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Pendahuluan 

 Penangkaran merupakan sebuah praktek yang umum dilakukan dalam 

Konservasi Penyu untuk melindungi telur-telur penyu yang terancam di habitat 

alami.   

 Peran dan keefektifan penangkaran bagi konservasi telah menjadi bahan 

perdebatan.  

 Pemindahan telur dan Pembesaran tukik telah dikritisi sebagai teknologi 

‘separuh jalan’.  

 Problem-problem yang muncul pada program penangkaran penyu: biaya 

tinggi, kebutuhan akan staf yang terlatih dan terpercaya, biaya yang 

mencukupi untuk keberlanjutan penangkaran, keberhasilan tetas yang tidak 

konsisten, efek terhadap genetika penyu, hilangnya keragaman genetik, dan 

efeknya terhadap jenis kelamin yang dihasilkan dari penangkaran.  

 Sistem penentuan jenis kelamin pada vertebrata: GSD dan ESD.  

 Penyu: Temperature - Sex Determination (TSD). 

 Status Penyu Lekang (IUCN):  Vulnerable 

 Distribusi:   tersebar luas di daerah tropis.  

 Terbatasnya studi mengenai biologi dan ekologi peneluran penyu lekang 

(khususnya penyu yang bertelur secara soliter).  

 Terbatasnya studi mengenai lingkungan mikro sarang penyu lekang khususnya 

mengenai Temperature - Sex Determination (TSD) di habitat alami. 

 Suhu selama masa inkubasi juga mempengaruhi keberhasilan tetas, lama 

masa inkubasi, ukuran, morfologi dan fisiologi serta perilaku tukik yang 

dihasilkan.  

 Dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam bagi konservasi dan manajemen 

penyu lekang khususnya di Taman Nasional Alas Purwo. 



 

 
2 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

Untuk melihat aspek biologi, ekologi dan manajemen penyu lekang di Taman 

Nasional Alas Purwo (TNAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana perbedaan suhu sarang di kandang penetasan dan di habitat 

alami? 

2. Apa jenis kelamin yang diperkirakan dan bagaimana kualitas tukik penyu 

lekang yang dihasilkan dari kandang penetasan dan di habitat alami?  

3. Apa predator utama  telur penyu lekang di habitat alaminya? dan seberapa 

besar tekanan pemangsaan di habitat alaminya?  

4. Jenis program mitigasi apa yang dapat diterapkan manajemen TN untuk 

mengurangi tekanan pemangsaan jika habitat alami menunjukkan keberhasilan 

tetas yang lebih baik dibandingkan kandang penetasan?  

5. Sejauh mana waktu dan jenis media transfer telur mempengaruhi keberhasilan 

tetas dan juga kualitas tukik yang dihasilkan dari penangkaran?  

6. Apa implikasi dari praktek penangkaran di bawah skenario manajemen yang 

berbeda (alam vs penangkaran) terhadap perlindungan populasi penyu lekang 

jangka panjang di TNAP ?  



 

 
3 

Metode Penelitian 
 Lokasi Penelitian  

 Konservasi Penyu di TNAP 

 Karakteristik dan Lingkungan Sarang Penyu Lekang  

 Pemindahan telur ke Penangkaran  

 Kelimpahan predator 

 Kualitas Tukik 

 

Kondisi Pantai Peneluran 

 Suhu pantai peneluran diukur dengan menggunakan ibutton data loggers di 

empat tempat yang berbeda (Pancur, Peg 70, Gudang Seng, Pasir Besi). 

 2 ibutton ditanam di tengah kandang penetasan 1 dan 2 

 Ibutton ditanam pada kedalaman 40 cm.  

Klasifikasi Sarang 

 Sarang Alami: dibiarkan di alam untuk menetas secara alami tanpa adanya 

perlindungan. 

 Sarang alami (diproteksi) :  dibiarkan di alam untuk menetas secara alami 

dengan kawat berbentuk silinder selama masa inkubasi. 

 Sarang penangkaran:  dipindahkan ke penangkaran.  

Karakteristik Sarang 

 Diameter Sarang  

 Kedalaman sarang (atas dan bawah telur) 

 Jumlah telur  

 Jarak dari sarang ke vegetasi,  air laut dan batas pasang tertinggi. 

 Letak sarang di pantai  

 Warna pasir  

 Jejak predator di sekitar sarang alami  

 Lokasi setiap sarang yang ditemukan direkam dalam GPS 

Lingkungan Sarang 

 Pada masa awal inkubasi, sebuah ibutton  ditanam ± 40 cm di tengah 

kelompok telur  

 Suhu direkam setiap 2 jam selama masa inkubasi. 

 Data logger (ibutton) digunakan untuk merekam suhu masa inkubasi, 

menghitung masa inkubasi dan untuk memprediksi rasio jenis kelamin tukik 

yang dihasilkan dalam satu sarang.  
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Keberhasilan tetas, perbandingan jenis kelamin, dan Verifikasi 

jenis kelamin 

 Keberhasilan tetas:   jumlah telur yang ditanam – jumlah tukik yang berhasil 

keluar dari sarang  

 Metode tidak langsung untuk menentukan perbandingan jenis kelamin   

suhu sarang pada masa inkubasi  

 Verifikasi jenis kelamin  tukik yang ditemukan mati di dalam sarang melalui 

analisis histologi di laboratorium.  

Pemindahan Telur 

• Waktu pemindahan telur yang berbeda:   pemindahan telur <2 jam dan setelah 

> 2 jam telur dikeluarkan oleh induk. 

• 3 perlengkapan angkut yang berbeda : boks gabus, kantung plastik, dan ember 

• Telur-telur dipindahkan ke penangkaran dengan menggunakan sepeda motor. 

• Metode umum dalam penanganan, pengangkutan,  dan penanaman telur akan 

distandarisasi. 
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Predasi 

 Melakukan survei dengan membuat plot  di atas pasir (passive soil plots). 

 Panjang pantai yang disurvei 15 km. 

 Pantai dibagi menjadi bagian timur dan bagian barat. 

 Jumlah plot sepanjang pantai adalah 31 plot.  

 Jarak antar plot 500 m. 

 Lokasi setiap plot direkam dalam GPS dan ditandai oleh bambo panjang 

dengan pita jingga. 

 Plot diletakkan di sepanjang bagian bawah vegetasi namun di atas garis 

pasang tertinggi. 

 Ukuran plot 2 m x 3 m 

 Jumlah jejak predator akan dihitung dan dicatat. 

Analisis data 

 One-way ANOVA:  menguji perbedaan antar sarang dan antar dalam sarang 

(untuk memperkirakan random effects dan Intra-class correlation). 

 MANOVA : menganalisa hubungan antara morfologi dan gerakan lokomotor 

antar dalam sarang (pada tingkat individu) (untuk memperkirakan Partial 

Correlation) 

 Pearson Correlation Coefficient & Weighted Regression Analysis :   

menganalisa hubungan antara masa inkubasi, jumlah telur, keberhasilan tetas, 

suhu, morfologi dan performa/kualitas tukik.  

 Menggunakan software PASW Statistics version 18.0 dalam pengolahan data 
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Analis Kemungkinan Hidup Populasi (PVA) 

 

 

 

 

Musim peneluran 2009 

HASIL SEMENTARA 
 

Karakteristik sarang penyu lekang di TNAP 

Karakteristik Mean±SD (Min-Max) 

Kedalaman sarang bag. atas (cm) 22.6±5.5 (10-35) 

Kedalaman sarang bag. bawah (cm) 40.2±3.8 (23-51.5) 

Diameter sarang (cm) 27.9±5.8(12-52) 

Jarak sarang dari air laut (m) 33.3±15.9 (6-72) 

Jarak sarang dari pasang tertinggi (m) 7.03±5.9 (-5-21.6) 

Jarak sarang dari vegetasi (m) 6.6±4.7 (0-31) 
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Profil suhu sarang di pantai peneluran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil suhu inkubasi sarang di kandang penetasan 

 Suhu selama 2 minggu sebelum proses penetasan adalah yang paling 

tinggi (berkisar antara 30.2 hingga 35.8°C);  diikuti oleh suhu pada 

sepertiga tengah masa inkubasi (28.0 – 32.6°C).   

 Suhu rata-rata selama masa inkubasi, sepertiga tengah masa inkubasi, 

dan 2 minggu sebelum proses penetasan adalah 31.1°C, 30.4°C,  dan 

33.6°C.   

Suhu sarang Vs Keberhasilan Tetas 

 Keberhasilan tetas rata-rata adalah 70.6% (n=86 sarang) untuk 

kandang penetasan (di penangkaran) dan 0% (n=11 sarang) bagi 

sarang-sarang alami. 

 Untuk sarang dengan ibutton di kandang penetasan, keberhasilannya ± 

73.6% (n=53 sarang). 

 Keberhasilan tetas bagi sarang di penangkaran dengan ibutton (n=53 

sarang) berkorelasi negatif dengan suhu sarang selama sepertiga masa 

inkubasi, suhu sarang, dan suhu selama 2 minggu terakhir masa 

inkubasi.  

 Korelasi yang paling kuat di tunjukkan oleh suhu masa inkubasi (r = -

0.619, P<0.001, n=53) dan suhu sepertiga tengah masa inkubasi (r = -

0.613, P<0.001, n=53)  
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Suhu sarang Vs Masa inkubasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Masa inkubasi:  40 hingga 58 hari 

(n=53 sarang) 

 Masa inkubasi berkorelasi 

negatif dengan suhu rata-

rata masa inkubasi (r = -

0.787,P<0.001, n=53) dan 

suhu masa sepertiga tengah 

inkubasi (r = -0.800, P<0.001, 

n=53) 

 

Suhu sarang Vs Rasio Jenis kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
9 

 Suhu dibawah 29°C menghasilkan tukik jantan, suhu di atas 32 menghasilkan 

betina secara keseluruhan sehingga pivotal temperature (PVT) berkisar sekitar 

30.5ºC  (McCoy et al. 1983; Wibbels et al. 1998). 

 Hubungan linear diasumsikan terjadi antara proporsi jumlah tukik betina dan 

suhu inkubasi dari 0% pada 29
o
C hingga100% pada 32

o
C kemudian 

memperkirakan rasio jenis kelamin dari suatu sarang.  

 Proporsi tukik betina yang dihasilkan di kandang 1 penangkaran adalah 81%.  

Scatter plots Keberhasilan tetas Vs suhu sarang pada tahapan yang 

berbeda  
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Pemindahan sarang/telur: waktu dan media angkut yang berbeda 

Perlakuan sarang/telur Prosentase 

Keberhasilan 

Jumlah 

Sampel 

Di tempat penetasan  70.6 86 

Di sarang alami  0 11 

Dipindahkan dgn kantong plastik > 2 jam 62.2 42 

Dipindahkan dgn kantong plastik < 2 jam 65.3 1 

Dipindahkan dengan boks gabus > 2 jam 82.1 27 

Dipindahkan dengan boks gabus < 2 jam 76.9 9 

Dipindahkan dengan ember > 2 jam 63.3 5 

Dipindahkan dengan ember < 2 jam 84.8 2 

• Tidak ada perbandingan secara statistik berkaitan dengan tingkat penetasan 

disebabkan oleh sampel yang terbatas.  
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Morfologi dan Gerakan Lokomotor 

 n=84 sarang n=53 sarang n=1250 hatchlings 

(dari 84 sarang) 

n=795 hatchlings (dari 

53 sarang) 

 Mean±SD (Min-

Max) 

Mean±SD (Min-

Max) 

Mean±SD (Min-Max) Mean±SD (Min-Max) 

Panjang Kerapas 

(LC) 
41.2±1.16 (37.99-

43.79) 

41.3±1.15 (37.99-

43.67) 

41.2±1.6 (32.42-47.96) 41.3±1.6 (32.42-47.96) 

Lebar Kerapas 

(WC) 

33.9±1.3 (30.82-36.48) 34.1±1.3 (30.82-

36.48) 

33.9±1.8 (28.39-40.21) 34.1±1.7 (28.39-40.05) 

Panjang Plastron 

(LP) 

32.4±1.3 (29.87-35.28) 32.5±1.3 (29.87-

35.25) 

32.4±1.7 (22.48-33.69) 32.5±1.7 (22.48-39.94) 

Lebar Plastron 

(WP) 

28.7±1.1 (26.09-30.94) 28.7±1.1 (26.09-

30.91) 

28.7±1.4 (20.64-33.69) 28.7±1.4 (20.64-33.68) 

Kemampuan jalan 

(RT) 

59.3±14.95 (39.03-

113.52) 

58.4±15.7 (39.03-

113.52) 

58.97±22.7 (26.23-260.06) 58.2±23.5 (26.23-260.06) 

Membalikan 

badan(FO) 
22.5±16.8 (2.22-60) 18.5±15.2 (2.22-

59.45) 

22.2±23 (0.977-71.81) 18.3±21.01 (1.09-71.81) 

Berat badan (BW) 4.2±1.4 (0.9-8.55) 4.2±1.4 (0.9-8.55) 4.2±1.6 (0.25-9.75) 4.2±1.6 (0.25-9.75) 

Suhu. RT 26.4±2.1 (19.16-31.1) 26.1±1.9 (19.16-

29.85) 

26.5±2.03 (21.2-33) 26.3±1.8 (23.2-30.4) 

Suhu. FO 26±1.98 (21.3-31) 25.8±1.8 (22.33-

29.96) 

26±2.1 (21-32.8) 25.8±1.9 (21.9-30.7) 

 

 

Morfologi, Performa & Suhu Masa Inkubasi 

 Terdapat hubungan yang signifikan antara suhu sarang dengan hampir 

keseluruhan parameter morfologi yang diukur dan performa tukik. 

 Tukik yang dihasilkan dari suhu yang tinggi cenderung berukuran lebih 

kecil. 

 Lebar kerapas memiliki hubungan erat dengan kemampuan tukik dalam  

melakukan racetrack dan flip over. 

 Tukik yang lebih besar cenderung memiliki kerapas yang lebih lebar. 

 Berat tubuh tukik tidak dipengaruhi oleh suhu sarang. 

 Suhu sarang memiliki pengaruh terhadap dimensi kerapas.  

 

 

 

 

 



 

 
12 

Hubungan antara lebar kerapas  (WC), lebar plastron (WP), 

kemampuan jalan (RT), Membalikan Badan (FO), ukuran dan suhu 

masa inkubasi. 
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Lanjutan:  Hubungan antara lebar kerapas (WC), lebar plastron (WP), 

kemampuan jalan (RT), membalikan badan (FO), ukuran dan suhu 

masa inkubasi 

 
Model Koefisien t-value P-value 

β Std. Error 

Rata2 LP X Suhu masa inkubasi -.14 .120 -1.14 0.259 

Rata2 WC X Suhu masa inkubasi -0.50  0.14  -3.52  0.001  

Rata2 LP X Suhu masa inkubasi -.064 .142 -.45 .655 

Rata2 WP X Suhu masa inkubasi -0.26  0.11  -2.29  0.026  

Rata2 RT X Suhu masa inkubasi 1.51  0.77  1.96  0.055  

Rata2 FO X Suhu masa inkubasi 3.82  1.25  3.07  0.003  

Rata2 Size X Suhu masa inkubasi -24.5  8.65  -2.83  0.007  

Rata2 RT X Ukuran -0.06  0.01  -5.17  0.00  

Rata2 FO X Ukuran -

0.082  

0.03  -2.98  0.004  
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Lanjutan: Morfologi, Performa Vs Suhu Sarang 

 Pada tingkat sarang,   tukik yang berukuran lebih besar umumnya  lebih cepat 

baik pada waktu berjalan dan membalikkan tubuh.  

 Pada tingkat individu,  terdapat hubungan yang lemah antara parameter fisik 

dan performa   individu yang lebih besar tidak selalu lebih cepat. 

 Peningkatan 1° pada suhu inkubasi, menurunkan lebar kerapas sebesar 0.5 mm 

dan 0.26 mm  lebar plastron. 

 Peningkatan 1° pada suhu inkubasi, membuat kemampuan jalan dan 

membalikkan badan 1.51 detik dan 3.82 detik lebih lama. 

 Suhu masa inkubasi memiliki pengaruh yang lebih besar pada lebar daripada 

pada panjang kerapas dan plastron. 

 Secara total,  1° peningkatan pada suhu inkubasi,   mengurangi ukuran tukik 

sebesar 24.5 mm
2
. 

 Dengan kata lain, ukuran mempengaruhi performa.   

 

Sarang alami dan alami (proteksi) 

• 100%  dimakan oleh predator (n=11 nests) 

•  atau keberhasilan tetas 0%  

•  kebanyakan dari sarang dimangsa oleh biawak (Varanus salvator) 

 

Tipe dan Jumlah predator 

1. 4 tipe jejak yang sering ditemui selama survei: 

 Biawak (Varanus salvator) 

 Palm civet (Arctogalidia trivirgata) 

 Little civet (Viverricula indica)  

 Wild pig (Sus scrofa) 

2. Varanus salvator yang paling umum ditemui di setiap plot. 

3. Sarang alami proteksi dan tidak diproteksi umumnya dimangsa oleh Varanus 

salvator . 

 

Penelitian Selanjutnya 

1. Perlindungan sarang dari predator dengan membuat cara baru untuk 

melindungi sarang alami melalui:  

 Membuat jala dari plastik (pelindung sarang)  

 Membuat sarang buatan dengan menggunakan kerangka telur dan 

bola ping pong  

 Memonitor aktivitas predator menuju sarang buatan dan sarang yang 

dilindungi dengan menggunakan kamera infra merah.  

2. Mengumpulkan lebih banyak lagi data kondisi cuaca lokal untuk digunakan 

sebagai data pendukung  dalam mengobservasi secara umum kondisi pantai. 

3. Verifikasi jenis kelamin.  

4. Penggunaan program Vortex 9.90 untuk membuat model populasi dari  hasil 

penangkaran di TN. Alas Purwo.   
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Informasi tambahan 

 Pengukuran panjang kerapas penyu betina dewasa yang ditemui  

 Tagging penyu betina dewasa jika tidak ditemukan tag/tanda  

 Mencatat nomer tag 
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