sumber:www.oseanografi.lipi.go.id

Oseana, Volume XXII, Nomor 1, 1997 : 9 - 19

ISSN 0216-1877

STATUS PENELITIAN TERIPANG KOMERSIAL DI INDONESIA
Oleh
Aznam Aziz 1)
ABSTRACT
PRESENT STATUS OF THE COMMERCIALLY TREPANG RESEARCH IN INDONESIA. The holothurians are the most commercially important
group of echinoderms. It has been harvested for many years in many regions. In
Indonesian waters there are about 10 commercially important species. Most of the
research work on the holothurians are related only to taxonomy, some aspects of
ecology, and with little or no information on the other biological aspects. Biological
topics that are relevant to trepang fisheries such as recruitment, growth, longevity and
natural mortality are less known or evenly unknown. Recently due to over exploitation
caused severe and wide spread declines in stock of those holothurians. In the future
mariculture could be employed to enhance natural harvest. In this paper some
biological and ecological subjects in supporting the future mariculture are reviewed.
PENDAHULUAN

Sejarah perikanan teripang di Indonesia juga telah berlangsung sejak lama, ikhtisar
mengenai perikanan teripang di Indonesia
untuk masa sebelum perang kemerdekaan
telah ditulis oleh KONNINGSBERGER
(1904). Selanjutnya ikhtisar mengenai
perikanan teripang di Indonesia telah
ditulis oleh banyak pakar, seperti
SURYODINOTO (1954), AZIZ (1987),
NESSA & ARAHMAN (1988), SUSANTO
(1989), dan RACHMANSYAH & HANAFI
(1992).
Dalam ikhtisarnya AZIZ (1987),
melaporkan bahwa produksi teripang di Indonesia untuk masa sebelum perang
kemerdekaan berkisar antara 81 ton sampai
dengan 640 ton, kemudian meningkat antara

Menurut CONAND & SLOAN (1989),
perikanan teripang di dunia telah berlangsung
semenjak ribuan tahun yang lalu. Diperkirakan
produksi perikanan teripang dunia antara tahun
1978 sampai dengan tahun 1983 berkisar
antara 23.514 ton sampai 27.480 ton, dimana
negara hasil terbesar adalah Jepang dan Korea Selatan yang meliputi 40 sampai 60
persen dari produksi dunia. Sisanya diproduksi
bersama oleh negara-negara di kawasan IndoPasifik Barat. Status perikanan teripang di
dunia telah pula diikhtisarkan oleh berbagai
pakar antara lain oleh PANNING (1944),
SLOAN (1985), CONAND (1986), dan
CONAND & SLOAN (1989).
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198 ton sampai dengan 1.318 ton antara 1974
- 1984. Populasi teripang di Indonesia diduga
telah sangat menurun. Artinya populasi alami
saat ini berada jauh di bawah populasi alami
nonnal. Salah satu penyebab menurunnya
populasi teripang di perairan Indonesia adalah
akibat telah teijadinya kasus tangkap lebih.
Jenis-jenis teripang komersial terus diburu
tanpa memikirkan kemampuan repopulasi dan
teripang itu sendiri.
Untuk menanggulangi persoalan ini
perlu diambil langkah-langkah tertentu. Antara
lain adalah dengan melakukan atau
menentukan daerah konservasi untuk jenisjenis teripang ini. Artinya daerah tersebut
tertutup bagi nelayan pencari teripang.
Langkah ini perlu diambil untuk menjaga
jangan sampai punahnya teripang komersial
dari bumi Indonesia. Dalam hal ini cagar
alam laut yang telah ditentukan oleh PHPA
adalah merupakan salah satu altenatif dari
langkah konservasi tersebut. Usaha lain adalah
menggalakkan upaya budidaya teripang di
Indonesia. Usaha ini sangat penting terutama
untuk kepentingan restocking populasi alami.
Dalam pembicaraan selanjutnya lebih
ditekankan kepada aspek penlitian yang
menunjang upaya budidaya teripang tersebut.

teripang nanas (Thelonota ananas). Sedangkan
yang termasuk kedalam kategori sedang,
adalah teripang lotong dan bilalo yang
termasuk ke dalam marga Actinopyga. Jenisjenis lainnya termasuk kedalam kategori
rendah.
Habitat atau tempat hidup teripang
adalah ekosistem terumbu karang dan
ekosistem lamun, mulai dari zona intertidal
sampai dengan kedalaman 20 meter. Pada
umumnya teripang menyukai perairan yang
bersih dan jernih dengan salinitas laut normal
sekitar 30‰ sampai 33‰, dasar berpasir
halus dengan tanaman pelindung (jenis-jenis
lamun), terlindung dari hempasan ombak dan
lingkungan hidupnya kaya akan kandungan
detritus (busukan lamun dan algae).
Pada umumnya teripang tersebar
mengikuti penyebaran pulau-pulau karang.
Penghasil teripang yang utama adalah daerah
Riau, Lampung, Sulawesi, Nusa Tenggara
Barat dan Timur, Maluku dan Irian Jaya.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang habitat, dan sebaran teripang lebih lanjut dapat
ditelusuri dari ikhtisar BAKUS (1973).

PENGENALAN JENIS, HABITAT DAN
SEBARAN TERIPANG KOMERSIAL
DI INDONESIA

Aspek Ekologi
Penelitian mengenai aspek ekologi
cukup banyak dilakukan di Indonesia dan
merupakan bentuk penelitian yang paling
umum. Pada umumnya dilaporkan tentang
komposisi jenis, habitat, kepadatan dan aspek
ekologi lainnya. Hasil penelitian aspek ekologi
ini telah dilaporkan oleh banyak pakar Indonesia, antara lain oleh TAMANAMPO dkk.
(1989), ANDAMARI dkk. (1989) dan
PRAHORO & SUPRAPTO (1991). Tulisantulisan ini yang berkaitan dengan hal ini
dapat dilihat pada Tabel 1.

STATUS PENELITIAN ASPEK
BIOLOGI

Di perairan Indonesia saat ini terdapat
sekitar 24 jenis teripang komersial. Teripang
komersial ini termasuk kedalam kelas
Holothuroidea, suku Holothuriidae dan
Stichopodidae. Jenis teripang yang termasuk
kedalam kategori utama adalah teripang pasir
atau teripang putih (Holothuria scabra),
teripang susuan (Holothuria nobilis), dan
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Tabel 1. Beberapa aspek penelitian teripang komersial yang telah dilakukan di perairan
Indonesia.
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Tabel 2. Kepadatan relatif berbagai jenis teripang komersial di kawasan Indo Pasifik Barat
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Di perairan Indonesia kehadiran
teripang komersial ini mulai langka dan
populasi alaminya relatif sangat rendah. Dari
telusur pustaka didapatkan kepadatan teripang
komersial ini berkisar antara 0.03 individu
sampai dengan 1,38 indv/m2. Untuk
pembanding dapat dilihat dari hasil penelitian
pakar teripang di luar negeri, dimana
kepadatan teripang komersial ini berkisar
antara 0,07 individu sampai dengan 52
individu/M2. Untuk jelasnya dapat dilihat
pada tabel 2.

SLOAN (1985), daerah Indo Pasifik Barat
(termasuk Indonesia), adalah merupakan
daerah penghasil teripang yang penting, Tetapi
sangat disayangkan penelitian yang
menyangkut aspek bilogi teripang komersial
sangat jarang dilakukan di daerah ini.
Penelitian ini justru lebih berkembang di
Jepang, USA dan Eropa. Penelitian mengenai
daur reproduksi teripang komersial di kawasan
Indo Pasifik Barat, antara lain ditulis
KRISNAWAMY & KRISHNAN (1967),
COWAN & GOMEZ (1982), CONAND
(1981, 1982 dan 1986), dan CHEN (1989).
Diperairan Indonesia penelitian mengenai daur
reproduksi teripang ini sangat jarang
dilakukan. Studi pendahuluan mengenai
reproduksi teripang lotong dari pulau Pan
telah dilaporkan oleh DARSONO (1988).
Untuk penelitian budidaya, pengenalan musim
memijah adalah sangat penting untuk induksi
buatan. Kemungkinan berhasil diinduksi saat
musim memijah akan membantu kesuksesan
penelitian budidaya teripang ini. Ikhtisar
mengenai musim memijah ini dapat dilihat
pada tabel 3. Tulisan yang menyangkut tulisan
aspek biologi dan daur reproduksi teripang di
daerah tropis telah ditulis oleh TUWO &
NESSA (1991).

Aspek pakan teripang dewasa
Cara makan dan jenis pakan untuk
teripang dewasa sangat penting di dalam
usaha budidaya. Makanan teripang dewasa
yang paling utama adalah detritus dan
kandungan zat organik di dalam pasir.
Sedangkan plankton, bakteri, dan biota
mikroskopis lainnya adalah sebagai makanan
pelengkap. Teripang suku Holothuridae dan
suku Sticopodidae mempunyai 18 sampai 20
tentakel pendek berbentuk perisai (peltate).
Tentakel ini dikenal juga sebagai tentakel
bukal. Tentakel ini dijulurkan kedalam pasir
di sekitar mulut teripang tersebut, kemudia
ditarik kedalam rongga mulut Cara makan
seperti ini jelas menunjukkan biota ini
termasuk kedalam deposit feeder atau pemakan
endapan. Kemampuan teripang untuk
menangkap plankton adalah sangat terbatas.
Informasi lebih lengkap mengenai cara makan
dan jenis pakan teripang telah diikhtisarkan
oleh MASSIN (1982).

Aspek budidaya
Usaha budidaya teripang yang telah
dikenal di Indonesia saat ini adalah berupa
usaha budidaya pembesaran. Usaha budidaya
pembesaran ini dapat dilakukan di habitat
alami ataupun di tambak-tambak. Teripang
muda dengan ukuran dan berat tertentu
dipelihara dalam kurung atau hampang selama
8 sampai 10 bulan akan menghasilkan teripang
usia panen. Di Indonesia biasanya budidaya
pembesaran ini dikenal di daerah Sulawesi
selatan dan Sulawesi Tenggara. Pada umumnya
pada usaha budidaya pembesaran ini diberikan

Aspek daur reproduksi
Salah satu aspek yang penting untuk
menunjang usaha budidaya teripang adalah
dengan mengenai daur reproduksinya. Hal ini
dimaksudkan untuk mengetahui dengan tepat
saat yang cocok untuk induksi buatan. Menurut
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makanan tambahan berupa campuran dedak
dan kotoran ayam (NESSA & ARAHMAN
1988). DI India usaha budidaya pembesaran
ini dilakukan tanpa memberikan makanan
tambahan, dan terbukti juga cukup berhasil
(ANONIMUS 1978). Selanjutnya SLOAN &
UKTOLSEYA (1993), merekomendasikan
agar tidak memberikan makanan tambahan.
Menurut kedua pakar tersebut pengaruh
makanan tambahan tersebut terhadap teripang
tidaklah begitu jelas. Justru pemberian pupuk
kandang pada usaha budidaya pembesaran
habitat alami bisa menyebabkan dampak
negatif terhadap pertumbuhan karang batu.
Mereka menyarankan budidaya sistem
hampang ini asal dilakukan di habitat yang
tepat dan kaya akan detritus alami, juga akan
memberikan hasil yang diharapkan. Penelitian
budidaya sistem hampang ini telah ditulis
oleh beberapa pakar, antara lain oleh
SUSANTO (1989), YUSRON (1989),
RONDO (1991), SUDRAJAT & DAUD
(1992), dan HUKOM & PELLU (1992).
Selain budidaya sistem hampang,
dikenal juga pembesaran teripang di tambaktambak. Usaha ini dapat pula berupa usaha
tupang sari. Dalam hal ini teripang ini
dibesarkan pada tambak penanaman algae
jenis Gracilaria spp. Usaha ini dilaporkan
cukup berhasil di Tsingdao, RRC (JUHAI &
BO 1989). Di Indonesia usaha budidaya
pembesaran sistem tupang sari ini telah dirintis
oleh Balai Budaya pantai Maros, Sulawesi
Selatan (DAUD 1992).
Penelitian budidaya teripang secara
terpadu, atau budidaya secara lengkap telah
mulai dilakukan di Taiwan, RRC, Korea,
India dan Jepang. Dalam hal ini diperkenalkan
teknik induksi buatan, pemeliharaan larva,
dan pemberian pakan yang cocok untuk larva
terpang tersebut. Namun demikian usaha ini
dipandang kurang menguntungkan dalam segi

ekonomi, karena waktu yang dibutuhkan dari
saat fertilisasi sampai masa panen adalah
sekitar dua tahun. Di Jepang dan Taiwan
usaha budidaya terpadu ini diunjukkan untuk
memperkaya stock alami teripang. Teripang
muda hasil hatchery ditebarkan di daerah
cagar alam laut, atau di daerah konservasi
lainnya. Di Indonesia usaha penelitian
budidaya terpadu ini telah dirintis oleh Sub
balai budidaya laut di Lampung. Usaha ini
masih dalam taraf pengujian di bak percobaan,
karena tingkat kelulus hidupan larva teripang
masing sangat rendah. Dalam hal ini diduga
makanan larva teripang tidak cocok. Untuk
menanggulanginya dimasa mendatang akan
dirintis kerjasama penelitian budidaya laut
Lampung dengan P3O-LIPI. Hasil penelitian
sub balai budidaya laut Lampung ini telah
dilaporkan oleh NOTOWINARTO & PUTRO
(1991, 1992).
Catalan tentang tata nama teripang
Tata nama teripang telah diatur oleh
kode tata nama internasional untuk zoologi.
Dalam hal ini revisi sistematika teripang suku
Holothuriidae telah dilakukan oleh ROWE
(1969). Walaupun nampaknya sepele, tetapi
penggunaan nama ilmiah yang tepat dan
benar harus dibudidayakan oleh para pakar
kita. Hal ini mengingat, bahwa pada suatu
saat tulisan kita akan sampai pada pakar
asing. Maka sangatlah janggal bila kita masih
bertahan kepada nama ilmiah yang sudah
tidak valid, atau telah dipindahkan ke dalam
marga lain, berikut ini disampaikan beberapa
nama yang sudah tidak valid, atau jenis
tertentu dipindahkan ke dalam marga lain :
Holothuria vagabunda, nama ini tidak
valid berdasarkan status prioritas waktu, nama
ini dianggap sinonim dengan Holothuria
leucospilota. Nama yang belakangan ini dalam
skala prioritas waktu adalah lebih tua dari
nama vagabunda.
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Stichopus ananas, jenis ini telah
dipindahkan ke dalam marga Thelonota. Jadi
penulisan yang benar untuk jenis ini adalah
Thelonata ananas.
Hal yang penting juga untuk dicatat
adalah pengenalan sebaran geografis yang tepat,
sehingga dalam laporan untuk teripang di
Indonesia jangan sampai terdapat nama teripang
dari Atlantik dan seterusnya. Sebagai pedoman tata
nama sederhana untuk Indonesia dapat dipakai
buku identifikasi CLARK & ROWE (1971).
DR. A.M. CLARK adalah salah satu pakar
yang duduk dalam komisi tata nama untuk
zoologi, sedangkan DR. F.W.E. ROWE adalah
penuiis revisi suku Holothuriidae.

terutama dalam pencarian pakan teripang yang
cocok dalam rangka mempertinggi tingkat
kelulushidupan larva.
7. Dimasa mendatang perlu dipikirkan
penelitian rekayasa genetika untuk
memperpendek usia panen teripang, untuk
meningkatkan efisiensi budidaya teripang
terpadu.
8. Diminta perhatian para pakar untuk
penulisan nama ilmiah teripang secara
tepat dan benar.
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