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ABSTRAK 

             

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2016 hingga Juli 2016 dengan pendekatan survei 

observatif. Diperoleh 4 jenis pari yang ditangkap oleh nelayan diantaranta adalah Dasyatis 

centroura, Raja miraletus , Rhinobatos cemiculus, dan Aetobatus narinari.Jenis ikan Pari Dasyatis 

centroura memiliki status keterlindungan LC (Least concern) yaitu jenis ini memiliki resiko 

kepunahan akan tetapi masih terkategori rendah. Untuk jenis pari Rhinobatos cemiculus memiliki 

status konservasi yakni Endangered (EN), artinya jenis Rhinobatos cemiculus ini memiliki status 

konservasi yang penting dan genting untuk segera di konservasi karena terancam punah. 

Sedangkan untuk jenis ikan Pari Aetobatus narinari memiliki status konservasi Near threatened 

(NT) yang menandakan bahwa jenis Aetobatus narinari memiliki keterancaman hampir terancam. 

Artinya penurunan populasi jenis Aetobatus narinari terus terjadi. 

 

Kata kunci : Status Konservasi, Ikan Pari, Bintan 
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ABSTRACT 

             

This study conducted in May 2016 to July 2016 with observational survey approach. 

Retrieved 4 types of rays captured by fishermen is Dasyatis centroura, King miraletus, Rhinobatos 

cemiculus, and Aetobatus narinari. Stingray fish Dasyatis centroura have conservatoin status of 

LC (Least concern) are of this type has the risk of extinction but still categorized low. For this type 

of Stingray Rhinobatos cemiculus the conservation status Endangered (EN), which means this type 

of Rhinobatos cemiculus conservation status is important and critical for immediate conservation 

because endangered. As for the type of fish Stingray Aetobatus narinari conservation status Near 

threatened (NT), which indicates that the type Aetobatus narinari the conservation status had 

almost threatened. This means that population decline Aetobatus narinari types continue to occur. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

Pulau Bintan yang sebagian besarnya 

adalah wilayah laut, memiliki 

keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti 

sumberdaya udang, kepiting, kerang-

kerangan juga sumberdaya ikan demersal. 

Ikan Pari merupakan salah satu sumberdaya 

ikan demersal yang memiliki kebiasaan 

hidup didasar laut.Ikan Pari merupakan 

salah satu ikan tangkapan nelayan 

Kabupaten Bintan. Ikan ini digemari, selain 

dagingnya enak kulitnya dapat dijadikan 

bahan baku dan diolah menjadi suatu 

kerajinan yang bernilai ekonomis tinggi, 

salah satunya seperti pembuatan tas bagi 

sebagian masyarakat Jayadi (2011). 

Ada beberapa jenis ikan pari yang 

dilindungi Jayadi (2011), namun umumnya 

sebagian masyarakat tidak memperdulikan 

jenis ikan pari yang mereka tangkap 

termasuk ukuran, serta aspek biologis dan 

morfologis penting lainnya. Padahal ini 

berpengaruh terhadap kondisi pemanfaatan 

yang  semakin mengancam keberadaan 

populasi ikan Pari. Oleh karena itu perlu di 

lakukan suatu pendekatan mengenai data 

morfologis hasil tangkapan oleh nelayan 

untuk data gambaran kondisi biologisnya 

untuk arah pengelolaan ikan pari yang 

berkelanjutan sebagai upaya konservasi ikan 

pari di Pulau Bintan. Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian khususnya 

mengenaiStatus Konservasi Jenis Ikan Pari 

Yang Di tangkap Nelayan Pada Bulan Mei – 

Juli 2016 Di  Pulau Bintan Kepulauan Riau. 

 

II. METODOLOGI 

PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan 

dilakukan pada bulan Mei 2016 hingga Juli 

2016 dengan pendekatan survei observatif. 

Adapun lokasi penelitian yang di piliha 

adalah lokasi para nelayan mendaratkan ikan 

di Kabupaten Bintan, dipilih 2 lokasi utama 

yakni Pelabuhan bongkar muat perikanan 

Kelurahan Kawal dan Pelabuhan bongkar 

muat perikanan Barek Motor, Kijang Kota. 

Untuk lokasi pasar pelelangan ikan dipilih 4 

lokasi diantaranya, Pasar Ikan Kawal, Pasar 

Ikan Barek Motor Kijang, Pasar Ikan KUD 

Tanjungpinang, dan Pasar Ikan Bintan 

Centre. Adapun peta lokasi penelitian dapat 

dilihat seperti pada gambar. 

 
Gambar. Peta Lokasi Pengambilan data 

Penelitian  

 

B. Perlengkapan Alat dan Bahan 

Penelitian 

Alat dan bahan–bahan yang 

digunakan dalam pengambilan data 

penelitian ini meliputi: 

- Roll meter : untuk mengukur panjang 

ikan pari 

- Timbangan : mengukur berat ikan pari 

- Sheet Identifikasi : untuk mengetahui 

jenis ikan pari yang ditangkap 

- Kamera : dokumentasi penelitian dan 

jenis pari hasil tangkapan 

- Alat tulis : pencatatan data hasil 

penelitian 

- Kuissioner : pengambilan data 

wawancara 

- Laptop : pengolahan data penelitian 

- Ms.Excel : analisis data penelitian 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data inti yang 

diambil secara langsung dan bersumber 

secara langsung dari peneliti, sedangkan 

data sekunder adalah data pendukung yang 

diperioleh dari pihak lain, bukan diambil 

langsung atau bersumber langsung dari 

peneliti sendiri. 

 

1. Data Primer 

Data primer yang diambil meliputi 

data wawancara yang dilakukan secara 

langsung oleh nelayan yang menangkap ikan 

pari. Data ini meliputi data jenis pari yangh 

ditangkap, ukuran panjang dan berat ikan 

pari yang ditangkap, jenis alat tangkap yang 

digunakan dalam penangkapan ikan pari, 



jumlah tangkapan dalam satu kali musim 

tangkap, serta data personal dari nelayan 

yang menangkap ikan pari. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang diambil 

meliputi data dari jurnal, prosiding, buku, 

serta penelitian-penelitian lain yang 

memiliki sumber yang jelas yang dijadikan 

sebagai literatur pendukung . Data sekunder 

juga diperoleh langsung melalui para 

pemangku kebijakan dan dinas-dinas terkait 

seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan 

Instaansi lain yang memilki basis data 

terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumberdaya ikan pari di Kabupaten Bintan. 

 

D. Pengambilan Data Penelitian 

1. Penentuan Jumlah Responden 

Jumlah responden ditetapkan 

berdasarkan identifikasi banyaknya jumlah 

armada kapal penangkapan ikan pari yang 

beroperasi, dari data tersebut dipilih secara 

keseluruhan populasi (kapal penangkapan 

ikan pari yang beroperasi) dari satu kapal 

penangkapan di tetapkan sebanyak 1 orang 

nelayan yang diambil data kuissionernya. 

Sehingga semakin banyak armada kapal 

yang melakukan penangkapan ikan pari  

maka akan semakin banyak pula kuissioner 

yang dilakukan. 

 

2. Identifikasi Jenis Ikan Pari Hasil 

Tangkapan 

Identifikasi ikan pari hasil 

tangkapan nelayan dilakukan dengan metode 

dan pendekatan pengamatan secara 

morfologi yaitu melihat dari struktur tubuh 

luar dari ikan pari itu sendiri. Pengamatan 

morfologi yang dilakukan, melalui bentuk 

mata, spriracle (bentuk alis mata), medio 

dorsal (garis lurus pada bagian atas 

punggung ikan pari), alar tor (bentuk bintik-

bintik pada sisi kiri-kanan ujung ikan pari), 

dorsal and caudal fin (sirip ekor dan 

punggung), sirip ekor, duri ekor, sirip dada, 

serta bentuk leher. Untuk penyamaan bentuk 

morfologi menggunakan pedoman 

identifikasi yaitu: 

- Identifying Sharks and Rays (NSW 

Commercial Fisher : Macbeth, M 

Vandenberg and KJ Graham (2008) 

- Identification guide of the main shark 

and ray species of the eastern tropical 

Atlantic, for the purpose of the fishery 

observers and biologists Bernard Seret: 

IUCN (2006) 

- www.fishbase.com 

3. Ukuran Panjang Ikan Pari Hasil 

Tangkapan 

Ikan pari hasil tangkapan nelayan 

juga diukur panjangnya untuk mengetahui 

gambaran umum panjang rata-rata ikan pari 

yang ditangkap untuk setiap jenis. Panjang 

ikan pari diukur dengan menggunakan roll 

meter, data panjang yang diukur mulai dari 

ujung bagian depan ikan pari hingga pangkal 

ekor (Disc Lenght), panjang total, serta lebar 

ikan pari.  

 

4. Ukuran Berat Ikan Pari Hasil 

Tangkapan 

Ikan pari hasil tangkapan yang 

telah diukur panjang dan lebarnya kemudian 

dihitung beratnya dengan menggunakan 

timbangan. Untuk mempermudah dalam 

pengukuran, sebelumnya ikan pari 

dibedakan untuk berbagai jenis ukuran 

berdasarkan ukuran tubuh, kemudian 

diambil sampling untuk masing-masing 

kelas ukuran yang telah dipisahkan untuk 

kemudian diukur berat ikannya, data ini 

dapat menjadikan informasi mengenai rata-

rata berat ikan yang ditangkap. 

 

5. Jenis Kelamin Ikan Pari Hasil 

Tangkapan 

Data mengenai Jenis kelamin ikan 

pari diambil mengingat diperlukannya data 

terkini menganai persentase jumlah ikan pari 

menurut jenis kelamin yang ditangkap di 

perairan Pulau Bintan. Untuk melihat 

kondisi jenis kelaminnya dapat mengacu 

pada gambar berikut. 

 
Keterangan :   

1 = sirip perut 

2 = kelamin pada jantan dewasa 

3 = kelamin pada jantan belum dewasa 

Gambar . Jenis Kelamin Ikan Pari 

(Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis 

Ikan, KKP: 2014) 

http://www.fishbase.com/


Untuk setiap jenis ikan dan jumlah 

ikan yang tertangkap oleh nelayan dilihat 

jenis kelaminnya untuk memastikan jenis 

kelamin ikan peri yang ditangkap. Jenis 

kelamin dibedakan atas 3 kelompok jenis 

kelamin meliputi: kelamin jantan dewasa, 

jantan belum dewasa, serta jenis kelamin 

betina. 

 

6. Kuissioner Nelayan 

Kuissioner yang diambil oleh 

masyarakat nelayan yang menangkap ikan 

pari meliputi data, diantaranya: 

- Jenis alat tangkap 

- Jumlah tangkapan ikan pari (dalam kg) 

- Waktu dalam sekali tangkapan 

- Musim tangkapan optimal 

- Lokasi penangkapan/fishing ground 

- Distribusi hasil tangkapan 

- Pendapatan bersih 

- Ukuran armada kapal 

 

E. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil 

observasi diolah dengan menggunakan Ms. 

Excell dan diolah dengan menggunakan 

tabel dan grafik beserta dengan persentase 

untuk setiap parameter sehingga diperoleh 

persentase keseluruhan parameter. Hasil 

ukuran morfologi dirata-ratakan dan diolah 

dengan menggunakan grafik sebaran data 

dengan menggunakan software Minitab 16. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Jenis-jenis Pari Hasil Tangkapan 

Nelayan di Pulau Bintan 

1. Taksonomi Jenis Ikan Pari Hasil 

Tangkapan Nelayan di Pulau 

Bintan 

 Jenis yang dijumpai terdiri dari 1 

fillum yakni Chordata, terdiri dari 1 kelas 

yakni Chondriichthyes, terdiri dari 2 ordo 

yakni Myliobatiformes dan Rajiformes, 

terdiri dari 4 famili yakni Dasyatidae, 

Mylobatidae, Rajidae, dan Rhinnobatidae. 

Genus ikan pari yang ditangkap terdiri dari 4 

genus yakni Dasyatis, Aetobatus, Raja, dan 

Rhinobatos. Kemudian jenis yang dijumpai 

sebanyak 4 jenis yakni Dasyatis centroura, 

Aetobatus narinari, Raja maraletus, dan 

Rhinnobatos cemiculus. 

 

2. Sebaran Jenis Ikan Pari di 

Lokasi Pendaratan Ikan dan 

Pasar 

Jenis – jenis ikan pari hasil 

tangkapan oleh nelayan di Pulau Bintan 

yang didaratkan dibeberapa tempat 

pelelangan maupun tempat pelabuhan 

pembongkaran ikan, dalam hal ini adalah 

Pelabuhan Kawal, Pasar KUD 

Tanjungpinang, Pasar Bintan Center, serta 

Pasar Barek Motor. Diperoleh 4 jenis pari 

yang ditangkap oleh nelayan diantara adalah 

Dasyatis centroura, Raja miraletus , 

Rhinobatos cemiculus, dan Aetobatus 

narinari. Namun pada masing-masing lokasi 

berbeda-beda hasil temuan jenis pari yang 

ditangkap, untuk lebih rincinya dapat dilihat 

pada tabel. 

Tabel. Jenis Pari Hasil Tangkapan di 

Beberapa Lokasi Pendaratan dan Pelelangan 

No Jenis Kawal 

Barek 

Motor 

Kijang 

Pasar 

Bintan 

Center 

Pasar KUD 

Tanjungpinang 

1 
Dasyatis 

centroura 
+ + + + 

2 
Raja 

miraletus  

+ - + + 

3 
Rhinobatos 

cemiculus 

+ + - - 

4 
Aetobatus 

narinari 

+ - - - 

JUMLAH 4 2 2 2 

Sumber: Data Penelitian (2016) 

  

Dari hasil pengamatan diketahui 

bahwa jenis pari yang diidentifikasi dan 

ditangkap oleh nelayan yang didaratkan di 

beberapa tempat terdiri dari 4 jenis pari. 

Pada tempat pendaratan ikan di pelabuhan 

kawal paling banyak dijumpai 4 jenis pari 

diantaranya Dasyatis centroura, Raja 

miraletus , Rhinobatos cemiculus, dan 

Aetobatus narinari, sedangkan di pasar 

barek motor Kijang diidentifikasi jenis pari 

sebanyak 2 spesies diantaranya Dasyatis 

centroura dan Rhinobatos cemiculus. Di 

tempat pelelangan ikan yaitu pasar Bintan 

Center dan Pasar KUD Tanjungpinang 

masing masing diperoleh 2 spesies pari hasil 

tangkapan diantaranya Dasyatis 

centroura,dan Raja miraletus . Hasil yang di 

peroleh jenis pari terbanyak adalah pada 

tempat pelelangan ikan Kawal. 

Jenis Dasyatis centroura Salah satu 

ikan pari air laut dan payau terbesar 

didistribusikan secara luas di seluruh 

Atlantik. Populasi tersebar di Northwest 

Atlantic, Southwest Atlantik dan Timur 



Atlantik. Meskipun data terbatas yang 

tersedia pada biologi spesies ini, ukurannya 

besar (ukuran maksimum 260 disc cm lebar) 

dan fekunditas rendah (2-6 ekor anak per 

litter) membuatnya rentan terhadap 

kepunahan. Spesies ini ditangkap dengan 

trawl dan penangkapan tradisional yang 

beroperasi di seluruh bagian perairan dengan 

kedalaman 50-800m. Mengingat bahwa 

ukuran yang sangat besar yang membuatnya 

rentan terhadap perubahan dan penurunan 

populasi. Spesies ini diberi stastus 

keterancaman, dari hampir terancam hingga 

sangat terancam IUNCN (2016).  

Menurut IUNCN, (2016) Jenis 

Rhinobatos cemiculus memiliki harga tinggi 

dengan bagian sirip dapat mencapai 100 

sampai 150 Euro / kg, membuat para 

nelayan sangat gencar mengambil jenis ini 

untuk diperdagangkan sehingga ancaman 

populasi sangat tinggi. Pada jenis Pari betina 

mengalami kehamilan dan  alat reproduktif 

laki-laki aktif bergerak pada saat kawin. 

Pemijahan jenis pari di sekitar pantai 

membuat spesies ini rentan terhadap 

eksploitasi dan target memancing. Sehingga 

ancaman ekploiutasinya meningkat 

mengingat spesies ini juga memiliki tingkat 

fekunditas yang rendah. Jenis ini dibeberapa 

tempat memang diambil sebagai bycatch 

untuk armada trawl internasional melalui 

perikanan gillnet dan pukat. Namun di 

beberapa lokasi mengalami penurunan 

proyeksi hingga 50% dalam tiga generasi 

(15 sampai 30 tahun) berupa penurunan 

hasil tangkapan yang mengindikasikan 

adanya tekanan populasi terhadap jenis ini. 

Akibatnya spesies ini dinilai semakin langka 

sehingga di beberapa lokasi menyusun 

aturan perlindungan lokal, pengelolaan, serta 

upaya konservasi. Status spesies ini masuk 

kedalam red list dan telah dikeluarkan 

larangan atas perburuan sirip. 

Menurut IUNCN, (2016) Jenis 

Aetobatus narinariatau Pari Burung Elang 

memiliki distribusi luas di seluruh Indo - 

Pasifik dan timur dan barat Atlantik di 

perairan tropis dan hangat hingga sedang. 

Tercatat hidup pada zoba sekitar landas 

kontinen dari permukaan hingga 60 m ke 

dalam perairan. Terkadang jenis ini 

memasuki laguna dan muara dan sering 

dikaitkan dengan ekosistem karang. Jenis ini 

dikenal sebagai Aetobatus narinari 

merupakan spesies yang paling umum 

meskipun kecenderungan  adanya empat 

kelompok spesies yang berbeda, namun, saat 

ini jenis ini dianggap sebagai spesies 

tunggal.  

 

B. Komposisi Jenis Pari Hasil 

Tangkapan Nelayan di Pulau 

Bintan 

Ikan pari yang ditangkapn oleh 

nelayan di Bintan dari 4 jenis yang dijumpai 

dijumlahkan keseluruhan dan di analisis 

komposisi jenisnya masing-masing yang 

secara lengkap dipaparkan pada tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Jenis Pari Hasil 

Tangkapan Nelayan di Bintan 

No Jenis Kawal 
Barek 
Motor 

Kijang 

Pasar 
Bintan 

Center 

Pasar KUD 

Tanjungpinang 

1 
Dasyatis 
centroura 

5 
3 1 2 

2 
Raja 

miraletus  
3 

- 5 3 

3 
Rhinobatos 
cemiculus 

5 
5 - - 

4 
Aetobatus 

narinari 
10 

- - - 

JUMLAH 23 8 5 5 

Sumber: Data Penelitian (2016) 

 

 Diketahui bahwa ikan pari hasil 

tangkapan nelayan di pulau Bintan yang 

didaratkan di Kawal yang paling banyak 

adalah jenis pari Aetobatus narinari atau 

biasa masyarakat sebut dengan nama Pari 

Burung sebanyak 10 ekor dengan total 

selama pengamatan sebanyak 23 ekor. Di 

pasar Barek Motor Kijang dominan pada 

jenis Dasyatis centroura dengan jumlah 5 

ekor dengan jumlah total selama 

pengamatan adalah 8 ekor. Di pasar Bintan 

Center paling banyak dijumpai adalah  jenis 

Raja miraletus  dengan jumlah sebanyak 4 

ekor dengan total keseluruhan sebanyak 5 

ekor selama penelitian. Hasil survei di Pasar 

KUD Tanjungpinang dominan pada jenis 

Raja miraletus  sebanyak 3 ekor dengan 

total  jumlah jenis keseluruhan selama 

penelitian adalah 5 ekor. Namun secara 

keseluruhan paling bnyak dijumpai dari 4 

lokasi adalah jenis Dasyatis centroura 

dengan total keseluruhan sebanyak 11 ekor. 

Dari hasil pengumpulan data 

selama penelitian diketahui bahwa total ikan 

pari jenis Dasyatis centroura yang didapat 

sebanyak 11 ekor dengan persentase 26,833 

%, jenis pari Raja miraletus  sebanyak 10 

ekor dengan persentase 24,39%, jenis 



Rhinobatos cemiculus atau kemejan/pari 

mejan sebanyak 10 ekor dengan persentase 

24,39 %, dan  jenis Aetobatus 

narinarisebanyak 10 ekor dengan persentase 

24,39 % dengan totoal keseluruhan 

mencapai 41 ekor. Persentase jenis pari yang 

ditangkap oleh nelayan di Pulau Bintan juga 

secara lengkap dapat dilihat pada diagram 

seperti gambar. 

 
Gambar. Pesentase jenis ikan pari 

Sumber: Data Penelitian (2016) 

 

 Dari gambar terlihat bahwa 

persentase ikan pari berdasarkan jenis 

dominan pada jenis Dasyatis centroura 

dengan persentase 27% yang artinya 

dijumpai paling banyak. 

 Habitat Stingrays adalah ikan yang 

sangat mampu beradaptasi diperairan laut, 

estuaria dan air tawar pada daerah temperate 

dan tropis seluruh dunia. Keragaman yang 

tinggi terdapat di wilayah tropis dan sangat 

sedikit spesies yang mampu memasuki 

perairan temperate yang dingin pada lintang 

tinggi atau di luar paparan benua. Mereka 

kebanyakan demersal di perairan dekat 

pantai, namun setidaknya ada satu spesies 

bersifat pelagic di perairan terbuka, 

beberapa spesies hidup di lepas pantai 

hingga pinggir benua, dan sedikit spesies 

berada sepanjang bagian atas lereng benua 

hingga kedalaman 480 m. beberapa spesies 

adalah euryhaline, hidup hingga ke sungai, 

sedangkan beberapa spesies mampu 

mencapai air tawar Rudi dan Muchsin 

(2013). 

 

C. Kondisi Morfologi Pari Hasil 

Tangkapan Nelayan di Pulau 

Bintan 

Parameter morfologi ikan pari yang 

ditangkap oleh nelayan di Pulau Bintan 

diantaranya meliputi jenis kelamin, ukuran 

panjang tubuh, panjang total, lebar tubuh, 

serta bobot yang di gambarkan dalam berat 

tubuh. 

1. Komposisi Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Ikan pari yang ditangkap 

diklasifikasikan  menurut jenis-jenis 

kelaminnya yang dibedakan menjadi 3 

kelompok yaitu jantan dewasa (JD), jantan 

belum dewasa (JBD), dan betina (B).  

Hasil pengamatan jenis kelamin 

ikan pari menunjukkan bahwa ikan pari 

jantan dewasa yang dijumpai sebanyak 13 

ekor dengan persentase mencapai 31,71%, 

kemudian jenis kelamin jantan belum 

dewasa sebanyak 4 ekor dengan persentase 

mencapai 9,76%, serta jenis kelamin betina 

dijumpai sebanyak 24 ekor dengan 

persentase 58,54%. Untuk lebih jelasnya 

dapat juga dilihat pada diagram persentase 

jenis kelamin seperti pada gambar. 

 
Gambar. Pesentase jenis kelamin ikan pari 

Sumber: Data Penelitian (2016) 

Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ikan pari yang ditangkap oleh 

nelayan di Pulau Bintan dominan berjenis 

kelamin betina dengan persentase total 

mencapai 58%, dan paling sedikit dijumpai 

adalah ikan pari berjenis kelamin jantan 

belum dewasa dengan persentase mencapai 

10%. 

Ikan pari bersifat viviparous dengan 

melahirkan 2 hingga 6 anak yang memakan 

waktu hingga 12 bulan untuk dewasa. 

Kebanyakan adalah memakan benthik 

invertebrate Rudi dan Muchsin (2011). 

Menurut Jayadi (2011) mengatakan bahwa 

musim puncak pemujahan pada ikan pari 

terjadi pada bulan juni hingga juli dan 

memiliki siklus pemijahan tahunan serta 

masa kehamilan selama 9 bulan. Ikan pari 

memijah secara keselurhan 1 x dalam 1 

musim pemijahan. Menurut pendapat lain 

yaitu Biring (2011) ukuran tubuh ikan pari 

jantan lebih kecil di bandingkan dengan ikan 

pari betina, factor yang mempengaruhi 
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diantaranya adalah pertumbuhan ikan pari 

betina lebih cepat dari pada ikan pari jantan.  

 

2. Kondisi Morfologi Jenis Dasyatis 

centroura 

Kondisi morfologis ikan pari Jenis 

Dasyatis centroura meliputi panjang tubuh, 

panjang total, lebar tubuh serta berat tubuh 

ikan pari hasil tangkapan nelayan di Pulau 

Bintan dapat dilihat pada gambar. 

 
Gambar. Kondisi Morfologis Ikan Pari Jenis 

Dasyatis centroura 

Sumber: Hasil Olahan Data excel (2016) 

 

Dari hasil penelitian dan olahan 

data menggunakan ms. excel  mengenai 

sebaran kondisi morfologis ikan pari hasil 

tangkapan nelayan di Pulau Bintan jenis 

Dasyatis centroura diperoleh hasil sebaran 

panjang tubuh ikan pari dari mulai ujung 

bagian kepala menuju pangkal ekor dengan 

rata-rata panjang tubuh  25,7 cm. Untuk 

ukuran panjang total dari ujung bagian 

kepala ikan pari hingga ujung ekor diperoleh 

rata-rata 56,8 cm. 

Ukuran lebar ikan dari sisi kanan 

hingga sisi kiri ikan pari diperoleh rata-rata 

28,7 cm Berat ikan pari jenis Dasyatis 

centroura yang diperolah selama penelitian 

diperoleh rata-rata 1,8 kg. 

Menurut Seret (2006) ukuran 

maksimum lebar tubuh ikan pari jenis 

Dasyatis centroura sepanjang 2 m dan 

memiliki habitat pada permukaan perairan 

hingga paparan terumbu antara 0 sampai 90 

m. penangkapan ikan ini biasanya 

menggunakan jarring trawl, serta rawai ( 

bottom long lines ). 

3. Kondisi Morfologi Jenis Raja 

miraletus  

Jenis kedua yang diidentifikasi 

selama penelitian adalah jenis pari Raja 

miraletus  yang secara lengkap digambarkan 

pada grafik sebaran morfologi ikan pari 

seperti pada gambar  

 
Gambar. Kondisi Morfologis Ikan Pari Jenis 

Raja miraletus  

Sumber: Hasil Olahan Data excel (2016) 

  

 Kondisi morfologi jenis pari Raja 

miraletus  dengan panjang tubuh  rata-rata 

sebesar 26,1 cm. Untuk panjang total, rata-

rata panjangnya sebesar 50,8 cm.Rata-rata 

lebar tubuh ikan diantaranya sebesar 28,1 

cm. Dari hasil analisis data pengukuran lebar 

tubuh maupun berat ikan, masing-masingnya 

didapati nilai rata-rata 1,7 kg.  

Menurut Seret (2006 ) habitat jenis 

pari Rajamiraletus umumnya hidup pada 

kedalaman 10 hingga 300 m pada area 

permukaan hingga paparan terumbu. 

Maksimum ukuran panjang tubuhnya 

mencapai 63 cm, penangkapan pari jenis ini 

umumnya dilakukan dengan menggunakan 

jarring trawl. 

 

4. Kondisi Morfologi Jenis Rhinobatos 

cemiculus 

Ukuran morfologif jenis pari 

Rhinobatos cemiculus yang diperoleh 

selama penelitian secara lengkap 

digambarkan pada grafik sebaran data  

morfologi ikan pari seperti pada tabel 8 dan 

gambar  
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Gambar. Kondisi Morfologis Ikan Pari Jenis 

Rhinobatos cemiculus 

Sumber: Hasil Olahan Data excel (2016) 

 

 Hasil sebaran data morfologi ikan 

yaitu ukuran panjang tubuh ikan pari hasil 

tangkapan jenis Rhinobatos cemiculus 

diperoleh rata-rata ukuran sebesar 61,4cm. 

Kemudian panjang total diperoleh hasil rata-

rata sebesar 155,5. Untuk ukuran lebar tubuh 

ikan pari jenis Rhinobatos cemiculus 

diperoleh rata-rata 40,0 cm. Data berat tubuh 

ikan pari Rhinobatos cemiculus 

menunjukkan rata-rata 18,0 kg. 

 Menurut Seret (2006 ) habitat jenis 

pariRhinobatos cemiculus umumnya hidup 

pada kedalaman 0 hingga 80 m pada area 

permukaan pada wilayah zona litoral. 

Maksimum ukuran panjang tubuhnya 

mencapai 2,65 m, penangkapan pari jenis ini 

umumnya dilakukan dengan menggunakan 

jarring trawl, jaring insang dan pancing. 

 

5. Kondisi Morfologi Jenis 

Aetobatus narinari 

Kondisi morfologif jenis pari 

Aetobatus narinari yang diperoleh selama 

penelitian secara lengkap digambarkan pada 

grafik sebaran data  morfologi ikan pari 

seperti pada gambar. 

 

 
Gambar. Kondisi Morfologis Ikan Pari Jenis 

Aetobatus narinari 

Sumber: Hasil Olahan Data excell (2016) 

 

 Kondisi morfologi jenis ikan pari 

Aetobatus narinari menunjukkan rata-rata 

ukuran panjang tubuh ikan sebesar 40,3 cm. 

Kemudian dari pengukuran panjang total 

ikan diperoleh hasil rata-rata sebesar 113,9 

cm. Kemudian lebar tubuh ikan pari hasil 

tangkapan nelayan menunjukkan rata-rata 

sebesar 52,7cm. Dan untuk ukuran berat 

tubuh ikan pari jenis Aetobatus narinari 

diperoleh rata-rata berat tubuh mencapai 

9,4kg. 

 Menurut Seret (2006) habitat jenis 

pari Aetobatusnarinari umumnya hidup 

pada kedalaman 0 hingga 50 m pada area 

permukaan pada permukaan perairan 

terbuka. Maksimum ukuran lebar tubuhnya 

mencapai 2,3 m, penangkapan pari jenis ini 

umumnya dilakukan dengan menggunakan 

jaring trawl, jaring insang, pukat cincin dan 

pancing. 

 

D. Kondisi Peangkapan Ikan Pari di 

Pulau Bintan 

1. Jenis Alat Tangkap 

Berdasarkan hasil pengamatan 

melalui wawancara kepada masyarakat yang 

melalukan penangkapan ikan pari di Pulau 

Bintan mengatakan bahwa penangkapan 

ikan Pari umumnya menggunakan jaring 

trawl serta penggunaan rawai sebagai alat 

tangkap. 
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2. Jumlah Rata-rata Hasil 

Tangkapan 

Jumlah rata-rata hasil tangkapan 

ikan pari yang ditangkap oleh nelayan di 

Pulau Bintan ada tiga kelompok hasil 

banyaknya ikan pari yang ditangkap 

diantaranya adalah sekitar 100 kilogram, 

100 – 200 kilogram serta ada sebagian 

nelayan yang menangkap diatas 200 

kilogram. Namun secara keseluruhan, hasil 

tangkapan nelayan ikan pari di Bintan 

adalah diatas 200 kilogram. 

 

3. Waktu dalam sekali Musim 

Tangkapan 

Waktu dalam sekali penangkapan 

umumnya memakan waktu selama 2 minggu 

ataupun 15 hari karena umumnya lokasi 

penangkapan jauh hingga Laut Cina Selatan. 

Dengan demikian, selama 1 bulan nelayan 

akan mengalami waktu pengambilan selama 

2 kali, namun pada saat musim utara dan 

angin badai, mereka tidak melaut ataupun 

melaut pada lokasi yang lebih dekat. 

 

4. Musim Tangkapan Optimal 

Berdasarkan hasil wawancara 

kepada nelayan menyebutkan bahwa 

umumnya waktu penengkapan optimal 

terjadi pada bulan Januari hingga April. 

Sedangkan penelitian yang dialkukan adalah 

pada bulan Mei-Juli yang bukan termasuk 

kedalam musim tangkapan optimal namun 

nelayan masih memperoleh hasil tangkapan 

sebanyak 200 kilogram. 

 

5. Lokasi Penangkapan 

Area penangkapan ikan pari 

umumnya dilakukan pada 2 lokasi umumnya 

pada ekosistem terumbu karang dan pada 

area dengan dasar laut berpasir sekitar 30  

hingga 50 meter. Namun secara umum, para 

nelayan menyebutkan bahwa lokasi 

penagkapan ikan pari yang banyak 

didapatkan adalah pada lokasi dengan dasar 

berpasir. 

 

6. Pemasaran Ikan Hasil 

Tangkapan 

Pemasaran ikan atau distribusi hasil 

tangkapan nelayan pari di pulau Bintan 

umumnya dijual ke tengkulak. Para nelayan 

menjual ke tengkulak karena mereka di 

berikan modal minyak, jarring, armada, serta 

biaya selama penangkapan di tanggung oleh 

tengkulak sehingga hasil tangkapan di ambil 

dan di  setor secara langsung kepada 

tengkulak. Sehingga jarang sekali dari 

nelayan menentukan harga dan menjual 

secara langsung tanpa melalui tengkulak. 

 

7. Pendapatan Bersih dari Hasil 

Tangkapan 

Penghasilan bersih para nelayan 

penagkap ikan pari per sekali waktu 

penagkapan umunya antara 3 hingga 5 juta 

rupiah namun ada juga dari mereka yang 

lebih dari 5 juta hingga 10 juta rupiah. 

Penghasil didapatkan oelh nelayan secara 

langsung pada saat nelayan menyetorkan 

hasil tangkapan kepada tengkulak sehingga 

tengkulak yang membayar hasil tangkapan 

nelayan berupa ikan pari. 

 

8. Ukuran Armada Penangkapan 

Ukuran armada tangkapan yaitu 

kapal tangkapan nelayan Bintan yang 

menagkap ikan pari umumnya berukuran < 5 

Gross Ton meskipun ada beberapa yang 

memiliki armada tangkap 5 – 10 Gross Ton, 

namun dominan pada kapal dibawah 5 Gross 

Ton. 

 

E. Status Keterlindungan dan 

Pengelolaan Ikan Pari 

1. Status Keterlindungan Ikan Pari 

Dari jenis-jenis ikan Pari hasil 

tangkapan nelayan di Pulau Bintan yang 

terdiri dari 4 spesies memiliki status 

keterancaman yang berbeda-beda mulai dari 

yang tidak terancam hingga terancam berat. 

hasil analisis status keterlindungan jenis ikan 

Pari dapat dilihat pada gambar. 

Tabel. Status Keterlindungan jenis-jenis ikan 

Pari hasil tangkapan di P. Bintan 

Jenis 

Kode 

Status 

IUNCN 

Keterangan 

Dasyatis centroura LC Least concern 

Raja miraletus  - - 

Rhinobatos cemiculus EN Endangered 

Aetobatus narinari NT Near Threatened 

Sumber : IUNCN (2016) 

Jenis ikan Pari Dasyatis centroura 

memiliki status keterlindungan LC (Least 

concern) yaitu jenis ini memiliki resiko 

kepunahan akan tetapi masih terkategori 

rendah. Menurut IUNCN (2016) Least 

Concern (LC; Berisiko Rendah) adalah 

kategori IUCN yang diberikan untuk spesies 



yang telah dievaluasi namun tidak masuk ke 

dalam kategori manapun. Namun status 

perikanan terhadap jenis Dasyatis centroura 

bias saja berubah menjadi beresiko tinggi 

jika jenis Dasyatis centroura ini terus 

ditangkap dan dikonsumsi. 

Untuk jenis pari Rhinobatos 

cemiculus memiliki status konservasi yakni 

Endangered (EN), artinya jenis Rhinobatos 

cemiculusini memiliki status konservasi 

yang penting dan genting untuk segera di 

konservasi karena terancam punah. Menurut 

IUNCN (2016) Endangered (EN; Genting 

atau Terancam) adalah status konservasi 

yang diberikan kepada spesies yang sedang 

menghadapi risiko kepunahan di alam liar 

yang tinggi pada waktu yang akan datang. 

Sedangkan untuk jenis ikan Pari 

Aetobatus narinari memiliki status 

konservasi Near threatened (NT) yang 

menandakan bahwa jenis Aetobatus narinari 

memiliki keterancaman hampir terancam. 

Artinya penurunan populasi jenis Aetobatus 

narinari terus terjadi. Menurut IUNCN 

(2016) Near Threatened (NT; Hampir 

Terancam) adalah status konservasi yang 

diberikan kepada spesies yang mungkin 

berada dalam keadaan terancam atau 

mendekati terancam kepunahan, meski tidak 

masuk ke dalam status terancam. 

 

2. Pengelolaan Ikan Pari di Pulau 

Bintan 

Dari hasil data yang diperoleh 

membuktikan bahwa jenis kelamin betina 

jauh lebih banyak ditangkap dibandingkan 

dengan jenis kelamin jantan. Ini 

dikawatirkan akan terjadi penurunan 

populasi jenis betina sehingga 

mempengaruhi sistem reproduksi ikan Pari. 

Menurut Harlyan (2015) Resiko penurunan 

populasi atas tingginya kegiatan 

penangkapan hiu dapat ditunjukkan dari 

beberapa hal diantaranya adalah nisbah 

kelamin dan tingkat kematangan klasper. 

Data nisbah kelamin hiu hasil enumerasi 

menunjukkan bahwa beberapa spesies 

memiliki rasio jantan dan betina yang tidak 

seimbang. Nisbah kelamin ini menjadi 

sangat penting karena ketidakseimbangan 

jumlah jantan dan betina akan beresiko 

berkurangnya terhadap penurunan populasi 

hiu secara keseluruhan. 

Pengelolaan sumberdaya ikan Pari 

dapt dilakukan dengan menyusun rencana 

pengembangan kawasan wisata pari. Wisata 

dilakukan dengan terstruktur dengan konsep 

wisata diving. Berdasarkan hasil kajian yang 

dilakukan oleh Prabuning (2014) Bahwa 

untuk mengurangi ancaman penangkapan 

ikan pari dapat dilakukan dengan menyusun 

rencana pengelolaan wisata yang telah 

terjadi di Labuan Bajo. Aktifitas wisata 

utama dilakukan oleh wisatawan di Labuan 

Bajo adalah  menyelam scuba dan snorkling 

80%, dengan atraksi utama adalah manta 

(70-100%). Jika manta tidak lagi dijumpai, 

40% wisatawan menyatakan tidak ada 

kembali ke Labuan Bajo. Dengan demikian, 

sumbedaya ikan Pari dapat dikembangkan 

menjadi potensi wisata. 

Belum ada regulasi khusus yang 

mengatur pengelolaan ikan Pari membuat 

penangkapan ikan Pari terus berlangsung. 

Dengan demikian semakin tinggi 

penangkapan Ikan, berdampak pada 

menurunnya populasi. Menurut Rudianto 

(2015) perlu untuk menyusun strategi 

pengelolaan menggunakan pendekatan Co-

management mensyaratkan peran 

pemerintah masih dominan untuk membuat 

regulasi dan pengelolaanya. Pihak swasta 

perlu disosialisasi agar mengurangi tingkat 

permintaan konsumsi ikan Pari. Dengan 

demikian dampak kerusakan/penurunan 

populasi ikan Pari dapat dikurangi. Menurut 

Prabuning (2013) Hiu merupakan predator 

tingkat atas yang memastikan terkendalinya 

populasi ikan yang turut andil dalam 

menjaga keseimbangan ekosistem. 

Ditegaskan lagi dengan pendapat 

Simeon (2014) Kombinasi strategi 

berdasarkan kekuatan dan ancaman (ST) 

menghasilkan solusi strategis berupa 

sosialisasi, implementasi peraturan, 

pengaturan sistem pemasaran, dan upaya 

memperkuat sistem pendataan di lokasi 

pendaratan ikan. Sosialisasi dan kampanye 

sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu yang 

singkat, namun melalui proses edukasi yang 

bertahap dan pengawasan pasca-sosialisasi 

berupa implementasi oleh pihak terkait. 

Selain itu, melalui sistem pendataan yang 

akurat dan terpadu antar lokasi pendaratan 

ikan, didapatkan juga data yang akurat guna 

melakukan kajian-kajian lain yang dapat 

dimanfaatkan dalam jangka panjang. 

Dukungan kebijakan daerah dalam 

memperkuat praktik perikanan yang 

bertanggung jawab dan berkelanjutan 



melalui pengaturan perdagangan dan 

konsumsi hiu juga merupakan solusi lain 

yang efektif dalam menekan pemanfaatan 

produk hiu yang dilindungi secara lokal. 

Konservasi perikanan di Indonesia pada 

umumnya, ditinjau dari beberapa prinsip 

yang telah diadopsi diantaranya adalah 

pemanfaatan sumber daya secara rasional 

(rational resources use), pendekatan kehati-

hatian (precautionary approach), kerja sama 

(cooperation), partisipasi (participation), 

pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development), dan kesejahteraan (walfare) 

yang ada di pengaturan internasional, 

regional dan nasional, serta implementasi 

regulasi dan kebijakan tentang perlindungan 

sumber daya alam hayati, terkait pada 

kondisi populasi hiu dan pari yang ada pada 

saat ini Aldilah (2015). 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari hasil 

penelitian ini adalah: 

1. Diperoleh 4 jenis pari yang ditangkap 

oleh nelayan diantaranta adalah Dasyatis 

centroura, Raja miraletus ,Rhinobatos 

cemiculus, dan Aetobatus narinari. 

2. Jenis ikan Pari Dasyatis centroura 

memiliki status keterlindungan LC (Least 

concern) yaitu jenis ini memiliki resiko 

kepunahan akan tetapi masih terkategori 

rendah. Untuk jenis pari Rhinobatos 

cemiculus memiliki status konservasi 

yakni Endangered (EN), artinya jenis 

Rhinobatos cemiculus ini memiliki status 

konservasi yang penting dan genting 

untuk segera di konservasi karena 

terancam punah. Sedangkan untuk jenis 

ikan Pari Aetobatus narinari memiliki 

status konservasi Near threatened (NT) 

yang menandakan bahwa jenis Aetobatus 

narinari memiliki keterancaman hampir 

terancam. Artinya penurunan populasi 

jenis Aetobatus narinari terus terjadi.  

 

B. Saran 

 Perlu mengkaji mengenai kondisi 

populasi ikan pari hasil tangkapan nelayan 

di Bintan meliputi kajian biologi serta 

ketersediaan stok dan nilai eklpoitasinya 

sehingga menggambarkan kondisi ekploitasi 

yang terjadi. 
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