”. Sebagai contoh, apabila dalam satu trip dilaku-
kan 10 kali setting, maka :“Number of Setting : 10”

11. Isi lama perendaman alat tangkap dalam satuan jam ke dalam “Number of Soaking 
#2”. Sebagai contoh, apabila setiap perendaman memerlukan waktu 10 jam, maka 
:“Number of Soaking #2 : 10”
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12. Isi jumlah hari dalam satu trip ke dalam “Fishing Trip (day)”. Sebagai contoh, apabila 
dalam satu trip memerlukan waktu 15 hari, maka :“Fishing Trip (day) : 15”.

13. Isi total biaya operasional dalam satu trip ke dalam “Operational Cost”. Sebagai con-
toh, apabila satu trip memerlukan biaya Rp 25.000.000, maka diisikan :“Operational 
Cost (IDR) : 25.000.000”.

14. Isi jumlah kru armada ke dalam “Number of Crew (person)”. Jumlah kru merupakan 
seluruh kru termasuk nahkoda, fishing master, motoris, dll. Sebagai contoh, apabila 
jumlah kru dalam armada penangkapan adalah 6 orang, maka :“Number of Crew 
(person) : 6”

15. Isi kebutuhan bbm untuk keperluan satu trip penangkapan dalam “Gasoline Con-
sume (Liter)”. Sebagai contoh keperluan bbm 100 Liter, maka:“Gasoline Consume 
(Liter): 100”.

16. Isi kebutuhan es untuk keperluan satu trip penangkapan dalam “Number of Ice 
(Block)”. Sebagai contoh, apabila jumlah es yang dibawa dalam satu trip penangka-
pan adalah 100 balok, maka:“Number of Ice (Block): 100”.

17. Isi harga dari es yang digunakan dalam satu trip penangkapan dalam “Ise Total Price 
(IDR)”. Sebagai contoh harga untuk 100 balok es adalah Rp. 2.500.000, maka:“Ise 
Total Price (IDR): 2.500.000”.

18. Kemudian klik tanda panah (») di sisi kanan atas untuk menampilkan isian “Data 
Spesies” seperti tampilan berikut ini:

19. Pada bagian data spesies akan diisi dengan keterangan hasil tangkapan. Isi jenis 
komoditas hasil tangkapan yang didapatkan dalam satu trip penangkapan dalam 
“Category”. Sebagai contoh komoditas perikanannya adalah pari, maka:“Category: 
Ray”.

20. Isi family hiu yang tertangkap dalam “Family”. Untuk isian family ikan dapat dipilih 
pada tanda segitiga. Sebagai contoh pari yang tertangkap adalah pari coklat (Brown 
Stingray), maka:“Family: Dasyatidae”
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21. Isikan nama spesies hiu yang tertangkap dalam “Species”. Sebagai contoh jenis pari 
tersebut yang tertangkap adalah  Bathythoshia lata,maka :“Species: Bathythoshia 
lata)”.

22. Isi informasi kelamin ke dalam pilihan “Sex”. Pilih “Male” untuk jantan dan “Female” 
untuk betina (lihat gambar cara membedakan jenis kelamin.

23. Jika memilih betina, pada pilihan ada tidaknya anakan/embrio “egg”. Egg yang di-
maksud adalah ada tidaknya embrio (juvenile hiu) yang masih dikandung oleh hiu 
yang tertangkap. Pilih “Yes” jika terdapat embrio, atau “No” jika hiu betina sedang 
dalam keadaan tidak bunting.

24. Jika hiu yang didata adalah jantan, lihat gambar bentuk klasper. Bentuk klasper terb-
agi menjadi :TKG I jika klasper lebih pendek dari pelvic fin,TKG II jika klasper lebih 
panjang dari pelvic fin dan dalam keadaan lunak,TKG III jika klasper lebih panjang 
dari pelvic fin dan dalam keadaan keras (umumnya lubang di klasper telah terbuka). 
Isikan tingkat kematangan gonad untuk hiu jantan menurut klasifikasi tersebut.

25. Ukur panjang total (TL) dan panjang cagak (FL) kategori hiu dan isikan di kolom yang 
disediakan. (lihat bab 4.2. Cara Mengukur Hiu dan Pari). Sedangkan panjang pari 
terbagi menjadi panjang punggung (DL) dan lebar badan ( DW). Isikan ukuran pan-
jang (DL) ke dalam kolom TL, dan lebar badan (DW) ke dalam kolom FL.

26. Masukkan jumlah total spesies yang ditemukan ke dalam kolom “Number of Indivi-
du”.

27. Zonasi penangkapan dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu NTB, NTT dan Other. Isikan 
zonasi daerah penangkapan ikan berdasarkan klasifikasi tersebut dalam “Zoning”. 
Misal dilakukan penangkapan di perairan NTB, maka :“Zoning : NTB”

28. Isikan daerah penangkapan ikan berdasarkan pilihan yang telah disediakan dalam 
“Fishing Ground”. Misal penangkapan dilakukan di Labangka Kabupaten Sumbawa, 
maka :“Fishing Ground : Labangka Kabupaten Sumbawa”.

29. Isikan Wilayah Pengelolaan Republik Indonesia sesuai daerah penangkapannya 
dalam “WPP-RI”. Sebagai contoh, Labangka Kabupaten Sumbawa termasuk dalam 
WPP-RI 573, maka:“WPP-RI:WPP-RI 573”.

30. Kemudian ceklis “Alat Tangkap 2” apabila terdapat alat tangkap lain dalam satu trip 
penangkapan.

31. Untuk memasukkan data tekan “Add” dan untuk menghapus data tekan “Delete” 
apabila terdapat kesalahan input data (No.17-28). Sangat memungkinkan terdapat 
beberapa jenis hiu dan pari dalam satu armada penangkapan.

32. Jika jumlah spesies ikan hiu yang tertangkap lebih satu, maka setelah menekan 
“add”, kemudian isi kembali dari bagian category, family, species, sex, egg, Clasp-
er,TL, FL,TKG, number individu, zoning, fishing ground, an WPP-RI (Ulangi langkah 
isian no 17-29). Lalu tekan “add”. Lakukan proses ini hingga semua spesies ikan 
tercatat.

33. Kemudian klik tanda panah (») di sisi kanan atas untuk menampilkan isian “Data 
Juvenile” seperti tampilan berikut ini:
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34. Pada pengisian data tangkapan Juvenile, isi “Yes” jika ditemukan dan “No” jika tidak 
ditemukan. Jika tidak ada ikan juvenile yang tertangkap maka langsung ke bagian 
“add” pada bagian bawah.

35. Jika ada ikan juvenile yg tertangkap maka isi “utilization, terdapat pilihan “Ump-
an”,“Jual”,“Makan”, atau “Lainnya” sesuai peruntukan pemakaian. Masukkan harga 
jika pemakaiannya untuk dijual.

36. Isi bagian “buyer of juvenile” untuk nama pembeli ikan juvenile ini.

37. Isi harga ikan juvenile yang dijual ini pada bagian “price”.

38. Masukkan jumlah Tangkapan Juvenile dalam “Number of Juvenile”. Untuk mema-
sukkan data tekan “Add” dan untuk menghapus data tekan “Delete”.

39. Jika sudah terisi semua, tekan tanda panah (») pada sisi kanan atas untuk mengisi 
data hasil tangkapan lain selain hiu dan pari dalam “Other Species Data”, sehingga 
muncul tampilan seperti berikut:
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40. Pada bagian “Other species Data” merupakan informasi mengenai hasil tangkapan 
nelayan selain ikan hiu dan pari. Pada pengisian data jenis tangkapan lain, isi sesuai 
jenis hasil tangkapan lain, apakah pada armada penangkapan hiu terdapat spesies 
selain hiu atau tidak. Inputkan spesies tersebut berdasarkan pilihan yang ada, Um-
umnya hasil tangkapan lain adalah tuna, tongkol, marlin,dll. Apabila hasil tangka-
pan lain adalah tongkol, maka isilah “Spesies :Tongkol “. Kemudian isi jumlah indi-
vidu yang tertangkap, harga, dan nama pembelinya ikan non hiu dan pari tersebut. 
Untuk memasukkan data tekan “Add” dan untuk menghapus data tekan “Delete”.

41. Jika sudah terisi semua, tekan menu tanda panah (») pada pojok kanan atas untuk 
mengisi data harga dalam “Price Data”, sehingga muncul seperti berikut:

42. Pada bagian “price” merupakan harga ikan hiu dan pari yang dijual. Umumnya har-
ga jual ikan hiu dan pari ini didapat dari lelang. isikan harga lelang pada “Auction 
Price”. Semisal harga lelang seluruh hiu dan pari dari armada tersebut adalah Rp 
41.000.000, maka “Auction Price (IDR) : 41.000.000”

43. Isikan pembeli hiu pada proses lelang tersebut pada “Auction Buyer”. Semisal pem-
beli pada lelang adalah Abdul Karim, maka isikan “Auction Buyer :Abdul Karim”

44. Seringkali pembeli pada lelang bukanlah pembeli riil, sehingga akan ada perbedaan 
antara harga riil dengan harga lelang dan pembeli riil dan pembeli lelang. Isikan 
harga riil pada “Real Price” dan pembeli riil ke “Real Buyer”, misal :“Real Price : 
41.000.000” dan “Real Buyer :Yusuf”.

45. Tekan tanda panah (») di sisi kanan atas untuk megisis data informasi lain dalam 
“Other Information”, sehingga muncul tampilan berikut ini:

46. Pada bagian “Other information” informasi yang diisi adalah Informasi apakah ada 
kapal lain yang melakukan penangkapan hiu selain armada yang diambil sebagai 
sampel. Isikan infomasi tersebut ke dalam halaman “Other Information”. Jika melihat 
kapal lain yang melakukan penangkapan hiu, maka pilihlah “See Other Boat? Yes”. 
Kemudian lengkapi isian yang lainnya, sebgai contoh “From Where: Bali”,“Number: 
1”, dan “Do You Know Them?:Yes”.
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47. Setelah semua isian “Boat Data”, “Data Species”, “Data Juvenile”, “Other Species 
Data”, “Price Data”, dan “Other Information” terisi dengan benar maka klik menu 
“Save All” pada kotak tengah menu dibawah informasi “Other Information”.

48. Setelah semua data tersimpan, tekan tanda panah (») pada sisi kanan atas, sehingga 
muncul tampilan di bawah ini:

49. Kemudian akan muncul nama kapal yang kita isi informasinya tadi, tekan pada nama 
kapal yang diisi tadi, sebagai contoh AIR_PASTI. Kemudian tekan pada nama kapal 
yang muncul “AIR_PASTI” dan kemudian “Upload” untuk mengupload data tersebut, 
maka data yang diinput secara otomatis akan masuk ke database pendaratan hiu 
dan pari. Jika data telah berhasil di upload, maka akan ada pemberitahuan sukses 
dan data kapal dengan nama AIR_PASTI akan hilang dari layar.
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4 IDENTIFIKASI DAN PENGUKURAN HIU DAN PARI

Identifikasi jenis dalam monitoring hasil tangkapan hiu dan pari merupakan salah 
satu prosedur yang penting untuk dilakukan. Proses identifikasi memberikan informasi 
penting terutama untuk kepentingan pengelolaan perikanan dengan basis spesies. Buku 
identifikasi yang umum digunakan untuk mengidentifikasi jenis hiu dan pari di Indonesia 
adalah sebagai berikut :

1. Economically Important Sharks and Rays of Indonesia (White et al. 2006)
2. Descriptions of New Sharks and Rays from Borneo (Last et al. 2010)
3. Sharks of the World (Ebert et al.2013)

4.1 Cara Mengukur Panjang Hiu dan Pari

a. Cara mengukur panjang hiu:

Total Length
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b. Cara mengukur panjang pari :

Sumber : SEAFDEC Shark and Rays SOP Landing Monitoring

c. Cara identifikasi jenis kelamin:

a. Jantan b. Betina
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4.2  Prosedur Pengambilan Gambar

 Pengambilan gambar berguna untuk menjadi dokumentasi dari pencatatan peda-
ratan hiu dan pari. Adapun prosedur pengambilan gambar adalah sebagai berikut:

1. Setting kamera (munculkan pilihan tanggal )
2. Pilih resolusi foto yang sesuai, (3 hingga 5 mega pixel)
3. Siapkan lembar data dan peralatan lain yang kita perlukan dalam pengambilan 

data.
4. Mintalah izin untuk mengambil foto hasil tangkapan.
5. Siapkan alat-alat pendukung seperti lembar keterangan alat tangkap dan mistar, 

aturlah/susun ikan yang akan menjadi sampel dalam foto sedemikian rupa agar 
mudah dalam proses identifikasi

6. Foto yang diambil haruslah seluruh ikan hasil tangkapan yang dikumpulkan se-
lama 1 trip penangkapan (jika mungkin)

Sumber: WCS-IP
7. Pastikan untuk mengambil gambar bagian Penting dari ikan hiu     

          

a. Bagian kepala b. Dorsal fin

c. Caudal fin d. Pelvic fin
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LAMPIRAN
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