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ABSTRAK 

 
 Pemanfaatan kuda laut di pulau Bintan semakin gencar dilakukan sejak  tahun 1988, baik 
berukuran kecil hingga dewasa, hal ini dapat mengancam kelestarian kuda laut bahkan disinyalir 
mendekati punah dan telah tergolong dalam Appendix II CITES 2004. Nelayan mengenal kuda laut 
dengan sebutan Ondok-ondok, nelayan membedakan jenis kuda laut secara visual berdasarkan warna, 
identifikasi kuda laut tidak bisa dilakukan secara visual saja, karena sangat mirip antar spesiesnya. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data identifikasi dan inventarisasi secara rinci jenis kuda 
laut yang diperoleh  di perairan Pulau Bintan. Penelitian ini dilakukan pada bulan April – Juni 2015. 
Identifikasi jenis kuda laut menggunakan pendekatan buku “A Guide Of Identification Seahorses” oleh 
Lorie et al,. (2004) bahan identifikasi adalah kuda laut yang terdapat di perairan  Senggarang, Selat 
Bintan, Teluk Sasah, Sakera dan Sebong Pereh, Berakit dan Pengudang yang merupakan lokasi 
penangkapan kuda laut di Pulau Bintan. Jenis kuda laut yang berhasil diidentifikasi dan diinventarisasi di 
perairan Pulau Bintan ada tujuh jenis yaitu H. barbouri, H. comes, H. histrik, H. kellogi, H. kuda, H. 
spinosissimus dan H. trimaculatus. . Kuda laut jenis . Kuda laut jenis Hipocampus barbouri teridentifikasi 
dan ditemukan di Perairan Pulau Bintan, temuan ini menambah luasan peta pola sebaran Hipocampus 
barbouri. Menurut Lorie et al,. (2004) peta sebaran Hipocampus barbouri tidak termasuk di perairan 
Pulau Bintan.   
 
Kata kunci: Ondok-ondok, sebaran Hipocampus barbouri, jenis kuda laut di Pulau Bintan, Identifikasi, 
inventarisasi, Penangkapan kuda laut, manfaat kuda laut. 
  

ABSTRACT 
 

 Utilization of sea horses on the island of Bintan intensified since 1988, both small to adulthood, 
this could threaten the sustainability of sea horses and even allegedly approaching extinction and has 
been classified in Appendix II of CITES, 2004. Fishermen know the sea horse as Ondok-ondok, fishermen 
distinguish types of sea horses visually based on color, sea horse identification can not be done visually 
only, because it is very similar among species. This study is expected to provide identification data and a 
detailed inventory of the type of sea horse obtained in Bintan Island. This study was conducted in April-
Juni 2015. Identification of the type of sea horses approach the book "A Guide Of Identification 
Seahorses" by Lourie et al ,. (2004) identification of the material is contained in sea horse Senggarang 
waters, Selat Bintan, Teluk Sasah, Sakera and Sebong Pereh, Berakit and Pengudang which is the 
location of the catching of sea horses in Bintan Island. Identification results show that Hipocampus 
barbouri identified and found in the waters of Pulau Bintan, these findings add to the extent of the 
distribution pattern Hipocampus barbouri map. According to Lourie et al ,. (2004) Hipocampus barbouri 
distribution maps are not included in the waters of Bintan Island. Sea horses that live in the waters of 
the island of Bintan identified seven types of H. barbouri, H. comes, H. histrik, H. kellogi, H. horse, H. 
spinosissimus, H. trimaculatus, dominated by Hipocampus spinosissmus and Hipocampus histrix 
contained in a five-point research sites. 
 
Keywords : Seahorses , Ondok - ondok , Hipocampus barbouri , Bintan Island, Identification , Inventory , 
Catching Sea Horses. 
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I. PENDAHULUAN 

 Kuda laut tersebar luas, 
ditemukan di seluruh dunia di habitat 
pantai yang dangkal tropis dan subtropis, 
termasuk pada ekosistem padang lamun, 
terumbu karang, mangrove dan muara 
sungai (Lourie et al., 2004). Di Indonesia 
kuda Laut dapat ditemukan diseluruh 
perairan dengan jenis berbeda dalam 
penyebaran habitatnya (Lourie dan 
Taufik, 2001).   
 Kuda laut memiliki nilai komer-
sial dan telah banyak diperdagangkan. 
Upaya melestarikan kuda laut dibutuhkan 
data dan informasi tentang aspek  biologi 
dan ekologi kuda laut meliputi data: 
morfologi, distribusi dan habitat, tingkah 
laku, siklus reproduksi, metode budidaya 
dan lain-lain, sebagai data awal dibutuh-
kan data identifikasi dan inventarisasi 
jenis kuda laut.  
 Nelayan Pulau Bintan membeda-
kan kuda laut berdasarkan warna, yaitu 
merah, kuning, kuning belang, coklat, 
hitam dan hitam belang. Identifikasi kuda 
laut tidak bisa dilakukan berdasarkan 
warna dan bentuk tubuh secara kasat 
mata saja, karena kuda laut sangat mirip 
antar jenisnya (Lourie et al., 2004). Oleh 
karena itu penelitian tentang identifikasi 
dan inventarisasi jenis kuda laut di 
perairan Pulau Bintan penting dilakukan. 

II. METODELOGI 
 Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan April – Mei 2015  di pesisir wilayah 
administrasi Pulau Bintan dan Kota 
Tanjung Pinang. pada 6 Lokasi yang 
merupakan daerah penangkapan. 

 
Gambar 1.  Lokasi Sampling 

 

Tabel 1.  Daftar Bahan Adapun parameter, metode serta alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini: Tabel 1.  Daftar Bahan Identifikasi dan Inventarisasi Kuda Laut 

No  Nama Bahan Keterangan 

1.  Specimen Sampel penelitian 
2.  Botol Wadah sampel 
3.  Data sheet Tabel isian pengukuran 
4.  Pewarna metelin blue Mewarani sirip  

Tabel 2.  Daftar Peralatan 

No  Nama Alat Keterangan 

1.  Jangka sorong Mengukur morfometri tubuh 
2.  Kaca pembesar Membantu melihat jumlah cincin 
3.  Mikroskop Melihat jumlah sirip 

punggung/insang 
4.  Kamera Dokumentasi  
5.  Papan Alas Tulis Alas dan alat tulis 
6.  Carter  Memotong sirip 
7.  Pinset Membuka sirip punggung dan insang 

A. Teknik Identifikasi dan 
Inventarisasi 

a. Teknik Sampling 
Sampel yang diambil diupayakan 

adalah kuda laut yang  berbeda sebanyak 
tiga sampel individu kuda laut yang 
diduga sama, untuk memudahkan 
identifikasi, kuda laut yang diambil 
adalah kuda laut yang yang masih segar 
yang tidak cacat dan masioh utuh bagian 
moerfologi tubuhnya sehingga masih 
layak untuk diamati, dan dipastikan 
berasal dari perairan sekitar. Jika sampel 
yang diperoleh sudah kering maka 
sampel direndam air terlebih dulu selama 
15 menit agar melunak.    

b. Teknik Inventarisasi  
 Untuk inventarisasi data setiap 
sampel yang diperoleh dan telah 
diidentifikasi dikemas dalam botol 
sampel yang diberi label data: nomor 
sampel, nama lokasi, nelayan penangkap/ 
pengepul, tanggal sampel dan morfo-
metriknya untuk diawetkan di Labora-
torium kampus Fakultas Ilmu Kelautan 
dan Perikanan Universitas Maritim Raja 
Ali Haji Tanjungpinang. 

c. Pengamatan Morfologi 
Kunci penting dalam penga-

matan morfologi untuk mengidentifikasi 
kuda laut sebagai berikut. 

Ciri-ciri Morfologi Kuda Laut 
1) Cheek Spine (CS): Duri bawah 

operculum pada setiap sisi kepala 
2) Cleithral Ring: Cincin tulang dagu di 

belakang operculum 
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3) Coronet: Mahkota yang ditemukan di 
bagian atas kepala beberapa jenis 

4) Dorsal Fin Ray:  Struktur yang mendu-
kung sirip punggung 

5) Eye Spine (ES): Duri di atas mata 
6) Head Lenght(HL): Jarak dari titik tengah 

dari cleithral ring ke ujung moncong 
7) Titik tengah: Dari cleithral ring terlihat 

sebagai titik di mana cincin yang 
bertemu/memotong cincin punggung 
yang menonjol seperti bukit dari 
punggung tulang belakang pada cincin 
batang  pertama 

8) Height (Ht): Jarak antara ujung 
bertajuk/mahkota sampai  keujung ekor 

9) Keel: Median ridge mengalir disisi 
ventral batang dalam beberapa spesies 

10) Nose Spine: Tulang belakang/bukit 
yang terletak di depan mata bagian atas 
moncong di beberapa spesies 

11) Operkulum Bony: penutup yang 
menutupi celah insang 

12) Pectoral Fin Rays: Jumlah tulang yang 
mendukung sirip dada 

13) Snout Length (SNL): Jarak antara 
benjolan langsung di depan mata 
(Bukan tulang  belakang hidung) ke 
ujung moncong 

14) Tail Length: Jarak antara lateral titik 
tengah dari cincin batang terakhir 
Sampai ekor yang tidak tergulung 

15) Tail Rings (TaR): Jumlah cincin yang 
mengelilingi tulang ekor 

16) Trunk Length: panjang antara Cliteral 
Ring dengan titik tengah Trunk Ring 

17) Trunkings (TrR): Jumlah tulang 
punggung yang mengelilingi tubuh 

18) Tuberkel: Dibesarkan nodul bulat 
terletak di persimpangan cincin dan 
pegunungan (beberapa spesies saja). 

Sumber: Lourie et al., (2004) 
d. Teknik Pengukuran 

1. Morfometrik  
 Morfometrik adalah ukuran 
bagian-bagian tertentu dari struktur 
tubuh ikan (measuring methods) (Parin, 
1999. dalam Kinang 2014). Kunci 
morfometrik pada kuda laut dapat dilihat 
pada tabel-tabel berikut. 

Morfometrik kuda laut 
1) Weight: berat kuda laut (gr) 
2) Height Length: panjang standar kuda 

laut antara Coronet hingga ujung ekor 
diluruskan. 

3) Head Length (HL):  panjang kepala  
4) Snout Length (SnL): panjang moncong 

diukur dari ujung mulut sampai bawah 
mata dalam satuan sentimeter; 

5) Trunk Length: panjang cincin pertama 
sampai cincin terakhir Trunk Ring; 

6) Cliteral Ring: Merupakan lekuk bawah 
kepala; 

7) Trunk Ring: lekuk yang sejajar dengan 
Dorsal Fin ; 

8) Dorsal Fin: sirip punggung belakang;  
9) Tail Length: panjang antara titik tengah 

Trunk Ring hingga ekor yang tidak 
tergulung; 

10) Σ Tail Ring: jumlah lekuk ekor yang 
mendukung Dorsal Fin; 

11) Σ Trunk Ring: jumlah lekuk yang 
menempel pada Dorsal Fin; 

12) Σ Cheek Spine: Jumlah tonjolan dagu; 
13) Σ Eye Spine: Jumlah tonjolan di atas 

mata; 
14) Σ Pectoral Fin Ray: Jumlah rangka/ 

helai/buku pada sirip pektoral diukur 
dengan mikroskop/kaca pembesar dan 
diberi pewarna metelin blue untuk 
mempermudah penghitungan sirip) 

15)  Σ Dorsal Fin Ray Ray: Jumlah rangka/ 
helai/buku pada sirip dorsal diukur 
dengan mikroskop/kaca pembesar dan 
diberi pewarna untuk mempermudah 
penghitungan sirip. 

16) Brood Pouch: kantung pada kuda laut 
jantan di bawah sirip anal; 

17) Dokumentasi:  Setiap sampel yang 
diukur akan didokumentasikan dengan 
kode tanggal_no.sampel. 

Sumber: Lourie et al., (2004) 

 
Gambar 2. Morfologi Kuda Laut  
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Gambar 3.  Rings Supporting the 

dorsal Fin (terdapat 3 TrR dan 1 TaR)  
2. Acuan Morfometrik  

 Cara membedakan ciri-ciri 
morfometrik awal pada saat pemilihan 
sampel secara visual meliputi:   
Tabel 3. Acuan Kisaran Hasil Ukur 
Morfometrik Kuda Laut 

No  Keterangan  Rasio  Satuan  

1 
 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 
8 

Maksimum panjang tubuh  
Rasio panjang kepala & 
panjang moncong 
Jumlah cincin punggung 
Jumlah cincin ekor  
Jumlah cincin punggung 
pendukung sirip punggung 
Jumlah cincin ekor 
pendukung sirip punggung 
Jumlah sirip punggung  
Jumlah sirip insang  

2.1-35.0 
 
1.7-4.6 
8-13 
28-48  
1-4 
 
0-2 
 
7-33 
10-20 

Cm 
  
% 
Unit 
Unit 
Unit 
 
Unit 
 
Unit 
Unit  

Sumber: Lourie et al., (2004) 
Tabel 4. Ciri-ciri Morfometri Kuda Laut 

No  Nama  Keterangan  Keterangan  

i 
ii 
iii 
iv 
v 

Eye spine 
i. Check spine 

Coronet 
ii. Tonjolan duri ring                         
iii. Rasio HL dan SnL             

0-2 unit 
0-2 unit 

Sedang, tinggi, rendah 
Sedang, tinggi, rendah 

panjang kepala dan 
panjang moncong 

Sumber: Lourie et al., (2004) 
B. Analisis  Data 

 Analisis data penelitian 
menggunakan teknik Tabulasi data 
dimana proses penelitian menggunakan 
tabel-tabel. Data hasil pengukuran 
morfometrik kuda laut pada lampiran III  
(Tabel data shet) akan di masukan dalam 
data pada lampiran VI (specimen data 
dan species checklist) dan masukan 
dengan lampiran V (Tabel kunci 
identifikasi 1-7) dan dicocok-kan dengan 
lampiran VII (morfologi identifikasi kuda 
laut)) untuk dicari kesamaan morfologi 
jenis spesies kuda laut. Atribut kunci 
identifikasi terdapat pada Buku “A Guide 
To The Identification Seahorse” oleh 
Lourie et al., (2004).  
 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil 

1. Kondisi Umum 
 Musim kuda laut di Perairan 
Pulau Bintan biasanya terjadi pada bulan 
Februari hingga bulan Mei dan bulan 
Oktober, dimana puncaknya pada bulan 
maret dan April, yang ditandai dengan 
musim tumbuh hingga hilangnya 
rengkam / Sargassum sp (sejenis alga 
coklat). Sargassum sp merupakan habitat 
yang sangat disukai kuda laut, (Lourie et 
al., 2004). Nelayan banyak menjumpai 
kuda laut pada alga ini. Perbedaan cara 
menangkap kuda laut antara lain:  
 Tabel 5. Perbedaan  cara penangkapan 

Lokasi Cara 
Penangkapan 

Ekosistem 

Senggarang  Snorkeling 
Lamun, 

Rengkam 
Selat Bintan Menyondong  Lamun 

Teluk Sasah 
Snorkeling/ 
menyelam 

Lamun, 
Rengkam, 
Terumbu 

karang 

Sakera 
Sebong 
Pereh 

Snorkeling 

Lamun, 
Rengkam, 
Terumbu 

karang 

Berakit 
Snorkeling pada 
siang dan malam 

hari (senter) 

Lamun, 
Rengkam 

Pengudang 
Snorkeling pada 
siang dan malam 

hari(senter) 

Lamun, 
Rengkam 

2. Kondisi Populasi dan Distribusi 
 Berdasarkan data wawancara 
dengan nelayan dan pedagang/ pengum- 
pul, kelimpahan kuda laut telah menurun  
pada setiap tahunya, pada tahun 1998 
pedagang kuda laut Selat Bintan dan 
Teluk Sasah dapat mengumpulkan 400-
600 ekor basah/hari atau sama dengan 1 
Kg kuda laut kering,  sedangkan pada 
tahun 2010 hanya memperoleh ±200 
ekor basah atau sama dengan 0,5 
Kg/hari, namun pada tahun 2015 pe-
ngumpul hanya berhasil mengumpulkan 
1-2 Kg kering / musim. Vincent, (1996) 
menyatakan  hasil tangkapan nelayan 
mengalami penurunan 15-75% selama 3-
10 tahun. Ini termasuk Indonesia yang 
mengalami 15-50% sejak tahun 1990. 
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 Hasil tangkapan nelayan di-
dominasi oleh kuda laut jantan yang 
sedang mengeram, diduga pada musim 
utara merupakan musim reproduksi. 
Sehingga kuda laut berruaya kepesisir 
pantai pada saat mengeram, ekosistem 
terumbu karang, sargasum, lamun, dan 
akar mangrove merupakan tempat 
berlindung dari arus dan ombak, agar 
tidak terseret dan untuk menjaga 
keberlangsungan hidup anak kuda laut.  
 
3. Identifikasi Kuda Laut 

 Mengidentifikasi jenis kuda laut 
tidak bisa dilakukan dengan hanya 
membandingkan gambar karena akan 
mengakibatkan salah identifikasi, untuk 
dapat memastikan jenis kuda laut sangat 
disarankan menggunakan kunci 
identifkasi yang lengkap.  
 Setelah melakukan pengukuran 
morfometrik, diperoleh data shet 
morfometrik, selanjutnya lakukan 
penyocokan dan pembandingan dengan 
deskripsi tabel kunci Identifikasi sesuai 
dengan jenis yang diduga tersebut, dan 
bandingkan dengan bentuk morfologi 
sampel, jika telah sesuai maka diperoleh 
data jenis yang benar.  
 Identifikasi secara kasat mata 
akan menyebabkan kuda laut hanya 
dibagi tiga, berdasarkan pembandingan 
H. histrik berduri , H. kuda tidak berduri, 
H. denis benjol. 

4. Jenis Kuda Laut  
Tabel 6.  Daftar Jenis Kuda Laut Perlokasi  

Lokasi Desa/Kelurahan Jenis 

I Senggarang  1. H.comes, H. histrik 

II Selat Bintan 
1. H.histrik,H.kellogi 
2. H.kuda,H.spinosisim

us, H.trimaculatus 

III Teluk Sasah 
1. H.spinosissimus 
2. H.comes 

IV 
Sakera dan 
Sebong Pereh 

1. H.barbouri, H.comes 
2. H.histrik, H.kuda 
3. H.spinosissimus 

V Berakit 
3. H.histrik, H.kuda 

H. spinosisimus 

VI Pengudang 
4. H.histrik, H.kellogi 
5. H.kuda,H.spinosisim

us, H.trimaculatus 

 Hasil Identifikasi terhadap Kuda 
laut yang hidup di perairan pulau Bintan 
diperoleh tujuh jenis teridentifikasi  yaitu  
H. barbouri, H. comes, H. histrik, H. 
kellogi, H. kuda, H. trimaculatus, H. 
spinosissimus  

5. Pola Sebaran Jenis 
Gambar 4. Peta Pola Sebaran Kuda Laut 

  
 Senggarang merupakan lokasi 
yang  hanya ditemukan jenis H. comes 
dan H. histrik dan Teluk Sasah hanya 
ditemukan H. comes dan H. spinosissmus. 
Didominasi oleh Hipocampus histrik dan 
Hipocampus spinosissmus yang terdapat 
pada lima titik lokasi penelitian.  
 
Tabel 7.  Komposisi Jenis Kuda Laut di 
Perairan Pulau Bintan 

Spesies Loka
si I 

Loka
si II 

Loka
si III 

Lok
asi 
IV 

Lok
asi 
V 

Lok
asi 
VI 

∑lok
asi 

∑sa
mpe

l 

H. 
bargibanti 

      - 0 

H. denis       - 0 

H. kellogi        1 1 

H.trimaculat
us 

      1 1 

H. histrix       5 6 

H. kuda       4 8 

H. barbouri       2 10 
H. comes       4 15 
H.spinosissm
us 

      5 22 

Jumlah jenis 2 5 2 5 3 5   

 Tabel dibawah menyatakan kuda 
laut yang terdapat di Perairan Pulau 
Bintan adalah jenis Kuda Laut yang 
bernilai ekonomis baik sebagai bahan 
dasar obat tradisional maupun sebagai 
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ikan hias atau wisata, dan status 
kelestarian telah masuk dalam daftar 
Appendik II CITES.  
Tabel 8. Daftar ekonomis dan status 
kelestarian 

Spesies Status 
pemanfaatan 

Status Kelestarian 

H.    bargibanti - - 

H.    denis - - 

H.trimaculatus Obat tradisional Appendix II CITIES, 
IUCN 

H. barbouri Obat tradisional 
& Ikan hias 

Appendix II CITIES, 
IUCN 

H. comes Obat tradisional 
& Ikan hias 

Appendix II CITIES, 
IUCN 

H. histrix Obat tradisional 
& Ikan hias 

Appendix II CITIES, 
IUCN 

H. kellogi Obat tradisional 
& Ikan hias 

Appendix II CITIES, 
IUCN 

H. kuda Obat tradisional 
& Ikan hias 

Appendix II CITIES, 
IUCN 

H.spinosissmus Obat tradisional 
& Ikan hias 

Appendix II CITIES, 
IUCN 

Sumber (Lourie et al., 2004). 

6. Deskripsi Jenis 
 Perbedaan varian yang  jelas dan 
dapat  dilihat dengan kasat mata adalah 
pada tinggi/sedang/rendah/tidak ada 
duri maupun mahkota, ada atau tidaknya 
tinggi duri hidung, jumlah tonjolan pada 
mata dan dagu,  ada atau tidak tonjolan 
pada kening kuda laut yang merupakan 
morfologi khas yang sangat membantu 
dalam proses identifikasi. deskripsi jenis 
kuda laut yang teridentifikasi adalah 
sebagai berikut: 

a. Hipocampus barbouri 

♀                ♂ 

 Gambar 5. Hipocampus barbouri 

Tabel 9. Karakteristik Hipocampus barbouri 

Deskripsi Sampel 
I 

Sampel 
II 

Sampel III 

Panjang tubuh 
Rasio Hl/SnL 
∑ cincin ekor 

9.9 
2.50 
35 

11.7 
2.18 
34 

9.9 
 2.36 

35 

Tonjolan mata  
Tonjolan dagu 
∑ sirip insang 
∑ sirip punggung 
Jenis kelamin 
No sampel 

1 
2 

17 
16 

Betina  
27  

Lokasi 2 

 1 
2 

15 
18 

Jantan 
39 

lokasi 4 

1 
2 

17 
17 

Jantan  
10  

lokasi 6 

Kuda laut yang mirip H. barbouri : 

 Spesies ini sering salah diidentifikasi 
sebagai H. histrix namun tidak 
mempunyai duri dagu ganda, dan  

 H. spinosissmus namun memiliki 
jumlah cincin ekor lebih banyak, 
jumlah sirip lebih sedikit dan mahkota 
yang rendah. 

H. barbouri memiliki ciri khusus 
seperti tonjolan/duri dagu ganda, garis-
garis memancar pada mata, ada corak 
pada moncong, kening rata/lurus, warna 
putih, kuning pucat ada bintik 
coklat/merah pada badan. 
 Lourie et al., (2004) melaporkan 
bahwa Perairan Pulau Bintan tidak 
termasuk dalam peta sebaran H. 
barbouri. namun peneliti menemukan 
ada sepuluh spesimen teridentifakasi 
yang berasal dari Perairan Pulau Bintan. 
 Ditemukan pada habitat yang 
memiliki ekosistem padang lamun dan 
jenis karang  keras, yang banyak terdapat 
dan sangat cocok dengan kondisi 
Perairan di Pulau Bintan. 

 
Gambar 6. Peta 

sebaran H. barbouri 
Sumber: Lourie et 

al,.(2004) 

 
Gambar 7. 

Konfirmasi peta 
sebaran H.barbouri  

 Pada  gambar 7 menunjukan 
tambahan informasi sebaran Hipocampus 
barbouri pada perairan Pulau Bintan 
(lingkaran merah).   

b. Hipocampus comes 
 Ditemukan pada terumbu 
karang, spons, dan Sargassum, diduga 
menyukai Sargassum sebagai habitat 
hidupnya. Karakteristik khas lainnya: duri 
pipi ganda; duri depan mata kadang 
menonjol, tulang belakang hidung tajam; 
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panjang,  moncong ramping, duri 
punggung tumpul, mahkota rendah, tidak 
ada duri ekor/halus (Lourie et al,.2004). 

♀                               ♂ 

Gambar 8. Hipocampus comes 

Tabel 10. Karakteristik H.comes 

Deskripsi Sampel 
I 

Sampel 
II 

Sampel III 

Panjang tubuh 
Rasio Hl/SnL 
∑ cincin ekor 
Tonjolan mata  
Tonjolan dagu 
∑ sirip insang 
∑ sirip punggung 
Jenis kelamin 
No sampel 

10.8 
2.07 
37 
2 
2 

16 
17 

Betina  
3 

 lokasi 4 

10.6 
2.31 
34 
 1 
2 

16 
18 

Jantan 
21 

 lokasi 3 

14 
 2.06 

35 
1 
1 

17 
18 

Betina 18 
lokasi 1 

 Warna / pola: ada bintik atau 
bercak pola pada tubuh; kadang memiliki 
garis putih halus pada mata(Lourie et 
al,.2004). 
 Habitatnya biasanya ditemukan 
di kedalaman <10 m maksimum 
Dilaporkan pada kedalaman 20 m, pada 
ekosistem terumbu karang, spons, 
Sargassum, diduga lebih menyukai 
Sargassum sebagai tempat hidupnya, 
(Lourie et al., 2004). 
Sangat mirip dengan: 

 H. kuda memiliki moncong lebih 
tebal, duri rendah atau halus, dan 
satu duri pipi. Tapi ini tidak 
didukung oleh data morfometrik. 
Tidak cocok dengan H. Comes. 

 H. spinosissimus memiliki moncong 
lebih tebal, jumlah cincin ekor lebih 
banyak, dan bermahkota tinggi 
dengan duri yang tinggi, (Lourie et 
al., 2004). 

c. Hipocampus histrik 
 Berduri tajam dan panjang, 

Mahkota tinggi/sedang dengan empat 

atau lima duri tajam panjang diatasnya 

Karakteristik khas lainnya: Panjang 

moncong (lebih dari satu-setengah 

panjang kepala); tulang pipi tunggal; sirip 

punggung pendek;   tulang di kening 

menonjol.  warna dasar pink pucat, 

kuning atau hijau; ujung Duri sering 

gelap, (Lourie et al., 2004). 

  ♀              ♂ 

 
Gambar 9. Hipocampus histrik 

Tabel 11. Karakteristik Hipocampus histrik 

Deskripsi Sampel 
I 

Sampel 
II 

Sampel III 

Panjang tubuh 
Rasio Hl/SnL 
∑ cincin ekor 
Tonjolan mata  
Tonjolan dagu 
∑ sirip insang 
∑ sirip punggung 
Jenis kelamin 
No sampel 

12.2 
2.07 
34 
1 
1 

17 
17 

Jantan 
4 

 lokasi 2 

8.6 
2.00 
34 
1 
1 

17 
18 

Betina 
2 

lokasi 4 

14.7 
2.06 
37 
1 
1 

17 
16 

Betina 
17 

17 Lokasi 1 

 Warna/pola: warna dasar 
bervariabel, termasuk pink pucat, kuning 
atau hijau, Duri sering gelap, bintik-bintik 
gelap kecil di permukaan dorso-lateral; 
moncong tidak bergaris. Biasanya 
ditemukan pada kedalaman 6 m 
maksimum 20 m; pada ekosistem padang 
lamun, terumbu karang kurus, sponges, 
karang lunak. Dan mirip dengan: 

 H. barbouri moncong bergaris, 
mahkota tinggi, duri pipi ganda. 

 H. spinosissimus memiliki tubuh 
yang lebih dalam; ekor cincin lebih 
banyak; moncong pendek; berduri  
dan bermahkota tinggi dengan duri 
kecil diatasnya. (Lourie et al., 2004). 

d. Hipocampus kellogi 
 Memiliki mahkota tinggi dengan 
lima duri pendek, duri sangat rendah dan 
tumpul membentuk piring, Karakteristik 
khas: lebih panjang, pipi tulang bulat, 
berbadan ramping; cincin tubuh tebal 
menonjol, duri mata tumpul, moncong 
tebal. Warna Pucat, sering dengan bintik-
bintik putih kecil, jika tidak seragam 
dalam warna. Maksimum dilaporkan 
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pada kedalaman 152 m, pada karang 
gorgonian dan cambuk laut/akar bahar. 

♀ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambara 10. Hipocampus kellogi 

Tabel 12. Karakteristik H. kellogi 

Deskripsi Sampel 
I 

Sampel 
II 

Sampel 
III 

Panjang tubuh 
Rasio Hl/SnL 
∑ cincin ekor 
Tonjolan mata  
Tonjolan dagu 
∑ sirip insang 
∑ sirip punggung 
Jenis kelamin 
No sampel 

15.8 
2.05 
39 
1 
1 

19 
17 

Betina 
1  

lokasi 2 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Sangat mirip dengan: 

 H. kuda memiliki tubuh yang lebih 
dalam, cincin ekor lebih sedikit, sirip 
dada lebih sedikit, dan lebih rendah, 
lebih bulat dan mahkota kecil. 

 H. spinosissimus memiliki tubuh 
yang lebih dalam, cincin ekor lebih 
sedikit, dan sirip dada sedikit, 
(Lourie et al., 2004). 

e. Hipocampus kuda 
 Mahkota Rendah, sedang hingga 
tinggi bulat menjorok ke belakang seperti  
cangkir; kadang-kadang  tidak berduri. 
Duri: Rendah/benjolan bulat. Biasanya 
ditemukan pada kedalaman 0-8 m 
maksimum dilaporkan kedalaman 55 m 
pada teluk pantai dan laguna, di padang 
lamun dan di gulma, sedimen berpasir di 
zona litoral berbatu, pada ekosistem 
makroalga dan padang lamun, dan pada 
dasar berlumpur, bakau, muara, 
pelabuhan, hilir sungai (dapat menghuni 
perairan payau). 
Riwayat hidup: Musim kawin sepanjang 
tahun.  

 Jenis serupa: 
H. kelloggi memiliki tubuh sempit, 
ekor cincin lebih banyak, 

bermahkota tinggi, dan duri lebih 
menonjol, (Lourie et al., 2004). 

♂                ♂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Hipocampus kuda 

Tabel 13. Karakteristik H.  kuda 

Deskripsi Sampel 
I 

Sampel 
II 

Sampel 
III 

Panjang tubuh 
Rasio Hl/SnL 
∑ cincin ekor 
Tonjolan mata  
Tonjolan dagu 
∑ sirip insang 
∑ sirip punggung 
Jenis kelamin 
No sampel 

14.3 
2.25 
35 
1 
1 

16 
17 

Jantan 
25 

lokasi 2 

11.7 
2.45 
34 
 1 
1 

17 
17 

Jantan 
1  

lokasi 4 

12.1 
 2.31 

36 
1 
2 

16 
18 

Jantan 
17 

17 Lokasi 3 

f. Hipocampus spinosissmus 

♀                         ♂ 

Gambar 12. Hipocampus spinosissmus 

Tabel 14. Karakteristik H. spinosissmus 

Deskripsi Sampel I Sampel 
II 

Sampel 
III 

Panjang tubuh 
Rasio Hl/SnL 
∑ cincin ekor 
Tonjolan mata  
Tonjolan dagu 
∑ sirip insang 
∑ sirip punggung 
Jenis kelamin 
No sampel 

9.2 
2.40 
34 
1 
1 

17 
17 

Betina 
2 Selat 
Bintan 

12.4 
2.07 
35 
 1 
1 

16 
17 

Jantan 
3 

Berakit 

12.1 
 2.21 

33 
1 
1 

16 
16 

Betina 
17 teluk 

Sasah 

 Mahkota rendah, sedang dan 
tinggi, dengan empat atau lima duri 
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tajam, biasanya duri pertama, keempat, 
ketujuh dan kesebelas lebih panjang. 
Karakteristik lain: Duri pipi tunggal atau 
ganda, kecil atau tidak ada tulang hidung, 
jantan berduri lebih menonjol pada 
kantong eram. Warna / pola: Variabel, 
polos atau pucat   lebih gelap di 
permukaan dorso-lateral dan  gelap pada 
ekor (Lourie et al., 2004). 
 Biasanya ditemukan pada 
ekosistem Oktokoral, alga makro, karang, 
pasir tapi tidak lumpur; dekat terumbu 
karang di dasar berpasir. Musim kawin 
sepanjang tahun ditemukan  memuncak 
pada bulan Mei-Oktober (Lourie et al., 
2004).  
Jenis serupa: 

 H. barbouri memiliki duri pipi ganda, 
moncong bergaris, sirip punggung, 
dan cincin ekor lebih sedikit. 

 H. histrik memiliki moncong lebih 
panjag dan lebih tipis,  duri tajam, 
sirip punggung lebih pendek, dan 
cincin ekor sedikit,. tulang pipi 
selalu tunggal 

 Catatan lain, Spesies ini sering salah 
diidentifikasi sebagai H. histrik. 
(Lourie et al., 2004). 

g. Hipocampus trimacullatus 
    ♂ 

Gambar 13. Hipocampus trimacullatus 

Tabel 15. Karakteristik Hipocampus 
trimacullatus 

Deskripsi Sampel I Sampel 
II 

Sampel 
III 

Panjang tubuh 
Rasio Hl/SnL 
∑ cincin ekor 
Tonjolan mata  
Tonjolan dagu 
∑ sirip insang 
∑ sirip punggung 
Jenis kelamin 
No sampel 

11.5 
2.36 
42 
1 
1 

18 
22 

Jantan 
23 sel 
bintan 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Mahkota rendah sejajar dengan 
lengkungan leher, terlihat lima poin kecil 
duri rendah dan kecil. Karakteristik lain:  
duri mata tampak datar, Kepala ramping, 
tidak ada tulang hidung, pada jantan 
memiliki tiga titik hitam pada bagian atas 
punggung.  pola: memiliki bintik-bintik 
gelap yang besar pada permukaan 
punggung pertama, keempat dan ketujuh 
(kurang terlihat dalam spesimen gelap, 
dan lebih umum pada jantan dari pada 
betina) (Lourie et al., 2004). 

 Biasanya ditemukan pada 
kedalaman > 10-100 m; pada ekosistem 
Oktokoral, makro alga, karang; kerikil, 
dasar berpasir sekitar terumbu karang; 
dasar berlumpur di perairan yang lebih 
dalam. Musim kawin sepanjang tahun, 
memuncak Maret-Mei dan pada bulan 
Oktober, (Lourie et al., 2004). 

B. Pembahasan 
 Penelitian ini menunjukan 
bahwa tujuh dari Sembilan jenis kuda laut 
di perairan Indonesia teridentifikasi dan 
hidup di Perairan Pulau Bintan Provinsi 
Kepulauan Riau Yaitu:  H. barbouri, H. 
comes, H. histrik, H. kellogi, H. kuda, H. 
trimaculatus, dan H. spinosissimus,.  
 Sedangkan H. bargibanti  dan H. 
denis yaitu jenis kuda laut yang terkecil 
belum teridentifikasi karena keterbatasan 
waktu dan dukungan pelaksanaan 
penelitian, tidak menutup kemungkinan 
jenis ini terdapat di perairan pulau 
Bintan, melihat kondisi habitat dan 
keberadaan kuda laut lainnya. 
 H. barbouri merupakan temuan 
sebaran baru yang terdapat di Perairan 
Pulau Bintan, menurut Lourie et al 
(2004), sebaran H. barbouri di Indonesia 
terdapat pada batas perairan Kalimantan 
tengah, Jawa Tengah hingga Jawa Timur 
(gambar 6).  
 H. comes dan H. spinosissmus 
banyak dijumpai, diduga karena memiliki 
musim kawin pada bulan Mei-Oktober 
dan pada bulan Mei spesies ini sedang 
dalam musim puncak. Keanekargaman 
jenis kuda laut didominasi oleh H. histrik 
dan H. spinosissmus yang ditemukan 
pada lima lokasi penelitian, diduga jenis 
ini dapat hidup diberbagai ekosistem 
perairan. 
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 H. kellogi dan H. trimacullatus 
hanya ditemukan satu sepesimen, 
umumnya berhabitat pada karang dan 
akar bahar pada kedalaman, 
keterbatasan alat menye-babkan nelayan 
jarang  memperolehnya. Specimen ini 
ditemukan hanya pada lokasi 2 Selat 
Bintan, diduga karena adanya aktifitas 
nelayan menggunakan jarring dalam.   
 Pada perairan Selat Bintan, 
Sakera dan Sebong Pereh, dan 
Pengudang adalah lokasi yang banyak 
dijumpai, lima jenis kuda laut pada setiap 
lokasi. Diduga karena perairan tersebut 
memiliki tatanan ekosistem yang lengkap 
mangrove, lamun, makro alga dan 
karang,  kualitas perairan yang baik cocok 
sebagai habitat kuda laut.  
 Pada perairan Senggarang hanya 
dijumpai 2 jenis kuda laut, diduga karena 
kondisi perairan yang kurang baik, 
sebagai tempat pertambangan boksit dan 
alur pelayaran.  Perairan Teluk Sasah 
dijumpai 2 jenis karena pada saat 
pengambilan sampel, perairan sangat 
keruh dikarenakan sedang  dalam 
pengerokan pipa bawah laut, kuda laut 
diduga ber-ruaya. Sedangkan perairan 
Berakit dijumpai 3 jenis kuda laut diduga 
karena arus dan gelombang yang lebih 
mengarah ke Pengudang, meneyebabkan 
kuda laut mengikuti arah gelombang.  

IV. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
  Jenis kuda laut yang berhasil 
diidentifikasi dan diinventarisasi di 
perairan Pulau Bintan ada tujuh jenis 
yaitu H. barbouri, H. comes, H. histrik, H. 
kellogi, H. kuda, H. spinosissimus, H. 
trimaculatus. Kuda laut jenis H. barbouri 
teridentifikasi di Perairan Pulau Bintan, 
temuan ini menambah luasan peta pola 
sebaran H. barbouri yang ternyata ada di 
Perairan Pulau Bintan. 

B. Saran 
 Diharapkan ada penelitian 
lanjutan mengenai identifikasi dan 
inventarisasi jenis kuda laut untuk 
mengkonfirmasi keberadaan Hipocampus 
barbouri di alam,  mencari keberadaan 
Hipocampus bargibanti dan Hipocampus 
denis, dan menemukan kemungkinan 
adanya jenis kuda laut yang baru di 
Perairan Pulau Bintan. 

C. Rekomendasi 
Dalam upaya pelestarian, penulis 

sangat mengaharapkan satu tindakan 
sederhana kepada nelayan untuk 
dilakukan, yaitu apabila nelayan 
mendapatkan kuda laut yang sedang 
mengeram agar dapat di letakan pada 
keramba atau kandang di dalam perairan 
laut hingga melahirkan, dengan tindakan 
tersebut maka nelayan telah 
melestarikan setidaknya 150-800 anak 
kuda laut per induk kuda laut (Asmanelli 
dan Ikhsan. 1993). Direkomendasikan 
untuk mengadakan upaya budidaya dan 
kawasan zona lindung kuda laut. 
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