
JENIS-JENIS IKAN YANG 
DILINDUNGI DAN MASUK DALAM 

APPENDIKS CITES

GUIDE BOOK

DIREKTORAT KONSERVASI DAN TAMAN NASIONAL LAUT
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2009

SERI PISCES



GUIDEBOOK
Jenis-Jenis Ikan yang Dilindungi

dan Masuk dalam Appendiks CITES

ISBN
978-602-8476-01-0

PENANGGUNG JAWAB
Ir. Agus Dermawan, M.Si

(Direktur Konservasi dan Taman Nasional Laut)

EDITOR
Syamsul Bahri Lubis, MM

Dian Sutono HS, S.Pi, M.Pi
Prof. Dr. Ir. Ngurah Wiadnyana, DEA

Drs. Isa Nagib Edrus, M.Sc
Dra. Sasanti Retno Suharti, M.Sc

Dr. Renny Kurnia Hadiaty
Drh. Faustina Ida Hardjanti, M.Sc

Diterbitkan Oleh:
Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut 

Direktorat Jenderal Kelautan dan Perikanan
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110

Telp. (021) 3519070 ext. 8924 – Fax. (021) 3522045

2009



JENIS-JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN MASUK DALAM APPENDIKS CITES iii

KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan negara dengan tingkat ke-
ane karagaman hayati serta tingkat endemiksitas jenis 
flora dan fauna yang sangat tinggi, sehingga termasuk 
salah satu negara Mega Biodeversity. Selain itu, sebagai 
salah satu negara di dunia yang turut menandatangani 
Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB dan Convention 
On Internasional Trade in Endangered Species Of Wild 
Fauna and Flora (CITES), Indonesia berkepentingan untuk 
melaksanakan program perlindungan dan pelestarian 
jenis biota yang masuk pada daftar Appendiks CITES.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007, tentang dan Konservasi 
Sumberdaya Ikan, Departemen Kelautan dan Perikanan memiliki mandat sebagai 
Management Authority di bidang konservasi sumberdaya ikan, yang mengatur 
pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tidak dilindungi 
untuk perdagangan internasional dan yang diatur dalam Konvensi CITES.

Dalam upaya penyiapan bahan informasi yang berkaitan dengan implementasi 
CITES dan upaya perlindungan jenis ikan tersebut, Direktorat Konservasi dan Taman 
Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 
2009 menyusun Guide Book yang berisi data dan informasi jenis-jenis ikan yang 
dilindungi dan yang masuk pada Appendiks CITES.

Semoga buku ini bermanfaat, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi petugas 
dan para pemangku kepentingan konservasi sumberdaya ikan di lapangan.

Jakarta, Oktober 2009
Direktur Konservasi dan Taman Nasional Laut

 Ir. AGUS DERMAWAN, M.Si
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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Guide Book Jenis-jenis Ikan 
Yang Dilindungi dan Masuk Dalam Appendiks CITES ini dapat diselesaikan sesuai 
dengan harapan. 

Atas hasil tersebut, perkenankan kami mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada:
• Direktur Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Depertemen 

Kelautan dan Perikanan dan jajaran
• Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 

Departemen Kelautan dan Perikanan dan jajaran
• Kepala Pusat Riset Perikanan Tangkap (PRPT, BRKP) dan jajaran
• Kepala Pusat Riset Perikanan Budidaya (PRPB, BRKP) dan jajaran
• Kepala Pusat Karantina Ikan, Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan 

Perikanan dan jajaran.
• Indonesia Coral Reefs Working Group (ICRWG)
• Asosiasi Koral dan Karang Hias Indonesia (AKKII)
• Prof. Dr. Ir. Ngurah Wiadnyana, DEA (PRPT, BRKP)
• Dr. Siti Nuramaliati (Pusat Penelitian Biologi, LIPI)
• Drs. Isa Nagib Edrus, M.Sc (BRPL, BRKP)
• Dr. Renny Kurnia Hadiaty (Pusat Penelitian Bioteknologi, LIPI)
• Dra. Sasanti Retno Suharti, M.Sc (Pusat Penelitian Oceonografi, LIPI)
• Dr. Hardjono (Pusat Penelitian Bioteknologi, LIPI)
• Drh. Faustina Ida Hardjanti, M.Sc (Direktorat KKH, Dephut)
• Chairul Saleh (WWF)
• Para fotografer dan diver, yang telah memberikan kontribusi foto-foto indah 

mereka untuk kelengkapan buku ini 
• Serta seluruh jajaran Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat 

Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan 
Perikanan yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini mulai dari 
persiapan hingga penyelesaian akhir.

Semoga ketersediaan waktu untuk hadir dalam proses penyusunan dan 
sumbangsih pemikirannya dapat bermanfaat bagi pembangunan sektor kelautan 
dan perikanan, khususnya dalam kegiatan konservasi spesies langka yang hidup di 
perairan nasional. 

Jakarta, Oktober 2009

UCAPAN TERIMA KASIH
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DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Ucapan Terima Kasih
Daftar Isi
Bagian Satu Pendahuluan

• Apa itu Ikan? 
• Mengapa perlu Guide Book?
• Perdagangan dan Konservasi Ikan
• Ruang Lingkup
• Dasar Hukum
• Jenis-jenis ikan yang dilindungi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 

Tahun 2009 
• Beberapa jenis satwa yang dilindungi (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa) dan 
yang masuk dalam Appendiks CITES

• Jenis-jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES 
• Jenis-jenis ikan yang dilindungi tetapi tidak masuk dalam Appendiks CITES
• Jenis-jenis ikan yang tidak dilindungi tetapi masuk dalam Appendiks CITES

Bagian Dua: Deskripsi jenis-jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam
Appendiks CITES  

• Latimeria menadoensis (Ikan Raja Laut) 
• Scleropages formosus (Ikan Naga)
• Pristis microdon (Hiu Gergaji) 

Bagian Tiga : Deskripsi jenis-jenis ikan yang dilindungi tapi tidak masuk
dalam Appendiks CITES
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• Notopterus notopterus (Ikan Pipih/Belida) 
• Chitala Lopis (Ikan Pipih/Belido)
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Daftar Pustaka 
Website yang Direkomendasikan
Lampiran-Lampiran:

• Lampiran 1: Informasi tentang perlindungan jenis ikan yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999

• Lampiran 2: Informasi tentang perlindungan jenis ikan yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007

• Lampiran 3: Sekilas tentang CITES
• Lampiran 4: Sekilas tentang IUCN Red List of Threatment Species

Peristilahan

iii
iv
v
1
2
2
2
3
3
5

7

10
10
11

13
14
16
18

21
22
24
26
28
30

33
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

56
57
58
58

59

61
63

65

HAL





JENIS-JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN MASUK DALAM APPENDIKS CITES 1

BAGIAN SATU

PENDAHULUAN



JENIS-JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN MASUK DALAM APPENDIKS CITES2

APA ITU IKAN?
Secara yuridis formal, pengertian ikan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 

2004 adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya 
berada di dalam lingkungan perairan. 

Luasnya pengertian ikan tersebut menunjukkan bahwa perairan nasional 
mengandung kekayaan hayati dengan berjuta organisme yang membutuhkan 
penanganan dan perlindungan berkesinambungan, sehingga konservasi dan 
pengembangan potensi sumber daya ikan tetap terjaga dan terkontrol. 

Bahasan dalam buku ini terbatas pada jenis ikan bersirip (Pisces), sedangkan 
Mamalia, Reptilia, Anthozoa, Echinodermata, Amphibia, Mollusca, Coelenterata, 
Crustacea, Algae  dan biota perairan lainnya akan dimuat pada seri berikutnya.

MENGAPA PERLU GUIDE BOOK? 
Guide book ini menyajikan informasi tentang jenis-jenis ikan yang dilindungi dan 

masuk dalam Appendiks CITES (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora) yang ada di wilayah perairan Indonesia.

Sebagai sarana informasi Guide book ini bertujuan:
1. Mempermudah para petugas lapangan untuk mengenal jenis-jenis ikan yang 

dilindungi dan masuk dalam appendiks CITES. 
2. Meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat luas tentang jenis-jenis 

ikan yang dilindungi dan masuk dalam appendiks CITES.

PERDAGANGAN DAN KONSERVASI IKAN
Dalam perdagangan internasional untuk tumbuhan dan satwa liar termasuk ikan 

diatur dalam ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora (CITES). Adapun tujuan dari CITES adalah untuk membangun 
sistem pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa liar serta produk-produknya 
secara internasional. Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa 
eksploitasi komersial secara tak terbatas terhadap sumber daya tumbuhan dan 
satwa liar merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup 
suatu jenis.

Melalui Keputusan Presiden RI No. 43 Tahun 1978, Indonesia telah meratifikasi 
CITES dan sebagai konsekuensinya perdagangan tumbuh-tumbuhan dan satwa liar 
yang dilaksanakan oleh Indonesia harus tunduk pada ketentuan CITES. Implementasi 
secara nasional selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI No 8 Tahun 
1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar , sedangkan secara operasional 

PENDAHULUAN
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diatur dalam SK Menhut No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau 
Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Pemerintah juga menunjuk 
Departemen Kehutanan sebagai otorita pengelola dan LIPI sebagai otorita keilmuan. 
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan, Departemen Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai 
otorita pengelola konservasi sumber daya ikan.

Berdasarkan kelangkaannya CITES menggolongkan tumbuhan dan satwa liar ke 
dalam 3 golongan (appendiks) yaitu Appendiks I, Appendiks II dan Appendiks III. 
Khusus jenis ikan di dunia, terdapat 15 spesies masuk dalam Appendiks I, 71 spesies 
masuk dalam Appendiks II, sementara untuk Appendiks III hanya ada 1 spesies ikan 
yang terdaftar. Beberapa dari spesies tersebut memiliki habitat di Indonesia dan 
terancam punah akibat pemanfaatan yang berlebihan serta tidak memperhatikan 
kelestarian lingkungan.

Data lain menunjukkan bahwa perburuan secara besar-besaran terhadap ikan 
tertentu, mengakibatkan sejumlah jenis ikan terancam punah. Tahun 2004, IUCN 
melansir bahwa spesies akuatik yang terancam punah di dunia mencakup 2.265 jenis, 
termasuk ikan air laut (163 spesies) dan ikan air tawar (627 spesies), diantaranya 29 
jenis ikan air tawar berasal dari Indonesia.

Fenomena tersebut sangat memprihatinkan, oleh sebab itu pemerintah perlu 
mengupayakan langkah-langkah konservasi, diantaranya dengan meningkatkan 
peran dalam penerapan ketentuan CITES di Indonesia dan penegakan hukum 
terhadap perlindungan jenis yang tergolong langka dan terancam punah. 

RUANG LINGKUP
Adapun penyajian informasi dalam buku ini dikelompokkan menjadi:

1. Jenis-jenis ikan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 
1999

2. Beberapa jenis satwa yang dilindungi (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa) 
dan yang masuk dalam Appendiks CITES

3. Jenis-jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES
4. Jenis-jenis ikan yang dilindungi tetapi tidak masuk dalam Appendiks CITES
5. Jenis-jenis ikan yang tidak dilindungi tetapi masuk dalam Appendiks CITES

DASAR HUKUM 
Beberapa produk peraturan perundangan nasional yang telah ditetapkan untuk 

memberikan perlindungan terhadap sumber daya ikan adalah:
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan 

Dan Satwa
4. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan 

dan Satwa Liar, Bab VII Pertukaran Pasal 34 
5. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
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6. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 421/Kpts/Um/8/1970, Tentang Tambahan 
Ketentuan Dierenschbechermings Ordonantie 1931 jo Dierenschbechermings 
Verordening 1931 Melindungi Jenis-jenis Binatang Liar yang Dilindungi

7. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 327/Kpts/Um/7/1972 Tentang Penetapan 
Tambahan Jenis-jenis Binatang Liar yang Dilindungi

8. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 66/Kpts/Um/2/1973 Tentang Penetapan 
Tambahan Jenis-jenis Binatang Liar yang Dilindungi 

9. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 35/Kpts/Um/1/1975 Tentang Penetapan 
Tambahan Jenis-jenis Binatang Liar yang Dilindungi

10. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 90/Kpts/Um/2/1977 Tentang Penetapan 
Tambahan Jenis-jenis Binatang Liar yang Dilindungi 

11. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 537/Kpts/Um/12/1977 Tentang Penetapan 
Tambahan Jenis-jenis Binatang Liar yang Dilindungi 

12. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 327/Kpts/Um/5/1978 Tentang Penetapan 
Tambahan Jenis-jenis Binatang Liar yang Dilindungi 

13. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.742/Kpts/Um/12/1978 Tentang Penetapan 
Tambahan Jenis-jenis Binatang Liar yang Dilindungi 

14. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.247/Kpts/Um/4/1979 Tentang Penetapan 
Tambahan Jenis-jenis Binatang Liar yang Dilindungi 

15. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.757/Kpts/Um/12/1979 Tentang Penetapan 
Tambahan Jenis-jenis Binatang Liar yang Dilindungi 

16. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.576/Kpts/Um/8/1980 Tentang Penetapan 
Tambahan Jenis-jenis Binatang Liar yang Dilindungi

17. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 716/Kpts/Um/8/1980 Tentang Penetapan 
Tambahan Jenis-jenis Binatang Liar yang Dilindungi

18. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.716/Kpts/Um/10/1980, Tentang Penetapan 
Tambahan Jenis-jenis Binatang Liar yang Dilindungi

19. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 375/Kpts/IK.250/5/95 Tentang Larang 
Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse

20. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 556/Kpts-H/1989 Tentang Pemberian 
Izin Menangkap/Mengambil, Memiliki, Mengangkut baik di dalam maupun di 
luar Negeri Satwa Liar dan Tumbuhan Alam atau Bagian-bagiannya

21. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha 
Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
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 Mammalia

Familia Nama Latin Nama Indonesia Nama Inggris

Balaenopteridae Balaenoptera musculus Paus biru Blue whale 

 Balaenoptera physalus Paus bersirip Common-finback whale

 Megaptera
novaeangliae Paus bongkok Humpback whale

Dugongidae Dugong dugon Duyung Dugong

Cetacea  Paus (semua jenis dari 
famili cetacea)

Whale (all species in 
the order)

Dolphiniidae  Lumba-lumba (semua 
jenis dari famili ini)

Dolphin (all species in 
the family)

Ziphiidae  Lumba-lumba air laut 
(semua jenis dari famili ini)

Dolphin (all species in 
the family)

JENIS-JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DALAM PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA No.7 TAHUN 1999

 Crustacea  

Limulidae Tachypleus gigas Ketam tapak kuda Horseshoe crab  

 Reptilia  

Dermochelyidae Dermochelys coriacea Penyu belimbing Leatherback turtle

Cheloniidae Caretta caretta Penyu tempayan Loggerhead turtle

 Chelonia mydas Penyu hijau Green turtle

 Eretmochelys imbricata Penyu sisik Hawksbill turtle

 Lepidochelys olivacea Penyu ridel/Penyu lekang Olive / pacific ridley

 Natator depressus Penyu pipih Flatback turtle

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999, Pasal 
4  menyebutkan bahwa jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan 
(a)  tumbuhan dan satwa yang dilindungi (b) tumbuhan dan satwa yang tidak 
dilindungi. 

Sesuai dengan fokus buku ini, maka akan dicantumkan daftar beberapa jenis 
sumberdaya ikan meliputi Mamalia, Reptilia, Crustacea, Pisces, Coelenterata, dan 
Mollusca yang berada di perairan nasional dan berstatus sebagai satwa yang 
dilindungi sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan tersebut sebagai 
berikut:
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 Pisces  

Familia Nama Latin Nama Indonesia Nama Inggris

 Latimeria chalumnae *) Ikan raja laut Coelacanth  

Homaloptera 
gymnogaster (Bleeker, 
1853)

Selusur maninjau Hillstream Loaches

Notopterus spp. Belida jawa, Lopis jawa Featherback

Pristis spp. Pari sentani, Hiu Sentani Sawfish

Puntius microps 
(Gunther, 1868) Wader Goa Jawacave barb

Scleropages formosus 
(Muller & Schlegel, 
1844)

Ikan Naga,Peyang Malaya, 
Arowana, Tangkelasa Bony tongue

Scleropages jardini 
(Saville-kent, 1892)

Peyang Irian, Arowana 
Irian,Kaloso Saratoga-bony tongue

 
 Coelenterata  

Anthozoa Antiphates spp. Akar bahar/koral hitam 
(semua jenis dari marga ini)

Black coral (all species 
in the genus)  

 Mollusca  

Tridacnidae Hippopus hippopus Kima tapak kuda Horse’s hoof, bear paw  

 Hippopus porcellanus Kima cina China clam  

 Tridacna crocea Kima Kunia, Lubang Crocus, Saffron 
colored-giant clam  

 Tridacna derasa Kima selatan Southern-giant clam  

 Tridacna gigas Kima raksasa Great clams  

 Tridacna maxima Kima kecil Largest claw mussel  

 Tridacna squamosa Kima sisik, kima seruling Scaly, fluted-giant clam  

Ranellidae Charonia tritonis Triton terompet Triton trumpet  

Cassidae Cassis cornuta Kepala kambing Helmet shell  

Trochidae Trochus niloticus Susu bunder Top shell  

 Turbo marmoratus Batu laga, siput hijau Green shell, turban 
shell  

*) Hasil penelitian terakhir jenis yang terdapat di Indonesia adalah Latimeria menadoensis
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 Pisces (Ikan Bersirip)

Appendiks

I II III
Ikan Raja Laut
(Latimeria chalumnae)

Peyang malaya, Tangkelasa,  
(Scleropages formosus)            

Ikan Napoleon
(Cheilinus undulatus)

Hiu Paus/whale shark 
(Rhincodon typus)

Basking Shark
(Carcharodon carcharias)

Kuda laut
(Hippocampus spp), 9 
species

 Anthozoa (Karang/Coral)

Karang batu/corals
(Scleractinia spp) sekitar 
160 species

BEBERAPA JENIS SATWA YANG DILINDUNGI (Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 
Jenis Tumbuhan dan Satwa) DAN YANG MASUK DALAM APPENDIKS CITES

Selain mendapat perlindungan dari perundangan nasional, terdapat beberapa jenis-
jenis sumberdaya ikan juga mendapat perlindungan internasional yang masuk dalam 
Appendiks I, II atau III CITES.

Jenis-jenis sumberdaya ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES 
dalam buku ini meliputi Pisces (ikan bersirip), Anthozoa (karang), Bivalvia, dan 
Reptilia (melata). Berikut daftar jenis sesuai susunan appendiks:  
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 Bivalvia

Appendiks
I II III

Nautilus berongga
 (Nautilus pompillius)

Ketam tapak kuda 
(Tachipleus gigas)

Troka, susur bundar 
(Trochus niloticus)

Batu laga, Siput hijau 
(Turbo marmoratus)

Kima tapak kuda, Kima 
kuku beruang (Hippopus 
hippopus)

Kima Cina (Hippopus 
porcellanus)

Kima kunia, Lubang 
(Tridacna crocea)

Kima selatan (Tridacna 
derassa)

Kima raksasa (Tridacna 
gigas)

Kima kecil (Tridacna 
maxima)

Kima sisik, Kima seruling 
(Tridacna squamosa)
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 Reptilia (Melata/ Reptiles)

Appendiks
I II III

Penyu tempayan (Caretta 
caretta)

Penyu hijau (Chelonia mydas)

Penyu belimbing (Dermochelys 
coriacea)

Penyu sisik (Eretmochelys 
imbricate)

Penyu ridel (Lepidochelys 
olivacea)

Penyu pipih (Natator depressa)

Buaya air tawar Irian 
(Crocodylus novaeguineae)

Buaya muara (Crocodylus 
porosus)

Buaya siam (Crocodylus 
siamensis)

Senyulong, Buaya sapit 
(Tomistoma schlegelii)

Tuntong  (Batagur baska)

Labi-labi besar (Chitra 
indica)

Kura-kura Irian 
(Carettochelys insculpta)

Kura-kura gading (Orlitia 
borneensis)

Kura-Kura Moncong Babi 
(Carettochelys insculpta)

Kura-Kura Rote Leher 
Ular (Chelodina mccordi, 
Notochelys platynota dan 
Malayemys subtrijuga)

Labi-labi, asiatic softshell 
(Amyda cartilagenea)  
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JENIS-JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN MASUK DALAM APPENDIKS 
CITES

Bagian ini menyajikan daftar jenis ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi dan masuk 
dalam Appendiks CITES. Jenis-jenis ikan bersirip yang hidup di perairan tawar dan 
laut nasional ini akan diulas secara rinci pada bagian dua buku ini.

Nama Ilmiah Nama Inggris Nama Lokal Status 
Perlindungan

Latimeria 
menadoensis Coelacanth Ikan Raja Laut

Appendiks I CITES
PP No. 7/1999
Rentan / IUCN

Scleropages 
formosus

Asian 
Bonytongue

Ikan Naga, 
Peyang Malaya, 
Tangkelasa

Appendiks I CITES
PP No. 7/1999

Pristis microdon Sawfish Hiu Gergaji Appendiks I CITES
PP No. 7/1999

JENIS-JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TETAPI TIDAK MASUK DALAM 
APPENDIKS CITES

Bagian ini menyajikan daftar jenis ikan bersirip (Pisces) yang dilindungi tetapi tidak 
masuk dalam Appendiks CITES. Jenis-jenis ikan bersirip dalam kategori ini hidup di 
perairan tawar Indonesia yang akan dibahas secara rinci dalam bagian tiga buku 
ini.

Nama Ilmiah Nama Inggris Nama Lokal Status 
Perlindungan

Homaloptera  
gymnogaster

Lizard Fish, 
Lizard Loach Selusur Maninjau PP No.7/1999

Notopterus 
notopterus

Giant 
featherback, 
knifefishes

Ikan Pipih/Belida PP No.7/1999

Chitala Lopis
Indonesian 
Giant 
featherback

Ikan Pipih/Belido/ 
Belida PP No.7/1999

Puntius microps Java cave barb 
/Barbus microps Wader Goa PP No.7/1999

Scleropages 
jardini

Red spotted 
pearl Arwana Irian PP No.7/1999
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JENIS-JENIS IKAN YANG TIDAK DILINDUNGI TETAPI MASUK DALAM 
APPENDIKS CITES

Bagian ini menyajikan daftar jenis ikan bersirip (Pisces) yang tidak dilindungi tetapi 
masuk dalam Appendiks CITES. Jenis-jenis ikan bersirip yang hidup di laut nusantara 
tersebut akan dibahas secara rinci dalam bagian empat buku ini.

Nama Ilmiah Nama Inggris Nama Lokal Status 
Perlindungan

Cheillinus 
undulatus Napoleon wrasse Ikan Napoleon Appendiks II CITES

Rhincodon typus Whale shark Hiu Paus, Hiu 
tutul

Appendiks II CITES
Rentan/ IUCN

Hippocampus 
barbouri

Barbour’s 
seahorse Kuda Laut Zebra Appendiks II CITES

Rentan/ IUCN

Hippocampus 
comes Tiger tail seahorse Kuda Laut Ekor 

macan
Appendiks II CITES
Rentan/ IUCN

Hippocampus 
histrix Thorny seahorse Kuda Laut Duri Appendiks II CITES

Hippocampus 
kellogi Offshore seahorse Kuda Laut 

Kellogi Appendiks II CITES

Hippocampus 
kuda Yellow seahorse Kuda Laut Kuda Appendiks II CITES

Rentan/ IUCN

Hippocampus 
bargibanti Pygmy seahorse Kuda Laut 

Bargibanti Appendiks II CITES

Hippocampus 
trimaculatus

Longnose 
Seahorse

Kuda Laut 
Trimaculatus

Appendiks II CITES
Rentan/ IUCN

Hippocampus 
spinosissimus

Hedgehog 
seahorse

Kuda Laut 
Spinosissimus

Appendiks II CITES
Rentan/ IUCN

Hippocampus 
denise Denise’s pygmy 

seahorse
Kuda Laut 
Denisy

Appendiks II CITES
Rentan/ IUCN



flickr.com

Scleropages Formosus
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BAGIAN DUA

DESKRIPSI JENIS-JENIS IKAN YANG 
DILINDUNGI DAN MASUK DALAM 

APPENDIKS CITES
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NAMA       
Inggris :  Coelacanth
Lokal :  Ikan Raja Laut 
Ilmiah :  Latimeria menadoensis 
 
KLASIFIKASI 
Class :  Sarcopterygii 
Order :  Coelancanthiformes 
Family :  Latimeriidae 
Genus :  Latimeria 
Species :  Latimeria menadoensis 
 
STATUS PERLINDUNGAN 
• Appendiks I CITES
• PP No.7 Tahun 1999 
• Vulnarable/Rentan (IUCN)

DESKRIPSI
Ikan Coelacanth adalah ikan berahang yang berasal dari sebuah cabang evolusi 
tertua yang masih hidup. Ikan ini termasuk ikan purba dan sebenarnya sudah 
dianggap punah sejak 65 juta tahun lalu. Coelacanth terdiri dari sekitar 120 spesies 
yang diketahui berdasarkan penemuan fosil. Di Indonesia oleh masyarakat setempat 
ikan ini dinamai ikan raja laut. Ikan ini semula dikira sama dengan yang ada di Afrika 
yaitu Latimeria Chalumnae. Ikan ini pertama kali ditemukan di perairan Menado 
Tua tahun 1998, ternyata jenisnya berbeda dan diberi nama Latimeria menadoensis 
(Pouyaud et al., 1999).

UKURAN 
Spesies ini ukuran tubuhnya bisa mencapai kira-kira 2/3 tubuh orang dewasa 

CIRI-CIRI 
Ikan ini mempunyai sirip dada, sirip perut, satu sirip anal (bagian belakang bawah) 
dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuh, tetapi menjulur 
seperti tungkai layaknya tangan manusia. Badannya berbintik-bintik putih, ekornya 
berbentuk seperti kipas, matanya besar, sisiknya terlihat tidak sempurna dan seperti 
batu, serta tubuhnya berwarna ungu gelap.

HABITAT 
Menempati gua bawah laut yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik dan bisa hidup 
pada kedalaman laut lebih dari 150 – 300 meter dengan suhu 12 – 17°C.

SEBARAN
Indonesia   : Perairan Sulawesi.
Internasional  : -

Latimeria menadoensis (Pouyaud et al., 1999)

Pisces Perairan Laut
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Cika indonesia

tattum.canalblog.com rmbr.nus.edu.sg

common/wikimedia.org
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NAMA 
Inggris :  Asian Bonytongue 
Lokal :  Ikan Naga, Barramundi, Tangkuso, 
   Kelesa, Siluk, Kayangan, Peyang, 
    Tangkalasa 
Ilmiah :  Scleropages formosus 
 
KLASIFIKASI 
Class :  Teleostei 
Order :  Osteoglossiformes 
Family :  Osteoglossidae 
Genus :  Scleropages 
Species :  Scleropages formosus 
 
STATUS PERLINDUNGAN 
• Appendiks I CITES
• PP No.7 Tahun 1999
• Endangered /Genting (IUCN)

DESKRIPSI
Spesies ini termasuk dalam kelompok ikan primitif yang berevolusi lebih dari 10 juta 
tahun dan merupakan salah satu jenis satwa yang diperdagangkan serta bernilai 
ekonomi tinggi, khususnya jenis super red. Scleropages formosus mempunyai 3 
varietas warna yaitu merah, emas dengan ekor merah dan hijau.

UKURAN
Ikan ini dapat mencapai panjang total 90 cm. 

CIRI-CIRI
Badan pipih memanjang, punggung hampir lurus datar mulai dari moncong sampai 
pangkal sirip punggung. Mulut lebar dan miring ke atas, dua sungut yang besar 
pada dagunya, sisik lebar dan kasar serta dihiasi oleh garis-garis. Lingkar sisiknya 
memancarkan warna merah menyala kekuning-kuningan. Semakin tua umur ikan, 
warna lingkaran sisik akan semakin merah.

HABITAT
Arwana hidup di sungai dengan dasar berbatu-batu, danau yang berpasir atau yang 
berlumpur, rawa dan perairan umum yang berarus sedang atau lambat. Mampu 
hidup di perairan yang sedikit asam (pH 4-6).

SEBARAN 
Indonesia   : Lampung, Palembang, Bangka-Belitung, Riau, Kalimantan Barat 
Internasional  : -

Scleropages formosus (Muller & Schlegel, 1844)

arwanaku.wordpress.com

Pisces Perairan Tawar
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Sumber: http://upload.wikimedia.org

arwanaku.wordpress.com

Wahyu Purwakusuma – www.o-fish.com

arwanaku.wordpress.comarwanaku.wordpress.com
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NAMA 
Inggris :  Sawfish
Lokal :  Hiu Gergaji 
Ilmiah :  Pristis microdon

KLASIFIKASI 
Class :  Chondrichthyes 
Order :  Rajiformes 
Family :  Pristidae
Genus :  Pristis 
Species :  Pristis microdon
 
STATUS PERLINDUNGAN     
• Appendiks I CITES
• PP No.7 Tahun 1999
• Endangered /Genting (IUCN)

DESKRIPSI
Meski penampilan hiu gergaji cukup mengerikan, namun bukan berarti ia menjadi 
penguasa sungai. Fakta di lapangan menunjukkan populasi ikan ini terus menyusut. 
Hiu gergaji juga populer dengan nama pari atau hiu sentani karena memang ada di 
Danau Sentani, Papua. Ikan unik ini mulai sulit dijumpai, karena itu ia masuk dalam 
daftar Red List. 

UKURAN
Spesies ini ukuran tubuhnya cukup besar dan dapat mencapai lebih dari 6 meter. 
Tubuhnya tergolong ramping dibandingkan dengan hiu sejenis.

CIRI-CIRI
Hiu jenis ini warnanya cukup beragam, tergantung pada habitat dimana jenis 
ini hidup. Rata-rata berwarna hitam keabu-abuan dan bagian bawah tubuhnya 
berwarna lebih pucat atau keputih-putihan. Di depan mulutnya dilengkapi dengan 
alat yang menyerupai gergaji dan terdapat 2 buah detektor di ujung moncongnya, 
mempunyai 20 pasang gigi. Mulut, hidung dan insangnya berada di sisi bawah. 

HABITAT
Hiu ini hidup di air tawar dan menyukai daerah tropis, biasanya jenis ini hidup di 
danau-danau besar, sungai besar atau rawa-rawa tertentu.

SEBARAN 
Indonesia  : Danau Sentani, Sungai Digul, Sungai Mahakam (Kalimantan), Sungai  
      Siak (Sumatera), Sungai Sepih .
Internasional : Australia, India, Papua Nugini, Afrika Selatan, dan Thailand.

Pristis microdon (Latham, 1794)

Pisces Perairan Tawar
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web.comhem.se

Pristis microdon (Latham, 1794)

www.arielbravy.com

www.bigbonton.org

www.aquariumofpacific.org

www.elasmoworld.org



aquatic-forums.com

Chitala lopis
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BAGIAN TIGA

DESKRIPSI JENIS-JENIS IKAN YANG 
DILINDUNGI TETAPI TIDAK MASUK 

DALAM APPENDIKS CITES
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NAMA 
Inggris :  Lizard Fish, Lizard Loach
Lokal :  Selusur Maninjau
Ilmiah :  Homaloptera gymnogaster

KLASIFIKASI 
Class :  Osteichthyes
Order :  Cypriniformes
Family :  Balitoridae 
Genus : Homaloptera
Species :  Homaloptera gymnogaster

STATUS PERLINDUNGAN
PP No.7/1999 

DESKRIPSI
Spesies ini senang bersembunyi di bawah bebatuan atau kayu-kayu yang mengapung 
dan mempunyai kemampuan yang baik dalam mengubah warna, sehingga dapat 
mengkamuflase dirinya.

UKURAN
Spesies ini ukurannya relatif kecil dengan panjang maksimum sekitar 7,5 cm

CIRI-CIRI
Badannya agak silindris, awal sirip punggung di belakang sirip perut, awal sirip 
dubur lebih dekat ke pangkal sirip ekor daripada pangkal sirip perut. Bagian depan 
sirip perut tidak bersisik. Moncongnya depressed membundar, mulut inferior dengan 
belahan kecil melengkung. Memiliki dua pasang sungut di depan moncong dan satu 
pada masing-masing sudut mulut.

HABITAT
Pada sungai-sungai bebatuan dengan aliran air yang deras, kondisi oksigen yang 
cukup tinggi dan biasanya banyak terdapat di hutan, dengan suhu air 21° – 25,5°C 
dan PH 6,5 - 7,5.

SEBARAN
Indonesia   : Sumatera
Internasional  : -

Homaloptera gymnogaster (Bleeker, 1853)  

Pisces Perairan Tawar
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www.loaches.com

www.wikimidea.org

www.wikimidea.org

www.wikimidea.org

www.wikimidea.org
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NAMA 
Inggris :  Giant featherback, knifefishes
Lokal :  Ikan pipih, belido, belida
Ilmiah :  Notopterus notopterus

KLASIFIKASI 
Class :  Actinopterygii 
Order :  Osteoglosiformes
Family :  Notopteridae
Genus :  Notopterus
Species :  Notopterus notopterus

STATUS PERLINDUNGAN
 PP No.7 Tahun 1999

DESKRIPSI
Merupakan jenis belida terkecil dan termasuk ikan malam hari, karena mencari 
makannya pada malam hari serta matanya bersinar seperti mata kucing.

UKURAN
Berukuran kecil dengan panjang maksimum 60 cm.

CIRI-CIRI
Ikan ini memiliki beberapa warna termasuk albino, sirip anal memanjang dan 
menyatu dengan sirip ekor. Siripnya melambai-lambai bersamaan dengan gerakan 
tubuh bagian bawah. Bentuk kepalanya sedikit bungkuk, matanya cenderung 
reflektif dan memantulkan cahaya dari sumber disekitarnya.

HABITAT
Hidup di iklim tropis di sungai-sungai besar, beraliran deras yang relatif dalam 
dengan dasar bebatuan serta di rawa-rawa hutan yang agak dalam dengan pH : 6.0 
- 6.5 dan suhu 24° - 28°C

SEBARAN
Indonesia  : Kalimantan, Jawa, Sumatera, 
Internasional : India, Bangladesh, Pakistan, dan Asean (kecuali Philipina).

Notopterus notopterus (Pallas, 1769 )

Pisces Perairan Tawar
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Foto: saigonaquarium.com)
aqua-bonito.web.infoseek.co.jp

Lilik Kundar S-TMII

notopterus-pomelo.free.fr
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NAMA 
Inggris : Indonesian Giant featherback
Lokal :  Ikan pipih, belido, belida
Ilmiah :  Chitala lopis

KLASIFIKASI 
Class :  Actinopterygii 
Order :  Osteoglosiformes
Family :  Notopteridae
Genus :  Chitala
Species :  Chitala lopis

STATUS PERLINDUNGAN
PP No.7 Tahun 1999

Diskripsi
Merupakan ikan air tawar yang bersifat predator. Saat ini sudah sulit ditemukan 
species ini karena rusaknya mutu sungai dan dan penangkapan yang tak terkendali. 
Jenis ini di Jawa sudah hampir punah, ini disebabkan karena perkembang biakannya 
membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu 14 tahun. 

UKURAN
Berukuran besar dan panjangnya dapat mencapai 100 cm.

CIRI-CIRI
Chitala lopis adalah ikan yang dapat tumbuh sangat besar, berwarna abu-abu 
keperakan, bentuk badannya pipih dengan kepala yang berukuran kecil dan bagian 
tengkuknya terlihat bungkuk seperti pisau, punggungnya meninggi sehingga bagian 
perut tampak lebar dan pipih. sirip anal memanjang dan menyatu dengan sirip 
ekor, badan tertutup oleh sisik yang berukuran kecil, sisik di bagian punggungnya 
berwarna kelabu sedangkan di bagian perutnya putih keperakan. 

HABITAT
Hidup di iklim tropis di sungai-sungai besar dengan aliran yang deras yang 
relatif dalam dengan dasar bebatuan dan di daerah banjir dengan PH : 6.2 - 7.2, 
temperature 23 - 27 °C ( 73.4 - 80.6 °F ) F. 

SEBARAN
Indonesia  : Jawa, Sumatera 
Internasional : Malaysia, Thailand

Chitala lopis (Bleeker, 1851 )

Pisces Perairan Tawar
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www.monsterfishkeeper.com

www.monsterfishkeepers.com

Chitala lopis (Bleeker, 1851 )

www.monsterfishkeeper.com

www.monsterfishkeeper.com
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NAMA 
Inggris :  Barbus microps, Java cave barb
Lokal :  Wader Goa
Ilmiah :  Puntius microps

KLASIFIKASI (Nelson, 1994)
Class :  Actinopterygii
Order :  Cyrpiniformes
Family :  Cyprinidae
Genus :  Puntius
Species :  Puntius microps

STATUS PERLINDUNGAN
PP No.7/1999

DESKRIPSI
Jenis ikan air tawar ini merupakan endemik spesies ikan unik yang hidupnya di dalam 
gua-gua khususnya di Jawa. Ikan ini dikategorikan sebagai ikan yang dilindungi dan 
sampai saat ini status taksonomi masih perlu dikaji lebih lanjut. Dari hasil koleksi 
di gua-gua Pegunungan Sewu, Jawa Tengah jenis ikan ini beberapa diantaranya 
matanya buta.

UKURAN
Spesies ini mempunyai ukuran 12,5 cm, tidak ada garis atau pita warna, lebar batang 
ekor kira-kira 2/3 panjangnya

CIRI-CIRI
Badan pipih memanjang dan bertubuh transparan sebagai wujud adaptasi situasi 
khas gua, matanya berukuran kecil dan batang ekor dikelilingi 12 sisik, 4 ½ sisik 
antara gurat sisi dan awal sirip punggung dan 26 sisik sepanjang gurat sisi.

HABITAT
Jenis ikan ini hidup di sungai-sungai dalam gua yang gelap di kawasan Karst 
Pegunungan Sewu, Jawa Tengah.

SEBARAN
Indonesia  : Beberapa Gua Karst Pegunungan Sewu (Gua Jomblang, Gua Gilap)
Internasional : -

Puntius microps (Gunther, 1868) 

Pisces Perairan Tawar
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www.wetwebmwdia.com

Sumber foto: magical-creatures.blogspot

wgbis.ces.iisc.ernet.in

Puntius microps (Gunther, 1868) 

Renny KH - LIPI

www.wikimedia.org

www.wikimedia.org
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NAMA 
Inggris :  Red spotted pearl
Lokal :  Arowana/Arwana Irian, Peyang Irian, Kaloso
Ilmiah :  Scleropages jardini

KLASIFIKASI 
Class :  Teleostei (Pisces)
Order : Osteoglossiformes
Family :  Osteoglossidae
Genus :  Scleropages
Species :  Scleropages jardini

STATUS PERLINDUNGAN
PP No.7 Tahun 1999

DESKRIPSI
Arowana/Arwana Irian (jardini) ada 2 macam yaitu berwarna dasar hijau, bermutiara 
merah (yang umum ditemui) dan berwarna dasar hitam, bermutiara emas (sulit 
ditemui). Di Australia ditemukan pula warna dasar hijau, mutiara merah yang disebut 
red spotted pearl (Scleropages leichardty). Perbedaan yang sangat mencolok adalah 
pada red spotted pearl, mutiara merah bertaburan secara mencolok pada tubuhnya. 
Sedangkan pada arowana jardini di mutiara di badannya tidak semencolok arowana 
red spotted pearl dari Australia. 

UKURAN
Ikan dewasa spesies ini dapat mencapai panjang total 80 cm. 

CIRI-CIRI
Warna dasar pada arwana ini adalah hitam kecoklat-coklatan dengan bintik-bintik 
kuning keemasan pada bagian tengah sisik-sisiknya. Bahkan di bagian kepala (pipi) 
sampai pada sirip dan ekornya pun terdapat bintik-bintik. Lidahnya bertulang, karena 
bagian dasar mulutnya berupa tulang yang berfungsi sebagai gigi. Dalam berburu 
mangsa biasanya mereka berenang di dekat permukaan air dan bisa menangkap 
serangga yang hinggap di ranting dengan ketinggian 1-2 meter dari permukaan 
air. Pada bibir bawahnya terdapat dua buah sungut yang berfungsi sebagai sensor 
getar untuk mengetahui posisi mangsa di permukaan air. Sungut ini termasuk dalam 
kriteria penilaian keindahan ikan.

HABITAT
Arwana hidup di sungai dengan dasar berbatu-batu, danau yang berpasir atau dasar 
danau yang berlumpur, rawa dan perairan umum yang berarus sedang atau lambat. 
Hidup di perairan dengan pH 5.8 -7.2. Arwana hidup di area terang tanpa sinar 
matahari langsung, yaitu pada suhu 24° - 30 °C. 

SEBARAN
Indonesia  : Papua
Internasional : Australia

Scleropages jardini (Gunther, 1868)

Pisces Perairan Tawar
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commons.wikimedia.org

cika indonesia

Scleropages jardini (Gunther, 1868)

cika indonesia

wikipedia.org



picasaweb.google.com

Hippocampus bargibanti



JENIS-JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN MASUK DALAM APPENDIKS CITES 33

BAGIAN EMPAT

DESKRIPSI JENIS-JENIS IKAN YANG 
TIDAK DILINDUNGI  TETAPI MASUK 

DALAM APPENDIKS CITES



JENIS-JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN MASUK DALAM APPENDIKS CITES34

NAMA 
Inggris :  Napoleon wrasse, Humphead wrasse, Napoleon fish
Lokal :  Ikan napoleon
Ilmiah :  Cheillinus undulatus 

KLASIFIKASI 
Class :  Actiropterygii
Order :  Percifirmes
Family :  Labridae
Genus :  Cheillinus
Species :  Cheillinus undulatus

STATUS PERLINDUNGAN
• Appendiks II CITES
• Vulnerable /Rentan (IUCN)

DESKRIPSI
Ikan Napoleon (Cheillinus undulatus) atau lebih dikenal dengan Napoleon Wrasse 
adalah salah satu ikan karang besar yang hidup pada daerah tropis. Kehidupan hewan 
ini umumnya sama dengan ikan karang lain yang hidup secara soliter. Biasanya ikan ini 
berenang sendiri pada daerah sekitar karang dan sangat jinak dengan para penyelam. 
Salah satu keunikan hewan ini adalah lingkar bola matanya yang dapat melihat arah 
sudut pandang sampai 180 derajat. 

UKURAN
Ikan Napoleon merupakan ikan terbesar dari anggota family wrasse (Labridae) dan 
panjang ikan ini bisa mencapai 2 meter dengan berat bisa mencapai ukuran sampai 190 
kg pada usia 50 tahun. 

CIRI-CIRI
Bagian mukanya mempunyai guratan-guratan yang menyerupai hiasan muka orang 
Maori. Guratan-guratan tersebut berwarna krem (kuning susu) yang saling tumpang 
tindih pada bagian hidung dan pipi, kemudian meluas ke atas badan dan seberang ujung 
sirip dada. Badannya warna hijau cerah dan di bagian atas seluruh sirip-siripnya berwarna 
coklat. Warna pada bagian ekor mengarah kebiru-biruan. Sisik badan sangat besar, di 
tepiannya digoresi dengan garis vertikal berwarna krem kehitaman. Dua guratan hitam 
di sekitar matanya mengarah ke belakang dan dua lagi agak miring menghadap ke arah 
bagian paling atas bibir. Semakin tua ikan ini, benjolan daging di atas matanya semakin 
membesar. Kadang-kadang ikan besar ini mengasah giginya pada karang massif (padat) 
sehingga meninggalkan bekas goresan yang menakjubkan.

HABITAT
Ikan ini hidup pada ekosistem terumbu karang di daerah tropis dengan kedalaman 1 
– 100 m dan sangat tergantung pada ekosistem koral yang sehat.

SEBARAN
Indonesia : Tersebar diseluruh ekosistem terumbu karang.

Cheillinus undulatus (Ruppell, 1835)

Pisces Perairan Laut
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NAMA 
Inggris :  Whale shark
Lokal :  Hiu Paus, Hiu tutul 
Ilmiah :  Rhincodon typus
 
KLASIFIKASI 
Class :  Chondrichthyes
Order :  Orectolobiformes
Family :  Rhincodontidae 
Genus :  Rhincodon
Species :  Rhincodon typus 

STATUS PERLINDUNGAN
• Appendiks II CITES
• Vulnerable /Rentan (IUCN)

DESKRIPSI
Hiu paus merupakan ikan hiu yang paling besar, tetapi hiu ini tidak berbahaya 
bagi manusia dan biasanya acuh tak acuh terhadap penyelam. Jenis hiu ini jarang 
ditemukan walaupun kebiasaan hidupnya pada lapisan permukaan air. Hiu paus 
termasuk perenang yang lambat, karena hanya berenang dengan kecepatan tidak 
lebih dari lima kilometer per jam. Jenis ini berenang dengan menggerakkan seluruh 
tubuhnya.

UKURAN
Panjang maksimum ikan ini dapat mencapai lebih dari 20 m.

CIRI-CIRI
Hiu paus memiliki kulit yang cukup tebal warna abu-abu tua dengan tanda kuning 
cerah berbentuk garis dan bulatan. Mulutnya berada di ujung kepala dengan lebar 
mencapai 1,4 m dan tidak seperti kebanyakan hiu lainnya yang mulutnya berada 
di bawah kepala. Kepalanya lebar dan datar, moncong bulat, matanya kecil dan 
mempunyai lima celah insang sangat besar. Dua sirip punggung dan dua sirip dada 
di sisi tubuhnya. Cuping sirip ekor bagian atas lebih besar dari pada bagian bawah.

HABITAT
Jenis ini hidup di seluruh lautan tropis di sepanjang pantai dan laut lepas, kecuali 
Mediterania.

SEBARAN
Indonesia  : Di perairan dangkal dan laut wilayah perairan Indonesia (pernah di - 
        te mukan di Teluk Umar, Kabupaten Nabire dan Selat Madura, Jawa   
      Timur)
Internasional : Asia, Australia, Amerika, Afrika Selatan.

Rhincodon typus (Smith, 1828)

Pisces Perairan Laut



JENIS-JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN MASUK DALAM APPENDIKS CITES 37www.animalesextincion.es

Andreas Muljadi

www.animalesextincion.es

www.animalesextincion.es

www.wikimedia.org



JENIS-JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN MASUK DALAM APPENDIKS CITES38

NAMA 
Inggris :  Barbour’s seahorse
Lokal :  Kuda Laut Zebra
Ilmiah :  Hippocampus barbouri

KLASIFIKASI 
Class :  Actinopterygii
Order : Syngnathiformes (Gasterasteiformes)
Family :  Syngnathidae
Genus :  Hippocampus
Species :  Hippocampus Barbouri

STATUS PERLINDUNGAN
• Appendiks II CITES
• Vulnerable /Rentan (IUCN)

DESKRIPSI
Namanya diturunkan dari bentuk kepalanya yang mirip kuda. Ia punya moncong 
yang berbentuk tabung mirip moncong senjata. Badannya gepeng, dengan ekor 
yang panjang, dan integumennya (lapisan kulit luar) adalah sekumpulan pelat 
tulang tipis berbentuk persegi, dengan sekelompok tulang punggung sepanjang 
sambungan. Kuda laut memiliki alat kamuflase, yaitu berupa kemampuan untuk 
mengubah warna tubuhnya dalam beberapa menit untuk menyamai lingkungannya. 
Alat kamuflase berfungsi untuk menghindarkan diri dari predator seperti : kepiting 
dan ikan-ikan ukuran besar. 

UKURAN
Kuda laut Zebra panjangnya dapat mencapai 15 cm.

CIRI-CIRI
Kuda laut Zebra termasuk spesies yang agak kecil dan mempunyai duri-duri yang 
berkembang. Warnanya putih kekuning-kuningan sampai kecoklatan, ada juga yang 
coklat kemerahan dengan bintik-bintik merah muda dan mempunyai garis-garis 
pada tubuhnya. Moncongnya  belang-belang dan mempunyai garis halus dari mata. 
Mahkotanya kecil agak tinggi dengan lima duri yang tajam. 

HABITAT
Hidup di perairan tropis yang dangkal (pesisir) dengan kedalamam 1 – 15 meter, 
berlindung diantara alga, karang (coral reef), rumput laut dan mangrove.

SEBARAN
Indonesia   : Sulawesi Selatan, Lombok, Jawa Tengah
Internasional  : Malaysia, Philippines

Hippocampus barbouri (Jordan & Richardson, 1908)

Pisces Perairan Laut
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NAMA 
Inggris :  Tiger Tail Seahorse
Lokal :  Kuda Laut Ekor Macan
Ilmiah :  Hippocampus comes

KLASIFIKASI 
Class :  Actinopterygii
Order :  Syngnathiformes (Gasterasteiformes)
Family :  Syngnathidae
Genus :  Hippocampus
Species :  Hippocampus comes

STATUS PERLINDUNGAN
• Appendiks II CITES
• Vulnerable/Rentan (IUCN)

DESKRIPSI
Jenis kuda laut ini dideskripsikan sama seperti Kuda Laut Zebra.

UKURAN
Kuda Laut Ekor Macan panjangnya dapat mencapai lebih dari 18 cm 

CIRI-CIRI
Kuda laut jenis ini karakteristiknya berwarna kuning dan hitam, sedangkan ekornya 
berwarna belang-belang seperti ekor harimau. Mempunyai mahkota dengan lima 
duri yang kecil dan cukup rendah, pada pipinya terdapat duri ganda dan kadang-
kadang terdapat pula di atas matanya. 

HABITAT
Hidup di perairan tropis yang dangkal (pesisir) dan sering dijumpai pada kedalaman 
dibawah 10 meter dan kurang dari 20 meter, berlindung diantara karang (coral reef) 
dan sargassum.

SEBARAN
Indonesia  : Sumatera, Tanakeke (Sulawesi Selatan)
Internasional : Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura, Thailand

Hippocampus comes (Cantor, 1850)

Pisces Perairan Laut
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NAMA 
Inggris : Thorny seahorse
Lokal :  Kuda Laut Duri
Ilmiah :  Hippocampus histrix

KLASIFIKASI 
Class :  Actinopterygii
Order :  Syngnathiformes (Gasterasteiformes)
Family :  Syngnathidae
Genus :  Hippocampus
Species :  Hippocampus histrix

STATUS PERLINDUNGAN
• Appendiks II CITES

DESKRIPSI
Jenis kuda laut ini dideskripsikan sama seperti Kuda Laut Zebra.

UKURAN
Kuda Laut Duri panjangnya dapat mencapai 17 cm 

CIRI-CIRI
Warnanya berubah-ubah termasuk merah muda, kuning atau hijau, durinya 
seringkali terdapat bercak-bercak kecil dan moncongnya polos. Duri-duri pada 
badannya berkembang cukup panjang dan tajam, duri pada mahkotanya berjumlah 
4-5. Moncongnya panjang, mencapai satu setengah kali panjang kepalanya.

HABITAT
Hidup di perairan tropis yang dangkal (pesisir), sering dijumpai pada kedalaman 
diatas 6 meter dan kurang dari 20 meter, berlindung diantara rerumputan pada batu 
karang dan rumput laut .

SEBARAN
Indonesia  : Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, 
Internasional : Indo Pasific :Tanzania dan Africa Selatan sampai Hawaii dan Tahiti,
       Utara sampai Jepang, Selatan sampai New Caledonia

Hippocampus histrix (Kaup, 1856)

Pisces Perairan Laut
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NAMA
Inggris :  Offshore seahorse, Kellogg’s seahorse
Lokal :  Kuda Laut Kellogi
Ilmiah :  Hippocampus kellogi

KLASIFIKASI 
Class :  Actinopterygii
Order :  Syngnathiformes (Gasterasteiformes)
Family :  Syngnathidae
Genus :  Hippocampus
Species :  Hippocampus kellogi

STATUS PERLINDUNGAN
• Appendiks II CITES

DESKRIPSI
Jenis kuda laut ini dideskripsikan sama seperti Kuda Laut Zebra.

UKURAN
Kuda Laut Kellogi panjangnya dapat mencapai 25 cm

CIRI-CIRI
Tubuhnya panjang dan langsing dengan kulit bintik-bintik putih kecil, mahkotanya 
tinggi dan terdapat 5 duri yang pendek. Duri pada tubuhnya pendek dan bulat. 
Spesies ini terlihat sangat mirip dengan H. spinosissimus .

HABITAT
Hidup di perairan tropis yang dangkal (pesisir) dengan kedalaman 1 – 68 meter, 
berlindung diantara alga, karang (coral reef), rumput laut dan mangrove. 

SEBARAN
Indonesia  : Cilacap, Banyuwangi, Nusa Tenggara Timur
Internasional : Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Pakistan, Philip pines 
             Taiwan, Province of China, Thailand, United Republic of Tanzania,  
      Vietnam 

Hippocampus kellogi (Jordan & Snyder, 1901)

Pisces Perairan Laut
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NAMA 
Inggris :  Yellow Seahorse
Lokal :  Kuda Laut Kuda
Ilmiah :  Hippocampus kuda

KLASIFIKASI 
Class :  Actinopterygii
Order :  Syngnathiformes (Gasterasteiformes)
Family :  Syngnathidae
Genus :  Hippocampus
Species :  Hippocampus kuda

STATUS PERLINDUNGAN
• Appendiks II CITES
• Vulnerable Rentan (IUCN)

DESKRIPSI
Jenis kuda laut ini dideskripsikan sama seperti Kuda Laut Zebra.

UKURAN
Kuda Laut Kuda panjangnya dapat mencapai 30 cm 

CIRI-CIRI
Hippocampus kuda adalah kuda laut yang relatif besar. Jenis yang cukup menawan 
tetapi sulit di identifikasi dan agak sulit ditemukan. Mempunyai mahkota yang bulat 
dan rendah. Warnanya tidak tetap dan dapat berubah tergantung lingkungannya, 
stress, suasana hati atau mungkin faktor lain, tetapi yang sering dijumpai warna hitam 
kecoklatan atau kekuning-kuningan dengan bintik-bintik hitam di seluruh tubuhnya.

HABITAT
Hidup di perairan tropis yang dangkal (pesisir) dengan kedalaman 1 – 15 meter, 
berlindung diantara alga, karang (coral reef), rumput laut dan mangrove. 

SEBARAN
Indonesia   :  Riau, Padang, Belitung, Bandar Lampung, Pangandaran, Tanjung 

Redep (Kalimantan), Perairan Sulawesi, Bali Barat, Pulau Komodo, 
Flores, Ambon, Manokwari.

Internasional  :  American Samoa, Australia, Cambodia, China, Egypt, Fiji, French, 
Polynesia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kenya, Madagascar, 
Malaysia, Maldives, Mauritius, Micronesia (Federated States of), 
Mozambique, New Caledonia, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, 
Philippines, Republic of Korea, Samoa, Singapore, Solomon Islands, 
South Africa, Taiwan, Province of China, Thailand, Tonga, United 
States of America, Vietnam

Hippocampus kuda (Bleeker, 1852)

Pisces Perairan Laut
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Hippocampus kuda (Bleeker, 1852)
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NAMA
Inggris :  Pygmy seahorse
Lokal :  Kuda Laut Bargibanti
Ilmiah :  Hippocampus bargibanti

KLASIFIKASI 
Class :  Actinopterygii
Order :  Syngnathiformes (Gasterasteiformes)
Famili :  Syngnathidae
Genus :  Hippocampus
Species :  Hippocampus bargibanti

STATUS PERLINDUNGAN
• Appendiks II CITES

DESKRIPSI
Hippocampus bargibanti adalah salah satu spesies yang cukup baik dalam 
mengkamuflase, sehingga sangat sulit menemukan spesies ini diantara gorgonian. 
Warna dan bentuk bulatan-bulatan pada tubuhnya sama dengan koral gorgonian 
sedangkan badannya seperti batang gorgonian.

UKURAN
Kuda Laut Bargibanti panjangnya dapat mencapai 3 cm. 

CIRI-CIRI
Species ini mempunyai kepala dan tubuh yang berdaging, tanpa lingkaran sekat di 
tubuhnya. Bagian bawah dari moncong bagiannya tidak sempurna. Moncongnya 
sangat pendek dengan ujung bulat. Badan dan ekornya terdapat bulatan-bulatan 
(tonjolan) yang tidak beraturan. Di atas mata dan pipinya terdapat duri bulat. Warna 
spesies ini abu-abu pucat atau ungu dengan merah muda atau merah, serta warna 
kuning dengan oranye.

HABITAT
Hidup di perairan tropis yang dangkal (pesisir) dengan kedalamam 16 – 40 meter, 
berlindung diantara karang gorgonian(gorgonian corals) dari genus Muricella. 

SEBARAN
Indonesia  :  Bali, Sumbawa, Sulawesi Utara, Raja Ampat
Internasional :  Australia; France (New Caledonia), Jepang, Papua New Guinea, 

Philippina.

Hippocampus bargibanti (Whitley, 1970)

Pisces Perairan Laut
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NAMA 
Inggris :  Longnose Seahorse
Lokal :  Kuda Laut Triculatus
Ilmiah :  Hippocampus trimaculatus

KLASIFIKASI 
Class :  Actinopterygii
Order :  Syngnathiformes (Gasterasteiformes)
Family :  Syngnathidae
Genus :  Hippocampus
Species :  Hippocampus trimaculatus

STATUS PERLINDUNGAN
• Appendiks II CITES
• Vulnerable/Rentan (IUCN)

DESKRIPSI
Jenis kuda laut ini dideskripsikan sama seperti Kuda Laut Zebra.

UKURAN
Kuda Laut Trimaculatus panjangnya dapat mencapai 22 cm

CIRI-CIRI
Duri pada punggungnya kecil dan pendek, mahkotanya rendah, dan duri pada 
matanya terlihat datar. Terdapat bintik gelap besar pada permukaannya dan beberapa 
ada yang bergaris coklat dan putih seperti zebra.

HABITAT
Hidup di perairan tropis yang dangkal (pesisir) dengan kedalaman 10 – 100 meter 
tetapi sering dijumpai di kedalaman 20 meter, berlindung diantara alga, rumput laut 
dan mangrove.

SEBARAN
Indonesia  :  Riau, Padang, Bandar Lampung, Anyer, Indramayu, Jepara, 

Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Lombok, Flores.
Internasional :  Australia, Kamboja, China (Hong Kong) dan Taiwan, Perancis 

(Tahiti), India, Jepang, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, 
Thailand, Vietnam

Hippocampus trimaculatus (Leach, 1814)

Pisces Perairan Laut
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NAMA 
Inggris :  Hedgehog seahorse
Lokal :  Kuda Laut Spinosismus
Ilmiah :  Hippocampus spinosissimus

KLASIFIKASI 
Class :  Actinopterygii
Order :  Syngnathiformes (Gasterasteiformes)
Family :  Syngnathidae
Genus :  Hippocampus
Species :  Hippocampus spinosissimus

STATUS PERLINDUNGAN
• Appendiks II CITES
• Vulnerable/Rentan (IUCN)

DESKRIPSI
Jenis kuda laut ini dideskripsikan sama seperti Kuda Laut Zebra.

UKURAN
Kuda Laut Spinosissimus panjangnya dapat mencapai lebih dari 17 cm

CIRI-CIRI
Warnanya dapat berubah-ubah, tetapi biasanya warna-warna muda dan pucat, 
mulai dari coklat muda sampai kehijau-hijauan. Ekornya bergaris-garis atau bercorak 
gelap. Memiliki mahkota dengan duri yang tajam, pada pipinya terdapat duri tunggal 
atau ganda.

HABITAT
Hidup di perairan tropis dengan kedalaman 8 sampai 70 meter, berlindung diatara 
alga, karang (coral reef), rumput laut dan mangrove.
 
SEBARAN
Indonesia  :  Karimun Jawa, Sulawesi Utara, Pulau Komodo, Maluku
Internasional :  Australia, Malaysia, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand 

dan Vietnam

Hippocampus spinosissimus (Weber, 1913)

Pisces Perairan Laut
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NAMA
Inggris :  Denise’s pygmy seahorse
Lokal :  Kuda Laut Denise
Ilmiah :  Hippocampus denise

KLASIFIKASI 
Class :  Actinopterygii
Order :  Syngnathiformes (Gasterasteiformes)
Family :  Syngnathidae
Genus :  Hippocampus
Species :  Hippocampus denise

STATUS PERLINDUNGAN
• Appendiks II CITES
• Vulnerable /Rentan (IUCN)

DESKRIPSI
Hippocampus denise adalah salah satu spesies yang cukup baik dalam mengkamuflase, 
sehingga sangat sulit menemukan spesies ini diantara gorgonian, ukuran tubuhnya 
kecil dan terdapat bulatan-bulatan pada tubuhnya yang jumlahnya lebih sedikit 
dibandingkan dengan jenis H. Bargibanti.

UKURAN
Kuda Laut Denise panjangnya hanya mencapai 1,5 cm

CIRI-CIRI
Species ini mempunyai kepala dan tubuh yang berdaging, tanpa lingkaran sekat di 
tubuhnya dan ukuran badannya kecil, warnanya coklat kekuning-kuningan. Tidak 
mempunyai mahkota, pada tubuhnya tidak terdapat duri, moncongnya pendek, 
matanya cukup besar dibandingkan dengan ukuran kepalanya

HABITAT
Hidup di perairan tropis dengan kedalamam 16 – 40 meter, berlindung diantara 
gorgonian(gorgonian corals) dari genus Annella dan Acanthogorgia. 

SEBARAN
Indonesia   :  Papua, Bali
Internasional :  Malaysia, Micronesia (Federated States of), Palau, Philippines,  

 Solomon Islands, Vanuatu

Hippocampus denise (Lourie & Randall, 2003)

Pisces Perairan Laut
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WEBSITE YANG DIREKOMENDASIKAN

• http://www.cites.org  : Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Flora And Fauna 

• http://www.iucn.org  : The World Conservation Union 
• http://www.o-fish.com   
• http://www.animalesextincion.es   
• http://www.reefkeeping.com 
• http://www.fishbase.org 
• http://www.arkive.org
• http://www.iwf.or.id/PP-satwa.html  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:
Informasi tentang perlindungan jenis ikan yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa merupakan implementasi dari Undang-
Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya.

Ketentuan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa pengawetan jenis tumbuhan dan 
satwa bertujuan untuk : a) menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya 
kepunahan; b) menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan 
dan satwa; c) memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada; agar 
dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia berkelanjutan. 

Selanjutnya untuk penetapan spesies dijelaskan pada Pasal 4 yang menyebutkan 
bahwa jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan : a) tumbuhan 
dan satwa yang dilindungi ; b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Perubahan atas status suatu jenis pada Pasal 4 ayat 3, yakni perubahan dari 
jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas 
Keilmuan (Scientific Autority).

Penetapan suatu jenis tumbuhan atau satwa dalam golongan yang dilindungi 
pada Pasal 5 ayat 1, apabila telah memenuhi kriteria a) mempunyai populasi yang 
kecil; b) adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan c) daerah 
penyebaran yang terbatas (endemik). Sedangkan pada Pasal 5 ayat 2, terhadap jenis 
tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria golongan yang dilindungi, maka wajib 
dilakukan upaya pengawetan. 
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LAMPIRAN 2:
Informasi tentang perlindungan jenis ikan yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan. Pada pasal 21 dijelaskan bahwa konservasi jenis 
ikan dilakukan dengan tujuan : a) melindungi jenis ikan yang terancam punah; 
b) mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; c)memelihara keseimbangan 
dan kemantapan ekosistem, dan d) memanfaatkan sumber daya ikan secara 
berkelanjutan.

Pasal 22 konservasi jenis ikan dilakukan melalui : a) penggolongan jenis ikan; b) 
penetapan status perlindungan jenis ikan; c) pemeliharaan; d) pengembanganbiakan; 
dan e) penelitian dan pengembangan.

Pasal 23 menjelaskan : ayat ( 1) Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 22 huruf a terdiri atas : a) jenis ikan yang dilindungi; b) jenis ikan yang 
tidak dilindungi. Ayat (2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi: a) terancam punah; b) langka; c) daerah penyebaran 
terbatas; d) terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastic; dan/
atau e) tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Pasal 24 ayat (1) Penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 huruf b, ditetapkan oleh Menteri; ayat (2) Tata cara penetapan 
status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan Menteri.

Adapun penjelasan pasal 23 Ayat (1) Huruf a) Yang dimaksud jenis ikan yang 
dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang 
dilindungi terbatas berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu atau 
periode waktu tertentu.

Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang 
dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga dilindungi 
berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi (seperti Appendiks I, 
II dan III CITES).

Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah telur, bagian tubuh, 
dan/atau produk turunannya (derivat). Huruf b) Yang dimaksud dengan jenis ikan 
yang tidak dilindungi adalah jenis ikan yang tidak dilindungi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan tetapi dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional 
yang diratifikasi (seperti Appendiks I, II dan III CITES).

Termasuk jenis ikan yang tidak dilindungi adalah jenis ikan yang tidak 
dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum 
internasional tetapi dalam perdagangan internasional diperlukan persyaratan dan 
proses administrasi sesuai dengan konvensi internasional (CITES). Ayat (2)Huruf a) 
Terancam punah, menunjukkan kondisi populasi jenis ikan tertentu yang mengalami 
ancaman kepunahan yang diakibatkan oleh faktor alami dan/atau aktivitas 
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manusia.
Huruf b) Langka, merupakan suatu kondisi jenis ikan tertentu yang kelimpahan 

stoknya terbatas.
Huruf c) Endemisitas, merupakan suatu keadaan dari jenis ikan tertentu yang 

memiliki sebaran terbatas. Huruf d) Penurunan jumlah populasi ikan di alam 
secara drastis, merupakan suatu keadaan dari jenis ikan tertentu yang berada pada 
habitat tertentu mengalami penurunan jumlah populasi dalam kurun waktu relatif 
singkat. Huruf e) Tingkat kemampuan reproduksi, merupakan kemampuan untuk 
berkembang biak dalam menghasilkan keturunan.
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LAMPIRAN 3:
Sekilas Tentang CITES

CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna And Flora) adalah suatu perjanjian internasional antar pemerintah. Tujuan 
konvensi ini adalah untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tentang 
tumbuhan dan satwa liar tidak akan mengancam kelestarian di alam.

Setiap tahun perdagangan internasional untuk tanaman dan satwa liar 
diperkirakan menghasilkan uang milyaran dollar dan melibatkan ratusan juta jenis 
tumbuhan dan satwa. Produk yang diperdagangkan bermacam-macam, mulai dari 
tumbuhan dan satwa hidup hingga produk turunan dari kehidupan liar tersebut, 
termasuk produk makanan, produk kulit eksotik, peralatan mesin dari kayu, kayu, 
cenderamata untuk turis dan obat-obatan. Eksploitasi dari beberapa jenis satwa dan 
tumbuhan sangat tinggi, dan perdagangan jenis-jenis tersebut, bersama dengan 
faktor-faktor lainnya seperti hilangnya habitat, dapat menyebabkan berkurangnya 
populasi jenis-jenis tersebut dan bahkan membawa beberapa jenis mendekati 
kepunahan.

Karena perdagangan tumbuhan dan satwa liar seringkali dilakukan lintas negara, 
maka upaya pengaturan membutuhkan kerjasama internasional untuk melindungi 
jenis tersebut dari pemanenan yang berlebihan. Saat ini telah banyak dibuat 
peraturan untuk bermacam-macam tingkat perlindungan bagi lebih dari 30.000 
jenis satwa dan tumbuhan, yang diperdagangkan sebagai spesimen hidup, maupun 
produk dan turunannya.

CITES adalah perjanjian internasional antar negara yang diikuti secara sukarela. 
Negara yang setuju untuk bergabung dalam Konvensi (menjadi anggota CITES) 
dikenal dengan nama negara para pihak atau negara anggota (Party). Walaupun 
CITES bersifat legally binding (mengikat) untuk semua Party –dengan kata lain 
negara-negara tersebut harus mengimplementasikan Konvensi – namun hal tersebut 
tidak berarti menggeser posisi hukum nasional. CITES memiliki kerangka yang harus 
dipatuhi oleh negara para pihak atau negara anggota, namun masing-masing 
negara harus mengadopsi peraturan dalam negeri untuk memastikan bahwa CITES 
diterapkan pada tingkat nasional. Indonesia telah meratifikasi konvensi CITES ini 
melalui Keppres 43 tahun1978. 

Bagaimana Cara Kerja CITES?
Fokus kerja CITES adalah perdagangan spesies pada lingkup internasional melalui 

suatu mekanisme tertentu. Suatu kegiatan impor, ekspor, re-ekspor dan introduksi 
jenis yang tercakup dalam Konvensi ini harus disahkan melalui perijinan. Setiap negara 
para pihak atau negara anggota harus menunjuk satu atau lebih Otoritas Pengelola 
(Management Authority) untuk mengatur suatu sistem perijinan, dan satu atau lebih 
Otoritas Ilmiah (Scientific Authority) untuk memberikan masukan kepada Otoritas 
Pengelola mengenai dampak dari perdagangan terhadap status suatu jenis.

Jenis-jenis yang terdaftar dalam CITES dimasukkan sesuai dengan tingkat 
perlindungan yang dibutuhkan.
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Appendiks I dan II
Appendiks I terdiri dari jenis yang mengalami ancaman kepunahan. Perdagangan 

spesimen dari jenis-jenis tersebut hanya diijinkan untuk keadaan tertentu.
Appendik II terdiri dari jenis yang belum mengalami ancaman kepunahan, namun 

perdagangannya harus dikontrol dengan tujuan untuk menghindari pemanfaatan 
yang tidak selaras dngan kelangsungan hidup mereka.

Conference of the Parties (CoP) yang merupakan forum yang mengeluarkan 
keputusan tertinggi dari Konvensi CITES dan terdiri dari seluruh negara anggota, 
telah menyetujui Resolution Confr. 9.24 (Rev.CoP13). Resolusi tersebut menjelaskan 
tentang seperangkat kriteria biologi dan perdagangan untuk menentukan apakah jenis 
tersebut sebaiknya dimasukkan kedalam appendiks I dan II. Dalam setiap pertemuan 
CoP, negara para pihak atau negara anggota mengajukan proposal yang didasarkan 
pada kriteria tersebut untuk melakukan amandemen (perubahan) terhadap kedua 
Appendiks. Proposal tersebut akan didiskusikan dan diputuskan melalui voting 
(pemungutan suara). Konvensi tersebut juga memungkinkan perubahan keputusan 
yang dilakukan melalui postal prosedur (melalui surat menyurat) diantara masa 
pertemuan CoP, namun prosedur ini jarang digunakan.

Appendiks III
Appendiks III terdiri dari jenis yang dilindungi oleh sekurangnya satu negara, 

yang telah meminta kepada CITES Party untuk membantu mengontrol perdagangan. 
Proses memasukkan suatu spesies ke Appendiks III memilki prosedur yang berbeda 
dibandingkan dengan Appendiks I dan II. Setiap Party berhak memuat amandemen 
unilateral.

Spesimen yang terdaftar dalam CITES dapat diimpor ke negara para pihak atau 
Negara anggota, diekspor atau re-ekspor dari negara anggota hanya jika dilengkapi 
oleh dokumen yang dipersyaratkan, dan diberikan surat ijin di pelabuhan masuk 
atau keluar. Satu negara dengan negara lain mungkin terdapat beberapa variasi 
persyaratan, sehingga selalu diperlukan pengecekan terhadap hukum nasional yang 
mungkin lebih ketat. 
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LAMPIRAN 4:
Sekilas Tentang IUCN Red List of Threatened Species

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), 
Species Survival Commission (SSC) selama lebih dari empat dekade telah menilai 
status konservasi dari jenis, anak jenis, varietas dan bahkan subpopulasi terpilih dalam 
skala global dengan tujuan untuk menyoroti taksa yang terancam oleh kepunahan, 
sehingga upaya konservasi terhadap taksa tersebut harus diprioritaskan.

IUCN Red List of Threatened Species memberikan data mengenai taksonomi, 
status konservasi dan informasi distribusi dari taksa yang secara global telah die-
valuasi dengan menggunakan www.iucnredlist.org/info/categories_criteria IUCN 
Red List Categories and Criteria. Sistem ini dirancang untuk menetapkan resiko 
kepunahan, dan tujuan utama oleh IUCN Red List adalah untuk mendaftar dan 
menyoroti taksa yang menghadapi resiko tinggi terhadap kepunahan (didaftar 
sebagai Critically Endangered/Kritis, Endangered/Genting dan Vulnerable/Rentan). 
IUCN Red List juga menyertakan informasi pada taksa yang dikategorikan sebagai 
Extinct/Punah atau Extinct in Wild/Punah di alam; taksa yang tidak dapat dievaluasi 
dikarenakan informasi yang tidak memadai (Data Deficient/Kurang Data); dan taksa 
yang mendekati ancaman punah atau dapat menghadapi kepunahan jika tidak ada 
program konservasi yang dilakukan secara terus menerus terhadap taksa spesifik 
(Near Threatened/Nyaris Terancam). Taksa yang setelah dievaluasi memiliki resiko 
kepunahan yang rendah diklasifikasikan kedalam Least Concern/kekhawatiran 
menimal.

 
Extinct/Punah

Suatu taksa yang dinyatakan punah ketika tidak ada keraguan lagi bahwa individu 
terakhir telah mati. Suatu taksa dinyatakan Punah jika dalam survei mendalam di 
habitat yang diketahui dan/atau di habitat yang berpotensi digunakan oleh jenis 
tersebut, dalam waktu yang tepat (siang/malam, musim, tahun) di seluruh daerah 
sebaran asli tidak berhasil ditemukan satu pun individu dari jenis tersebut. Survey 
tersebut perlu dilakukan dalam jangka waktu yang tepat untuk mengetahui siklus 
hidup dan tahapan hidup taksa tersebut.

 
Extinct in Wild/Punah di alam

Suatu taksa dinyatakan Punah di Alam bila taksa tersebut hanya dapat ditemukan 
di perkebunan, penangkaran, atau sebagai populasi alami (atau populasi) di luar 
sebaran aslinya. Suatu taksa dinyatakan Punah di Alam bila dalam pelaksanaan 
survey mendalam dalam waktu yang tepat (siang/malam, musim, tahun) di habitat 
yang diketahui dan/atau di habitat yang berpotensi digunakan oleh jenis tersebut 
tidak berhasil ditemukan satu pun individu dari jenis tersebut. Survey tersebut perlu 
dilakukan dalam jangka waktu yang tepat untuk mengetahui siklus hidup dan 
tahapan hidup taksa tersebut.
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Critically Endangered/Kritis
Suatu taksa dikatakan Kritis bila taksa ini menghadapi resiko kepunahan di alam 

sangat tinggi.
Contoh : Populasi sangat kecil > 50 individu dewasa dan memiliki peluang untuk 

punah > 50% dalam waktu 5 tahun
 

Endangered/Genting 
Suatu taksa dinyatakan Genting bila taksa ini menghadapi resiko kepunahan di 

alam sangat tinggi dalam waktu dekat. Contoh : Populasi sangat kecil > 250 individu 
dewasa dan memiliki peluang untuk punah > 20% dalam waktu 20 tahun.

Vulnerable/Rentan
Suatu taksa dikatakan Rentan bila jenis ini menghadapi resiko kepunahan di alam 

sangat tinggi dalam waktu dekat. Contoh : Populasi sangat kecil > 1000 individu 
dewasa dan memiliki peluang untuk punah > 10% dalam waktu 100 tahun.

Near Threatened/Nyaris Terancam
Suatu taksa dikatakan Nyaris Terancam bila setelah dilakukan evaluasi terhadap 

kriteria tidak memenuhi kualifikasi Kritis, Genting, atau Rentan, namun memiliki 
kemungkinan mendekati kualifikasi kategori terancam di masa mendatang. 

Lower Risk/Resiko Rendah
Suatu taksa dikatakan Resiko Rendah jika pada waktu dievaluasi terhadap kriteria 

tidak memenuhi kualifikasi Kritis, Genting, atau Rentan. Taksa yang termasuk dalam 
kategori Resiko Rendah dapat dipilah lagi menjadi tiga sub-kategori. 

Data Deficient/Kurang Data
Suatu taksa dinyatakan Kurang Data ketika tidak ada informasi yang cukup 

untuk membuat suatu peninjauan langsung ataupun tak langsung mengenai resiko 
kepunahannya berdasarkan distribusinya dan/ atau status populasinya. 

Not Evaluated/Tidak dievaluasi
Suatu taksa disebut tidak dievaluasi jika taksa tersebut belum dilakukan evaluasi 

terhadap kriteria yang ada.
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PERISTILAHAN

CLASS
Class atau kelas adalah suatu tingkat atau takson dalam klasifikasi ilmiah hewan dan 
tumbuhan dalam biologi. Tingkat ini berada di bawah Phylum dan di atas Ordo. 
Contohnya, Pisces adalah kelas untuk Scleropages formosus (Ikan Naga/Arwana), di 
mana phylumnya adalah chordata (hewan bertulang belakang) dan familinya adalah 
Osteoglossidae. 

ORDER
Ordo atau bangsa (Bahasa Latin: ordo, jamak ordines) adalah suatu tingkat atau 
takson antara kelas dan familia

FAMILY 
Family (Bahasa Latin: familia, jamak familiae), atau kadang disebut juga famili, suku, 
atau keluarga dalam klasifikasi ilmiah adalah suatu takson yang berada antara ordo 
dan genus. 

GENUS
Genus atau marga adalah salah satu bentuk pengelompokan dalam klasifikasi makhluk 
hidup. Anggota-anggota genus memiliki kesamaan morfologi dan kekerabatan yang 
dekat. Dalam sistem tatanama binomial, nama suatu spesies makhluk hidup terdiri 
atas dua kata: nama genus dan nama penunjuk spesiesnya. Misalnya, Scleropages 
formosus, nama ilmiah untuk spesies Arwana menandakan bahwa ikan tersebut 
tergolong ke dalam genus Scleropages.

SPECIES
Species atau spesies atau biasa disebut jenis adalah suatu takson yang dipakai dalam 
taksonomi untuk menunjuk pada satu atau beberapa kelompok individu (populasi) 
yang serupa dan dapat saling membuahi satu sama lain di dalam kelompoknya 
(saling membagi gen) namun tidak dapat dengan anggota kelompok yang lain. 

Spesies yang belum diketahui namanya/jenisnya dalam nama ilmiah disingkat dengan 
sp. (Contoh Scleropages sp. — berarti "sejenis Scleropages", jika jenisnya lebih dari 
satu disingkat dengan spp.).

EKOSISTEM
Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik 
antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu 
tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan 
hidup yang saling mempengaruhi.
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HABITAT
Habitat adalah tempat tinggal dan berkembangnya suatu spesies, serta merupakan 
lingkungan fisik yang ada di sekitar suatu spesies, atau populasi spesies, atau 
kelompok spesies, atau komunitas.

PISCES
Pisces atau ikan adalah anggota hewan bertulang belakang (vertebrata), berdarah 
dingin (poikilotermik), bersirip, hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan 
merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies 
lebih dari 27,000 di seluruh dunia.

MAMALIA
Mamalia atau binatang menyusui adalah kelas vertebrata yang terutama dicirikan 
oleh adanya kelenjar susu dan bernafas dengan paru-paru.

REPTILIA
Reptilia atau binatang melata adalah sebuah kelompok vertebrata yang berdarah 
dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. 

COELENTERATA
Coelenterata adalah hewan berongga bersel banyak yang memiliki tentakel serta 
tubuh simetris bilateral dan hidup di laut. Contohnya yaitu hydra, koral, polip dan 
jellyfish atau ubur-ubur.

MOLLUSCA
Mollusca adalah hewan bertubuh lunak tanpa segmen dan biasanya memiliki 
pelindung tubuh yang berbentuk cangkang yang terbuat dari zat kapur untuk 
perlindungan diri dari serangan predator dan gangguan lainnya. Contoh molluska : 
kerang, siput darat, siput laut.

CRUSTACEA 
Crustacea adalah hewan yang tidak bertulang belakang (avertebrata) dan berbuku-
buku (Arthropoda), hidup di air tawar atau laut, walaupun beberapa kelompok telah 
beradaptasi dengan kehidupan darat, seperti kepiting darat. Mayoritas dapat bebas 
bergerak, walaupun beberapa takson bersifat parasit dan hidup dengan menumpang 
pada inangnya. Contohnya : lobster, kepiting, udang, udang karang, serta teritip. 

ANATOMI
Anatomi berasal dari bahasa Yunani “anatomia”, yang berarti memotong adalah 
cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk 
hidup. 

SATWA 
Jenis satwa adalah jenis yang secara ilmiah disebut species atau anak-anak jenis yang 



JENIS-JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN MASUK DALAM APPENDIKS CITES 67

secara ilmiah disebut sub-species baik di dalam maupun di luar habitatnya.

OTORITAS KEILMUAN 
Dalam hal ini adalah Lembaga ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bertugas 
memberikan rekomendasi, memonitor izin perdagangan dan realisasi perdagangan, 
memberikan rekomendasi kepada Otoritas Pengelola, serta bertindak sebagai pihak 
yang independen memberikan rekomendasi terhadap konvensi internasional di 
bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar

OTORITAS PENGELOLA 
Dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan yang membuat legalisasi atas 
keberadaan Tumbuhan dan Satwa Liar di Indonesia. (Dan PP 60 2007 Departemen 
Kelautan dan Perikanan sebagai otoritas Pengelola Konservasi Sumber Daya Ikan)

SPESIMEN 
Spesimen adalah fisik tumbuhan dan satwa liar baik dalam keadaan hidup atau mati 
atau bagian-bagian atau turunan-turunan dari padanya yang secara visual maupun 
dengan teknik yang ada masih dapat dikenali, serta produk yang di dalam label atau 
kemasan dinyatakan mengandung bagian-bagian tertentu specimen tumbuhan dan 
satwa liar.

APPENDIKS 
Pengelompokan spesies terancam dalam CITES berdasarkan tingkat ancaman dari 
perdagangan internasional, dan tindakan yang perlu diambil terhadap perdagangan 
tersebut. 
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Catatan:


