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. 30.1032. Pantai Perancak di Kabnpaten Jembrana. Bali sebagai Habitat
Peneluran Penyu Lekang (Lepidachelys oli~,aceaE.). Dibawalk bimbingan Ir. Agus Priyoeo, MS
dan Drs. lsmu Sutanto Snwelo.

Populasi penyu laut di Indonesia kini cenderung semakin menurun akibat perburuan dan
kurangnya upaya perlindungan di habitatalaminya. Perbuman yang terns berlanjut ini didorong oleh
nilai ekonomis penyu, baik daging, telur maupun karapasnya. Daging penyu merupakan bagian dari
sajian makanan utama dalam upacara adat Bali dan bagian karapas dipergunakan sebagai bahan baku
untuk industri kerajinan barang-barang suvenir. Penangkapan penyu laut yang berlebihan dan
peningkatan kemsakan pantai yang menjadi habitat peneluran penyu laut karena aktifitas manusia
terutama untuk kepentingan wisata bahari menyebabkan terancamnya kelestarian penyu laut di alam.
Untuk menjaga kelestarian penyu laut tersebut perlu adanya usaha konservasi secara ii~-si/trdan ex-.sin1
yang didukung dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik Pantai Perancak, lembrana
sebagai habitat peneluran penyu lekang yang meliputi keadaan fisik dan biologi, keadaan populasi
penyu lekang yang bertelur dan gangguan akibat kegiatan manusia sena cara pengelolaan Pantai
Perancak, Jembrana sebagai habitat peneluran penyu lekang yang hams dikonservasi. Hasil penelitian
ini diharapkan berguna untuk mendukung upaya konservasi penyu laut dengan peran yang aktif dari
masyarakat sekitar pantai.
Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan Maret 1999 di Pantai Perancak yang
secara administratif berada dalam wilayah Desa Perancak, Kec. Negara, Kab. Jembrana - Bali.
Parameter yang diamati adalah sebagai berikut : kondisi fisik pantai, kondisi biotik pantai, aspek
biologi penyu lekang, faktor pemsak habitat dan persepsi masyarakat.
Panjang Pantai Perancak secara keseluruhan adalah 4000 m dan mempakan pantai berpasir.
Lebar rata-rata Pantai Perancak diukur pada saat sumt terendah adalah 47,60 m (berkisar antara 30 140 m) dan pada saat pasang tertinggi 14,30 m (berkisar antara 0 23.80 m). Kemiringan rata-rata
adalah 5,16O (berkisar antara 2,9O 7,9O). Pasir didominasi oleh fraksi pasir halus (38.89%) dan
sedang (35,31%) dengan wama pasir kehitaman serta kadar air rata-rata 14.59%. Pasir dengan tekstur
demikian tidak terlalu padat sehingga mudah untuk penggalian lubang sarang dan tidak mudah mntuh.
Vegetasi tingkat pohon didominasi oleh kelapa (Cocos nlrcfera) INP 214,67% karena lahan
di sekitar pantai mempakan perkebunan ketapa milik masyarakat Perancak. Wam (Hibiscirs fiIiace1rs)
dengan INP 53,85% memiliki kegunaan yang beragam antara lain sebagai pakan ternak sapi dan
memiliki pertumbuhan yang cepat. Tumbuhan bawah yang dominan adalah pandan (Partdartas
lecloritrs) dan rumput lari (Spirtfex Iilloretrs).
Ukuran penyu lekang yang bertelur di Pantai Perancak memiliki panjang karapas rata-rata 66
cm (n = 3) dengan kisaran antara 60 - 72 cm dan lebar karapas rata-rata 63 cm (n = 3) yang berkisar
antara 58 - 69 cm. Panjang dan lebar karapas yang relatif sama antara penyu lekang di Pantai
Perancak dan Pantai Marengan,
TN. Alas Punvo dikarenakan oleh letaknya yang berdekatan hanya
terpisah oleh selat dan persamaan karakteristik pantai serta diperkirakan penyu yang bertelur di Pantai
Perancak juga bertelur di Pantai Marengan dan pembuktian dengan penandaan (lagging) di kedua
pantai.
Sarang terletak di daerah supratidal dengan jarak dari vegetasi rata-rata 2,27 m (0.25 - 4 m ;
n = 10) dan jarak dari pasang tertinggi dengan rata-rata 4,47 m (0,3 - 8,7 m ; n = 10). Ukuran sarang
penyu lekang yang bertelur adalah sebagai berihut : panjang sarang, rata-rata 72,67 cm (71 - 75 cm ;n
= 3) dan lebar rata-rata 69 cm (64 - 73 cm ; n = 3) serta kedalaman lubang telur rata-rata 35 cm (33 38cm;n=3).
Sampai Juni 1999 penyu lekang yang mendarat bejumlah 14 dan bertelur bejumlah 10 ekor
dengan jumlah telur 907 butir (diameter rata-rata 3.65 cm ; n = 120) sedangkan untuk jenis penyu
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lainnya, hanya ditemukan sekali penyu sisik yang bertelur (pada Januari 1997). Persentase
keberhasilan penetasan telur penyu di sarang semi alami berkisar antara 65.33% - 74,90% (penetasan
tahun 1997-1998), rendahnya persentase disebabkan kurang pengalaman dari kelompok pelestari
penyu, perbedaan waktu pengambilan yang panjang dan suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi dari
suhu optimal (28" - 3Z0 C). Pantai Perancak memiliki musim bertelur penyu antara bulan April Sept~mberdengan puncak peneluran pada bulan luni - Juli.
Gangguan terhadap penyu dan habitat peneluran penyu berasal dari satwa predator (anjing,
kepiting pantai), Fdktor alam (abrasi pantai) dan aktititas manusia (pengambilan telur oleh nelayan,
penangkapan penyu di laut dan yang mendarat, pencemaran pantai). Wisata bahari belum menunjukan
ha1 yang berdampak negatif karena jumlah wisatawan yang berkunjung relatif kecil serta lokasi pantai
yang jauh dari jalan utama. Penyu lekang dapar dijadikan sebagai obyek wisata terbatas karena
memiliki perilaku yang tidak takut terhadap cahaya, manusia dan suara.
Kegiatan pengelolaan penyu di Pantai Perancak dilakukan oleh Kelompok Pelestari Penyu
Kurma Asih dengan bimbingan dari WWJ: Wallncea Rioregio~l dan Sub Seksi KSDA Jemhrana.
Program kerja KPP Kurma Asih adalah : pengamatan dan pendataan penyu, penangkaran dan
monitoring penyu (penyelamatan telur, penetasan telur, pembesaran, monitoring tukik dan pelepasan
tukik), penyuluhan pelestarian penyu dan perlindungan pantai. Pembesaran tukik memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk lebih mengenal penyu lekang dan memahami bahwa
pertumbuhan penyu itu sangat lambat serta memperbesar harapan hidup tukik tenebut bila dilepas ke
laut. Minimnya dana operasional, sarana yang kurang dan belum sepenuhnya dukungan dari Pemda
Jembrana mempakan kendala yang dihadapi oleh KPP Kurma Asih.
Persepsi masyarakat Desa Perancak secara umum berdasarkan hasil wawancara terhadap 63
koresponden menunjukkan hasil yang relatif lebih baik. Untuk aspek pengenalan penyu lekang (ciriciri dan pemanfaatannya) yaitu 23,81% mengenal dengan baik sedangkan 74,60% hanya mengetahui
dari warna karapas. Perlindungan penyu menunjukkan bahwa 33.33% responden setuju adanya
perlindungan dan pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran tetapi 61.90% responden setuju
perlindungan dan sanksi dengan pesyaratan diperbolehkan menangkap penyu hanya untuk keperluan
upacara adat. Partisipasi masyarakat terhadap konservasi penyu menunjukkan 60,32% responden
terlibat dalam kegiatan konservasi penyu di Pantai Perancak. Persepsi umum yang relatif baik ini
dikarenaka<telah berjalannya penyuluhan yang intensif oleh WWF Wallacea Bioregiotr dan instansi
terkait (Sub Seksi KSDA Jembrana, Dinas Perikanan Jembrana).
Perlunya pengawasan yang lebih ketat saa! musim bertelur untuk menghindari dari perburuan
penyu dan telurnya. Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana penangkaran penyu,
peningkatan kegiatan pelestarian penyu, penelitian yang lebih lanjut untuk memperoleh informasi yang
lengkap tetntang penyun di Pantai Perancak dan dukungan dari Pemda setempat untuk kegiatan
pelestarian penyu dan lingkungan di kawasan Jembrana.
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