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Ikan flasher wrasse ini diberi nama Renny 
untuk menghormati pakar ikan dari LIPI.

JAKARTA — Tubuh ikan karang itu 
berwarna merah jingga menya-
la. Sejumlah garis biru terang 
menerabas warna merah tubuh 
si ikan, membujur dari mulut ke 
ekor, memenuhi sisi tubuh hing-
ga perutnya. Garis-garis biru itu 
juga menghiasi sirip punggung, 
perut, dan ekor dengan pola 
melengkung sesuai dengan ben-
tuk sirip. Keunikan warna dan 
pola garis tersebut dimiliki oleh 
Paracheilinus rennyae, spesies 
baru flasher wrasse yang dite-
mukan di perairan barat daya 
Pulau Flores di Nusa Tenggara 
Timur.

Paracheilinus adalah genus 
ikan yang dikenal dengan 
sebutan flasher wrasse. Rennyae 
merupakan nama penunjuk spe-
sies yang terinspirasi oleh nama 
ahli ikan dari Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI), 

Renny Kurnia Hadiaty. 
“Nama Paracheilinus 

rennyae diberikan untuk 
menunjukkan penghargaan 
kami kepada Renny Hadiaty 
dan para ilmuwan di Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia,” 
kata Tiene Gunawan, Direktur 
Program Kelautan Conservation 
International Indonesia (CII), 
Rabu pekan lalu.

Flasher wrasse adalah kelom-
pok ikan karang penghuni per-
airan Samudra Hindia dan bagi-
an barat Samudra Pasifik yang 
sangat khas. Tubuhnya berwar-
na-warni mencolok dan tampak 
“menyala” seperti lampu hias. 
Pola pewarnaan yang unik ini 
hanya ditampilkan saat mema-

cantik, tapi juga karena penulis 
utama dari deskripsi ikan itu 
adalah Gerald R. Allen, seorang 
ahli ikan internasional sekali-
gus rekan dekatnya. Perempuan 
53 tahun ini telah menjalani 
sejumlah penelitian kolaborasi 
dan menulis berbagai makalah 
ilmiah bersama Allen.

“Saya bahagia dan senang 
sekali. Ini merupakan suatu ben-
tuk penghargaan dari teman-
teman peneliti atas kinerja saya,” 
kata Renny. “Alhamdulillah, 
bila mendapat pengakuan dari 
teman-teman.”

P. rennyae adalah spesies ke-
17 yang diketahui dari kelompok 
ikan flasher wrasse. P. rennyae
berukuran 52,2-60,4 milimeter 
dan hidup pada kedalaman 15-
21 meter. 

Spesies ini hanya dijumpai 
di terumbu karang di wilayah 
barat daya Pulau Flores dan 
Taman Nasional Komodo. Yang 
membedakannya dengan spesies 
flasher wrasse lainnya adalah 
ikan ini memiliki pola warna 
yang unik, terutama bentuk 
bulat sirip punggung, sirip anal, 
dan ekornya.

Spesies baru ini secara genetik 
juga terbukti berbeda dengan 
semua flasher wrasse lainnya 
yang diketahui ada di kawasan 
Segitiga Karang. Kerabat ter-
dekatnya adalah P. angulatus 
dari Kalimantan Timur, Brunei, 
Sabah, dan Filipina Selatan. 
“Spesies baru ini akan menam-
bah nilai konservasi dan pariwi-
sata di Taman Nasional Komodo 
dan terumbu karang di perairan 
Flores barat daya,” kata Tiene.

Allen mendeskripsikan Para-
cheilinus rennyae bersama 
pene liti kelautan CII Mark V. 
Erdmann dan ilmuwan dari Pusat 
Penelitian Keanekaragaman 
Hayati Indonesia Universitas 
Udayana, Ni Luh Astria 
Yusmalinda.

 “Kami senang salah satu ilmu-
wan lokal muda kita mampu 
mempublikasikan makalah per-
tamanya di jurnal internasio-
nal,” kata Ngurah Mahardika, 
direktur laboratorium Pusat 
Penelitian Keanekaragaman 
Hayati Indonesia Universitas 
Udayana.  MAHARDIKA SATRIA HADI
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mahardika@tempo.co.id

suki ritual kawin.
Wrasse baru ini ditemukan 

dalam eksplorasi gabungan 
CII dan tim ilmuwan Pusat 
Penelitian Keanekaragaman 
Hayati Indonesia. Inisiatif kola-
borasi dari Universitas Udayana 
di Bali, Universitas Negeri Papua 
di Manokwari, Universitas 
Diponegoro di Semarang, dan 
Universitas California di Los 
Angeles, Amerika Serikat, 
inilah yang menemukan dan 
mendeskripsikan Paracheilinus 
rennyae. Deskripsi spesies 
baru ikan  flasher wrasse itu 
dipublikasikan dalam jurnal 
Aqua, International Journal of 
Ichthyology volume 19 edisi 4-
25 Oktober 2013.

Tiene mengatakan penamaan 
ikan spesies baru ini adalah 
bentuk pengakuan atas kontri-
busi ilmiah Renny dalam dunia 
iktiologi. Selama 27 tahun, 
Renny konsisten terhadap 
bidang taksonomi ikan air tawar 
Indonesia. Puluhan penelitian, 

Bermula dari 
Ghouta

S
erangan senjata kimia pada 
21 Agustus lalu di Ghouta, 
pinggiran Kota Damas-

kus, memantik debat soal 
senjata kimia Suriah. Negara 
Barat menuding pemerintahan 
Presiden Suriah Bashar al-
Assad sebagai pelaku serangan 
yang menyebabkan sekitar 
1.400 orang tewas. Assad 
dan sekutunya, Rusia, justru 
menuding tentara pemberontak 
sebagai pelakunya.

AS mengancam akan 
melancarkan serangan militer, 
tapi Rusia mencegah hal itu 
dengan menyodorkan solusi 
diplomatik, yakni meminta 
Suriah menyerahkan senjata 
kimianya kepada Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. Proposal Rusia 
disetujui pada September 
lalu, dan Organization for the 
Prohibition of Chemical Wea-
pons (OPCW) mendapat tugas 
mengeksekusi rencana ini.

Di bawah ini adalah 
sejumlah fakta tentang senjata 
kimia Suriah serta peta jalan 
penghancuran sekitar 1.000 
metrik ton senjata kimia, yang 
antara lain terdiri atas gas sarin 
dan mustard.

  Penghancuran fasilitas 
senjata kimia yang berada di 
Suriah berlangsung pada 15 
Desember 2013-15 Maret 
2014. Semua senjata kimia 
harus sudah dikeluarkan dari 
Suriah pada akhir tahun ini 
untuk dihancurkan di luar 
negeri, sampai tenggat 30 
Juni 2014.
  Senjata kimia itu mungkin 
akan dikapalkan ke luar ne-
geri dari Latakia, pelabuhan 
utama Suriah di Mediterania. 
  Albania, yang diminta menja-
di tuan rumah penghancuran 
senjata kimia, menyatakan 
tak bersedia. Norwegia 
dan Denmark sebelumnya 
menyatakan sikap yang 
sama. AS mungkin akan 
meminta bantuan Prancis 
dan Belgia. 
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ekspedisi ilmiah, dan makalah 
tentang ikan telah dilakoni dan 
ditulisnya. Belasan penghargaan 
juga berhasil dia raih. Ia kini 
menjabat kurator koleksi ikan 
di Museum Zoologi Bogor dan 
Laboratorium Iktiologi Divisi 
Zoologi Pusat Penelitian Biologi 
LIPI di Cibinong.

Renny sangat tersanjung oleh 
penghargaan ini. Bukan hanya 
karena Paracheilinus rennyae 
merupakan spesies ikan yang 

Renny Hadiaty, peneliti ikan dari LIPI.

  Paracheilinus rennyae

Pulau Komodo
 PULAU FLORES

Laut Flores

Amerika Serikat berharap penghapusan 

senjata kimia tetap sesuai dengan tenggat.

DEN HAAG – Kerja sama penuh dari 
pemerintah Bashar al-Assad tak 
lantas membuat penghancuran 
senjata kimia Suriah berjalan 
mulus. Saat proses ini memasuki 
tahap yang lebih krusial, Albania, 
negara yang diminta menjadi 
tuan rumah penghancuran sen-
jata mematikan itu, menyata-
kan tak bisa ikut dalam operasi 
yang diprakarsai oleh Rusia dan 
Amerika Serikat ini.

Penolakan Albania merupakan 
sikap yang belum pernah terjadi 
sebelumnya, mengingat permin-
taan itu datang dari sekutu tradi-
sionalnya, yakni Amerika Serikat 
dan Pakta Pertahanan Atlantik 
Utara (NATO). Pemusnahan sen-
jata kimia ini merupakan bagian 
dari rangkaian diplomasi untuk 
mengakhiri konflik yang sudah 
berlangsung selama tiga tahun 
dan menewaskan sekitar 100 ribu 
orang itu.

“Tidak mungkin bagi Albania 
untuk terlibat dalam operasi ini. 
Kami tidak memiliki kapasitas 
yang diperlukan untuk terlibat,” 
kata Perdana Menteri Albania 
Edi Rama, dalam pidatonya yang 
disiarkan melalui televisi, Jumat 
lalu. Meski tak disebutkan seca-
ra eksplisit, penolakan publik 
Albania dianggap menjadi penye-
bab pemerintah Albania menga-
takan “tidak” atas permintaan 
Washington. 

Ratusan demonstran turun ke 
jalan-jalan di Tirana, ibu kota 
Albania, Jumat lalu. Mereka 
mengecam rencana menjadikan 
Albania sebagai tempat penghan-
curan senjata kimia Suriah kare-
na khawatir akan dampak yang 
ditimbulkan. 

Bukan tanpa alasan Amerika 
meminta negara dengan jum-
lah penduduk 2,8 juta jiwa di 
Mediterania itu menjadi tuan 
rumah pemusnahan senjata kimia 
Suriah. Albania merupakan satu 
dari tiga negara yang mengaku 
memiliki senjata kimia kepada 
Organization for the Prohibition 
of Chemical Weapons (OPCW) dan 
sudah memusnahkannya. Adapun 
dua negara lainnya, Rusia dan 
Amerika, belum menyelesaikan 
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penghancuran senjata mereka 
berdasarkan rencana dan tenggat 
yang ditetapkan.

Namun Albania pernah punya 
masalah terkait dengan penyim-
panan amunisi. Pada Maret 
2008, sebuah gudang amunisi di 
Gerdec, dekat Tirana, meledak 
dan menewaskan 26 orang serta 
merusak sekitar 5.500 rumah. 
Hasil penyelidikan menunjukkan 
bahwa insiden itu ternyata dise-
babkan oleh rokok, yang kemudi-
an memicu kebakaran di pabrik 
yang menyimpan sekitar 1.400 ton 
bahan peledak dan artileri yang 
sebagian besar sudah usang.

Juru bicara Departemen Luar 
Negeri Amerika Serikat, Jen Psaki, 
berusaha mengecilkan dampak 
keputusan Albania tersebut dengan 
mengatakan ada beberapa negara 
lain yang “mempertimbangkan 
secara serius” untuk menjadi tuan 
rumah bagi upaya penghancuran 
senjata kimia. Amerika Serikat, 
ujar Psaki, berharap batas waktu 
penghancuran senjata akan tetap 
sesuai dengan rencana.

Jumat lalu, OPCW merilis jadwal 
akhir dari program penghancuran 
senjata kimia ini. Penghancuran 
fasilitas senjata kimia di Suriah 
akan dilakukan mulai 15 Desember 
2013,  hingga 15 Maret 2014. 
Penghancuran senjata kimianya  
akan dilakukan di luar Suriah 
pada April 2014. “Target waktu 
sudah ditentukan dan OPCW 
yakin ada alternatif negara lain 

sebagai tempat penghancuran,” 
kata Malik Ellahi, penasihat 
politik Direktur Jenderal 
OPCW,, Ahmet Uzumcu. 
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Asap mengepul setelah 
adanya pengeboman 
yang dilakukan tentara 
Suriah di Aleppo, 
14 November 2013. 
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