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CELEBRATING SHARKS

DARI EDITOR
Kapankah waktu yang tepat untuk menegaskan pentingnya keberadaan hiu?
Jawabannya adalah: sekarang. Ketika International Union for Conservation
of Nature (IUCN) sudah mengumumkan 11 spesies hiu sebagai “Critically
Endangered”, 15 spesies “Endangered”, 48 spesies “Vulnerable”, dan 67
spesies sebagai “Near Threatened”, kita tidak bisa membuang-buang waktu
lagi.
Sementara para aktivis dan kelompok-kelompok konservasi bekerja di
luar sana untuk melindungi hiu secara langsung, di sini kami akan menggelar
“pesta” untuk para hiu dalam Collector’s Edition: Celebrating Sharks—
merayakan keindahan dan kekuatan hiu, seraya memberi dukungan atas
kedaulatan mereka di alam liar. Melalui “perayaan” ini kami berharap para hiu
bisa terbebas dari stereotip-stereotip buruk dan terlindung dari aksi perburuan
yang kejam.
Di halaman-halaman berikut, Anda akan bertemu dengan berbagai jenis hiu
mulai dari yang terkecil, tergesit, paling ramah, dan paling langka di dunia; dari
hiu putih yang menakjubkan sampai hiu dogfish yang amat menggemaskan.
Anda juga bisa melihat lokasi “rumah para hiu” yang tersebar di berbagai
wilayah Indonesia (hlm. 68), serta kegiatan harian para penggiat konservasi
hiu (hlm.74) yang beraneka rupa tapi mengusung satu visi yang bulat, yakni:
menyelamatkan para hiu.
Pepatah mengatakan, “a picture speaks a thousand words”. Jadi, mari kita
biarkan gambar-gambar itu mengisahkan kepribadian hiu yang sejati—yang
lembut, penuh rasa ingin tahu, dan tidak agresif. Mereka butuh bantuan kita
dan kita pun butuh mereka. Ekosistem laut akan kacau tanpa hiu. Rantai
makanan terganggu, populasi terumbu karang menurun, dan lautan kita
terancam gagal menjalankan berbagai fungsi besarnya.
Dengan kehendak bersama, kita masih bisa memperbaiki berbagai kerusakan
yang ada. Jadi bergabunglah dalam perayaan ini. Mari kagumi keajaiban hiu.
Mari pelajari teknik memotret hiu dan bagikan segala keindahannya kepada
dunia. Ketika orang-orang bisa melihat apa yang kita lihat, saat itulah para hiu
mendapat kesempatan untuk terus bertahan hidup.
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SAAT HIU BERANJAK PUNAH
Teks: Adi Ahdiat

Data dan Infografis: WWF Indonesia

Apa Yang Terjadi Ketika Hiu Punah?
Di suatu kawasan Samudra Atlantik, penurunan
populasi 11 jenis hiu mengakibatkan populasi 12 jenis
ikan pari meledak hingga 10 kali lipat. Jenis kerangkerangan (bivalvia) yang merupakan mangsa ikan pari
pun habis dengan cepat di luar batas normal karena
jumah predatornya meningkat drastis.
Hilangnya bivalvia lalu mengakibatkan tingkat
kekeruhan air meningkat hingga kemampuan
fotosintesis lamun (seagrass) menurun. Pada
kelanjutannya, hilangnya lamun menyebabkan ikan-ikan
juga hilang, berpindah ke tempat lain atau mati karena
kekurangan oksigen, hingga kawasan itu disebut dead
zone. Hilangnya spesies kerang menyebabkan bisnis
kuliner di kawasan tersebut juga runtuh, sehingga
perekonomian terganggu. Bukankah ini sebuah
bencana?
Menurut data yang dihimpun WWF Indonesia,
saat ini ada 100 juta ekor hiu yang ditangkap manusia
tiap tahunnya di seluruh dunia. Seandainya tidak ada
perubahan signifikan dalam praktik bisnis perikanan
global, hiu terancam punah sepenuhnya dalam 50
tahun ke depan, atau mungkin lebih cepat.
Hukum Perlindungan Hiu di Indonesia
Fenomena penurunan populasi hiu juga dirasakan
langsung oleh masyarakat Indonesia. Menurut
data survei yang dihimpun WWF Indonesia, 89%
nelayan menyatakan jumlah hiu yang tertangkap
terus menurun, dan 44% menyatakan bahwa lokasi
menangkap hiu bergeser semakin jauh dari pantai.
Dengan kata lain: hiu di Indonesia sudah semakin
berkurang dan sulit ditemukan.
Menanggapi kondisi ini, pemerintah Indonesia
telah menerbitkan sejumlah peraturan yang bertujuan
melindungi populasi hiu, yaitu:
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12
Tahun 2012 yang mewajibkan dilepaskannya anak
hiu, hiu hamil, serta hiu monyet yang tertangkap.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30
Tahun 2012 menegaskan bahwa hiu monyet harus
dilepaskan bila tertangkap.
3. Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7
Tahun 2014 mengimbau seluruh pelaku usaha dan
masyarakat untuk tidak mengedarkan/menyediakan
atau mengonsumsi segala produk berbahan dasar
hiu.
6 | SDOP

4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.
18 Tahun 2013 menetapkan Hiu Paus (Rhincodon
typus) sebagai ikan yang dilindungi.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.
59 Tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran
Ikan Hiu Koboi dan Hiu Martil dari Wilayah Negara
Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara
Republik Indonesia.
Kalau dibandingkan dengan praktik penangkapan
hiu yang sudah marak sejak berdekade-dekade lalu,
semua peraturan ini terhitung relatif baru, usianya
belum sampai 10 tahun. Penegakkannya di lapangan

DESTINASI

juga mungkin masih terhambat berbagai kendala yang
belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena
itu, sudah selayaknya jika penelitian tentang hiu di
Indonesia terus dikembangkan, demi kelestarian hiu
serta ketahanan sumber daya bahari Indonesia di masa
depan.
Apa Yang Bisa Kita Lakukan?
Permasalahan hiu tentu merupakan permasalahan
yang berskala global. Namun demikian, bukan berarti
kita tidak bisa ikut terlibat di dalamnya. Berikut adalah
tindakan yang bisa kita ambil untuk mendukung para

hiu:
• Tidak mengonsumsi sirip atau daging ikan hiu
• Menghindari makan di restoran yang 		
menyediakan sup sirip hiu
• Menegur atau melaporkan pihak hotel/restoran
yang menyajikan sup sirip hiu
• Tidak membeli produk-produk berbahan hiu
• Menjelaskan pada orang lain alasan untuk tidak
makan atau menyajikan sup sirip hiu
• Melakukan kampanye online baik lewat blog atau
media sosial untuk perlindungan hiu
• Mendukung wisata selam di daerah habitat hiu
SDOP
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SEBUAH PENGANTAR OLEH ALEX
MUSTARD
Saya lahir pada tahun 1975, saat film Jaws pertama dirilis
dan sukses memecahkan rekor box office di banyak negara.
Itulah film pertama yang menggambarkan hiu sebagai
ikan jahat haus darah—gambaran yang mengerikan dan
agaknya masih banyak dipercaya sampai sekarang.
Namun, gambaran yang dilihat para kontributor kami
sangat berbeda. Menurut pengalaman mereka yang
sudah menyelam ribuan jam bersama kawanan hiu, film
Jaws sungguh jauh dari kenyataan. Karena itu, kami para
penyelam dan fotografer bawah laut yang mengetahui
sifat alamiah hiu merasa bahwa kebenaran ini harus
disebarluaskan.
Tahun lalu ada video viral yang menunjukkan seekor
great white shark terdampar di pantai, lalu sekelompok
wisatawan membantunya kembali ke air. Menariknya,
peristiwa ini terjadi di Cape Cod, tempat yang menjadi
lokasi syuting film Jaws. Tindakan menolong hiu seperti itu
tentu tidak akan pernah terpikirkan di masa lalu.
Pada kenyataannya, manusia lebih merupakan
ancaman bagi hiu, bukan mangsa. Kini para hiu kian banyak
ditangkap untuk dikonsumsi manusia. Padahal hiu adalah
predator puncak dengan tingkat pertumbuhan serta
reproduksi yang lambat. Alhasil, semakin hari populasinya
semakin tergerus, tidak bisa mengimbangi nafsu industri
yang kian besar.
Dulu, di awal 1980-an, sebenarnya hiu belum menjadi
target tangkapan para nelayan. Namun semua itu berubah
dengan cepat. Beberapa dekade selanjutnya penangkapan
hiu besar-besaran terjadi di skala global, hingga
diperkirakan jumlahnya mencapai 100 juta ekor hiu per
tahun. Hiu menghilang dengan sangat cepat dari lautan,
dan kesempatan kita untuk menyelamatkan mereka sudah
semakin menipis.
Hiu besar pertama yang saya temui adalah oceanic
whitetip atau hiu moncong putih di lepas pantai Laut
Merah. Spesies penguasa samudra tropis ini memiliki
jangkauan jelajah yang luas dan rasa penasaran tinggi. Ia
akan menyelidiki benda apa pun yang terlihat “asing” di
bawah lautan, termasuk para penyelam yang berdebardebar saat makhluk ini mendekat.
Beberapa dekade lalu, hiu oceanic adalah predator
besar yang paling mudah dijumpai di lautan. Namun,
sekarang populasinya sudah menurun hingga 99 persen
karena banyak diburu manusia. Samudra tanpa hiu yang
kita kenal sekarang, bukanlah samudra sejati.
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atas

Seekor silky shark di Jardines
de la Reina, Kuba, salah satu
kawasan terumbu karang
paling cantik di perairan
Karibia.

Photo: Alex Mustard

THROUGH THE LENS

“Samudra tanpa hiu yang
kita kenal sekarang, bukanlah
samudra sejati.”Alex Mustard

Photo: Alex Mustard

atas

Seorang penyelam memotret
hiu kepala martil di perairan
Bahama yang merupakan
kawasan perlindungan hiu.

Seekor silky shark di Jardines de la
Reina, Kuba, salah satu kawasan
terumbu karang paling cantik di
perairan Karibia.
Alex Mustard

Hiu moncong putih, yang banyak diburu untuk
dikonsumsi siripnya, dijual seharga US$ 100 per ekor.
Harga itu mungkin dianggap sudah mahal oleh para
nelayan. Namun, mereka tidak tahu kalau hewan ini
sesungguhnya jauh lebih berharga saat hidup. Palau,
negara kepulauan kecil di Pasifik yang sangat dicintai
penyelam, memperkirakan bahwa hiu yang tinggal di sana
bisa memberi pemasukan rata-rata sebesar US$ 18 juta per
tahun bagi perekonomian setempat. Artinya, seekor hiu

bisa menyumbang sebesar US$ 2 juta per tahun sepanjang
hidupnya. Karena itu, negara-negara seperti Palau dan
Bahama menjadikan perairan mereka sebagai kawasan
suaka untuk hiu. Dan sebagai penyelam, kita tentu bisa
ikut mendukung dengan mengunjungi dan menikmati
pertemuan dengan mereka.
Sebagai predator puncak, hiu memegang peranan
penting bagi ekosistem laut. Tanpa keberadaannya, rantai
makanan bisa rusak, dan laut akan berhenti berfungsi

Photo: Alex Mustard

sebagaimana mestinya. Dampaknya bukan hanya terasa
oleh penghuni bawah air, tetapi juga semua kehidupan
di planet biru ini, termasuk manusia. Faktanya, hampir
72 persen dari bumi adalah lautan, dan area seluas itu
tentu bukan sekadar tempat untuk menyelam. Lautan
juga berperan dalam mengatur iklim global, menyediakan
makanan bagi miliaran orang, menyerap limbah daratan,
dan menyediakan oksigen untuk setiap napas yang kita
hirup. Namun, semua fungsi itu hanya bisa berjalan dengan
baik jika lautan kita sehat.
Hilangnya para hiu dari lautan bukanlah masalah yang
diwariskan nenek moyang kita. Ini adalah isu yang secara
spesifik melibatkan generasi kita. Sebagai penyelam dan
fotografer, kita tentu memiliki tanggung jawab khusus
untuk menolong para hiu dan samudra, sebab saat ini
mereka sedang sangat membutuhkannya. SDOP

atas

Oceanic whitetip memiliki
rasa penasaran tinggi.
Ia tak ragu mendekati
penyelam dan membuat
mereka berdebar-debar.

© Alex
Mustard

ALEX MUSTARD

Marine biologist, underwater
photographer dan penulis
buku “Underwater
Photography Masterclass”.

HIU LEMON DAN HIU
KARANG KARIBIA
Negaprion acutidens,
Carcharhinus perezii
Hiu lemon (kiri) dan hiu
karang Karibia (kanan)
berenang meluncur
menembus cahaya matahari.
Tanya Houppermans
di mana

Tiger Beach, Grand Bahama
kapan

Februari 2017
alat

Olympus OM-D E-M1, lensa
fisheye Olympus 8mm, housing
Nauticam, strobe ganda
Sea&Sea YS-D2 (f/4, 1/320s,
ISO250)
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HIU KARANG KARIBIA

Carcharhinus perezii
Menjelang sore hari, air yang
tenang menjelma seperti
prisma, membagi cahaya
matahari ke dalam warnawarni pelangi.
Tanya Houppermans

HIU MARTIL BESAR

Sphyrna mokarran
Meski dulu jarang terlihat,
sekarang hiu martil sering
terlihat di Tiger Beach.
Tanya Houppermans
di mana

Tiger Beach, Grand Bahama

di mana

kapan

kapan

alat

Tiger Beach, Grand Bahama

Februari 2017

Februari 2017

Olympus OM-D E-M1, lensa
fisheye Olympus 8mm, housing
Nauticam, strobe ganda
Sea&Sea YS-D2 (F/2.8, 1/250s,
ISO320)

alat

Olympus OM-D E-M1, lensa
fisheye Olympus 8mm, housing
Nauticam, strobe ganda
Sea&Sea YS-D2 (f/6, 1/320s,
ISO250)

hiu lemon

Negaprion acutidens
Dua hiu tampan ini datang
untuk memakan umpan tepat
sebelum matahari terbenam.
Doug Perrine
di mana

Aliwal Shoal, Afrika Selatan
kapan

Agustus 2003
alat

Canon EOS D60, lensa Canon
15mm, strobe ganda Inon Z-220
(f/5, 1/60s, ISO200)

16 | SDOP

hiu lemon

Negaprion acutidens
Foto hiu lemon ini diambil
menggunakan iPhone 7
dengan underwater case dari
LenzO dengan filter merah
built-in.
Erik Lundblade
di mana

Tiger Beach, Bahama
kapan

November 2016
alat

Kamera belakang iPhone 7,
lensa 28mm (f/1.8, 1/344s,
ISO20)

hiu sutra

Carcharhinus falciformis
Saat matahari terbenam,
sekitar 20 ekor hiu sutra
berkumpul di ujung pesisir
selatan pulau Kuba untuk
jamuan makan malam.
Michael Aw
di mana

Jardines de la Reina, Kuba
kapan

Februari 2017
alat

Nikon D500, lensa 10.5mm,
housing Seacam, strobe ganda
Seacam Seaflash 150 (f/14,
1/160s, ISO800)

CELEBRATING SHARKS

HIU KARANG KARIBIA

Carcharhinus perezii
Segerombolan hiu karang Karibia
di Jardines de la Reina, tempat
yang dijuluki sebagai "Garden of
Queen".
Greg Lecoeur
di mana

Jardines de la Reina, Kuba
kapan

April 2015
alat

Nikon d7000, lensa 10-17mm
(f/11, 1/125s, ISO200)
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hiu lemon

Negaprion acutidens
Sekelompok hiu lemon
berkerumun di depan
kamera.
Greg Lecoeur
di mana

Tiger Beach, Bahama
kapan

Januari 2013
alat

Nikon D7000, lensa 10–17mm
(f/8, 1/250s, ISO200)

CELEBRATING SHARKS

"Ada banyak hiu sirip hitam yang
saya jumpai di perairan Afrika
Selatan dengan kail menancap di
mulut, mata, atau sirip mereka."
Mikhail Korostelev

HIU KARANG SIRIP HITAM, Carcharhinus limbatus

SERINGAI PERMANEN

Hiu sirip hitam tergolong sebagai kategori “Vulnerable” di Samudra Atlantik
Utara. Namun di Afrika Selatan, hiu ini masih banyak ditangkapi oleh para
pemancing profesional dan rekreasional. Sebagai perenang yang cepat dan
enerjik, hiu sirip hitam terkenal suka menerobos air dengan lompatan spiral
saat ia sedang berburu gerombolan ikan kecil di permukaan.
Pada pandangan pertama, salah satu hiu ini terlihat seperti sedang
tersenyum. Namun saat Anda melihat lebih dekat, Anda bisa melihat mulut
hiu ini sobek akibat kail dan membentuk seringai permanen. Mikhail berkata,
“Saya harap foto ini akan menarik perhatian tentang dampak perbuatan
manusia pada lautan. Ada banyak hiu sirip hitam yang saya jumpai perairan
Afrika Selatan dengan kail menancap di mulut, mata, atau sirip mereka.” Para
peneliti memperkirakan ada 100 juta hiu dibunuh setiap tahun untuk diambil
siripnya. Namun ini baru estimasi, angka sebenarnya bisa jadi jauh lebih tinggi.
Mikhail Korostelev

di mana

Aliwal Shoal, Afrika Selatan
kapan

Maret 2015
alat

Canon EOS 5D Mark II, lensa
17–40mm
(f/4, 1/250s, ISO320)
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HIU BIRU

Prionace glauca
Hiu biru merupakan salah
satu anggota dari famili
Carcharhinidae. Hiu yang satu
ini mendapat camilannya dari
umpan-umpan yang kami
berikan.
Gerald Nowak
kapan

Cape Town, Afrika Selatan
di mana

Maret 2015
alat

Nikon D800, lensa Sigma 1224mm, housing Seacam, strobe
Seacam (f/5.3, 1/160s, ISO200)

HIU BIRU

Prionace glauca
Foto close-up hiu biru yang
menunjukkan kedua matanya
dengan jelas.
Tobias Friendrich
di mana

Cape Town, Afrika Selatan
kapan

Mei 2012
alat

Canon EOS 5D Mark II, lensa
Canon 8-15mm (f/10, 1/80s,
ISO400)
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HIU PENJEMUR

Cetorhinus maximus
Basking shark atau hiu
penjemur adalah ikan
terbesar kedua di dunia. Ia
makan dengan menyaring
plankton melalui tulang
saringan di insangnya.
Doug Perrine
di mana

Cornwall, Britania Raya
kapan

Juni 2012
alat

Nikon D700, lensa Tokina
10-17mm, tele extender 1.4X,
housing Subal, strobe ganda
Inon Z-220 (f/7.1, 1/125s, ISO100)
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HIU SAPI

Notorynchus cepedianus
Empat ekor broadnose
sevengill, atau dikenal juga
sebagai hiu sapi, dikelilingi
oleh rumput laut besar di
Samudra Atlantik.
Tobias Friedrich
di mana

Cape Town, Afrika Selatan
kapan

Mei 2012
alat

Canon EOS 5D Mark II, lensa
Canon 8-15mm (f/10, 1/80s,
ISO400)
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KIAT DAN TEKNIK

FOTOGRAFI HIU YANG BERTANGGUNG JAWAB
Oleh Daniel Norwood

Hiu merupakan salah satu predator paling
mengagumkan dalam kerajaan binatang. Dan
mengingat praktik perburuan hiu yang telah merajalela,
saat ini kita beruntung masih bisa menyelam bersama
hiu di sejumlah lokasi berbeda di dunia.
Operator selam berpengalaman di negaranegara seperti Fiji, Bahama, dan Meksiko telah
mempertemukan manusia dengan hiu bertahun-tahun
tanpa ada insiden apa pun.
UTAMAKAN KESELAMATAN
Sebelum menyelam bersama hiu, Anda perlu memahami
betul sejauh mana kemampuan serta pengalaman
menyelam Anda. Di saat yang sama, Anda juga harus
memilih lokasi penyelaman dan operator dengan
saksama. Jangan sampai Anda menyelam bersama
pemandu yang tidak memiliki pengalaman dalam wisata
selam hiu.
Karena faktanya, ada saja oknum-oknum di industri
wisata selam yang suka nekat mengambil risiko yang
tidak perlu, seperti dengan sengaja mengganggu hiu
untuk mencari perhatian. Yang baru-baru ini terjadi, ada
operator yang menunggangi hiu dan menggosok hidung
hiu dengan agresif dan mendorong penyelam lain untuk
melakukan hal yang sama. Iatidak menunjukkan rasa
hormat kepada para hiu.
Jika Anda menyelam bersama operator yang
30 | SDOP

bertindak terlalu jauh demi menghibur pelanggan,
jangan memotret ataupun memasang foto insiden
tersebut di media sosial Anda. Segera kemukakan
keberatan Anda begitu penyelaman usai. Hindari
operator selam seperti itu dan menyelamlah dengan
mereka yang benar-benar peduli tentang kesejahteraan
hiu. Para fotografer juga kadang ceroboh dan bertindak
terlalu jauh hanya untuk mendapat potret yang
sempurna. Ingatlah, sebagus apa pun fotonya, tidak
ada yang sepadan dengan keselamatan Anda. Hindari
perbuatan konyol dan ikutilah aturan yang ada.
MENGAMBIL FOTO TERBAIK
Sebelum membahas teknik spesifik untuk berbagai
jenis pemotretan hiu, pertama-tama Anda perlu
menyiapkan peralatan dan pengaturan kamera.
Idealnya, semua pemotretan hiu akan
membutuhkan lensa wide-angle dan dua buah
strobe. Selalu memotret dengan mode RAW supaya
datanya aman untuk pengolahan digital, dan gunakan
kecepatan shutter minimal 1/125s, kecuali Anda
sengaja ingin mengambil gambar kabur. Mulai dengan
aperture sekitar f/8 dan buat penyesuaian lanjutan
untuk bereksperimen dengan warna air yang berbedabeda. Akhirnya, naikkan ISO jika Anda berada di
perairan dalam atau dalam kondisi kekurangan cahaya.
Sebagian besar kamera modern bisa memberikan hasil
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cemerlang pada tingkat ISO yang tinggi, dan pada
penyelaman tertentu Anda akan membutuhkannya.
Setelah kamera Anda siap, sekarang waktunya
untuk mempertimbangkan jenis hiu yang akan Anda
potret.
PENYELAMAN HIU DENGAN UMPAN
Tidak seperti isu yang beredar, sebagian besar hiu
sebenarnya tidak suka menghampiri manusia. Hewan
pemalu ini sebisa mungkin akan menghindari kelompok
penyelam yang datang. Karena itu, biasanya penyelam
menggunakan umpan makanan untuk menarik
perhatian hiu dan berada sedekat mungkin dengan
mereka. Jenis penyelaman ini cocok untuk memotret
hiu predator besar seperti hiu macan dan hiu martil
besar di Bahama, hiu banteng di Fiji dan Meksiko, serta
hiu biru dan hiu mako di Azores dan California.
Lensa pilihan saya untuk penyelaman seperti ini
adalah Tokina 10-17mm (saya memasangnya pada
DSLR cropped-sensor). Namun, jika Anda tidak suka
efek fisheye, lensa rectilinear 12-24 mm juga bisa
menjadi pilihan bagus. Membawa lensa yang mampu
melakukan zoom-in dan zoom-out merupakan bonus
besar, dan saya cenderung terus mengatur focal length
saya setiap menyelam. Saya juga menyetel power
output pada strobe secara manual; sebab, perut hiu
yang berwarna putih sulit terlihat jika cahayanya
terlalu terang sehingga Anda harus memulai dari yang
tergelap dan membuat penyesuaian.
Demi keselamatan, penyelam biasanya diminta
untuk tetap berkelompok. Dan ini bisa membuat situasi
menjadi terlalu ramai karena ada banyak fotografer
yang berebut untuk mendapat posisi terbaik.
Umumnya fotografer ingin berada begitu dekat dengan
umpan, tetapi saya biasanya mencoba memosisikan diri
di ujung agar bisa berada jauh dari grup dan memotret
ke dalam kolom air. Ini memungkinkan Anda untuk
mendapat foto hiu dengan hasil yang cantik nan bersih
tanpa umpan maupun penyelam lain di foto Anda.
Gunakan viewfinder dan bingkai bidikan Anda
dengan baik. Tidak perlu memotret terlalu banyak.
Memotretlah pada momen puncak, yakni ketika
Anda puas dengan apa yang Anda lihat. Membuat
komposisi bidikan yang matang akan menghasilkan
foto-foto indah yang bisa dikenang untuk waktu lama
dibandingkan jika Anda memotret secara acak.
MENYELAM DALAM SANGKAR
Untuk bisa menyelam dengan hiu putih besar,
Anda membutuhkan peralatan khusus seperti sangkar
pelindung. Sangkar ini memang bisa menyulitkan
pengambilan foto dan video. Jeruji logam sangkar

bisa dengan mudah merusak perlengkapan kamera
sehingga Anda perlu menyiapkan peralatan yang
seringkas mungkin. Mini-dome akan memudahkan
Anda, dan jika Anda berencana menggunakan strobe,
pilih strobe kecil yang tidak akan menghalangi Anda.
Tidak seperti yang dibayangkan banyak orang,
sebenarnya hiu putih sering menjaga jarak dari
sangkar dan umpan. Dengan begitu, ada baiknya Anda
membawa lensa mid-range dengan jangkauan yang
lebih jauh, seperti lensa 16-35 mm.

Meskipun sebagian besar hiu bersifat lembut,
perilaku sembrono penyelam bisa memancing
kecelakaan yang seharusnya dapat dihindari.
Berikut adalah panduan umum yang harus diikuti
dalam penyelaman hiu:

- Jangan pernah meraih atau 		
menyentuh hiu
- Jangan pernah menyentuh 		
umpan maupun kotak umpan

- Selalu kenakan perlengkapan 		
keselamatan yang baik

- Jangan pernah mengejar atau 		
mengganggu hiu

- Jangan menghabiskan waktu di
permukaan jika tidak perlu

- Selalu perhatikan pengarahan
keselamatan dan peraturan 		
lain menyangkut penyelaman 		
dengan hiu
- Selalu perhatikan keadaan
sekeliling dan hiu-hiu yang
berada di sekitar Anda
Yang paling penting, selalu ingat bahwa hiu adalah
satwa liar. Selalu perlakukan mereka dengan
hati-hati dan hormat. Informasi lebih lanjut bisa
ditelusuri di www.globalsharkdiving.org
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PERTEMUAN ALAMI
Pertemuan dengan hiu biasanya terjadi di pos-pos
pembersih atau lokasi tempat mereka mencari makan.
Saat snorkeling dengan hiu paus atau hiu penjemur,
Anda hanya perlu lensa wide-angle. Sebagian besar
lokasi selam tidak mengizinkan penggunaan strobe, dan
tempat-tempat seperti itu biasanya juga dekat dengan
permukaan. Tidak membawa strobe memudahkan Anda
untuk mencari posisi yang tepat. Cobalah untuk berada
di depan hiu, biarkan hiu mendekat dan bersiaplah
untuk memotret. Karena ukuran hiu yang besar, lensa
fisheye adalah pilihan terbaik. Umumnya lensa fisheye
juga menjadi satu-satunya cara untuk mengambil
gambar ikan ini secara utuh dalam satu frame.
Untuk bisa memotret sekumpulan hiu martil di
Galápagos dan Pulau Cocos di Costa Rica, penyelam
dituntut untuk tetap sabar dan tidak banyak bergerak.
Para hiu ini sangat mudah gugup dan tidak akan
mendekati penyelam. Mereka juga tentunya tidak suka
dikejar, dan siapa pun yang mencoba melakukannya
hanya akan mendapat foto-foto yang tidak berguna
dan membuat kesal penyelam lain. Alih-alih mengejar,
sembunyilah di antara celah-celah karang dan selalu
waspada. Jika seekor hiu mendekati Anda, tahan
napas selama beberapa detik atau hembuskan napas
perlahan–Anda mungkin saja berada cukup dekat
untuk mengambil gambar yang baik. Jika jarak pandang
sedang bagus, Anda juga mungkin berkesempatan
mengambil foto ikonik: siluet ratusan hiu martil di atas
Anda.
Hiu yang tergolong paling susah difoto adalah hiu
rubah laut (thresher shark). Perairan Malapascua di
Filipina adalah satu-satunya tempat di mana hiu ini bisa
terlihat. Situs-situs selamnya dalam, dan fotografer
tidak diizinkan menggunakan strobe. Hiu ini juga sangat
pemalu dan susah didekati sehingga mengambil potret
mereka membutuhkan kondisi laut yang sempurna.
Pada akhirnya, tak peduli hiu apa pun yang Anda
jumpai dan Anda potret, gunakanlah hasil bidikan
Anda untuk mengedukasi publik. Dan ketika Anda
memublikasikan foto-foto tersebut, bagikan juga hal
paling penting dan menarik yang Anda temukan dari
spesies tersebut. Hiu adalah makhluk luar biasa, dan kita
semua harus mencoba memotret tanpa membahayakan
diri kita maupun mereka. Dengan memotret secara
bertanggung jawab, kita semua bisa menjadi duta bagi
para hiu dan berkontribusi untuk pelestarian mereka di
masa depan. SDOP

KANAN DALAM

Cari posisi di mana Anda bisa
memotret ke arah kolom air
dan jauh dari grup
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Idealnya, semua pemotretan
hiu membutuhkan lensa
wide-angle dan dua buah
strobe

Cobalah untuk berada di
depan hiu, biarkan hiu
tersebut menghampiri
Anda, dan siap-siap untuk
memotret.
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HIU PAUS

Rhincodon typus
Ikan terbesar di bumi yang
dipotret di perairan Ekuador.
Greg Lecoeur
di mana

Pulau Darwin dan Wolf,
Galápagos
kapan

November 2012
alat

Nikon D7000, lensa 10-17mm
(f/8, 1/60s, ISO200)
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HIU PAUS

Rhincodon typus
Hiu paus menggunakan
mulutnya yang besar
untuk mengisap ikan kecil.
Pertemanan yang unik telah
terjalin antara hiu paus
dengan para nelayan yang
memberi mereka sisa hasil
tangkapan di pengujung hari.
Steve Jones
di mana

Papua Barat, Indonesia
kapan

Oktober 2011
alat

Nikon D700, lensa 16mm,
strobe ganda Seacam S150D
(f/22, 1/20s, ISO100)

HIU PAUS

Rhincodon typus
Hiu paus berkumpul di dekat
tempat penangkapan ikan
di Teluk Cenderawasih dan
menunggu sisa-sisa hasil
tangkapan nelayan. Ikan
remora yang menempel
di tubuh sang hiu ikut
menikmati makanan yang
tersisa.
Steve Jones
di mana

Papua Barat, Indonesia
kapan

Oktober 2011
alat

Nikon D700, lensa 16mm,
strobe ganda Seacam S150D
(f/11, 1/200s, ISO200)
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Setiap penyelaman sangat berbeda
–Anda tidak pernah bisa menduga
kepribadian hiu yang akan Anda
jumpai.
Rodney Bursiel

HIU PUTIH BESAR, Carcharodon carcharias

PENYERGAPAN

Setelah cuti menyelam selama 25 tahun, saya merasa perlu berkenalan lagi
dengan dunia bawah air dengan menyelam bersama great white shark.
Awalnya saya tidak bisa membayangkan apa menariknya menyelam di dalam
sangkar. Saya juga mengira hanya akan melakukan penyelaman seperti ini
sekali saja. Namun ternyata saya salah. Penyelaman sangkar bersama hiu putih
besar adalah salah satu perjalanan paling menarik yang pernah saya lakukan.
Selama empat tahun berikutnya saya pun terus kembali ke tempat yang
sama. Setiap penyelaman sangat berbeda –Anda tidak pernah bisa menduga
kepribadian hiu yang akan Anda dijumpai. Foto ini diambil di sore hari ketika
matahari berada begitu rendah dan memungkinkan saya untuk mengabadikan
air berwarna biru gelap. Saya berada di tempat yang tepat untuk memotret si
putih saat sedang menyergap ikan tuna, momen yang menunjukkan kekuatan
dan keindahan dari mahluk mengagumkan ini.
Rodney Bursiel

di mana

Guadalupe, Meksiko
kapan

Augustus 2015
alat

Nikon D800, lensa 16mm
(f/10, 1/160s, ISO1000)
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Hiu Putih Besar

Carcharodon carcharias
Ada sekitar 270 ekor hiu
putih besar yang menghuni
perairan Guadalupe.
Dan hiu jantan ini adalah
individu yang teridentifikasi
dan tercatat untuk
pertama kalinya. Saya pun
menamainya “Liu”.
Liu Yi Nan
di mana

Guadalupe, Meksiko
kapan

Oktober 2017
alat

Canon EOS 5DS R, housing
Nauticam (f/8, 1/200s, ISO100)
(f/8, 1/200s, ISO100)
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PEPE ARCOS (ADEX AMBASSADOR FOR FILM MAKING) Spain,
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AMANDA COTTON (WOMEN DIVERS HALL OF FAME) USA, MICHAEL AW (Australia),
DANIEL NORWOOD (UK), AARON GEKOSKI (UK/Malaysia), TANYA HOUPPERMANS (USA),
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JONATHAN LIN (Singapore) & Many More
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HIU SIRIP HITAM

Carcharhinus limbatus
Salah satu hiu yang terluka
oleh kail nelayan. Hiu jenis ini
biasanya diikuti oleh sejumlah
clingfish.
Mikhail Korostelev
di mana

Umkomaas, Afrika Selatan
kapan

Januari 2017
alat

Canon EOS 5D Mark II, lensa 8 –
15 mm, f/6.3, 1/250s, ISO 200
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TIPS DAN TEKNIK

PENTINGNYA POST-PRODUCTION DALAM FOTOGRAFI

Kiat menghasilkan foto monokrom dengan kontras tinggi
Oleh Christian Vizl

Post-production merupakan bagian integral dari seni
fotografi. Bahkan di era kamera analog, penentuan
ISO di roll film sudah dimaksudkan sebagai bagian
dari proses post-production. Bagi saya sendiri editing
atau pengolahan foto adalah proses kreatif yang sama
pentingnya dengan kegiatan pemotretan. Semuanya
ditujukan untuk menghasilkan gambar terbaik dari hasil
kerja kita demi menyuntikkan visi dan pesan pribadi
fotografer ke dalam gambar-gambarnya.
Untuk pengolahan foto saya menggunakan Adobe
Lightroom karena desainnya sederhana dan efisien,
seperti memang dirancang khusus untuk memudahkan
fotografer. Namun perlu kita ingat juga, sama halnya
seperti kamera, software itu hanya alat, bukan
kekuatan utama di balik foto-foto yang indah. Adalah
hasrat, pemahaman, serta narasi yang membuat
sebuah foto jadi menakjubkan. Menguasai teknik
memang penting, tapi yang paling penting adalah
kreativitas dalam memaksimalkan alat-alat Anda.
Setelah menghabiskan pagi untuk memotret
biota laut, saya sangat menikmati momen-momen
saat saya mentransfer data dari kamera ke komputer,
lalu melihat gambarnya dengan jelas untuk pertama
kali. Saya mulai dengan mengamati gambar secara
saksama, menyeleksi foto yang istimewa, lantas
membayangkan berbagai kemungkinan mengolah foto
untuk mengeluarkan sisi terbaik dari gambar saya.
Saya pribadi menyukai gaya fotografi hitam-putih.

Namun demikian, tidak semua gambar cocok diolah
dengan pendekatan itu.
Setelah menyeleksi gambar-gambar, saya pun
mulai bekerja dengan Adobe Lightroom. Sebuah saran
penting untuk fase ini: bekerjalah secara sistematis,
susuri berbagai fitur mulai dari atas sampai ke bawah.
Pada akhirnya, pengolahan foto adalah soal
bereksperimen dengan beberapa pilihan berbeda.
Seperti yang akan Anda lihat, metode atau teknik saya
mengolah gambar dalam post-production mungkin
tidak berbeda dari Anda, dan kemungkinan besar
tidak serumit yang Anda duga. Lalu, di mana letak
perbedaannya?
Rahasianya adalah kemampuan untuk
menyampaikan perasaan dan emosi Anda,
menggabungkannya dengan kreativitas dan hasrat
pribadi Anda. Menerjemahkan itu semua ke dalam
jepretan kamera, mengolah hasilnya di komputer,
kemudian menciptakan gambar yang indah dan hebat!
Langkah pertama adalah meluangkan banyak waktu
dan energi untuk mempelajari seluk-beluk software
Anda. Dari situ, biarkan kreativitas yang membimbing
Anda ke langkah-langkah selanjutnya.

EMPAT LANGKAH UNTUK MENGHASILKAN GAMBAR MONOKROM BERKONTRAS TINGGI
STEP 1

LANGKAH 1: White Balance
Langkah pertama adalah mengatur white balance yang
tepat. Hal ini bisa dilakukan dengan memainkan fitur
Temp dan Tint. Anda juga bisa mengatur white balance
dengan memilih marker di sebelah kiri, pilih sebuah titik
di gambar Anda, lalu klik untuk membuat pengaturan
yang pas.
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LANGKAH 2: BLACK AND WHITE
Untuk membuat gambar monokrom, ubah foto
Anda ke warna hitam-putih dengan menekan sisi
kanan gambar yang bertuliskan “Black and White“.
Jika hasilnya belum cukup memuaskan, Anda bisa
menyesuaikan lagi warnanya dengan berbagai
parameter di panel yang berbeda.
Di panel Basic and Tone Curve, Anda bisa mengatur
cahaya dan tingkat kegelapan untuk menciptakan
kontras dan kejernihan gambar—saya pribadi suka
membawanya ke level ekstrem. Setelah tahap ini
selesai, barulah Anda dapat menyesuaikan warnawarna individualnya.

STEP 3

LANGKAH 3: Graduated Filter
Ini triknya: jika diperlukan, sebaiknya gunakan
graduated filter untuk membuat latar belakang foto
Anda menjadi lebih gelap. Klik ikon persegi panjang
(keempat dari kiri), lalu Anda bisa menggunakan
berbagai pilihan untuk mengatur warna di area foto
yang Anda inginkan. Mainkan berbagai pengaturannya
hingga Anda puas dengan hasilnya.
STEP 4

LANGKAH 4: Sharpness, Noise, Distortion, Vignette
Menajamkan atau menambahkan noise bisa membuat
perbedaan menarik pada foto Anda. Saat melakukan
pengaturan ini, ada baiknya Anda melakukan zoom
untuk melihat efeknya ketika gambar diperbesar.
Jika foto Anda diambil menggunakan lensa wideangle, Anda juga bisa menaikkan vignette hingga
gambar Anda jadi lebih mencolok. Langkah terakhir ini
akan membuat gambar Anda terasa lebih “keluar”. SDOP

HIU KARANG ABU-ABU

Carcharhinus amblyrhynchos
Saya berpapasan dengan
seekor hiu yang berenang
berlawanan arah dengan
gerombolan ikan kecil.
Alih-alih mendekat, saya
memutuskan untuk
membidik sang hiu dari
kejauhan.
Aaron Wong
di mana

Fakarava, Polynesia Prancis
kapan

Maret 2017
alat

Nikon 5D, lensa 12–24mm,
Seacam housing (f/4, 1/125s,
ISO100)
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“Saya berenang melewati
genangan darah dan sisik-sisik
yang terlepas, seiring dengan
usaha ikan-ikan mangsa itu
mencoba kabur dengan panik.”
Doug Perrine

HIU PERUNGGU, Carcharhinus brachyurus

BINTANG RAKSASA

Foto ini merupakan hasil dari penantian selama 15 minggu dari rentang waktu
tiga tahun yang saya habiskan di sebuah “pantai liar” di Transkei, Afrika
Selatan, sebelum fenomena sardine run menjadi populer dan dikenal secara
internasional. Tujuan saya adalah untuk mendokumentasikan fenomena
alam yang terjadi pada kawanan ikan sarden, seiring pergerakan mereka dari
sepanjang pantai Timur ke arah Utara.
Karena kehadiran banyak manusia selalu menjadi gangguan, saya menyewa
sopir, perahu, dan pilot microlight sendiri supaya bisa bergerak cepat tanpa
campur tangan banyak orang. Sayangnya, meskipun telah menggunakan alat
pengintai di udara, saya sulit menemukan sebuah baitball (sebuah formasi
kawanan ikan sarden) yang belum dihancurkan oleh pemangsanya.
Baitball biasanya berumur pendek dan lokasinya saling berjauhan. Namun,
pada hari ini, saya beruntung bisa menemukan baitball yang berlangsung
selama beberapa jam. Dari udara, sang pilot menggambarkan penampakannya
sebagai “bintang raksasa”, dengan hiu menerobos masuk dari semua arah.
Ada juga lumba-lumba, tuna, dan burung laut yang menyerang baitball
tersebut.
Saya ikut berenang mengejar baitball melewati genangan darah dan sisik-sisik
yang terlepas, seiring dengan usaha ikan-ikan mangsa itu mencoba kabur
dengan panik. Saya pun sibuk mengusir hiu yang terus menyenggol dan
menabrak saya, hingga saya kesulitan mengambil foto.
Doug Perrine

di mana

Transkei, Afrika Selatan
kapan

April 2007
alat

Canon EOS D60, lensa Sigma
14mm, strobe Canon 550EX
(f/5.6, 1/800s, ISO200)
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CELEBRATING SHARKS

HIU MARTIL HALUS

Sphyrna zygaena
Foto seekor hiu smooth
hammerhead. Namanya
diambil dari bentuk
kepalanya yang pipih dan
melebar ke samping.
Christian Vizl
di mana

Baja California, Meksiko
kapan

Mei 2017
alat

Canon EOS 5D Mark II, lensa
Canon 16-35mm (f/7.1, 1/250s,
ISO400)
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HIU MARTIL BESAR

Sphyrna mokarran
Hiu martil besar, spesies
hiu martil terbesar di dunia,
berenang di sepanjang dasar
laut berpasir.
Christian Vizl
di mana

Bimini, Bahama
kapan

April 2017
alat

Canon EOS 5D Mark II, lensa
Canon 16-35mm, (f/7.1, 1/200s,
ISO200)

CELEBRATING SHARKS

CATSHARK TOTOL KECIL

Scyliorhinus canicula
Apa yang Anda lakukan
ketika lensa makro terpasang
di kamera Anda, dan tiba-tiba
seekor hiu mendekat? Bidik
matanya!
Christian Skauge
di mana

Galway, Irlandia
kapan

Agustus 2009
alat

Nikon D200
(f/29, 1/100s, ISO100)
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HIU SIRIP PUTIH

Triaenodon obesus
Sebagai ikan nokturnal,
hiu sirip putih memiliki
mata lonjong yang besar
dengan pupil vertikal yang
memungkinkan hiu ini
melihat dengan baik dalam
cahaya temaram.
Jason Isley
di mana

Maladewa
kapan

November 2011
alat

Nikon D200, lensa 105mm
(f/18, 1/100s, ISO100)

CELEBRATING SHARKS

CORAL CATSHARK

Atelomycterus marmoratus
Foto ini diambil saat
menyelam di malam hari,
ketika catshark aktif mencari
makan.
Greg Lecoeur
di mana

Leyte, Filipina
kapan

Desember 2016
alat

Nikon D7200, lensa Tokina 1017mm (f/14, 1/250s, ISO100)
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HIU TOTOL WOBBEGONG
Orectolobus maculatus
Tidak semua hiu terlihat
sama. Hiu wobbegong
yang menghuni dasar laut
bertubuh pipih dengan
berbagai benjolan sensor
di sekeliling mulut dan
kepalanya.
Yorko Summer
di mana

Raja Ampat, Indonesia
kapan

Desember 2014
alat

Canon EOS 5D Mark III, lensa
Canon fisheye 8-15mm, housing
Nauticam (f/10, 1/200s, ISO200)

CELEBRATING SHARKS

HIU EPAULETTE

Hemiscyllium ocellatum
Hiu epaulette dari Raja
Ampat adalah salah satu
dari sembilan spesies
“hiu berjalan” yang hidup
di sekitar Papua Nugini,
Australia, dan pulau-pulau
kecil lainnya. Hiu yang tidak
lazim ini merupakan hewan
nokturnal, dan berjalan
dengan menggunakan
sirip dadanya di terumbu
karang perairan dangkal. Ia
menyantap moluska, cacing,
dan udang-udangan.
Richard Smith
di mana

Raja Ampat, Indonesia
kapan

Februari 2010
alat

Nikon D2Xs, lensa macro
60mm, housing Subal, strobe
ganda Inon Z-240 (f/13, 1/125s,
ISO100)
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HIU PORT JACKSON

Heterodontus portusjacksoni
Dinamai seperti sebuah
kawasan di Pelabuhan
Sydney, hiu nokturnal ini
sering tidur beramai-ramai
dalam satu celah karang.
Stephen Wong
di mana

Teluk Jervis, Australia
kapan

Juli 2003
alat

Nikonos RS, lensa 20-35mm,
flash Nikon SB-104, film Provia
100 (f/8, 1/125s, ISO100)

angel shark

Squatina squatina
Ikan ini sering terjaring
nelayan secara tidak sengaja.
Praktik penangkapan ikan
komersial telah mengancam
populasi angel shark di
perairan timur Samudra
Atlantik hingga hampir
punah, di mana spesies ini
dulunya sangat berlimpah.
Greg Lecoeur
di mana

Kepulauan Canary, Spanyol
kapan

Desember 2016
alat

Nikon D7200, lensa 10-17mm
(f/9, 1/200s, ISO200)

HIU HARIMAU PASIR

Carcharias taurus
Dua hiu harimau pasir di
dalam bangkai kapal Caribsea,
sebuah kapal barang yang
ditenggelamkan oleh kapal
U-Boat dari Jerman di pesisir
Karolina Utara semasa Perang
Dunia II.
Aaron Wong
di mana

Karolina Utara, AS
kapan

Juli 2016
alat

Olympus OM-D E-M1, lensa
fisheye Olympus 8mm, housing
Nauticam NA-EM1, strobe ganda
Sea&Sea YS-D2 (f/3.5, 1/100s,
ISO320) (f/3.5, 1/100s, ISO320)

THROUGH THE LENS

HIU PUTIH BESAR

HIU BIRU

di mana

di mana

kapan

kapan

Carcharodon carcharias
Seekor hiu putih besar yang
dikelilingi gerombolan ikan,
sedang berenang dekat
permukaan air.
Christian Vizl
Pulau Guadalupe, Meksiko
Oktober 2012
alat

Canon 5D Mark III, lensa 1635mm (f/8, 1/200s, ISO250)

Prionace glauca
Cahaya yang menembus
permukaan mempertegas
tubuh panjang serta bentuk
sirip dada hiu biru ini.
Scott Portelli
Azores, Portugal
Juni 2012
alat

Canon 5D Mark III, lensa 1635mm (f/8, 1/200s, ISO250)

CELEBRATING SHARKS

HIU SUTRA

Carcharhinus falciformis
Hiu sutra adalah salah satu
dari berbagai jenis hiu pelagis
yang suka mengunjungi
kepulauan Revillagigedo yang
terpencil.
Christian Vizl
di mana

Kepulauan Revillagigedo,
Meksiko
kapan

Desember 2016
alat

Canon EOS 5D Mark II, lensa
Canon 16-35mm (f/5.6, 1/160s,
ISO400)
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PUFFADDER SHYSHARK

Haploblepharus edwardsii
Puffader shyshark, atau
Happy Eddie, adalah spesies
catshark endemik di perairan
Cape Town, Afrika Selatan,
yang tenang.
Gerald Nowak
di mana

Cape Town, Afrika Selatan
kapan

Maret 2015
alat

Nikon D800, lensa Sigma 1224mm, housing Seacam, strobe
ganda Seacam (f/9, 1/100s,
ISO320)

HIU SIRIP HITAM

Carcharhinus limbatus
Seekor hiu sirip hitam diikuti
oleh beberapa remora di
perairan berwarna hijau-biru
di Delta Aliwal.
Tanya Houppermans
di mana

Delta Aliwal, Afrika Selatan
kapan

Mei 2017
alat

Olympus OM-D E-M1, lensa
fisheye Olympus 8mm, housing
Nauticam NA-EM1, strobe
ganda Sea&Sea YS-D2 (f/16,
1/320s, ISO320)

>> HIU HARIMAU PASIR, Carcharias taurus

HARTA KARUN FISH ROCK

Fish Rock, sebuah kawasan di lepas pantai New South Wales, memiliki
kekayaan geografis dan biologis yang berlimpah. Pulau kecilnya memiliki titik
selam dengan kedalaman sekitar 25 meter, serta gua bawah air sepanjang 125
meter yang memiliki ruang besar seperti katedral di kedalaman 12 meter. Pada
kondisi tertentu, hiu harimau pasir, atau hiu perawat abu-abu, mengunjungi
bagian terdangkal gua ini di siang hari.
Setelah beberapa saat menunggu dalam diam di dinding gua, sekitar 30 hiu
bergerak mendekat ke dalam gua dan memungkinkan saya mengambil foto
ini. Spesies dari Australia Timur yang terancam punah ini umumnya berpindahpindah tempat sesuai dengan musim. Namun, di Fish Rock, tampaknya mereka
selalu ada sepanjang tahun. Penangkapan ikan masih diizinkan di tempat
berkumpulnya para hiu harimau pasir ini, dan sayangnya ada begitu banyak hiu
dengan kail pancing tertancap di mulut mereka.
Richard Smith

CELEBRATING SHARKS

di mana

New South Wales, Australia
kapan

Februari 2010
alat

Nikon D2Xs, lensa 12-24mm,
housing Subal, strobe ganda
Sea&Sea YS-120 (f/5.6, 1/125s,
ISO100)

62 | SDOP

THROUGH THE LENS

HIU SIRIP PERAK

Carcharhinus albimarginatus
Hiu sirip perak ini terus
berenang ke arah saya,
dan akhirnya saya bisa
memotretnya saat sedang
“tersenyum” ke arah kamera.
Aaron Wong
di mana

Laguna Beqa, Fiji
kapan

September 2013
alat

Nikon D3, lensa 16mm, housing
Seacam, strobe ganda Sea&Sea
YS-250 (f/10, 1/250s, ISO200)

hiu lemon

Negaprion brevirostris
Sepasang hiu lemon difoto
setelah matahari terbenam,
tepat di bawah permukaan
air.
Arturo Telle Thiemann
di mana

Bahama
kapan

February 2017
alat

Canon EOS 5D Mark III, lensa
fisheye 8-15mm, housing Subal,
strobe Subtronic Pro 270,
strobe ganda Sea&Sea YS-D1
(f/22, 1/85s, ISO1250)

CELEBRATING SHARKS

HIU SIRIP HITAM

Carcharhinus limbatus
Hiu sirip hitam ini, yang juga
dikenal sebagai oceanic
blacktip, difoto pada
penyelaman sore hari di
perairan Delta Aliwal.
Greg Lecoeur
di mana

Delta Aliwal, Afrika Selatan
kapan

Juni 2015
alat

Nikon D7000, lensa 10-17mm
(f/9, 1/200s, ISO160)
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HIU KARANG SIRIP
HITAM

Carcharhinus melanopterus
Sepasang hiu karang sirip
hitam di bawah permukaan
air.
Greg Lecoeur
di mana

Mo’orea, Polinesia Prancis
kapan

Oktober 2015
alat

Nikon D7200, lensa 10-17mm
(f/9, 1/250s, ISO100)

CELEBRATING SHARKS

HIU HARIMAU PASIR

Carcharias taurus
Seekor hiu harimau pasir
bergerak menembus
“terowongan” yang dibentuk
oleh jutaan ikan kecil.
Tanya Houppermans
di mana

Karolina Utara, AS
kapan

Juli 2017
alat

Olympus OM-D E-M1, lensa
fisheye Olympus 8mm, housing
Nauticam NA-EM1, strobe
ganda i-Divesite Symbiosis SS-2
(f/4, 1/320s, ISO320)

HIU HARIMAU PASIR

Carcharias taurus
Pemandangan unik seekor
hiu harimau pasir yang
dikerumuni begitu banyak
ikan kecil.
Tanya Houppermans
di mana

Karolina Utara, AS
kapan

Juli 2017
alat

Olympus OM-D E-M1, lensa
fisheye Olympus, housing
Nauticam NA-EM1, strobe
ganda i-Divesite Symbiosis SS-2
(f/3.5, 1/250s, ISO320)
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Cristina Zenato, seorang
konservasionis yang
banyak dikenal karena
kemampuannya untuk
“berbicara dengan hiu”.
Dia akan menjadi salah satu
pembicara di ADEX Singapura
2018
Amanda Cotton

WISATA SELAM HIU INDONESIA

BERKUNJUNG KE RUMAH HIU
DI INDONESIA

Teks: Darmawan Ahmad, Shark Diving Indonesia
Foto: Tim SDAAI dan Para Kontributor

Selain menjadi habitat bagi ratusan jenis terumbu
karang, perairan Indonesia juga merupakan
rumah bagi berbagai spesies hiu. Berikut adalah
beberapa contoh destinasi wisata lokal yang bisa
Anda kunjungi untuk menyelam bersama hiu.
Derawan – Talisayan, Kalimantan Timur: Hiu Paus

Photo: Tommi Kokkola

Hiu Paus, spesies ikan terbesar di dunia dengan ukuran
panjang tubuh sekitar 3 – 7 meter ini dapat dijumpai di
Derawan dan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan
Timur. Wisata hiu paus di Berau sudah mulai populer
sejak penghujung tahun 2012. Dengan jumlah individu
kurang lebih 50 ekor, Rhincodon typus di Kabupaten
Berau ini bisa dijumpai sepanjang tahun dengan rincian
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bulan Januari- Juni di sekitar Pulau Derawan, dan bulan
Juli – Desember di dekat Talisayan.
Hampir semua dive center di sekitar pulau Derawan
dan Maratua melayani wisata penyelaman bersama
hiu paus dengan kisaran biaya Rp. 500.000 hingga
Rp. 2.000.000 per hari. Penyelaman bisa dilakukan
di 2 hingga 6 bagan yang senantiasa didatangi hiu
paus untuk memakan ikan teri yang diumpankan oleh
nelayan. Berdasarkan analisa awal, wisata hiu paus di
Berau bisa mendatangkan pemasukan daerah hingga
sebesar Rp. 109 miliar per tahunnya (Darmawan, 2018).

Visibility: 5 – 15 meter
Kedalaman: 50 – 100 meter
Arus: 0 – 2 knots
Akses: Tersedia jadwal penerbangan langsung
dari berbagai kota besar Indonesia ke Bandara
Kalimarau, Berau, sebanyak beberapa kali per
harinya.

Photo: Kaka Ikan

WISATA SELAM HIU INDONESIA

Teluk Cenderawasih, Papua Barat: Hiu Paus
Kawasan ini mulai populer sejak didirikannya sebuah
dive resort berbasis darat di Nabire pada tahun 2009.
Teluk Cenderawasih dikenal sebagai lokasi wisata
selam bersama hiu paus pertama di Indonesia yang
berlangsung sepanjang tahun.
Teluk yang tenang ini dapat dicapai dengan
penerbangan ke Nabire yang tersedia tiap hari, atau
dengan kapal pesiar penyelaman LOB. Dengan jumlah
individu sekitar 37 ekor (Himawan dkk, 2015), Teluk
Cenderawasih merupakan tempat berkumpul hiu paus
nomor dua terbanyak di Indonesia setelah Berau.
Sebanyak total 74 bagan siap melayani penyelaman hiu

paus di Nabire dengan metode pemberian pakan untuk
menarik kedatangan hiu paus. Potensi penyelaman
hiu paus di Nabire dapat dikembangkan hingga
menghasilkan putaran uang hingga Rp. 35 triliun per
tahunnya (Anna dan Saputra, 2017).

Visibility: 5 – 25 meter
Kedalaman: hingga 100 meter
Arus: 0-2 knots
Dive Operator: Hampir semua operator LOB besar
melayani perjalanan wisata penyelaman hiu di Teluk
Cenderawasih

Photo: Kaka Ikan

WISATA SELAM HIU INDONESIA

Botubarani, Gorontalo: Hiu Paus
Meski Teluk Tomini telah lama dikenal sebagai tempat
migrasi hiu paus di Indonesia, namun wisata hiu
paus di Gorontalo baru mulai berkembang di sekitar
tahun 2015. Sebanyak 21 individu hiu paus berhasil
diidentifikasi di area yang kepadatan planktonnya
sekitar 12.385 individu/liter (Rahman, dkk, 2017).
Menurut hasil penelitian, hiu paus di Gorontalo bisa
dijumpai selama 17 hari di bulan November 2016, 2 hari
di Januari 2017, 14 hari di Februari 2017, 8 hari di Maret
2017, 28 hari di Mei 2017, 21 hari di Juni 2017 dan 2 hari
di Juli 2017.
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Sementara di bulan bulan Desember 2016, April 2017,
Agustus 2017, September 2017, Oktober 2017 dan
November 2017 Hiu Paus tidak dijumpai lagi (Handoko,
dkk, 2017). Nasib 91 nelayan yang telah berganti
profesi menjadi penyedia perahu sewa dan pemandu
snorkeling di sekitar Botubarani ini terus berharap hiu
paus bisa rutin berkunjung kembali ke Gorontalo.

Visibility: 5 – 10 meter
Kedalaman: 40 – 80 meter
Arus: 0-0.5 knots
Dive Operator: Salvador DC, Aqua Diving, Tomini
DC, Miguel’s Diving

Photo: Kaka Ikan

WISATA SELAM HIU INDONESIA

Raja Ampat, Papua Barat: Hiu Woobegong
Dikenal sebagai hiu yang sabar menunggu mangsa,
Hiu Woobegong (Eucrossorhinus dasypogon)
mengandalkan penyamaran mimikri dan serangan
dadakan untuk mengejutkan mangsanya. Sering
dijumpai di celah celah lubang dinding karang (wall)
atau dasar karang di sekitar Pulau Waigeo atau Misool,
Woobegong merupakan obyek yang kerap diam ketika
difoto.

Visibility: 20 – 40 m
Kedalaman: Mulai dari 15 m hingga > 100 m
Arus: 0 – 1,5 knots
Dive Operator: Hampir semua dive operator
yang beroperasi di Raja Ampat melayani 		
penyelaman bersama Woobegong

Photo: Bill Fisher

WISATA SELAM HIU INDONESIA

Laut Banda – Banda Neira, Maluku: Hiu Martil
Hiu martil (Sphyrna lewini) dikenal sebagai hiu yang
hidup di wilayah tropis dengan temperatur di bawah
30⁰ C (Yates, dkk, 2015). Pola migrasi hiu martil ini
menyebabkan penampakannya di Laut Banda hanya
terbatas di bulan-bulan tertentu seperti September
– November saat temperatur relatif lebih dingin.
Menurut sebuah penelitian, hiu martil bermigrasi ke
Australia selama periode di luar bulan tersebut untuk
berkembang biak (Chin, dkk, 2017). Untuk wisata
penyelaman LOB, Pulau Serua adalah surga tempat
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para diver bisa bertemu dengan hiu martil. Sementara
Karang Hatta, sebagai pulau terluar di gugusan
kepulauan Banda Neira, di kenal juga sebagai tempat
pertemuan dengan hammerhead shark yang bisa
diakses tanpa perlu ikut LOB.

Visibility: 5 – 40 meter
Kedalaman: Hingga 100 meter
Arus: 0-3 knots
Dive Operator: Hampir semua usaha LOB besar
melayani perjalanan wisata penyelaman hiu di
Banda

WISATA SELAM HIU INDONESIA

Ternate – Tidore, Maluku Utara: Hiu Berjalan

Photo: Kaka Ikan

Selain dikenal sebagai surga pemotretan bawah
air untuk kategori macro, Ternate dan TIdore juga
menawarkan wisata night diving untuk melihat Hiu
Berjalan (Hemyschillium halmahera). Spesies hiu baru
yang ditemukan pada tahun 2013 ini merupakan mahluk
endemik Halmahera dan kerap dijumpai keluar dari
karang persembunyiannya ketika hari baru berganti
malam atau di waktu subuh. Dengan panjang tubuh
dewasa sekitar 65,6 – 68,1 cm, hiu mungil ini bergerak
dengan menggunakan kedua pectoral fin-nya hingga
terlihat seperti melata atau berjalan di dasar karang
(Allen, dkk, 2013).

Visibility: 0 meter (night dive)
Kedalaman: 5 – 10 meter
Arus: 0 – 0,5 knots
Dive Operator: Dodoku Dive Center, Nasijaha Dive
Center, Laconna Dive Club, KBC Tidore

Photo: Jilmi Astina

Morotai, Maluku Utara: Hiu Karang
Sejak tahun 2013, wisata selam hiu di Morotai mulai
marak dengan berdirinya Shark Diving Indonesia yang
mengkhususkan diri di wisata penyelaman hiu. Dengan
potensi rata rata penampakan hiu sekitar 7.75 individu
di setiap penyelaman, Morotai hanya kalah oleh
Republik Palau, negara tetangga di timur laut Morotai
yang memiliki rata rata pertemuan hiu sebanyak 10.9
hiu per penyelaman (Darmawan, 2016). Penyelaman
hiu di Morotai dapat dilakukan sepanjang tahun di
sisi utara Pulau Mitita dengan kombinasi metode
pemanggilan hiu (Audible Stationary Count) dan
pengumpanan. Seekor hiu Carcharhinus melanopterus
di Morotai, jika dibiarkan hidup (tidak dibunuh untuk
siripnya), bisa menghasilkan uang hasil pariwisata
selam sekitar Rp. 112 juta sepanjang hidupnya (Ichsan,
2015).

Photo: Arief Yudo Wibowo

Visibility: 10 – 20 meter
Kedalaman: 16 – 19 meter
Arus: 0 – 3 knots
Dive Center: Shark Diving Indonesia, Dive Morotai

KONSERVASI HIU

“PESTA UNTUK HIU”
DI KEPULAUAN GILI

Teks dan Foto: Zara, Gili Shark Conservation

Apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata
“hiu”? Kebanyakan orang mungkin akan langsung
berpikiran negatif, merasa cemas, takut, bahkan
ngeri begitu membayangkan mereka masuk ke
perairan yang ditinggali hiu.
Apa boleh buat. Sejak dulu media massa
memang “melatih” dunia untuk takut pada hiu.
Entah sudah berapa banyak film, buku ataupun
artikel yang kerap menggambarkan hiu sebagai
musuh yang harus ditakuti.
Dengan banyaknya kisah yang menggambarkan
hiu sebagai pembunuh berdarah dingin, hewan
buas yang pasti menyerang siapapun yang
memasuki wilayah mereka, maklum saja kalau
banyak orang akhirnya percaya bahwa hiu adalah
mahluk jahat. Tidak mengherankan juga kalau
orang-orang itu kemudian tega membunuh seekor
hiu tanpa pikir panjang. Faktanya, kini manusia
memang telah membunuh sekitar 100 juta hiu
tiap tahunnya. Tapi apa yang tidak mereka sadari
adalah: hiu sebenarnya tidak berbahaya. Bahkan
hiu memegang peranan amat penting bagi
kehidupan di bumi.

perekonomian, tetapi juga mampu mendukung
upaya konservasi alam dengan menciptakan
“advokat-advokat” bagi hiu sekaligus menyediakan
pekerjaan alternatif bagi masyarakat nelayan yang
dulunya mendapat penghasilan dari perburuan hiu.
Sebenarnya hiu memang jauh lebih berharga saat
ia hidup daripada saat mati. Kami dari Gili Shark
Conservation telah menghitung bahwa sepanjang
masa hidupnya, seekor hiu bisa menyumbang
pemasukan pariwisata sebesar Rp. 27 miliar untuk
masyarakat di Kepulauan Gili, Lombok. Jika hiu di
sini sudah punah, bisakah anda membayangkan
bagaimana dampaknya bagi perekonomian
masyarakat setempat?

Mengapa hiu begitu penting? Apakah kamu tahu
bahwa hiu memegang peran vital dalam menjaga
kesehatan ekosistem lautan?
Ya! Laut adalah ekosistem terbesar di dunia,
dan hiu yang menduduki puncak rantai makanan
di lautan bekerja menjaga agar sistem ini tetap
utuh. Ketika hiu berburu, mereka akan memangsa
ikan dari berbagai spesies yang cenderung lemah,
tidak sehat ataupun terluka. Dengan begitu para
hiu berperan dalam mempertahankan keragaman
spesies-spesies di bawahnya, dan pada gilirannya
ikut menjaga ekosistem laut agar tetap sehat.

Gili Shark Conservation Project
Di Gili Shark Conservation Project, kami menjadi
tuan rumah bagi para peneliti dan orang-orang
dari seluruh dunia yang ingin terlibat dalam upaya
konservasi hiu. Misi kami adalah membuat stasiun
penelitian dan pendidikan tentang hiu di Indonesia
di mana orang-orang bisa berlibur sambil mendapat
edukasi serta mendukung pelestarian lingkungan
laut. Kami melakukan berbagai penelitian untuk
menghasilkan strategi pengelolaan laut yang
efektif bersama mitra dari beberapa organisasi,
peneliti lokal, serta internasional. Kami percaya
bahwa semakin banyak kami berbagi, semakin
banyak pula yang kami miliki. Karena itu, data-data
yang kami punya akan kami berikan secara gratis
untuk siapapun yang berminat.
Dengan data-data yang kami kumpulkan, kami
berharap bisa membuat sebuah laporan studi
kasus untuk membuktikan kepada pemerintah
bahwa terumbu karang di kawasan Kepulauan Gili
merupakan area pembibitan yang amat penting
bagi siklus hidup ikan hiu. Jika upaya pembuktian ini
bisa tercapai dan melahirkan area pembibitan hiu
resmi pertama di Gili dan di Indonesia, maka pada
gilirannya akan ada lebih banyak lagi area hunian
hiu yang bisa mendapatkan perlindungan serupa.

Hiu memegang peran penting dalam
perekonomian! Hiu bisa ditemukan di hampir
semua lingkungan laut dan ini adalah anugerah
untuk kita. Dengan keberadaan ribuan diver,
snorkeler dan peminat satwa liar dari seluruh dunia
yang menggemari wisata petualangan, hiu yang
hidup di suatu wilayah bisa menawarkan peluang
bisnis besar melalui wisata berbasis hiu.
Wisata hiu tidak hanya mampu mendukung

Mari Menyelam!
Dengan dibantu mitra pemandu selam kami,
Oceans 5 Dive Resort, kami biasa melakukan
berbagai metode penelitian bawah laut untuk
mengumpulkan sebanyak mungkin data terumbu
karang di kawasan Kepulauan Gili. Biasanya
pertama-tama kami melakukan roving dive
atau penyelaman untuk survey visual. Dengan
membawa dive slate atau papan tulis bawah air
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atas

Whitetip reef shark
yang kami jumpai di
kawasan perairan
Gili.
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serta t-stick, kami langsung terjun ke air untuk
mencari hiu, pari, penyu, dan spesies-spesies
indikator lainnya. Jacques Cousteau pernah
berkata: “cara terbaik untuk mengamati ikan
adalah menjadi ikan,” dan kami setuju. Cara terbaik
itulah yang kami lakukan di sini.
Setelah melakukan roving dive, biasanya kami
melanjutkan penyelaman kedua untuk memasang
kamera bawah laut yang berumpan. Metode
penelitian hiu seperti ini telah digunakan dalam
berbagai penelitian di seluruh dunia, dan sejauh
ini telah terbukti sangat berhasil. Kamera dengan
umpan ini harus diletakkan di tempat jauh yang
bukan merupakan lokasi penyelaman umum,
supaya hiu yang terpancing tidak terpengaruh oleh
keberadaan diver. Biasanya kami meninggalkan
kamera berumpan itu di suatu titik minimal selama
satu jam.
Sementara kamera bawah laut itu menunggu
kedatangan hiu dan merekam semuanya, kami
pergi ke lokasi berbeda dan melakukan photo
ID dive. Kami melacak populasi hiu dan penyu di
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kawasan tersebut sambil mengumpulkan gambar
identifikasi individu-individu yang kami temui. Kami
juga biasa melakukan fish and benthic dive; sebuah
metode penelitian bawah laut yang mengharuskan
tim kami untuk mengumpulkan data tentang
populasi spesies ikan dan invertebrata tertentu
yang terlihat dalam radius 50 meter, lengkap
dengan rincian substrat dan komposisi dasar
lautnya.
Tak ada hal yang lebih menyenangkan daripada
memulai hari dengan menyelam. Setiap kali terjun
ke laut, rasanya kami seperti pulang ke rumah!
Dan di penghujung hari, data-data yang terkumpul
dari berbagai metode penyelaman tadi kami
masukkan ke pangkalan data internasional untuk
dianalisis lebih lanjut oleh para ilmuwan. Analisis ini
dilakukan untuk menilai kesehatan zona individuindividu yang hidup di marine protected area,
melalui identifikasi spesies dan juga populasinya.
Dengan memahami pola perilaku mereka, kita akan
mengerti bagaimana cara untuk membantu dan
melindungi dunia yang kita cintai ini.

atas

Seekor penyu yang
kami jumpai dalam
sesi photo ID dive.
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Surga Bebas Plastik
Di samping melakukan penelitian bawah laut,
kami juga memiliki “misi di atas daratan” untuk
membantu melindungi laut dari marine debris.
Kami menyebut misi ini sebagai Plastic Free
Paradise Project. Kami percaya bahwa anakanak adalah masa depan dan pendidikan adalah
kunci kemajuan. Inilah alasan kenapa setiap
hari Sabtu tim kami mengadakan kunjungan ke
sekolah-sekolah setempat dan membuka kelas
konservasi yang disebut “Klub Harapan”. Kami
juga menawarkan pelatihan gratis untuk para
pelaku usaha di Gili Air dan membantu mendidik
staf mereka supaya bisa membebaskan diri dari
ketergantungan pada plastik.
Seiring dengan itu kami menyelenggarakan
program beach clean-up, aksi membersihkan pantai
sambil bersepeda setiap seminggu sekali. Sampai
sekarang kami juga sudah membuka lebih dari 50
stasiun isi ulang air yang tersebar di seluruh pulau.
DI stasiun tersebut, siapapun bisa mengisi ulang
botol airnya dengan harga lebih murah dibanding

membeli sebotol air kemasan baru.
Kamu Bisa Ikut Membantu!
Kami selalu mencari orang-orang antusias yang
ingin tinggal di “surga” ini dan ingin membuat
perbedaan selama liburan mereka. Kamu bisa
ikut membantu hiu di Kepulauan Gili hanya
dengan memberi waktu dan cinta kasih. Tidak
perlu menjadi ahli hiu atau penyelam mahir untuk
bergabung dalam proyek kami, yang terpenting
adalah: kamu memiliki semangat dan komitmen
untuk konservasi hiu. Kami menghargai semua
keterampilan unik yang bisa kamu berikan untuk
proyek ini, tak peduli dari daerah atau negara
manapun kamu berasal.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Gili Shark
Conservation Project, silakan berkunjung ke situs
kami di www.gilisharkconservation.com. SDOP
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“Klub Harapan”,
kelas konservasi
untuk anak-anak Gili.

DIVE CL UB

LAMPUNG DIVE CLUB
Lampung Dive Club
Ketua
: Arie Nanda
Djausal
Berdiri Tahun
: 2016
Jumlah Anggota
: 73 org
Kegiatan
1. Research: Mencari data dan
mengembangkan potensi wisata
selam di perairan lampung.
2. Education: Membimbing
masyarakat pesisir untuk menjaga
dan melestarikan lingkungan laut.
3. Tourism: Menciptakan pemandu
wisata selam profesional dengan
standar kemampuan dan
wawasan yang berdaya saing
tinggi.
Tujuan
Menggali potensi wisata perairan
Lampung dan menjadi pusat
informasi penyelaman lokal.
Alamat Sekretariat
Jl. Kh. Ahmad Dahlan No.68a
Pahoman Bandar Lampung –
Propinsi Lampung
Hp. 0816-41-8060

TANJUNG BARA DIVE CLUB (TBDC)
Tanjung Bara Dive Club (TBDC)
Ketua
: Khairul
Anwar AS
Berdiri Tahun
: 1991
Jumlah Anggota
: 50 org
Kegiatan
a. Women Dive Day
b. Pirates Day
c. Independence Day
d. Reef Check Day
e. Dive Training and Discovery
f. Transportation Day:
pengenalan transportasi laut
dan biota laut kepada anakanak.
Tujuan
a. Wadah hobi selam untuk
karyawan PT Kaltim Prima Coal.
b. Melatih Rescue skill.
c. Menumbuhkan kecintaan
terhadap ekosistem laut di area
Sangatta-Kutai Timur.
Alamat Sekretariat
Aquatic Tanjung Bara
Sangatta –Kalimantan Timur
Email : tbdc.ig@gmail.com
IG : @tjbara.diveclub
FB Group : Tanjung Bara Dive Club

Kirimkan foto dan informasi kegiatan klub selam anda ke redaksi@scubadiver.co.id
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DIVE SHARE

KiKan: Indra, Fajar, Yudit, Alwi, Helmi, Dele, Erick, Endro, Ferry
@Karimun Jawa

KiKan: Wuri, Susi, Uke @Raja Ampat

KiKan: Tati-Refrizal B, Caroline J Arnold, Ningrum, Regina “Rere”
Ratih, Arba Pohan dan Fenty J. Soeharjono @Puncak Dapunlol
HarFat Jaya

KiKan: Adrian, Andrew, Deassy, Xena Linda, Garry @Dermaga Ternate

KiKan: Darwis, Effendy, Yanzon, Aldo, Dondy, Tito, Oenay, Jack, Tay,
OmPhandt, Cachim, KT, Arief, Astrid, Tika, Memi, Belinda, Cynthia,
Amica @Misool

KiKan: Rully, Andi, Isa, Hendra, Taufik, Emil, Linda, Johny, Yossi, Eddy
@Parigi Moutong

FORM BERLANGGANAN

❑ Ya, saya ingin berlangganan:
Berlangganan 1 tahun (3 edisi) Rp180.000,-

(Di luar Jabodetabek, belum termasuk ongkos kirim)

Cash

Transfer

Nama Lengkap (Mr/Mrs/Miss):
Tempat/Tanggal Lahir:

Alamat:

Telp:

Pin BB:

WhatsApp:

Email:

Fb:

Twitter:
Diver

Non Diver

License:

Level:

Mulai berlanganan Edisi:

s/d

Ketentuan Berlangganan:
Pembayaran dapat ditransfer melalui:

BRI Cabang Kebayoran Baru, ACC: 0193 0100 2943 304 a/n PT. JAYA IMPIAN ABADI
Email foto bukti transfer ke sirkulasi@scubadiver.co.id atau kirim foto bukti transaksi via WhatsApp ke 0899-0660-042
Untuk infomasi lebih lanjut hubungi:

Telp: (+62)

2930 5008 Fax: (+62) 7278 6675 Email: sirkulasi@scubadiver.co.id

scubadiverID

@scubadiverID

Web: www.scubadiver.co.id

Download e-magazine
ScubaDiver AustralAsia
Ocean Planet
edisi Indonesia

Brand Identity Guidelines

Stacked brandmark

Stacked brandmark
Alternatif brandmark yang ditampilkan secara
bertumpuk (stacked) selain brandmark model
horizontal.

*Perubahan brand dari SCOOP menjadi Gramedia Digital per Januari 2018
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