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RINGKASAN 

 

 

Lumba-lumba air tawar:  

Perlindungan dan ekologi sosial dari populasi lumba-lumba 

Irrawaddy pada sungai dan pesisir laut di Indonesia 

 

Lumba-lumba Irrawaddy Orcaella brevirostris adalah lumba-lumba air tawar yang 

fakultatif, dimana populasinya dapat ditemukan pada laut dan sungai.  Populasi yang 

terpisah ini kemungkinan besar terjadi dikarenakan proses evolusi selama jaman es 

terakhir.  Jenis ini ditemui pada perairan dangkal, pesisir pantai tropis dan sub tropis 

Indo-Pasifik dari daerah timur India sampai selatan Philipina dan utara Australia, 

termasuk kepulauan Indonesia.  Lumba-lumba ini juga terdapat pada 3 jalur utama 

sungai :  Mahakam di Indonesia, Ayeyarwady di Myanmar (eks. Burma), dan Mekong 

yang membelah Vietnam, Kamboja dan Laos.  Sejak 1990 jenis ini telah dilindungi 

sepenuhnya oleh Undang-undang di Indonesia dan diambil sebagai lambang bagi 

Propinsi Kalimantan Timur.  Didasarkan pada studi terakhir, tidak ada data yang 

lengkap dikumpulkan sebelumnya untuk populasi di Mahakam, atau yang lebih dikenal 

sebagai “pesut”.  Bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan dalam status 

populasi, kehidupan dan ancaman, demikian juga dengan biologi jenis, data 

dikumpulkan selama 2 bulan penelitian awal pada 1997 dan 3,5 tahun penelitian 

intensif mulai awal 1999 sampai dengan 2002. 

Penelitian pada dasarnya terdiri dari penelitian mendasar dan terapan.  Bagian 

penelitian yang lebih dapat diterapkan adalah pada bagian konservasi untuk 

mengetahui dan mengawasi status dari populasi, pertambahan dan pengurangan, dan 

ancaman yang nyata dan menyusun kegiatan yang rasional untuk perlindungan 

populasi sungai.  Bagian yang lebih mendasar adalah meneliti dampak habitat terhadap 

struktur sosial dan sifat suara dari populasi lumba-lumba laut dan sungai. 

 Teknik survei yang digunakan untuk melengkapi data agar tujuan tercapai adalah 

penghitungan langsung, teknik pengambilan contoh kerapatan (strip transect and line 

transect), penelitian dengan foto dan video, mengikuti satu kelompok secara intensif, 

penelitian di atas kapal atau dari darat, pengambilan contoh kulit (sel) untuk analisa 

genetik, wawancara informal dan formal, dan koleksi secara acak, contoh yang 

berhubungan dengan lingkungan. Selama dilapangan kami selalu melakukan 

pendekatan yang tidak terkesan mengganggu. 

Hasil dari bagian penelitian yang bersifat terapan antara lain : di Sungai Mahakam, 

perkiraan terbaik untuk ukuran total populasi adalah berubah-ubah antara 33 dan 55 

lumba-lumba (95% tingkat kepercayaan: 31-76 individu) didasarkan pada perhitungan 

langsung, analisa strip-transect, dan analisa penandaan dan penangkapan kembali 

Petersen dan Jolly-Seber dari lumba-lumba yang telah difoto-identifikasi.  Jumlah 

perkiraan ini memiliki ruang terbatas mempertimbangkan metode yang memiliki 

jangkauan luas yang telah digunakan.  Ketepatan perkiraan ukuran populasi dengan  



Ringkasan 

 
 226 

 

penghitungan langsung dan metode Petersen  adalah yang tertinggi dan hampir serupa, 

namun metode yang terakhir adalah yang lebih sering digunakan karena kurang terjadi 

penyimpangan dan penyimpangan yang terjadi dapat diperhitungkan.  Rata-rata 

tengah, kelahiran pertahun terendah, dan rata-rata kematian hampir seimbang yaitu 

13,6% dan 11,4% dan jumlahnya tidak berubah > 8% yang diketahui selama lebih dari 

2,5 tahun.  Perubahan kecil tidak dapat diketahui karena waktu penelitian yang 

terbatas.  Lumba-lumba umumnya mati setelah terperangkap rengge (73% kematian). 

Habitat utama lumba-lumba termasuk pertemuan sungai utama dan anak sungai atau 

danau. Sehari-harinya lumba-lumba sering menggunakan daerah yang kecil termasuk 

daerah muara anak sungai, bergerak ke hulu dan ke hilir sepanjang rata-rata 10 km dan 

luas daerah 1.1 km2, dan menunjukkan tingkat kesetiaan individu yang tinggi terhadap 

suatu tempat.  Daerah-daerah ini juga merupakan tempat utama bagi nelayan 

menangkap ikan dan lalu lintas kapal bermotor. Sebesar 64% kematian (dari 1995-

2001) dengan lokasi yang diketahui (n = 36) terjadi di daerah ini.  Lumba-lumba sungai 

tidak banyak muncul dipermukaan dengan kedatangan kapal bermotor (<40 stk), 

speedboat(40-200 stk), dan kapal penarik ponton (>1000 stk) dan mereka biasanya 

menghindari ponton.  Wawancara formal dengan masyarakat lokal menyatakan sikap 

positif terhadap pembuatan daerah perlindungan lumba-lumba di tempat-tempat yang 

kecil dan dapat dikelola.  Karena lumba-lumba bergantung pada suatu daerah yang 

juga biasa digunakan oleh masyarakat, strategi utama perlindungan di daerah-daerah 

ini sebaiknya adalah meningkatkan kepedulian, memperkenalkan teknik lain 

penangkapan ikan, pembatasan penggunaan rengge, meningkatkan frekuensi 

pengawasan jala, memberikan kompensasi kepada nelayan atas kerusakan jala pada 

proses pembebasan lumba-lumba yang terperangkap. Tanpa adanya usaha 

perlindungan, populasi hanya memiliki 1% sampai 4% kemungkinan untuk dapat 

bertahan sampai abad yang akan datang didasarkan pada analis kelangsungan hidup 

populasi. Kunci keberlangsungan hidup terletak pada pengurangan tingkat kematian ; 

mencegah kematian dua individu tiap tahun dapat membantu populasi ini untuk 

memperbaiki populasi dan mencegah kepunahan dengan tingkat kemungkinan 50% 

sampai 75%, dimana menyelamatkan tiga individu per tahun dapat menyebabkan 

kemungkinan kelangsungan hidup mendekati 100%. Sejak 73 % kematian dikarenakan 

oleh terperangkap rengge, usaha perlindungan seharusnya dititik beratkan pada 

menemukan cara untuk menghindari kematian karena terperangkap dengan mengikuti 

perhitungan yang disebutkan di atas.  

 Didasarkan pada data yang dikumpulkan selama 1999 dan 2000, menurut 

Persatuan Perlindungan bagi Alam dan Sumberdaya Alam Internasional (IUCN) 

dalam Daftar Merah bagi Satwa Terancam, status dari lumba-lumba air tawar ini 

ditingkatkan dari “Tidak cukup diketahui” menjadi “Terancam Kepunahan.  Populasi 

lumba-lumba Irrawaddy di sungai Mekong dan Ayeyarwadi tidak lebih baik dimana 

populasinya terdiri kurang dari 100 individu didasarkan pada penelitian awal, dan 

mereka menghadapi ancaman secara terus menerus dan mendalam bagi kelangsungan 

hidup mereka.  Status mereka bisa saja mengikuti status dari populasi di Mahakam bila 

data yang diperlukan mengenai jumlah dan ancamannya telah dikumpulkan. 



Lumba-Lumba Air Tawar 

 227 

 

 Hasil berikut didapatkan selama bagian penelitian yang lebih mendalam mengenai 

perbedaan dalam struktur sosial dan komunikasi sosial dari populasi lumba-lumba air 

tawar dan laut.  Didasarkan pada pengenalan individu melalui identifikasi foto, 

nampaknya kelompok berbeda dari lumba-lumba berkumpul pada dua daerah inti 

yang besar di sungai, satu lebih ke hilir dan satu lebih ke hulu dengan tingkat kesetiaan 

terhadap satu daerah yang tinggi, khususnya betina.  Didasarkan pada beda ukuran 

tengkuk, jantan dan betina dapat di identifikasi di lapangan (walaupun perbedaan jenis 

kelamin ini kurang terlihat pada populasi lumba-lumba laut) dan terlihat juga bahwa 

hanya (beberapa) jantan ditemukan mengarungi kedua daerah ini.  Kelahiran terjadi 

sepanjang tahun, hal ini bertolakbelakang dengan lumba-lumba Irrawaddy di Teluk 

Balikpapan, yang berkembang biak secara musiman.  Kedua populasi laut dan air 

tawar diprakirakan memiliki sistem perkawinan dengan banyak pasangan, walaupun 

strategi kawin dari lumba-lumba air tawar mungkin terjadi baik dengan kompetisi 

terbuka maupun pengambilan betina oleh jantan keluar dari kelompoknya, dimana 

mencoba untuk mengawini sebelum betina yang siap untuk kawin ditemukan oleh 

jantan lain.  Lumba-lumba laut lebih sedikit bersosialisasi dan mereka lebih sedikit 

berinteraksi dengan kelompok lain dibandingkan dengan lumba-lumba sungai dan 

interaksi mereka lebih banyak berdasarkan fungsinya dalam mencari makan bersama.  

Sedangkan interaksi antara kelompok pada lumba-lumba air tawar memiliki beberapa 

tujuan selain mencari makan, berkeliling dan bersosialisasi adalah yang paling umum.  

Perkelahian dan menghindari kelompok lain juga sering terjadi.  Lumba-lumba sungai 

berhubungan satu dengan yang lain relatif secara intensif dan mempunyai hubungan 

dengan jangka waktu lama.  Faktor-faktor lingkungan diperkirakan mempengaruhi 

struktur sosial dan menjelaskan perbedaan antara lumba-lumba laut dan sungai adalah 

pada derajat keterbatasan bentuk habitat, jumlah makanan musiman, dan berkumpul 

atau berpencarnya sumber makanan. 

 Perbedaan habitat, tapi juga struktur sosial dan hubungan genetis turut 

mempengaruhi suara antara populasi lumba-lumba laut dan sungai.  Vokalisasi lebih 

banyak berbeda dan sering, dalam satu daerah utama di sungai, dimana satu sub 

populasi yang telah diketahui dengan tingkat kekerabatan yang tinggi, dan dengan 

derajat pertukaran tertinggi antara kelompok dalam perbandingan dengan dua daerah 

populasi lain di sungai dan laut.  Siulan khusus kelompok tidak hanya ada diantara 

populasi laut dan sungai, tapi juga antara sub kelompok di sungai, dimana berbeda 

pada jumlah modulasi, panjangnya waktu, dan frekuensi maksimum dan minimum.  

Juga didapatkan bukti adanya siulan khusus sebagai tanda individu dan siulan untuk 

berhubungan.  Tipe suara lebih mirip antara yang berhubungan genetis, seperti 

populasi di sungai dan laut Kalimantan Timur dibandingkan dengan populasi laut 

Kalimantan Timur dan laut Australia.  Tipe suara kurang bervariasi dalam populasi 

lumba-lumba Irrawaddy laut di Kalimantan Timur dan Australia  (lihat bab 10) 

dibandingkan dengan yang ada di Sungai Mahakam, yang mungkin disebabkan adanya 

perbedaan kondisi ekologi.  Sumber-sumber makanan dan lumba-lumba lebih tersebar 

di habitat pesisir, yang menyebabkan tingkat sosial berkurang dan yang mempengaruhi 

tipe suara. Rata-rata siulan dan vokalisasi (jumlah per unit waktu) tampaknya  
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ditentukan oleh struktur sosial.  Kelompok yang lebih besar dengan (banyak) anakan 

bersiul lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok yang lebih kecil, hal ini mungkin 

dikarenakan kurang perlunya siulan kontak.  Frekuensi siulan secara nyata lebih banyak 

terjadi sewaktu mendekatnya speedboat dengan mesin >40 stk dan lebih panjang dari 

pada biasanya.  Akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa walaupun sifat akustik tidak 

menjawab pertanyaan apakah populasi lumba-lumba Irrawaddy memiliki perbedaan 

(sub) jenis atau hanya karena perbedaan bentuk geografi, tapi sifat akustik dapat 

membantu membedakan mereka sebagai suatu unit manajemen yang berbeda. 

 Rekomendasi dari penelitian adalah meneruskan pengumpulan contoh genetis 

untuk memperjelas variasi genetis pada populasi di sungai dan waktu terjadinya 

pemisahan populasi laut dan sungai.  Sebagai tambahan, pengawasan seharusnya 

diteruskan untuk mengetahui jumlah, untuk memperbaharui daftar identifikasi foto, 

untuk memperoleh kestabilan daerah utama, dan mendapatkan informasi terbaru 

tentang ancaman dan pada rata-rata tingkat kematian. 

 


