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ABSTRAK
Penyu (Sea turtle) adalah salah satu satwa peninggalan dari zaman purba 110
juta tahun yang silam, penyu berhasil melewati zaman purba yang sampai saat
ini masih hidup di dunia termasuk juga di Aceh. Kehidupan penyu saat ini
mulai terancam punah akibat gangguan-gangguan oleh manusia, predator,
lingkungan maupun penyu itu sendiri. Penyu merupakan satwa langka yang
bukan hanya milik negara tertentu saja, akan tetapi menjadi milik dunia
sehingga semua bangsa di dunia berkepentingan untuk menjaga
kelestariannya. Berbagai upaya telah dan akan dilakukan guna
menyelamatkan hewan yang kini mulai langka itu oleh intansi yang
berwenang, diantaranya mengajak masyarakat yang berada di sekitar
habitatnya untuk ikut menjaga dan mengurangi pengembilan telur-telurnya.
Masyakarat akan sulit dilarang untuk pengambilan telur penyu karena hal itu
merupakan salah satu sumber mata pencaharianmasyarakat. Oleh karena itu
mengajak untuk mengurangi saja sehingga ada sebagian dari telur itu yang
menetas merupakan salah satu upaya dalam rangka pelestarian penyu.
Kata Kunci: Penyu, Pelestarian.
PENDAHULUAN
Wilayah Aceh merupakan wilayah yang kaya akan sumber Daya Alam baik
daratan, maupun Sumber Daya Alam yang sangat kaya. Sumber Daya Alam lautan
terdiri dari berbagai jenis ikan, kerang, udang, binatang menyusui dan binatang melata
yang mampu berenang hidup di laut. Penyu merupakan salah satu sumber daya alam
lautan yang terbukti mempunyai daya guna ekonomi yang baik. Seekor penyu
mengandung daging, karapas, tulang-tulang dan mampu menghasilkan puluhan butir
telur penyu (Nuitja, 1992).
Penyu (Sea turtle) adalah salah satu satwa peninggalan dari zaman purba 110
juta tahun yang silam, penyu berhasil melewati zaman purba yang sampai saat ini
masih hidup di dunia termasuk juga di Aceh. Kehidupan penyu saat ini mulai terancam
punah akibat gangguan-gangguan oleh manusia, predator, lingkungan maupun penyu
itu sendiri. Penyu merupakan satwa langka yang bukan hanya milik negara tertentu
saja, akan tetapi menjadi milik dunia sehingga semua bangsa di dunia berkepentingan
untuk menjaga kelestariannya.
Perburuan induk dan telur penyu masih marak terjadi di kawasan pantai
Lampuuk Aceh Besar yang disebabkan karena kekurangsadaran dan ketidaktahuan
masyarakat mengenai status keterlindungan penyu serta pesatnya pengembangan dan
pembangunan daerah pantai.Keunikannya tidak akan tampak lagi, di saat banyak dari
penduduk pantai merusak dan menjarah telur-telur meraka, memburu induk-induk
meraka dan merusak rumah-rumah mereka.
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Dipihak lain, masyarakat kabupaten Aceh Besar, terutama daerah Lhoknga dan
sekitarnya telah lama memanfaatkan telur penyu
untuk dikonsumsi maupun
dijual.Walaupun beberapa daerah pengeraman alami telur penyu jauh dari pemukiman
penduduk, namun tidak luput dari perburuan ilegal oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab dan kurang memahami tentang pelestarian hewan ini.Kondisi ini
menyebabkan semakin menurunnya populasi penyu khususnya di Aceh.
Selain itu kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat daerah lingkungan
alam
menjadi
berubah.
Banyak
kawasan
pantai
yang
merupakan
habitat keanekaragaman hayati pantai, kini dijadikan sebagai tempat objek wisata,
permukiman serta tempat industri.Kehadiran objek wisata dengan sarana dan prasarana
membuat lingkungan berubah, demikian pula ekosistemnya.Keadaan tersebut tentu saja
dapat mengakibatkan penyu enggan untuk bertelur di kawasan tersebut.Sehingga
keberadaan populasi penyu di daerah pantai menjadi terganggu.
Beberapa peneliti pernah melaporkan bahwa presentase penetasan telur hewan
ini secara alami hanya sekitar 50 % dan belum di tambah dengan adanya beberapa
predator-predator lain saat mulai menetas dan saat kembali kelaut untuk berenang.
Predator alami di daratan misalnya kepiting pantai (Ocypode saratan, Coenobita sp.),
burung dan tikus.Dilaut, predator utama hewan ini antara lain ikan-ikan besar yang ada
di lingkungan perairan pantai.
Ada 7 jenis penyu didunia oleh CITES (Convention Internasional Trade in
Endanger of Wild Flora and Fauna) dimasukkan sebagai hewan yang terancam punah,
dilindungi serta tidak dieksploitasi dalam bentuk apapun (Dermawan dan Andyana,
2003).
Di Indonesia terdapat enam dari tujuh jenis penyu yang hidup didunia. Keenam
jenis penyu diantaranya penyu hijau (Chelonia mydas), penyu sisik atau Hawksbill
(Eretmochelys imbricta), penyu lekang atau Olive ridley(Lepidochelys olivacae), penyu
belimbing atau Leatherback(Dermochelys coriacea), penyu pipih atauFlatback(Natator
depressus),dan penyu tempayan atau Loggerhead (Caretta caretta).Semua jenis penyu
tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang Negara PP 7/1999 tentang pengawetan
tumbuhan dan jenis satwa yang dilindungi (Direktorat Konservasi dan Taman Nasional
Laut, 2009).Akan tetapi, karena lemahnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum
telah menyebabkan eksploitasi perburuan dan pengambilan telur penyu terus
berlangsung.
Pengertian Pelestarian
Secara umum, pelestarian dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan
untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai
guna untuk dilestarikan. Menurut Pontoh (1992:36) mengemukakan bahwa konsep
awal pelestarian adalah konservasi yaitu upaya melestarikan dan melindungi sekaligus
memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa
menghilangkan makna kehidupan.
Penyu merupakan salah satu hewan yang tingkat populasinya kian menurun tiap
tahunnya. Padahal menurunnya populasi penyupun dapat menganggu keseimbangan
ekosistem laut Aceh.Saat ini, semua jenis penyu termasuk dalam kategori threatened
species dan dimasukan dalam daftar merah IUCN yang berarti terancam punah.
Beberapa jenis yang bertelur di pesisir perairan di Indonesia yang berstatus critically
endangered adalah penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang,dan penyu belimbing.
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Penyu berperan dalam menjaga stabilitas habitat lamun dan menyebarkan
nutrisi di perairan, termasukmenunjang kelimpahan keragaman ikan yang menjadi
sumber protein bagi manusia.Penyu adalah predator yang penting dalam jaringan dan
rantai makanan di laut.Seekor penyu betina menghasilkan ratusan butir telur, hanya
belasan tukik(bayi penyu) berhasil sampai ke laut kembali dan tumbuh dewasa.Itu pun
tidak memperhitungkan faktor perburuan oleh manusia dan pemangsa alaminya begitu
tukik tersebut menyentuh lautan.Penyu diburu tempurungnyauntuk cendramata.
Menurut Pakar penyu dari jaring Kuala Aceh, Rahmad menyatakan dalam
laporannya, sekitar 20 tahun lalu penyu bertelur hingga 10 induk, kini hanya tinggal
dua atau tiga induk. Dikahawatirkan 5 hingga 10 tahun mendatang kawasan pantai
Aceh tidak akan disinggahi penyu.
Sumber Daya Penyu
Penyu adalah dinausorus yang masih hidup hingga sekarang, penyu sudah ada
sejak 150 juta tahun yang lalu bahkan sebelum jaman dinausorus.Pada masa itu
Archelon yang berukuran panjang badan 6 meter, dan Cimochelys telah berenang di
laut purba seperti penyu masa kini.Perbedaannya, tulang-belulang dibagian punggung
belum begitu melebar dan belum semuanya menyatu membentuk tempurung yang
sempurna. Penyu memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung yang
memberinya ketangkasan berenang di dalam air.
Penyu pada umumnya melakukan migrasi dengan jarak yang cukup jauh dengan
waktu yang tidak terlalu lama.Jarak 3000 kilometer dapat ditempuh selama 58-73
hari.Penyu melakukan migrasi jauh antara tempat sumber makanan dengan lokasi
peneluran.Penyu laut mencari makanan di perairan yang di tumbuhi makanan atau alga
laut.Penyu laut dewasa bermigrasi ke daerah pantai peneluran pada periode musim
kawin.(Nuitja, 1992).
Penyu berbeda dengan kura-kura. Perbedaan penyu dengan kura-kura terletak
dimana mereka hidup, kura-kura hidup di darat sedangkan penyu hidup di laut tapi
terkadang muncul di darat untuk mengambil napas karena penyu bernapas dengan
paru-paru.Selain itu, perbedaan penyu dengan kura-kura adalah kura-kura dapat
memasukkan kepalanya kedalam tempurungnya.Sedangkan penyu tidak dapat
memasukkan kepalanya kedalam tempurungnya. Adapun perbedaan antara penyu dan
kura-kura, yaitu:
1. Dilihat dari bentuk kakinya, kaki penyu tidak berjari beda dengan kura-kura
kakinya itu membentuk jari
2. Penyu itu mengenal yang namanya “mudik”, penyu akan kembali ke tempat
kelahirannya ketika ia akan melahirkan, jadi kalau dia melahirkan diperairan
Aceh terus berpetualang di perairan Tasikmalaya pasti suatu saat ketika dia
akan melahirkan akan kembali ke tempat asalnya yaitu Aceh.
Penyu merupakan penjaga keseimbangan ekosistem laut karena dimana ada
habitat penyu pasti disana terdapat kekayaan laut yang melimpah. Penyu terdapat
disemua Samudra yang ada di dunia. Sejak jaman dahulu, nenek moyang penyu
Archelon dan Cimochelys sudah berenang dilaut purba. Penyu dapat berenang di dasar
laut karena mempunyai flipper pendayung untuk mengontrol gerakan dan kecepatan
dan juga mempunyai flipper belakang sebagai penyeimbang gerakan.Penyu setiap 2030 menit harus naik ke permukaan air untuk mengambil nafas karena penyu bernafas
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dengan paru-paru.Tubuh penyu lunak dan termasuk berdarah dingin, serta dilindungi
cangkang yang kuat, telinga penyu tidak terlihat tapi penyu mempunyai gendang
telinga yang terlindungi oleh kulit. (Supriyanto khafid/http://lomboknews.com)
Morfologi Penyu
Secara morfologi, penyu mempunyai keunikan-keunikan tersendiri
dibandingkan hewan-hewan lainnya.Tubuh penyu terbungkus oleh tempurung atau
karapas keras yang berbentuk pipih serta di lapisi oleh zat tanduk.Karapas tersebut
mempunyai fungsi sebagai pelindung alami dari predator. Penutup pada bagian dada
dan perut di sebut dengan Plastron. Ciri khas penyu secara morfologis terletak pada
terdapatnya sisik infra marginal (sisik yang menghubungkan antara karapas, plastron,
dan terdapat alat gerak berupa flipper). Flipper pada bagian depan berfungsi sebagai
alat dayung dan flipper pada bagian belakang berfungsi sebagai alat kemudi. Pada
penyu-penyu yang ada di Indonesia mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat dilihat dari
warna tubuh, bentuk karapas, serta jumlah dan posisi sisik pada badan dan kepala
penyu.
Penyu merupakan hewan pemakan segala (omnivore). Setiap jenis penyu
mempunyai makanan yang spesifik. Penyu mempunyai alat pencernaan luar yang
keras, untuk mempermudah menghancurkan, memotong dan mengunyah makanan.
Penyu sisik mempunyai bentuk kepala dan paruh yang meruncing untuk memudahkan
mencari makanan di terumbu karang. Penyu lekang merupakan salah satu penyu yang
bersifat karnivora. Paruhnya kuat dan besar untuk memangsa ikan, cumi cumi, uburubur, bintang laut, kepiting, udang dan kima (Raden Ario, dkk., 2016)
Penyu memiliki sepasang tungkai depannya yang berupa pendayung yang
memberinya ketangkasan berenag dalam air.Walaupun selama bertahun-tahun
berkelana di dalam air, sesekali hewan kelompok vertebrata itu tetapharus naik ke
permukaaan air untuk mengambil napas.Penyu pada umumnya bermigrasi dengan jarak
yang cukup jauh dengan waktu yang tidak terlalu lama.Jarak 3000 kilometer dapat di
tempuh 58-73 hari (Wikipedia, 2007).
Perkembangbiakan Penyu
Penyu mengalami siklus bertelur yang beragam mulai dari 2-8 tahun
sekali.Sementara penyu jantan menghabiskan seluruh hidupnya di laut, betina sesekali
mampir ke daratan untuk bertelur.Penyu betina menyukai pantai berpasir yang sepi dari
manusia, sumber bising dan cahaya sebagai tempat bertelur.Penyu betina menggali
lubang untuk bertelur dengan menggunakan sepasang tungkai belakangnya.Pada saat
mendarat untuk bertelur, gangguan berupa cahaya ataupun suara dapat menbuat penyu
mengurungkan niatnya dan kembali ke laut.
Penyu betina naik ke pantai untuk bertelur.Dengan kaki depannya, mereka
menggali lubang untuk meletakkan telur-telurnya.Kemudian mereka mengisi lubang itu
dengan telur-telurnya sebanyak kurang lebih 100 butir (bahkan mungkin
lebih).Kemudian mereka dengan hati-hati menutup kembali lubang tersebut dengan
pasir dan meratakan pasir tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan letak
lubang telurnya. Setelah proses melelahkan ini selama kurang lebih 1-3 jam berakhir,
mereka kembali ke laut.
Tidak banyak regenerasi yang dihasilkan seekor penyu, dari ratusan butir telur
yang dikeluarkan oleh seekor penyu betina, paling banyak hanya belasan yang berhasil
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sampai kelaut kembali dan tumbuh dewasa.Itupun tidak memperhitungkan factor
perburuan oleh manusia dan predator alaminya seperti kepiting, burung dan tikus di
pantai, serta ikan-ikan besar begitu tukik (anak penyu) menyentuh perairan dalam.
Habitat Penyu
Penyu hidup didua habitat yang berbeda yaitu di laut sebagai habitat utama bagi
keseluruhan hidupnya dan habitat darat digunakan penyu hanya pada waktu bertelur
dan penetasan telur.Habitat darat sebagai tempat peneluran (nesting ground) memiliki
beberapa karakteristik.Tempat yang cocok untuk penyu bertelur memiliki butiran pasir
tertentu yang mudah digali dan aman untuk melakukan penetasan.Warna pasir yang
biasa dijadikan tempat peneluran adalah warna keputih-putihan dan agak gelap (Nuitja,
1992).Pantai berpasir tebal dengan latar belakang hutan lebat dari jenis pohon pandan
(Pandanus tectorius), memberikan naluri penyu untuk bertelur.Menurut Nuitja (1992)
penyu hijau menyukai pembuatan sarang di bawah naungan pohon pandan laut, karena
perakaran pandan meningkatkan kelembapan, memberikan kestabilan pada pasir dan
memberikan rasa aman saat penggalian lubang sarang penyu.
Habitat laut merupakan tempat pendewasaan penyu. Perairan laut tempat hidup
penyu adalah lautan dalam terutama samudra kawasan tropis, dan tempat kediamannya
daerah yang relative dangkal, dimana daerah padang lamun masih ada. Daerah yang
lebih disukai lagi adalah daerah yang berbatu sebagai tempat menempel berbagai jenis
makanan penyu dan sebagai tempat berlindung.
Siklus Hidup Penyu
Seluruh spesies penyu memiliki siklus hidup yang sama. Penyu mempunyai
pertumbuhan yang sangat lambat dan memerlukan berpuluh-puluh tahun untuk
mencapai usia reproduksi. Penyu dewasa hidup bertahun-tahun di satu tempat sebelum
bermigrasi untuk kimpoi dengan menempuh jarak yang jauh (hingga 3000 km) dari
ruaya pakan ke pantai peneluran.Pada umur yang belum terlalu diketahui (sekitar 20-50
tahun) penyu jantan dan betina bermigrasi ke daerah peneluran di sekitar daerah
kelahirannya.
Perkawinan penyu dewasa terjadi di lepas pantai satu atau dua bulan sebelum
peneluran pertama di musim tersebut. Baik penyu jantan maupun betina memiliki
beberapa pasangan kimpoi. Penyu betina menyimpan sperma penyu jantan di dalam
tubuhnya untuk membuahi tiga hingga tujuh kumpulan telur (nantinya menjadi 3-7
sarang) yang akan ditelurkan pada musim tersebut. Penyu jantan biasanya kembali ke
ruaya pakannya sesudah penyu betina menyelesaikan kegiatan bertelur dua mingguan
di pantai.
Penyu betina akan keluar dari laut jika telah siap untuk bertelur, dengan
menggunakan sirip depannya menyeret tubuhnya ke pantai peneluran.Dampak
pemanasan global yang terbesar adalah perubahan iklim dunia.Menurut Davenpot
(1997) penyu sangat sensitif terhadap perubahan iklim mengingat karakteristik siklus
hidupnya dipengaruhi oleh temperatur, separti penentuan jenis kelamin embrio penyu,
keberadaan sumber makanan dan terlebih lagi penyu mempunyai pertumbuhan rata-rata
yang lambat sehingga sangat rentan terhadap ancaman dari lingkungan sekitarnya.
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Faktor Pendukung Pelestarian Penyu
Faktor pendukung adalah faktor yang membantu dalam upaya menjaga
kelangsungan hidupnya. Penyu telah terdaftar dalam daftar Apendik I Konvensi
Perdagangan Internasional Flora dan Fauna Spesies Terancam (Convention On
International Trade Of Endangered Spesies – CITES). Konvensi tersebut melarang
semua perdagangan internasional atas semua produk / hasil yang berasal dari penyu,
baik itu telur, daging maupun cangkangnya.
Selain itu, aturan perlindungan penyu juga tercantum dalam Undang-Undang
nomor 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Serta
Peraturan Pemerintah nomor 7/1999 tentang pelestarian jenis tumbuhan dan
satwa(Prihanta, 2007).Pemerintah Indonesia telah menetapkan perlindungan terhadap
populasi penyu melalui : Surat Keputusan Menteri Kehutanan, antara lain: No.
327/Kpts/um/5/1978 untuk penyu belimbing (Dermochelys coriacea) ; No.
716/Kpts/um/10/1980 untuk penyu lekang(Lepidochelys olivea) dan penyu tempayan
(Caretta caretta) ; No. 882/Kpts-II/1992 untuk penyu sisik (Eretmochelys imbricata)
dan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 untuk penyu hijau.( Tribowo E, 2001).
Faktor Alam Yang Mengancam Populasi Penyu
Masalah yang datang dari alam memang sulit sekali mengidentifikasinya. Hal
ini disebabkan karena kehidupan tidak lepas dari kondisi alam. Predator alami di
daratan misalnya kepiting pantai (Ocypode saratan, Coenobita sp.), burung dan tikus,
elang, biawak dan predator lainnya.Predator alami dilautantara lain ikan-ikan besar
seperti hiu, paus yang berada di lingkungan perairan pantai.
Terdapat beberapa faktor alam yang dapat mengancam telur penyu adalah
pemungutan telur dilokasi peneluran dan pemangsaan predator seperti biawak, babi
hutan, elang, ikan besar pada tingkat telur hingga anakan (tukik) (Triwibowo:1991).
Hanya 1 s/d 3% anakan yang mampu mencapai tingkat dewasa (Enrenfeld, 1974).
Ancaman lainnya dihabitat alami peneluran penyu adalah pemangsa alami.
Untuk penyu hijau, seekor Induk betina dapat melepaskan telur-telurnya sebanyak 60 –
150 butir, dan secara alami tanpa adanya perburuan oleh manusia, hanya sekitar 11
ekor anak yang berhasil sampai kelaut kembali untuk berenang bebas untuk tumbuh
dewasa. Beberapa peneliti pernah melaporkan bahwa presentase penetasan telur hewan
ini secara alami hanya sekitar 50 % dan belum di tambah dengan adanya beberapa
predator-predator lain saat mulai menetas dan saat kembali kelaut untuk berenang.
Predator alami di daratan misalnya kepiting pantai (Ocypode saratan, Coenobita sp.),
burung dan tikus. Dilaut, predator utama hewan ini antara lain ikan-ikan besar yang
berupaya di lingkungan perairan pantai.
Kondisi ini semakin menurunkan populasi penyu laut di lingkungan asli
mereka.Bila dibiarkan begitu saja, keunikannya tidak akan tampak lagi. Permasalahan
predator alami baik predator daratan maupun predator lautan yang memangsa baik
penyu, telur maupun tukik sangat sulit dihindari. Dengan demikian, kita hanya untuk
meminimalisasi hal tersebut yang bertujuan untuk menyelamatkan populasi penyu dari
predator alam.
Upaya Masyarakat Dalam Melestarikan Penyu
Berbagai upaya telah dan akan dilakukan guna menyelamatkan hewan yang kini
mulai langka itu oleh intansi yang berwenang, diantaranya mengajak masyarakat yang
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berada di sekitar habitatnya untuk ikut menjaga dan mengurangi pengembilan telurtelurnya. Masyakarat akan sulit dilarang untuk pengambilan telur penyu karena hal itu
merupakan salah satu sumber mata pencaharianmasyarakat. Oleh karena itu mengajak
untuk mengurangi saja sehingga ada sebagian dari telur itu yang menetas merupakan
salah satu upaya dalam rangka pelestarian penyu.
1. Menyangkut Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Pemburu Telur Penyu
Memang ini langkah awal dalam pencegahan, karena ini biang penyakitnya, usaha
berburu telur penyu diubah dan digantikan dengan ekonomi alternatif
lainnya.Seperti pengembangan rumput laut, pengembangan perikanan tangkap
lainnya dengan empang atau perikanan keramba kerapu.Perlu juga membentuk
koperasi dan usaha kredit kecil untuk peningkatan ekonomi masyarakat pemburu
telur.Langkah ini bisa menjamin keberlanjutan ekonomi eks pemburu penyu.Inisiasi
ini dapat melibatkan perbankan lokal dan Nasional dalam hal memberikan kredit
pada masyarakat pemburu telur.Memang saat ini, perburuan telur untuk ekonomi
karena tak sebanding dengan kehilangan penyu di laut bebas.
2. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi Penyu
Upaya pelestarian penyu bukan saja tanggung jawab BKSDAtetapi juga masyarakat.
Pelibatan masyarakat generasi muda secara aktif dalam upaya pelestarian penyu
merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memberi kesempatan bagi masyarakat
berperan aktif dalam pelestarian satwa penyu. Diharapkan masyarakat akan
memiliki kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya konservasi dan pelestarian
satwa penyu.Pemberdayan Masyarakat juga dilakukan melalui pembinaan daerah
penyangga. Kegiatan pembinaan daerah penyangga ini dillakukan dengan cara
pemberian bantuan usaha ekonomi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan
usaha ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Tujuan dari kegiatan ini
agar ekonomi masyarakat akan meningkat dan akan mengurangi tingkat
ketergantungan masyarakat terhadap sumber ekonomi yang berasal dari kawasan
konservasi. Dengan tidak tergantungnya masyarakat pada kawasan konservasi
diharapkan akan kawasan mengurangi gangguan dan tekanan dari masyarakat.
3. Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan salah satu upaya konservasi dalam rangka
perlindungan terhadap penyu.Dengan adanya penegakan hukum/sanksi bagi
pemburu telur penyu dan cangkang penyu. Perlu diusulkan peraturan sebagai
payung hukumpenegakan hukum dan sanksi yang tegas denagn tujuan untuk
memberikan efek jera terhadap para pelaku seperti pedagang telur penyu, pemasok
penyu,dan memutus jalur ekonomi distribusi telur penyu.
Kendala-kendala yang Dihadapi Masyarakat dalam Melestarikan Populasi Penyu
Hambatan atau kendala dalam melestarikan penyu diantaranya:
a. Pemanfaatan sumber daya penyu
Dalam pemanfaatan sumber daya penyu terjadi banyak penyimpangan yang
dilakukan dengan tidak memperhatikan asas pelestarian lingkungan hidup dan
keberlanjutan sumber daya tersebut.Hingga saat ini, pemanfaatan sumber daya
penyu masih belum mengikuti cara-cara yang baik dan benar, sehingga terjadi
ketidakseimbangan antara tingkat pemanfaatan dengan tingkat pertambahan
populasi. Eksploitasi yang berlebihan tanpa menghiraukan pelestariannya, akan
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menyebabkan status populasi di alam yang sudah langka itu semakin terancam
punah.
Tingginya permintaan penyu menyebabkan populasi penyu merosot
drastis.Kenyataan menunjukkan, jumlah penyu yang naik ke darat untuk bertelur di
beberapa pantai di Indonesia semakin berkurang setiap tahun.Hal ini juga
disebabkan karena penyu mempunyai daerah ruaya yang luas untuk mencari makan
dan bertelur di pantai-pantai berpasir.
b. Penangkapan dan Perdagangan Penyu Secara tidak sah (ilegal)
Adanya kegiatan penangkapan penyu di alam sulit dilakukan pengontrolan.Hal ini
karena pada umumnya daerah penangkapannya terletak di kawasan perairan yang
terpencil sehingga sulit untuk dijangkau, serta kurangnya sarana dan prasarana
pengawasan yang memadai.Di samping itu tingginya harga jual penyu mendorong
berbagai pihak untuk menangkap dan memperdagangkan penyu di berbagai daerah.
Hal yang sangat memprihatinkan adalah penangkapan terhadap penyu betina
maupun jantan yang dilakukan di perairan sekitar pantai peneluran, mengakibatkan
penyu semakin cepat akan menuju kepunahan, karena penyu-penyu tersebut adalah
penyu-penyu yang produktif. Tujuan yang ada di balik perdagangan penyu, antara
lain dimanfaatkan dagingnya untuk santapan lezat, ataupun diambil karapasnya
untuk dijadikan berbagai jenis suvenir dan lemaknya untuk bahan kosmetik. Apabila
kegiatan penangkapan penyu yang tidak mengindahkan kelestarian masih
berlangsung terus menerus, dikhawatirkan akan menimbulkan kelangkaan jenis yang
pada gilirannya nanti akan menyebabkan punahnya jenis-jenis penyu tersebut.
c. Maraknya konsumsi telur penyu (pemanfaatan telur penyu)
Walaupun dalam Peraturan Daerah sudah dicantumkan ketentuan ketentuan untuk
menetaskan telur sebagai upaya pelestarian (restocking), dan penutupan masa
pengambilan telur pada waktu-waktu tertentu atau sasi (cose season). Namun, dalam
kenyataannya para pengontrak masih banyak pengumpulan telur penyu secara tidak
sah, yang dapat mengakibatkan terancamnya populasi penyu di alam.
d. Mata pencaharian Masyarakat dan Pendapatan Daerah
Sampai saat ini sumber daya penyu masih merupakan salah satu sumber mata
pencaharian bagi beberapa kelompok masyarakat adat tertentu.Kegiatan perburuan
jarang dilakukan secara langsung di habitat pakan namun lebih intensif dilakukan di
habitat peneluran, dengan sasaran penyu betina dewasa ataupun telurnya, karena
induk penyu tidak berdaya ketika sedang bertelur sehingga sangat mudah
ditangkap.Di daerah tertentu terutama di lokasi-lokasi peneluran penyu yang sudah
dikontrakkan kepada pihak swasta merupakan salah satu pemasukan bagi
pendapatan daerah setempat.Namun pengaturan mengenai upaya pelestariannya
tidak jelas.
PENUTUP
Kehidupan penyu saat ini mulai terancam punah akibat gangguan-gangguan
oleh manusia, predator, lingkungan maupun penyu itu sendiri. Untuk itu perlu usaha
pelestariannya. Upaya pelestariannya dapat dilaksanakan dengan mengajak masyarakat
untuk tidak mengambil semua telur penyu di pantai. Hal lainnya yaitu dengan
pengembangan ekonomi alternative agar masyarakat pemburu telur penyu ada
pekerjaan lain yang menghasilkan.
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