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RINGKASAN

Lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun, atau selama waktu yang
panjang dalam setahun, selalu jenuh air (saturated) atau tergenang

(waterlogged) air dangkaI. Biasanya, lahan rawa disebut dengan berbagai
istilah seperti "swamp ", "marsh ", "bog" dan "fen ", masing-masing
mempunyai arti yang berbeda.

Definisi lain dari lahan rawa adalah menurut definisi Ramsar
Convention yaitu merupakan lahan basah, atau "wetland' yang mencakup
wilayah "marsh ", "fen", lahan gambut (peatland), atau air, baik yang secara
alami atau buatan, dengan air yang tidak bergerakJstatic) atau mengalir, baik
air tawar, payau, maupun air asin, termasukjuga wilayah laut yang kedalaman
airnya, pada kedalaman surut terendah tidak melebihi enam meter.

Berdasarkan pengaruh air pasang surut, khususnya sewaktu pasang
besar (spring tides) di musim hujan, bagian daerah aliran sungai di bagian
bawah (down stream area) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) zona. Klasifikasi
zona-zona wilayah rawa adalah zona I: wilayah rawa pasang surut air asinl
payau, zona II: wilayah rawa pasang surut air tawar, dan zona III: wilayah
rawa monoton /rawa lebak, atau rawa non pasang surut.

Berdasarkan lamanya genangan dan tingginya genangan, lahan rawa
monoton/rawa lebak umumnya dibagi menjadi tiga tipe (tipologi) lahan yaitu:
(1). Lebak pematang/dangkal, (2). Lebak tengahan, dan (3). Lebak dalam.
Lahan lebak dangkal adalah lahan lebak yang tinggi genangan airnya kurang
dari 50 em selama kurang dari 3 bulan. Lebak dangkal seeara analogis dapat
disamakan dengan kategori Watun I-II. Lahan lebak tengahan adalah lahan
lebak yang tinggi genangan aimya 50-100 em selama 3-6 bulan. Lahan
lebak tengahan dapat dianalogiskan dengan Watun III-IV. Lahan lebak dalam
adalah lebak yang tinggi genangan aimya lebih dari 100 em selama lebih dari



6 bulan. Kategori lebak dalam dapat dianalogikan dengan kategori Watun V
yang merupakan areal dengan posisi lebih dalam dari Watun IV.

Jenis-jenis ikan dominan yang terdapat di perairan rawa diantaranya
adalah ikan gabus (Channa striata Blkr), ikan betok (Anabas testudineus
Bloch), ikan tom an (Channa micropeltes) ikan gurami (Osphronemus
gouramy), ikan lele (Clarias sp.), ikan baung (mystus nemurus), ikan betutu
(Oxyeleotris marmorata), ikan sepat siam (Trichogaster pectoralis), ikan
sepat rawa «Trichogaster trichopterus), ikan lais (Cryptopterus sp.), dan ikan
seluang (Rasbora sp.).

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara pemilik "mega diversity
sumberdaya hayati yang melimpah" diantaranya terdapat di lahan rawa. Oalam
keadaan alami, lahan rawa merupakan salah satu ekosistem yang memiliki
keanekaragaman sumber daya hayati yang cukup tinggi dan kompleks meliputi
beragam tanaman, pohon komersial, dan juga jenis ikan. Sumber daya hayati
didefinisikari sebagai kekayaan alamiah yang terdiri atas satu spesies atau
lebih yang diperkirakan atau diketahui memberikan kemanfaatan ekonomis
bagi manusia.

Lahan rawa di Indonesia diperkirakan meliputi areal 33,4 - 39,4 juta
ha yang tersebar di empat pulau besar yaitu Kalimantan, Sumatera, Irian Jaya
(Papua), dan Sulawesi (Khairullah et al. 2006). Lahan rawa dicirikan oleh
sifat hidrologi dan tanah yang khas, yaitu dipengaruhi oleh diurnal pasang
surut atau ketergenangan melebihi tiga bulan dan adanya mineral pirit sebagai
pembentuk tanah sulfat masam dan gambut sebagai bahan dasar pembentuk
tanah gambut. Kondisi di atas menjadikan hanya jenis ikan tertentu yang
dapat berkembang.

Upaya pelestarian perairan rawa harus segera dilakukan karena
diberbagai wilayah di Indonesia telah terjadi alih fungsi lahan rawa menjadi
peruntukan lain terutama perumahan. Oi beberapa wilayah di Indonesia sudah
dilakukan upaya pelestarian dengan menetapkan beberapa wilayah rawa
sebagai reservaat bagi perkembangbiakan ikan rawa.

Secara tradisional masyarakat perairan rawa melakukan budidaya
ikan rawa dengan sistem beje. Usaha sistem beje ini dimulai pada musim
kemarau ketika sawah/rawa masih kering dengan membuat sumur sedalam
1,5-2,0 m, lebar 3,0-5,0 m, dan panjang mencapai 50 m pada areal sawah
lebak. Ketika musim penghujan tiba maka beje terendam air lebih dalam
sehingga ikan akan menuju kesana. Ketika musim kemarau tiba, beje menjadi
tempat berkumpulnya berbagaijenis ikan rawa yang selanjutnya terperangkap
dalam beje. Biasanya petani ikan membiarkan beberapa tanaman air tumbuh
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di dalam beje tersebut sebagai tempat berlindung ikan dari panas matahari
atau semacam rompun tempat ikan berkumpul.

Berbagai jenis ikan diantaranya seperti ikan gabus, ikan betok, ikan
sepat siam dan ikan baung adalah jenis-jenis ikan yang dapat tumbuh dan
berkembangbiak dengan baik di lahan rawa. Jenis ikan tersebut di atas
memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan rawa.
Misalnya jenis ikan gabus dan betok berkembang dengan baik pada suasana
tingkat keasaman dan kadar oksigen sangat rendah. Tulisan ini mengemukakan
klasifikasiwilayah rawa, sumberdaya ikan pada agroekosistem rawa, dan
karakteristik ikan perairan rawa.

B. KLASIFlKASI WILAYAH RAWA

Lahan rawa merupakan lahan yang menempati posisi peralihan antara
sistem daratan dan sistem perairan (sungai, danau, atau laut), meliputi (1)
antara daratan dan laut, (2) daratan sendiri, (3) antara wilayah kering dan
sungai/danau. Oleh karena itu lahan ini tergenang sepanjang tahun, hanya
beberapa bulan tergenang dangkal, selalu jenuh air, atau mempunyai air tanah
dangkal. Lahan rawa yang terdapat pada dataran pantai, muara sungai, dan
dataran delta mendapat pengaruh dari pasang surut air laut. Pengaruh pasang
surut air laut akan semakin berkurang seiring dengan jauhnya jarak perairan
rawa terse but dengan laut.

Berdasarkan luapan pasang besar (spring tides) dan aliran sungai di
bagian bawah (down stream area), wilayah rawa dapat dibagi menjadi tiga
zona yaitu: (1) wilayah rawa pasang surut air asin/payau), (2) wilayah rawa
pasang surut air tawar, dan (3) wilayah rawa lebak atau non pasang surut
(Subagyo 2006a). Gambar 70 memperlihatkan pembagian zona lahan rawa di
sepanjang daerah aliran sungai (OAS).

1. Zona I: Wilayah Rawa Pasang Surut Air Asin/Payau

Wilayah rawa pasang surut air asin/payau terdapat di bagian daratan
yang bersambungan langsung dengan laut, khususnya di muara sungai besar,
dan pulau-pulau delta di wilayah dekat muara sungai besar. Pada bagian
wilayah ini pengaruh pasang surut air asin/laut sangat kuat sehingga seringkali
disebut sebagai tidal wetlands, yakni lahan basah yang dipengaruhi langsung
oleh pasang surut air laut/salin.

Oi bagian pantai yang terbuka ke laut lepas, apabila pesisir pantainya
berpasir halus maka akibat pengaruh energi ombak dan angin, ombak akan
langsung mencapai garis pantai dan biasanya akan terbentuk beting pasir
pantai (coastal dunes/ridges) yang di belakangnya terdapat semacam danau-
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danau sempit yang disebut laguna (lagoons). Wilayah di belakang laguna
merupakan jalur yang ditumbuhi hutan bakau atau mangrove (Rhizophora sp.,
Bruguiera sp.) dan masih dipengaruhi oleh air pasang melalui sungai-sungai
kecil (creeks).
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Gambar 70. Pembagian zona lahan rawa di sepanjang daerah aliran sungai (das) bagian
bawah dan tengah (Sumber: Subagyo, 2006a) .

Oi belakang hutan mangrove, terdapat jalur wilayah yang dipengaruhi
oleh air payau (brackish water), dan ditumbuhi vegetasi nipah (Nipafruticans).
Sesudah hutan nipah, terdapat landform rawa belakang (bakswamp) yang
dipengaruhi oleh air tawar (fresh water). Selanjutnya lebih jauh ke arah daratan
pada landform cekungan/depresi wilayah tersebut ditempati oleh hutan rawa
dan gambut air tawar (fresh water swamp and peat forests).

Wilayah di belakang hutan mangrove masih dipengaruhi oleh air
pasang melalui sungai-sungai kecil, namun lebih ke darat sudah ada pengaruh
air tawar dari hutan rawa pantai sehingga lebih tepat disebutkan dipengaruhi
oleh air payau. Bagian wilayah yang dipengaruhi oleh air payau didominasi
oleh tanaman nipah, panggang (Araliceae) dan pedada (Sonneratia acida)
yang membentuk jalur hutan nipah hingga lebarnya dapat mencapai 500 m.
Di belakangjalur hutan nipah terdapat rawa belakang yang sudah dipengaruhi
oleh air tawar dan lebih jauh lagi ke arah daratan pada cekungan/depresi
ditempati hutan raw a dan gambut air tawar.
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Pengaruh pasang surut air asin/payau masuk ke arah hulu dari muara
sungai tergantung pada bentuk estuary, yaitu bagian muara sungai yang
melebar berbentuk "Y" ke arah laut yang merupakan wilayah pergerakan air
pasang dan surut. Jika bentuk estuari lebar dan lurus maka pengaruh air asinl
salin dapat mencapai sekitar 10-20 km dari mulut/muara sungai besar. Jika
bentuk estuari sempit dan sungai berkelok maka pengaruh air asin/salin hanya
mencapai jarak 5-10 km dari muara sungai. Namun pengaruh langsung dari
laut/sungai .ke arah daratan, pulau delta atau wilayah pinggiran sungai maka
jarak masuknya air pasang hanya mencapai 4-5 km.

Contoh wilayah pasang surut (Zona I) yang mengarah pad a pulau/delta
antara lain Delta Upang, Delta Telang, dan Pulau Rimau di muara Sungai Musi
dan Banyuasin Sumatera Selatan; Delta Berbak di muara Sungai Batanghari di
Jambi; Delta Pulau Petak di muara Sungai Barito dan Kapuas di Kalimantan
Selatan dan Tengah; beberapa pulau delta yang dibentuk oleh Sungai Kapuas
Kecil, Punggur Besar, Ambawang dan Sungai Kubu di muara Sungai Kapuas
Kalimantan Barat.

2. Zona II: Wilayah Rawa Pasang Surut Air Tawar

Wilayah pasang surut air tawar adalah wilayah rawa berikutnya ke arah
hulu sungai. Wilayahnya masih termasuk daerah aliran sungai bagian bawah
namun posisinya lebih ke dalam arah ke hulu sungai. Di wilayah ini energi
sungai yang berupa gerakan aliran sungai ke arah laut bertemu dengan energi

. pasang surut yang umumnya terjadi dua kali dalam sehari (semi diurnal). Oleh
karena wilayahnya sudah berada di luar pengaruh air asin/salin maka pengaruh
air tawar (fresh water) dari sungai itu sendiri lebih dominan. Walaupun begitu,
energi pasang surut masih ditemukan yang ditandai oleh masih adanya gerakan
air pasang dan air surut di sungai.

Wilayah zona II tergantung dari bentuk dan lebar estuari di muara sungai
dan bentuk perkelokan sungai dapat mencapai sekitar 100-150 km dari pantai.
Kota Palembang di tepi Sungai Musi yang berjarak sekitar 105 km dari pantai
dapat dijadikan contoh untuk kasus ini. Pengaruh pasang surut masih teras a di
kota tersebut walaupun relative sudah sangat lemah. Di Kalimantan Selatan
fenomena yang hampir sarna terjadi di Sungai Barito sekitar wilayah muara
Anjir yang termasuk kabupaten Barito Kuala. Pengaruh pasang surut masih
agak kuat di wilayah ini padahal jarak lokasi tersebut dengan dengan bibir
pantai sekitar 65 km.

Daerah tropika yang beriklim munson ditandai dengan adanya musim
hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan volume air sungai meningkat
sehingga berakibat pada bertambah besarnya pengaruh air pasang ke daratan
kiri kanan sungai besar dan bertambah jauh jarakjangkauan air pasang ke arah
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hulu. Limpahan banjir sungai selama musim hujan yang dibawa air pasang,
mengendapkan fraksi debu dan pasir halus ke pinggir sungai. Pengendapan
yang terjadi secara periodik selama berabad-abad akhirnya membentuk
landform tanggul sungai alam (natural levee) yang jelas terlihat ke arah hulu
dan makin tidakjelas terbentuk karena pengaruh pasang surut ke arah hilir dan
di muara sungai besar.

Di antara dua sungai besar ke arah belakang tanggul sungai, tanah secara
berangsur atau secara mendadak menurun ke arah cekungan di bagian tengah
yang diisi tanah gambut. Ke arah bagian tengah lapisan gambut semakin tebal
dan akhirnya membentuk kubah gambut (peat dome). Tanah di antara tanggul
sungai yang menurun dan membentuk depresi kubah gambut disebut sub-
landform rawa belakang (backswamp). Pengaruh air asin/salin hampir tidak
ada kecuali pada musim kemarau (Juli sampai September) volume air sungai
berkurang, sehingga air asin dapat merambat sampai ke pedalaman (40-90
km dari muara sungai). Pencapaian air pasang di musim hujan dan air asin di
musim kemarau dari muara sungai pada tiga pulau di Indonesia dapat dilihat
pada Tabel 51.

, -.

Tabel51. Pencapaian air pasang di musim hujan dan air asin di musim kemarau dari
muara sungai pada tiga pulau di Indonesia

Pencapaian air Pencapaian air asin
Nama Pulau Nama Sungai pasang di musim kemaraudi musim hujan

(km) (km)

Sumatera Rokan 48 60
Inderagiri 146 86
Musi 108 42

Kalimantan Kapuas Besar 150 24
Kahayan 125 65
Barito 158 68

"
Papua Memberano 30 8

Lorenz (Pantai Selatan, Barat 103 63Agats)

Digul (Barat Merauke) 272 58

Sumber: Nedeco/Euroconsult, 1984
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Wilayah zona II dapat mencakup seluruh pulau-pulau delta kecil, seperti
Delta Upang dan Delta Telang, atau sebagian besar wilayah pulau besar,
seperti Delta Berbak dan Delta Pulau Petak. Secara keseluruhan, wilayah ini
umumnya dimasukkan sebagai landform fluvio-marin karena terbentuk dari
gabungan pengaruh sungai (fluvio) dan pengaruh marin. Satuan-satuan sub-'
landform yang terdapat di zona II dapat dilihat lebih jelas pada wilayah yang
terletak di antara dua sungai besar.

3. Zona III: Wilayah Rawa Lebak

Wilayah rawa lebak terletak lebihjauh ke pedalaman dan hampirtidakada
lagi pengaruh pasang surut. Landform rawa lebak bervariasi dari dataran banjir
(floodplains) pada sungai-sungai besar yang relatif muda umur geologisnya
sampai dataran banjir meander (meandering floodplains), termasuk bekas
aliran sungai tua (old river beds) dan wilayah danau oxbow (oxbow lakes)
pada sungai-sungai besar yang lebih tua perkembangannya.

Banjir besar musiman sering terjadi yang menggenangi dataran banjir
di sebelah kiri-kanan sungai besar. Peningkatan debit sungai yang sangat
besar selama musim hujan, verval sungai atau perbedaan penurunan tanah
dasar sungai yang rendah menyebabkan aliran sungai melambat (water
logging). Selain itu, tekanan balik arus pasang dari muara juga berkontribusi
pada melambatnya aliran sungai. Kedua penyebab tersebut mengakibatkan air
sungai seakan-akan berhenti (stagnant) yang dapat menimbulkan meluasnya
genangan banjir. Lamanya genangan tergantung pada letak dan posisi lahan
(landscape), dapat mencapai lebih dari enam bulan (Alihamsyah dan Ar-Riza
2006).

C. SUMBERDAYA IKAN PADAAGROEKOSISTEM RAWA

Secara ekologis, perairan rawa mempunyai posisi strategis dibandingkan
ekosistem di bagian hulu dari perairan sungai. Posisi perairan rawa yang
relatif landai dan keberadaan tumbuhan air mendorong perlambatan arus
sungai yang selanjutnya membentuk sedimentasi serasah dan mineral. Bakteri
akan merombak serasah menjadi unsur hara yang dibutuhkan dalam proses
fotosintesis, baik tumbuhan air maupun fitoplankton. Kehidupan di perairan
mulai dari sini. Naik dan turunnya permukaan air antara musim kemarau dan
hujan di perairan rawa yang relatif cepat menyediakan makanan bagi berbagai
jenis ikan secara relatif singkat. Artinya, perairan rawa berperan penting bagi
ikan tapi waktunya pendek.

Secara garis besar, ikan di perairan rawa dapat dikelompokkan menjadi
2 (dua) bagian dalam menjalankan siklus hidupnya, yaitu:



1. Kelompok ikan yang melakukan migrasi vertikal:

Tujuan migrasi kelompok ikan ini adalah untuk pemijahan. Induk
ikan mematangkan gonadnya di bagian rawa atau anak sungai yang berelung.
Proses pematangan gonad terjadi selama musim kemarau. Pada saat musim
penghujan dan permukaan air meningkat lebih dari 2 (dua) meter, kelompok
ikan beruaya secara bergerombol dari daerah rawa atau anak sungai ke bagian
muaraanak sungai. Disana ikan memijah disebutspawning ground. Telur ikan
yang telah dibuahi terbawa oleh arus sungai ke bagian hilir dan menetas dalam
perjalanan tersebut. Larva ikan akan masuk ke bagian rawa atau daratan yang
tertutupi oleh air dan tinggal sekitar 2 minggu (nursery dan feeding ground).
Pada saat air menyurut, benih ikan akan keluar dan menuju ke arah hulu
sungai. Hal ini dilakukan terus menerus, mengikuti irama naik dan turunnya
permukaan air, hingga mencapai wilayah induk mereka. Contohnya adalah
ikan jelawat, patin dan botia. Tipe migrasi vertikal lainnya adalah ikan yang
melakukan pembuahan telur di bagian tengah dari daerah aliran sungai dan
kemudian induk betina membawa telur tersebut ke bagian muara sungai yang
berbatasan dengan laut (payau), di muara sungai tersebut telur menetas. Induk
betina dan larva tersebut kembali ke asal induk, contohnya adalah udang galah
tMacrobrachium rosenbergii de Man).

, '.

2. Kelompok ikan yang melakukan migrasi horizontal

Tujuan dari migrasi ikan ini adalah untuk pemijahan, menghindari
kualitas air yang jelek, dan mencari makan. Kelompok ikan ini terbagi lagi
menjadi dua bagian, disebut ikan hitaman (blackfish) dan putihan (whitefish)
(Welcomme, 1979; Kottelat et al., 1993). Kedua kelompok ini mempunyai
habitat berbeda. Ikan hitaman hidup dan berkembangbiak di daerah rawa.
Pada saat air menyurut, kelompok ikan ini migrasi ke anak sungai atau sungai
utama dan akan kembali lagi pada saat kondisi sudah normal. Kondisi ekstrim
menyebabkan pembentukan alat pernapasan tambahan bagi ikan hitaman.
Sebaliknya ikan putihan migrasi ke raw a hanya pada saat akan melakukan
pemijahan. Perairan rawa merupakan daerah pemijahan, asuhan dan tempat
mencari makan. Beberapajenis ikan yang tergolong ikan hitarnan dan putihan
dapat dilihat pada Tabellampiran 6.

Menurut Subagyo (2006a), diantara tiga zona wilayah rawa (rawa
pasang surut air asin/payau, pasang surut air tawar, dan lebak atau non pasang
surut), maka wi1ayah rawa lebak yang memiliki potensi sumberdaya ikan yang
cukup besar. Hal itu terjadi karena rawa lebak genangan airnya eukup tinggi
dan lebih lama terutama lebak tengahan dan lebak dalam (tinggi genangan
airnya lebih dari 100 em selama lebih dari 6 bulan) atau watun IV dan V.
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Karakteristik raw a lebak menurut Mutmainnah (2013) dapat
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tipe yaitu rawa lebak banjiran, rawa lebak
tadah hujan dan rawa lebak campuran. Oi wilayah Sumatera Selatan rawa
lebak banjiran airnya bersumber dari limpahan anak Sungai Komering
(Batanghari Air Padang), air bersifat agak masam (pH 5,5-6), jenis ikan
didominasi oleh ikan putihan, terdapat usaha perikanan tangkap dan perikanan
budidaya. Rawa lebak tadah hujan merupakan cekungan, sumber air utama
dari air, hujan, air berwarna coklat hitam, air bersifat masam (pH 4,5), jenis
ikan didominasi oleh ikan hitam (ikan rawa) hanya terdapat usaha perikanan
tangkap. Rawa lebak campuran merupakan data ran rendah, sumber air baik
dari limpahan sungai maupun aliran dari rawa lebak tadah hujan, air berwarna
kecoklatan, ditemukan ikan campuran putihan dan hitaman, hanya terdapat
usaha perikanan tangkap dan pengembalaan kerbau.

Menurut Nurdawati et al. (2013), rawa lebak pada musim kemarau
relatif lebih asam dari pada saat musim penghujan. Pada waktu musim
kemarau kandungan 02 rendah dan CO2 tinggi. Ikan yang hidup di perairan
lebak pada umumnya termasuk golongan (ordo) Labyrinthici mempunyai
alat pernapasan tambahan berupa labirin, sehingga dapat hidup di perairan
yang kadar 02 rendah dan agak asam (pH ± 5). Kelompok ikan ini juga sering
disebut kelompok ikan hitam (black fish) termasuk diantaranya sepat siam
(Trichogaster pectoralis), keli (Clarias spp.), gabus (Channa striata Blkr.),
betok (Anabas testudineus Bloch), selinca (Polycanthus hasselti), tambakan
(Helostoma temminckii) dan lain-lain.

Hasil inventarisasi dan identifikasi jenis-jenis ikan yang hidup di
perairan raw a asam di Kalimantan Tengah diperoleh jumlah total ikan
sekitar 69 jenis terdiri dari 5 ordo, 4 Sub Ordo, 21 Famili dan 40 Genus.
Jenis ikan yang paling banyak ditemukan adalah ordo Cypriniformes ( 26
jenis), dan yang terendah adalah Perciformes (sub ordo Polynemoides),
Cyprinodontiformes dan Synbranchiformes masing-masing I jenis. Sebagian
besar jenis-jenis ikan ini yang hidup di perairan rawa asam merupakan jenis
ikan yang mempunyai toleransi yang tinggi terhadap pH rendah dan ikan-ikan
yang sepanjang hidupnya di perairan yang ber pH 4-5. Jenis-jenis ikan yang
hidup di perairan rawa asam Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 52.

Selanjutnya menurut Chairuddin (1989) di perairan raw a lebak
Kalimantan Selatan diperkirakan terdapat ± 96 jenis ikan yang termasuk
dalam 47 famili dan II ordo. Kemudian Yunita (2012) melaporkan bahwa
keragaman ikan hasil tangkapan di perairan rawa lebak Bangkau Kabupaten
Hulu Sungai Selatan (Kalimantan Selatan) berjumlah 16.368 individu yang
dikelompokkan ke dalam 13 famili dan 26 spesies, diantaranya II spesies
merupakan jenis ikan yang paling sering ditemukan yaitu ikan gabus (Channa
striata Blkr), ikan betok (Anabas testudineus Bloch), ikan tom an (Channa
micropeltes), ikan gurami (Osphronemus gouramy), ikan lele (Clarias sp.),
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ikan baung (Mystus nemurus), ikan betutu (Oxyeleotris marmorata), ikan sepat
siam (Trichogaster pectoralis), ikan sepat rawa ((Trichogaster trichopterus),
ikan lais (Cryptopterus sp.), dan ikan seluang (Rasbora sp) (Tabel 53).

Ordo Genus

Tabel52. Jumlahjenis ikan yang terdapat di perairan rawaAsam Kalimantan Tengah

SpeciesSub Ordo Famili
Cypriniforrnes
Siluriformes
Perciformes

2
6
1
5

4

1
1
1
21

13
9
1
8

5
5
1
1
40

Channoidei
Anabantoidei

Percoidei

Polynemoidei
Cyprinodontiformes
Synbranchiformes
Jumlah

26
19
5
11
5
1
1
1
69

, '.

Sumber: Nurdawati et al. (20/3)

"Iqbal (2011) melaporkan bahwa di hutan rawa gambut Merang-
Kepayang, Banyu-Asin (Sumatera Selatan) dan sekitarnya terdapat sebanyak24
jenis ikan yaitu arwana (Sclerophagus fanmousus), bel ida (Notopterus chinata),
mas (Cyprinus carpio), baung (Macrones nemurus) ,Iais (Cryptopterus spp),
juara (Pangasius macronema), lele (Clarias spp), tuka (Chaca banknensis),
julung-julung (Dermogenys pusilla/Hemishampodon pogonognathus), belut
(Monopterus albus), serinding (Parambassis wolffii), elang (Datnionides
polota/Datnionides microlepis), temburut (Nandus nebulosus), sepatung
(Pristolepis arooti), betutu (Oxyeleotris marmorata), buaya (Luciocephalus
pulcher), tambakan (Helostoma temminckii), gurami (Osphoronemus goramy),
betok (Anabas testudineus), sepat (Trichogaster trichopterus), gabus (Channa
striata), tilan (Mastcembetus unicdar), lidah (Cynoglossus spp, Pleuronectus
spp), dan buntal (Tetranodon palembangensis). Sedangkan menurut Rupawan
(2004) terdapat 11 jenis ikan utama yang ditemukan pada sistem beje di lahan
rawa lebak desa Sapala, Danau Panggang, kab. Hulu Sungai Utara (Kalsel).
Daerah ini merupakan kawasan rawa banjiran tepian Sungai Sambujur yang
menghubungkan rawa banjiran Danau Panggang dengan Sungai Barito,
petani ikan setempat membuat beje di sepanjang tepian sungai (Gambar 71).
Ditemukan sebanyak 146 buah beje dari 40 orang pemilik. Usaha sistem beje
ini dapat memberikan pendapatan antara Rp. 650.000,00-Rp 7.900.000,001
tahun/beje. Usaha ini sering dianggap sebagai bentuk tabungan bagi petani
ikan yang mereka panen ketika musim kemarau tiba. Berbagai jenis ikan yang
tertangkap pada waktu panen beje di Sungai Sambujur Kecamatan Danau
Panggang dapat dilihat pada tabel 54.
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-,

t-,.) Tabel53. Sebaran dan kelimpahan ikan raw a Bangkau Kalimantan Selatant-,.)
0.

Nama Ilmiah Nama Lokal!
Stasi un Pengamatan

Nama Ekonomisl
Famili Jumlah

Spesies Indonesia II III IV V Dagang Tidak

Anabantidae Anabas Papuyu/betok 322 418 459 487 669 2.355 Climbing Ekonomis
testudineus Perches

Bagridae Mystus nemurus Baung!Tagih 29 50 49 24 90 242 Catfish Ekonomis

Mystus nigriceps Sanggiringanl 69 106 107 122 304 708 Catfish EkonomisTagih

Mystus gulio LundulTagih 158 165 174 183 402 1.082 Catfish Ekonomis

Bekontiidae
Trichogaster Sapat siam/Sepat 355 404 451 453 749 2.412 Gouramis Ekonomispectoralis

Trichogaster Sapat rawa/Sepat 347 404 474 470 649 2.344 Gouramis Ekonomistrichopterus

Trichogaster leeri
Sapat laying! 18 27 33 10 30 118 Gouramis Ekonomis
Sepat

Betta anabatoides Kelataul 29 83 52 31 95 290 Fighting Ek, ikan
Cupang fishes hias

Bellontia hasselti Kapar 3 5 5 37 49 Gouramis Ekonomis

Channidae Channa striata Haruan/Gabus 76 III 143 122 272 724 Snake heads Ekonomis

OJ Channa Tauman/Toman 5 13 17 21 36 92 Snakeheads Ekonomis0 micropeltes0<: Channarn Kihung 212 2 2 5 5 16 Snakeheads Ekonomis:Al
Vl pleurophthalmus
:3
:Al
):.

~



OJ
Pintit/Lele 18 26 16 47 122 Walking Ekonomis0 Clariidae Clarias batrachus 15 Catfishes0<: Clarias teijmanni PintitiLele 7 8 4 6 12 37 Walking

Ekonomisrn
Catfishes::JJ

Vl

:3
Cyrinidae

Rasbora Saluang/Paray 215 263 232 223 370 1.303 Minnows Ekonornis::JJ caudimacula»
~ Cyclocheilichtys Puyau/Nilern 107 145 I I 8' 135 339 844 Carp Ekonornisapogon

Puntius Dara Manginang/ 26 31 30 9 39 135 Carp Ekonomisanchisporus Surnatera

Hampala Adungan/Hampal 3 5 4 5 r 42 Carp Ekonornismacrolepidota -)

Leptobarbus Jelawat 6 2 13 23 Carp Ekonomishoevenii

Helostomatidae Helostoma Biawan/ 417 406 487 445 671 2.426 Kissing Ekonornistemmickii Tambakan Gouramy

Mastacembelidae Macrognathus Sili-sili 2 24 27 Spiny eels Ekonornisaculeatus

Osphronemidae Osphronemus Kalui/Gurame 5 II 16 12 31 75 Giant Ekonornisgoramy Gouramy

Pristolepididae Pristolepis grootii Patug 6 15 16 37 75 Mud Perches Ekonomis

Siluridae Belodontichthys Lais 46 75 125 49 332 727 Sheatfishes Ekonornis

Cynbranchidae Monop(~rus albus WalutIBelut 8 9 8 23 69 Swamp-eels Ekonornis

Tetraodontidae Tetraodon Buntal 2 7 4 4 24 41 Puffers Ekonorniskretamensis
i'..J Jumlah 2.262 2.769 3.043 2.959 5.325 16.358
i'..J
'-J

Sumber : Yunita (2012)



No. Jenis ikaniFish species.. Rata-rata Berat
± sd (g)

Pada saat panen berlangsung tidak semua ikan dapat dijual dalam
keadaan segar, sehingga upaya pengolahan dan pengawetan menjadi pilihan
mereka untuk mengamankan hasil tangkapan. Mengolah ikan kering, wadi,
dan bekasam merupakan pilihan yang paling populer di kalangan nelayan
perairan rawa.

Tabel 54. Jenis-jenis yang tertangkap ketika panen beje di Kalimantan Selatan

Komposisi ikan
(% berat)

1. Sapat siam (Trichogaster pectoralis)

2. Sepat rawa (Trichogaster trichopterus)

3. Gabus (Channa striata)

4. Betok (Anabas testudineus)

5. Tambakan (Helostoma temminckiii

6. Baung (Mystus nemurus)

7. Singgaringan (Mystus nigriceps)

8. Lundu (Mystus gulio)

9. Lais lampok (Cryptoterus limpok)

10. Lele (Clarias spp)

11. Kakapar (Peristolepis fasciatus)

12. Lainnya

31,66± 1,42

21,54 ± 1,04

17,85 ± 0,83

15,29 ± 0,90

3,58 ± 0,11

2,89 ± 0,13

2,59 ± 0,09

2,02 ± 0,12

1,20 ± 0,08

1,02 ± 0,04

0,30 ± 0,003

0,04

100

55,9 ± 28,0

11,2 ± 3,8

128,2 ± 66,1

32,2 ± 21,3

89,1 ± 42,2

63,0 ± 6,7

20,0 ± 4,1

15,7 ± 4,4

45,1 ± 7,6

106,5 ± 39,1

18,9 ± 8,4

Sumber: Rupawan (2004)

Gambar 71. Beje di tepian Sungai Sambujur Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu

Sungai Utara, Kalimantan Selatan (Rupawan, 2004)
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D. KARAKTERISTIK lKAN PERAlRAN RAWA

Uraian sebelumnya memberikan gambaran bahwa biodiversiti ikan
yang berada di perairan rawa sangat tinggi dengan karakteristik yang spesifik.
Ikan yang hidup di perairan rawa umumnya termasukjenis ikan hitam (black
fish) akibat pengaruh air rawa yang hitam pekat. Ikan hitaman hidup dan
berkembangbiak di daerah rawa. Pada saat air menyurut, kelompok ikan
ini migrasi ke anak sungai atau sungai utama dan akan kembali lagi pada
saat kondisi sudah normal. Berikut diuraikan karakteristik dan pemanfaatan
beberapa jenis ikan yang umum tertangkap di perairan rawa.

1. lKAN GABUS (Channa striata)

Menurut Kottelat et al. (1993) bahwa ikan gabus termasuk filum
Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Perciformes, famili Channidae, genus
Channa dan spesies Channa striata. Ikan gabus ini dikenal dengan beberapa
nama di berbagai daerah di Indonesia seperti: aruan, haruan (Kalimantan
Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur), kutuk (Jawa Tengah
dan Jawa Timur), bayong, bogo, licingan (Banyuwangi), kocolan (Betawi),
dan bogo (Sunda). Oalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan common
snakehead, snakehead murrel, chevron snakehead, striped snakehead dan
juga haruan.

Ikan gabus merupakan ikan darat yang berukuran cukup besar karena
dapat tumbuh hingga mencapai panjang 1 m. Berkepala besar, agak gepeng
mirip kepala ular sehingga dinamai snakehead, mulut besar dengan gigi-gigi
besar dan tajam, bersisik besar di atas bagian kepala. Tubuh berbentuk bulat
gilig memanjang seperti peluru kendali, bersirip di punggung memanjang dan
di ekor membulat di ujungnya. Sisi atas tubuh berwarna hitam kecoklatan atau
kehijauan mulai dari kepala hingga ke bagian ekor, sisi bawah tubuh berwarna
putih mulai dari bagian dagu hingga ekor bagian bawah, dan sisi sam ping
terdapat bercak-bercak tebal (striata) dengan warna gelap sampai terang.

Ikan gabus adalah sejenis ikan buas (carnivora) yang hidupnya banyak
terdapat di perairan-perairan air tawar termasuk rawa. Sebaran ikan gabus
cukup luas, mulai dari Negara Pakistan bagian barat, Nepal bagian selatan,
kebanyakan wilayah negara di India, Bangladesh, Sri Lanka, Tiongkok
bagian selatan, dan sebagian besar wilayah di Asia Tenggara termasuk
Indonesia bagian barat. Gabus dan kerabatnya termasuk hewan dari Asia
(genus Channa) dan Afrika (genus Parachanna). Ikan gabus dari kedua genus
tersebut seluruhnya berjumlah kurang lebih terdapat 30 spesies. Masyarakat
di beberapa wilayah kurang menyukai ikan ini karena bentuknya yang
menyerupai ular dan makanan ikan gabus di alam adalah berupa cacing, katak,
anak-anak ikan, udang, insekta, dan ketam. Di Amerika Utara, ikan gabus
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dan beberapa kerabat dekatnya yang termasuk snakehead fishes diwaspadai
sebagai ikan berbahaya, yang dapat menganeam kelestarian biota perairan di
negara tersebut (Reyhanah, 2008).

Ikan gab us adalah ikan asli Indonesia yang umum hidup di perairan rawa,
waduk dan sungai-sungai yang airnya tenang. Ikan gabus bersifat musiman,
memijah pada musim hujan dari bulan Oktober hingga Desember. Dewasa ini,
populasi ikan gabus di alam sudah mulai berkurang seiring dengan terjadinya
perubahan fungsi rawa. Oleh sebab itu, upaya pelestarian ikan gabus melalui
usahabudidaya perlu dikembangkan.

Budidaya ikan gabus eukup mudah karena bibit ikan gabus dapat
diperoleh dari pemijahan alami. Langkah awal budidaya ikan gabus adalah
pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva, dan pembesaran. Pemijahan
dapat dilakukan dalam wadah fibreglass atau bak beton dengan ukuran
panjang sekitar 5 m, lebar sekitar 3 m, dan tinggi I m, selanjutnya dikeringkan
antara 3-4 hari. Kemudian diisi air setinggi 50 em dan dibiarkan air mengalir
selama masa pemijahan. Untuk pemijahan diperlukan eeeng gondok sebagai
penutup permukaan bak, kemudian dimasukan sebanyak 30 ekor gabus betina
dan 30 ekor gabus pejantan. Setelah bertelur, telur diambil menggunakan
sekupnet halus, dan siap ditetaskan. Penetasan telur dilakukan di dalam
akuarium yang berukuran panjang 60 em, lebar 40 em, dan tinggi 40 cm.
Setelah dikeringkan selama 2 hari, akuarium diisi dengan air bersih sampai
penuh. Selama penetasan dipasang aerator dan pemanas air sampai suhu
meneapai 28°C. Kemudian telur dimasukan hingga kepadatan 4-6 butir/cm',
Telur menetas menjadi larva dalam waktu 24 jam. Pemeliharaan larva bisa
dilakukan di dalam akuarium dengan kepadatan sebanyak 5 ekor/liter sampai
umur 15 hari. Pakan diberikan 3x sehari berupa naupli artemia dan diberikan
pakan tambahan seperti daphnia setelah umur 5 hari. Pembersihan sisa pakan
dan kotoran serta penggantian air yang kotor dengan air yang baru hingga
50 persennya dilakukan seeara rutin. Selanjutnya bibit ikan gabus dapat
dipindahkan ke kolam pembesaran. (Anonim, 2013).

Untuk pembesaran dilakukan di kolam dengan ukuran tergantung
keadaan lahan yang tersedia, biasanya ukuran antara 2.500- 5.000 m'.
Persiapan kolam dilakukan dengan pengeringan selama4-5 hari dan perbaikan
seluruh bagiannya, pembuatan parit keliling dengan lebar 2 m dan tinggi 40
em, perataan dasar kolam, penyebaran kotoran ayam / kotoran ternak sebanyak
500-1.000 kg, pengisian air setinggi 75-100 em dan perendaman selama 5
hari (air tidak dialirkan), penebaran benih berumur 3 minggu sebanyak 5 ekorl
rn? pada pagi hari, pemberian pakan tambahan dengan dosis 3-5% dari berat
badan per hari, dan panen dapat dilakukan setelah ikan gabus berumur 3-4
bulan (ukuran konsumsi) (Anonim, 2013).



Ikan gabus umumnya ditangkap nelayan dengan alat pancing seperti
kacar; unjun pair, dan talampung. Ikan gabus memiliki daging yang lezat,
sumber protein yang tinggi, dan rendah lemak. Protein ikan gabus merupakan
sumber albumin yang tinggi Penderita hipoalbumin dan luka parah seperti
luka bakar dan pasca operasi disarankan dokter untuk mengonsumsi albumin
dari ikan gabus untuk mempercepat proses penyembuhan. Menurut Reyhanah
(2008), di daerah pedesaan di kawasan perairan rawa anak laki-Iaki pasca
khitan selalu dianjurkan mengkonsumsi ikan gabus agar penyembuhan lebih
cepat

Pemasok ikan gabus yang terbesar untuk pasar seluruh Indonesia adalah
perairan rawa di Kalimantan. Pada musim kemarau hasil tangkapan ikan gabus
melimpah sehingga nelayan perairan raw a mengawetkannya dengan metode
penggaraman dan pengeringan. Ikan kering gabus hasil awetan dikenal
dengan sebutan garih haruan. Harga jual produk ini antara Rp. 50.000,00 -
Rp 75.000,00 per kilogram dan menjadi komoditas perdagangan antar pulau.

2.IKAN TOMAN (Channa micropeltes)

Ikan tom an termasuk filum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo
Perciformes, famili Channidae, genus Channa, dan spesies Channa micropeltes
(Kottelat et al. 1993). Ikan ini dikenal sebagai ikan buas atau predator dari
kerabat ikan gabus yang memiliki bentuk tubuh lebih besar mencapai panjang
lebih dari satu meter dan menjadi spesies yang terbesar dalam kerabatnya.

Ikan toman dalam bahasa Inggris dikenal sebagai red snakehead,
redline snakehead merujuk pada warna tubuhnya ketika muda, atau malabar
snakehead. Nama snakehead mengacu pada bentuk kepalanya yang
menyerupai kepala ular. Ikan ini mempunyai ukuran kepala dan mulut besar,
gigi runcing tajam, tubuh bulat panjang seperti torpedo dengan ekor bulat.
Ikan toman dewasa berwarna hitam kebiruan dan perut putih. Waktu masih
anak berwarna kemerahan dengan garis hitam dan jingga di sisi tubuhnya.
Ikan toman dapat tumbuh sampai sepanjang 1,5 m. Ikan ini memangsa aneka
jenis ikan lainnya, serta hewan-hewan lain seperti serangga dan kodok yang
berada di lingkungannya. Induk ikan seringkali didapati berenang di-sekitar
kelompok anak-anaknya yang masih kecil yang merupakan perilaku ikan
mengasuh.

Ikan toman menyebar luas di Indonesia bagian barat (Sumatra, Jawa,
Kalimantan dan pulau-pulau sekitarnya), Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam,
India, dan Myanmar. Ikan ini diperkirakan dibawa masuk ke India sebelum
abad ke-19. Keberadaannya di India barat daya (Tamilnadu dan Kerala) terasa
janggal, karena terpisah sekitar 2500 km dari wilayah sebarannya yang lain di
Asia Tenggara
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Di Singapura, toman dipelihara di kolam-kolam dan saluran untuk
rekreasi pemancingan. Di mancanegara dan Amerika Serikat ikan toman
disukai sebagai ikan akuarium karena berwama indah. Upaya budidaya ikan
toman sudah dilakukan oleh ban yak petani ikan. Cara budidaya yang populer
adalah dengan karamba danjaring apung di sungai-sungai atau danau. Potensi
pengembangan budidaya toman sangat luas terutama di daerah Kalimantan
yang sangat cocok sebagai habitat ikan toman. Produksi ikan toman di pulau
Kalimantan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2009, total produksi
ikan toma~ hasil budidaya sebesar 9.717 ton yang sebagian besar berasal dari
pulau Kalimantan, diantaranya dari Kalimantan Timur sebesar 5.865 ton.

Ikan toman merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang digemari
karena dagingnya putih lembut sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu
ikan bakar, digulai, dan disop. Ikan toman juga diolah menjadi ikan asin
kering yang merupakan komoditas perdagangan penting. Berdasarkan statistik
perikanan tangkap di perairan rawa tahun 20 I0, ikan toman menempati urutan
ke enam setelah gabus, betok, sepat siam, tambakan, dan lele.

3. lKAN BETOK (Anabas testudineus Bloch)

Ikan betok (Anabas testudineus Bloch) merupakan salah satu jenis
ikan air tawar yang tergolong komersial, mempunyai nilai ekonomis yang
penting dan sangat digemari oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Menurut
Saanin (1986), ikan betok diklasifikasikan masuk kingdom Animalia, phylum
Chordata, kelas Pisces, ordo Labyrinthici, famili Anabantidae, genus Anabas,
dan spesiesAnabas testudineus Bloch. Ikan ini memiliki nama umum Walking
fish atau Clambing Perch dan bermacam-macam nama daerah antara lain:
betik (Jawa dan Sunda), papuyu (Banjarmasin), puyu (Malaya), puyo-puyo
(Bintan), geteh-geteh (Manado), kusang (Oanau Matuna).

Ikan betok berbentuk lonjong dan memipih ke belakang, kepala relatif
besar, dan mulut tidak dapat ditonjolkan. Gurat sisi sempurna terletak di
bagian bawah sirip punggung yang berjari-jari lunak. Sirip punggung terdiri
dari 17 buah jari-jari keras dan lemah, sirip disokong oleh 10 buah jari-jari
keras dan 15 buah jari-jari lemah, sirip perut mempunyai I buah jari-jari keras
dan 3 buah jari-jari lemah. Ikan betok memiliki sisik pada bagian punggung
berwarna hijau kehitaman dan dibagian perut berwarna putih mengkilat atau
putih kehijau-hijauan. Ikan ini dikenal sebagai ikan labirin karena di dalam
rongga insang bagian atas terdapat alat pernapasan berbentuk labirin. Setiap
ruang pada labirin tersebut terdapat pembuluh-pembuluh darah yang dapat
(mengekstrasi) oksigen dari udara yang masuk ke dalam labirin (Ojuhanda,
1981).



Ikan betok hidup di danau, sungai, raw a dan genangan air tawar maupun
payau. lkan betok biasanya memijah pada awal musim hujan di daerah -daerah
yang pada musim kemarau kering dan pada musim hujan berair. Ikan betok
akan memijah apabila daerah tersebut digenangi air (Suhaili, 1984). Ikan ini
tahan terhadap kekeringan dan mampu bertahan sampai satu minggu dalam
lumpur (Ojuhanda, 1981). Menurut Rukmini et al. (2012) bahwa larva ikan
betok dapat hidup pada kadar amoniak tinggi an tara 0,3-0,4 mgll dan oksigen
terlarut rendah antara I,S-I,8 mg/l, karena larva umur 10 hari sudah mulai
tumbuh organ labirin yang berfungsi untuk mengambil oksigen langsungdari
udara. (Morioka et al., 2009). .•

Menurut Suriansyah et al. (20 I0) tingkat kematangan gonad ikan
betok yang dipelihara dalam bak plastik dan kelangsungan hidup larva ikan
betok dapat dipertahankan dengan pemberian pakan alami hasil pemupukan
pada media air lahan gambut. Sedangkan Junius (2012) melaporkan bahwa
pertumbuhan mutlak dan relatif ikan betok sangat baik pada salinitas 0% dan
tingkat kelangsungan hidupnya yang tertinggi adalah 90% pada salinitas 20%.

Ikan betok termasuk kelompok ikan berlemak tinggi. Prod uk olahan
ikan betok berupa wadi, pakasam dan samu sangat populer di Kalimantan
Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ketiga produk tersebut
diolah secara fermentasi dengan garam dan beras sangrai (digoreng tanpa
minyak). Wadi adalah ikan betok yang difermentasi dengan garam antara
20-30% bib (berat/berat) kemudian disimpan dalam tempat tertutup selama
1-6 bulan. Pakasam adalah ikan betok yang diberi garam antara 10-IS%
bib kemudian ditambahkan beras sangrai sebanyak 10% bib. Selanjutnya
difermentasi dalam tempat tutup rapat 3-7 hari. Sedangkan samu adalah ikan
betok segar digarami 1O-IS% selama I hari kemudian dicampur dengan beras
sangrai sebanyak 10%.

4. lKAN GURAMI (Osphronemus gouramy)

Ikan gurami termasuk kedalam kelas Pisces, sub kelas Teleostei,
ordo Labyrinthici, sub Ordo Anabantoidae, famili Anabantidae, genus
Osphronemus, dan spesies Osphronemus gourami. Gurami adalah ikan air
tawar, bentuk badan pipih lebar, bagian punggung befwarna merah sawo dan
bagian perut berwarna kekuning-kuningan dan keperak-perakan. Gurami
berasal dari perairan daerah Sunda (Jabar) menyebar ke Malaysia, Thailands,
Ceylon dan Australia. Pertumbuhan ikan gurami agak lambat dibanding ikan
air tawar jenis lain. Oi Indonesia, orang Jawa menyebutnya gurame, guramih,
orang Sumatra ikan kalau, kala, kalui, sedangkan di Kalimantan disebut kalui.
Orang Inggris menyebutnya giant gouramy, karena ukurannya yang besar
sampai S kg. Pengolahan ikan gurami lebih diarahkan pada pemanfaatan
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dagingnya menjadi fillet daging gurami, surimi, dan daging giling sebagai
bahan utama pembuatan bakso dan nugget ikan.

Ikan gurami dewasa ini sudah ban yak dibudidayakan dengan sistem
kolam, namun diperairan rawa sering tertangkap oleh nelayan dengan alat
tangkap jaring insang, pancing, dan cash net. Jenis gurami yang sudah dikenal
masyarakat diantaranya: gurami angsa, gurami jepun, blausafir, paris, bastar
dan porselen. Empat jenis terakhir ban yak dikembangkan di Jawa Barat,
khususnya Bogor. Oibanding gurami jenis lain, porselen lebih unggul dalam
menghasilkart' telur. Jika induk bastar dalam tiap sarangnya hanya mampu
menghasilkan 2000-3000 butir telur sedangkan porselen mampu 10.000 butir.

5. lKAN LELE (Clarias sp)

Menurut BBPBI Sukabumi (2007), ikan lele kelas Pisces, sub kelas
Teleostei, ordo Ostareophyci, famili Claridae, genus Clarias, dan spesies
Clarias sp. Nama Clarias berasal dari bahasa Yunani yaitu chlaros, yang
artinya lincah, kuat karena mampu hidup di luar air. Ikan lele adalah ikan yang
hidup di perairan rawa yang jernih dan berlumpur. Ikan lele di alam ada dua
jenis, yang berwarna hitam kekuningan disebut ikan pintit dan yang berwarna
hitam pekat disebut ikan kelly. Ikan ini termasuk ikan yang kurang diminati
oleh masyarakat Kalimantan Selatan karena bentuknya yang panjang dan licin
mirip ular.

Ikan lele mempunyai banyak nama daerah antara lain: ikan kalang
(Sumbar), ikan maut (Gayo dan Aceh), ikan sibakut (Karo/Sumut), ikan pintit
(Kalsel), ikan keling (Makassar/Sulsel), ikan cepi (Sulsel), ikan lele atau lindi
(Jateng) atau ikan keli (Malaysia), ikan lele yang tidak berpatil disebut keli
sedangkan yang memiliki patil disebut penang (Kaltim). Di negara Afrika
disebut mali, plamond (Thailand), dan gura magura (Srilangka). Oalam
bahasa Inggris disebut catfish, siluroid, mudfish dan walking catfish.

Ikan-ikan kerabat Clarias tubuhnya licin, memanjang dan tidak
bersisik. Sirip punggung dan sirip anus juga panjang dan kadang-kadang
menyatu dengan sirip ekor sehingga menjadikan ikan lele nampak seperti
sidat yang pendek. Kepalanya keras menulang di bagian atas, matanya kecil,
mulutnya lebar dan terletak di ujung moncong dilengkapi empat pasang
sungut peraba (barbels) yang berguna untuk mencari makan dan bergerak di
air gelap. Lele juga memiliki alat pernapasan tambahan berupa modifikasi
dari busur insangnya. Terdapat sepasang patil yakni duri tulang yang tajam
pad a sirip-sirip dadanya yang berguna sebagai senjata dan alat bantu untuk
bergerak. Untuk memudahkan berenang, lele dilengkapi sirip tunggal dan
sirip berpasangan. Sirip tunggal adalah sirip punggung, sirip ekor dan sirip
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dubur, sedangkan sirip berpasangan adalah sirip perut dan sirip dada. Wama
punggungnya hitam kehijauan dan perutnya putih kekuningan.

Menurut Pusat Penyuluhan Perikanan dan Kelautan (2011) terdapat 5
lima jenis lele yang ada di pasaran yaitu lele lokal (CLarias batrachus dan
Clarias newchofii) yang merupakan hasil tangkapan dari alam, lele dumbo
hasil kawin silang antara lele Afrika (Clarias gariepenus) dengan lele Taiwan
(Clarias fuscus), lele phyton hasil kawin silang antara lele dumbo F2 betina
dari Tahiland dengan dumbo F6 jantan asal Indonesia, lele sangkuriang 1 yaitu
hasil kawin silang dumbo F2 betina Indonesia dengan F6 jantan Indonesia
menghasilkan F2F6, selanjutnya F2F6 jantan dikawinkan dengan F2 betina
lain dan hasilnya disebut sangkuriang. Lele sangkuriang 2 dirilis tahun 2012
sarna dengan sangkurian 1 tetapi induk pokok asli Clarias pariepenus yang
dikirim langsung dari Kenya tanpa dikawin silangkan dengan lele Taiwan
(Clariasfuscus). Sangkuriang 2 pertumbuhannya lebih cepat dari sangkuriang
1.

Pemanfaatan ikan lele lebih diarahkan pada pemenuhan konsumsi ikan
segar. Permintaan lele segar terus meningkat sejalan dengan berkembangnya
rumah makan dan restoran yang menyajikan menu ikan lele. Namun adajuga
yang memanfaatkan ikan lele sebagai sumber bahan olahan abon dan kerupuk,

, -.

6. IKAN BAUNG (Mystus nemurus)

Ikan baung termasuk kedalam filum Chordata, kelas Pisces, sub kelas
Teleostei, ordo Ostariophysi, sub ordo Siluridea, famili Bagridae, genus
Mytus, dan spesies Mytus nemurus C.Y (lmaki et al., 1978). Sedangkan
Saanin (1968), mengklasifikasikan ikan baung termasuk kelas Pisces, sub
kelas Teleostei, ordo Ostariophys, sub ordo Siluridea, famili Bagridae, genus
Macrones, dan spesies Macrones nemurus.

Menurut Hardjamulia dan Suhenda (2000), ikan baung merupakan
sinonim dari Macrones nemurus. Baung mempunyai bentuk badan
memanjang, dengan perbandingan antara panjang dan tinggi badan 4 : 1.
Baung juga berbadan bulat dengan perbandingan tinggi dan lebar badan 1 : 1.
Punggungnya tinggi pada bagian depan dan merendah sampai di bagian ekor.

Baung merupakan ikan tidak bersisik dan merniliki'Tima buah sirip,
yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip dubur dan sirip ekor. Sirip
punggung bulat, pendek dan besar. Sirip dad a berukuran besar berada di
belakang tutup insang. Sirip perut juga besar berada di bawah sirip dada.
Sirip ekor berada dibelakang tubuh dengan bentuk cagak. Sirip dubur pendek,
tetapi besar. Selain kelima sirip tersebut, baung juga memiliki adipose fin
yang letaknya di belakang sirip punggung. Badan baung muda pada umumnya
berwama coklat muda dan bagian perut berwama putih atau kekuningan.
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Wama tersebut akan berubah menjelang dewasa, yakni pada bagian punggung
berwarna kecoklatan dan pada bagian perut berwarna kuning tua.

Menurut Djuhanda (1981), baung mempunyai empat pasang sungut
peraba yang terletak disudut rahang atas. Sepasang dari sungut peraba sangat
panjang mencapai sirip dubur. Sirip punggung mempunyai dua buah jari-jari
keras, satu diantaranya keras dan runcing membentuk patil. Kepala berukuran
besar dengan wama tubuh abu-abu kehitaman, punggung lebih gelap, dan
perut lebih cerah. Badan ikan baung tidak bersisik, berwarna coklat kehijauan
dengan .pita tipis memanjang jelas dari tutup insang hingga pangkal ekor dan
panjang maksimal 350 mm.

Ikan baung adalah ikan asli Indonesia yang banyak hidup di air tawar,
tumbuh dan berkembang di perairan tropis. Daerah yang paling disukai
adalah perairan yang tenang, bukan air yang deras namun tetap memerlukan
oksigen yang tinggi untuk kehidupannya. Oleh karena itu, ikan baung banyak
ditemukan di daerah rawa, danau, waduk dan perairan tenang lainnya. Ikan
baung dapat hidup pada ketinggian 1.000 m di atas perrnukaan laut, suhu antara
24-29 oC, derajat keasaman (PH) antara 6,5-8, kandungan oksigen minimal 4
ppm, dan air yang tidak terlalu keruh. Ikan ini memiliki day a adaptasi rendah,
kurang tahan terhadap perubahan lingkungan dan serangan penyakit terutama
pada fase benih.

Di Sumatra, ikan baung banyak ditemukan di Danau Toba, tetapi
populasinya terus berkurang, karena adanya penangkapan yang tidak selektif.
Di Danau Tondano Sulawesi, ikan baung juga banyak ditemukan, tetapi
jumlahnya sudah sangat sedikit. Di Jawa Barat, ikan baung banyak ditemukan
di tiga waduk besar, yaitu Waduk Jatiluhur, Saguling dan Cirata. Populasi
ikan baung di ketiga waduk itu cukup tinggi, karena sesuai dengan habitat
hidupnya. Selain di danau, raw a dan waduk, ikan baungjuga sering ditemukan
di sungai yang arus aimya lambat. Selain di Indonesia ikan baungjuga banyak
ditemukan di Malaysia, Indocina, Singapura, Thailand, dan di sebagian Benua
Afrika.
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Gambar 72. Ikan gabus (Channa striata) (A), Ikan Toman (Channa micropeltes) (B), Ikan
betok (Anabas testudineus) (C) (Rukmini, 20 J2), Ikan gurami (Osphronemus
gouramy) (D) (Sumber : Sitanggang J999), Ikan JeJe (Clarias sp) (E) (http://id.
wikipedia.org/wiki/lele, 20-11-2013), lkan baung (Mystus nemurus) (F) (Sumber
: Bunasir, 2006)

7. IKAN BETUTU (Oxyeleotris marmorata)

Ikan betutu merupakan salah satu jenis ikan perairan tawar liar yang
bemilai ekonomis penting karena merupakan komoditi ekspor (Susanto et
al., 2006). Harga ikan ini di pasaran intemasional cukup tinggi dan dapat
mencapai US$ 15 -US$ 25 per kg. Menurut Anonim (2007a), di Kalimantan
ikan betutu ditangkap oleh nelayan untuk diekspor ke Singapura, Hongkong,
China, Taiwan, dan Jepang dengan harga US$ 20/kg.

Menurut Gaffar dan Rupawan (2006), ikan betutu memiliki nama
berbeda-beda di setiap daerah. Di Jawa ikan ini diberi nama ikan bloso, ikan
bodoh atau ikan malas, di Kalimantan Selatan dan Tengah diberi nama ikan
bakut, sedangkan di Kalimantan Barat diberi nama ikan hantu. Selanjutnya
menurut Anonim (2007b), ikan betutu memiliki nama umum yang berbeda-
beda di beberapa negara, yaitu Inggris: Marble goby, Marbled sand goby;
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Jerman: Marmorgrundel; Cantonese: Soon hock; Jepang: Kawaanago;
Khmer: Trey damrei; Laotian: Pa bou; Malaysia: Bakutut, Belantuk; Filipina
(Tagalog): Bia; Thailand: PIa bujak; dan Vietnam: Ca bong.

Panjang total ikan betutu yang paling besar dapat mencapai 35,4 inch
(90 em). Bentuk tubuh sepert torpedo dengan kepala agak rata. Mulut terminal.
Memiliki dua sirip punggung dan sirip ekor rounded. Sirip dada terpisah.
Tubuh berwama coklat dengan bintik-bintik berwama gelap sehingga nampak
seperti marbled (Anonim (2007b).

Menurut Koumans dalam Komaruddin (2000), ikan betutu memiliki
bentuk tubuh memanjang, bagian depan silindris dan bagian belakang pipih.
Panjang total 5-6 kali tinggi badan, kepala gepeng, panjangnya 1/4-1/3 dari
panjang total, moncong meruncing, rahang bawah lebih ke depan daripada
rahang atas, gigi terdiri atas beberapa deret, pada deret terluar ukurannya lebih
besar, beberapa gigi menyerupai taring. Sisiknya kecil-kecil dan teratur rapi.
Sebagian besar tubuhnya diselimuti sisik ctenoid, sedangkan bagian kepala,
tengkuk, dan dad a ditutupi cycloid. Sisik kepala terdapat di atas moncong,
pipi, dan tutup insang. Ukuran sisik pada tutup insang sedikit lebih besar
dibandingkan sisik pada bagian lainnya. Sedangkan menurut Djajadiredja
et al. (1977), ikan betutu memiliki bentuk badan panjang, bundar di bagian
depan, pipih di bagian belakang. Kepala rendah, mulut lebar, perut luas,
mata besar dan dapat bergerak. Sirip punggung terdiri atas dua bagian. Sisik
kecil-kecil. Badan berwama kekuning-kuningan dan bercak-bercak hitam
keabu-abuan. Panjang maksimum 500 mm. Distribusi ikan betutu adalah di
Asia Tenggara meliputi Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, Semenanjung
Malaya, Sumatera dan Kalimantan. Juga dilaporkan dari Luzon Filipina, dan
diintoduksi ke Taiwan untuk dibudidayakan (Anonim (2007b).

Menurut Anonim (2000) ikan betutu adalah ikan air tawar yang
biasanya mendiami danau, rawa-rawa, dan waduk. Namun ikan ini juga
dapat hidup berkembang biak di perairan estuari. Sedangkan Djajadiredja
(1977) menyatakan bahwa ikan betutu lebih senang hidup di perairan dangkal
dengan suhu 22-29,soC. Begitu pula menurut Komaruddin (2000) ikan
betutu hidup di perairan tawar, menyenangi tempat yang arusnya tenang dan
agak berlumpur, seperti rawa, danau, ataupun muara sungai. Ikan ini gemar
sekali membenamkan dirinya di dalam lumpur. Tempat-tempat yang banyak
tumbuhan aimyajuga disukai sebagai temp at berlin dung dan sekaligus tempat
melangsungkan pemijahan.

Menurut Djajadiredja (1977) ikan betutu hanya terdapat di negara
Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Indonesia yaitu pulau Sumatera dan
Kalimantan. Sedangkan menurut Komaruddin (2000), selain pulau Sumatera
dan Kalimantan, ikan betutu terdapat pula di pulau Jawa, khususnya sungai-
sungai yang bermuara ke laut Jawa, seperti Cisadane dan Citrarum (Waduk

238 810DIVERSITI RAWA



Saguling dan Cirata). Palis (1991) menyatakan benih ikan betutu untuk daerah
Kalimantan Selatan, terutama waduk Riam Kanan banyak didapatkan pada
musim kemarau, antara bulan Juni sampai September yang ditangkap oleh
nelayan menggunakan serok. Ukuran ben ih yang didapatkan berkisar 5-15
em.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rukmini et al. (2010) terhadap
biologi reproduksi ikan betutu di tiga perairan yaitu perairan Waduk Riam
Kanan, Sungai Martapura, dan Sungai Barito Kalimantan Selatan dari bulan
April-Nopember 20 I0, didapatkan bahwa terdapat perbedaan karakter biologi
reproduksi ikan betutu di ketiga perairan tersebut. Hal ini terjadi akibat adanya .1 __

penurunan populasi yang sangat intensip selama 10 tahun terakhir (1996-
2007). Ikan betutu pada perairan Waduk Riam Kanan memiliki variasi ukuran
dan kelas umur yang lebih tinggi dibandingkan perairan Sungai Martapura dan
Sungai Barito. Adapun nisbah kelamin antara ketiga perairan tidak terdapat
perbedaan.

Di perairan Waduk Riam Kanan, jika dilihat dari bulan ke bulan maka
persentase TKG VII tertinggi ditemukan pada bulan Mei 2010 sebesar 57%
dan terendah pada Oktober 2010 sebesar 29%. Persentase TKG ] tertinggi
ditemukan pada bulan Mei 2010 sebesar 32 % dan terendah pada Oktober 20 I0
sebesar 15%. Persentase TKG II tertinggi ditemukan pada bulan Oktober 20 I0
sebesar 40% dan terendah pad a Mei 2010 sebesar 11%. Persentase TKG III
tertinggi ditemukan pada bulan Oktober 2010 sebesar 16 % dan terendah pada
Agustus 2010 sebesar 5%. Ikan betutu TKG IV,V, dan VI tidak ditemukan.

Di perairan Sungai Martapura, persentase TKG VII tertinggi ditemukan
pada bulan Mei 2010 sebesar 63 % dan terendah pada Oktober 2010 sebesar
27 %. Persentase TKG I tertinggi ditemukan pad a bulan Mei 20 10 sebesar 21
% dan terendah pada Oktober 2010 sebesar 9 %. Persentase TKG ]I tertinggi
ditemukan pada bulan Oktober 20 I0 sebesar 64 % dan terendah pada Mei
2010 sebesar 16 %. Ikan betutu TKG III, IV,V, dan VI tidak ditemukan.

Di perairan Sungai Barito, persentase TKG VII tertinggi ditemukan
pada bulan Mei 20 I0 sebesar 60 % dan terendah pad a Oktober 20 I0 sebesar
39 %. Persentase TKG I tertinggi ditemukan pada bulan Mei 2010 sebesar 31
% dan terendah pad a Oktober 2010 sebesar 14 %. Persentase TKG II tertinggi
ditemukan pada bulan Oktober 20 I0 sebesar 35% dan terendah pada Oktober
2010 sebesar 9 %. Persentase TKG III tertinggi ditemukan pada bulan Oktober
2010 sebesar 12 % dan terendah pada September 2010 sebesar 8 %. Ikan
betutu TKG IV,V, dan VI tidak ditemukan.

Tingginya TKG VII yang ditemukan pada ikan betutu di perairan Waduk
Riam Kanan disebabkan pada bulan Mei hingga Oktober merupakan bulan-
bulan pasea pemijahan dim ana kondisi gonad masuk ke fase istirahat setelah
mengeluarkan produk seksual dan tampak masih berukuran keci!. Selanjutnya
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pada bulan Juni hingga Nopember ikan betutu akan memasuki fase pemijahan
kembali. Meskipun demikian pad a perairan ini telah ditemukan sebagian kecil
ikan betutu yang telah memasuki TKG III dimana gonad sudah berkembang
dan telur sudah dapat dibedakan melalui pengamatan mikroskop. Hal ini
diperkuat oleh Harrizon dan Pezold (2003) bahwa pemijahan ikan betutu
umumnya terjadi pada bulan Juni-Oktober dalam setiap tahunnya, kemudian
pad a bulan Nopember-Mei ikan betutu mulai memasuki masa istirahat (TKG
VII- TKG Il) .

..' Fekunditas ikan betutu di perairan Waduk Riam Kanan berkisar
10.017-20.435 butir dengan ukuran panjang total berkisar 203-258 mm
dan berat total berkisar 209,5-299,4 g. Sedangkan di perairan Sungai Barito
berkisar 17.345-21.287 butir ukuran panjang total berkisar 228-299 mm dan
berat total berkisar 226,3-273,5 g. Fekunditas ikan betutu di kedua perairan
ini lebih rendah jika dibandingkan hasil penelitian Tavarutmancegul dan Lin
(1988) yang menyatakan bahwa ikan betutu produktif pada saat mencapai
ukuran 250-500 glekor dengan fekunditas 24.000 butir.

Menurut Anonim (2007b) tingkah laku ikan betutu adalah soliter,
pemangsa pada malam hari pad a arus air yang lambat, danau, dan rawa.
Selama siang hari, ikan ini beristerahat pada dasar perairan, berlindung
diantara bebatuan, batang kayu atau tumbuhan. Tingkah laku inilah yang
menyebabkan ikan betutu diberi nama sleepers.

Ikan betutu hidup di dasar perairan, sesekal i ia menyem bul ke permukaan.
Sifat yang sangat menonjol adalah pemalas,j ika ada yang menyentuh tubuhnya
atau ada mangsa di dekatnya, barulah betutu akan bergerak cepat kemudian
berhenti dengan tiba-tiba. Ikan betutu tampak agresif pada malam hari. lkan
ini akan terlihat mengintip mangsajika malam telah menjelang, demikian pula
dalam hal berkembang biak (Ismiyaningtyas, 1999).

Menurut Anonim (2007b) di alam ikan betutu utamanya memakan
ikan-ikan kecil, tetapi juga memakan krustasea, insekta, dan moluska. Larva
ikan dalam kolam budidaya memakan cladocerans, rotifers, chironomids,
dan brachiopods. lkan betutu merupakan pemangsa yang sangat rakus. Ikan
dewasa dapat memangsa ikan lain, udang-udangan, dan serangga air. Sementara
juvenilnya yang masih muda memakan kutu air, jentik-jentik serangga, dan·
rotifera. Pada stadia larva, betutu juga memakan plankton nabati dan hewani
berukuran renik Hingga saat ini betutu belum terbiasa memakan pakan buatan
berupa pellet atau sebangsanya. la dapat memakan ikan yang sudah dipotong-
potong, ikan rucah ataupun daging bekicot. Hasil pengamatan isi saluran
pencernaan, betutu muda maupun dewasa, mangsa utamanya adalah udang air
tawar, serangga air, dan ikan-ikan kecil (Komaruddin, 2000).

240 BIODIVERSITI RAWA



8. IKAN SEPAT SIAM (Trichogaster pectoralis)

Sepat siam (Trichogaster pectoralis) adalah sejenis ikan air tawar
anggota suku gurami (Osphronemidae). Di Jawa Timur iajuga dikenal dengan
nama sliper. Oalam bahasa Inggris disebut Siamese gourami (Siam adalah
nama lama Thailand) atau snake-skin gouramy, merujuk pad a pola warna
belang-belang di sisi tubuhnya. Termasuk ikan rawa yang bertubuh sedang,
panjang total mencapai 2 cm; namun umumnya kurang dari 20 cm. Lebar
pipih, dengan mulut agak meruncing.

Sirip-sirip punggung (dorsal), ekor, sirip dada dan sirip dubur berwarna
gelap. Sepasangjari-jari terdepan pada sirip perut berubah menjadi alat peraba ".
yang menyerupai cambuk atau pecut, yang memanjang hingga ke ekornya,
dilengkapi oleh sepasang duri dan 2-3 jumbai pendek (Weber dan Beaufort,
1922). Rumus sirip punggungnya: VII (jari-jari keras atau duri) dan 10-11
(jari-jari lunak); dan sirip anal IX-XI, 36-38.

Ikan yang liar biasanya berwarna perak kusam kehitaman sampai
agak kehijauan pada hampir seluruh tubuhnya. Terkadang sisi tubuh bagian
belakang nampak agak terang berbelang-belang miring. Sejalur bintik besar
kehitaman, yang hanya terlihat pada individu berwarna terang, terdapat di sisi
tubuh mulai dari belakang mata hingga ke pangkal ekor. Seperti umumnya
sepat, ikan ini menyukai rawa-rawa, danau, sungai dan parit-parit yang berair
tenang; terutama yang banyak ditumbuhi tumbuhan air. Juga kerap terbawa
oleh banjir dan masuk ke kolam-kolam serta saluran-saluran air hingga ke
sawah-sawah.

Sebagian besar makanan sepat siam adalah tumbuh-tumbuhan air
dan lumut. Namun ikan ini juga mau memangsa hewan-hewan kecil di air,
termasuk ikan-ikan kecil yang dapat termuat di mulutnya. Ikan ini sering
ditemui di tempat-tempatyang kelindungan oleh vegetasi atau sampah-sampah
yang menyangkut di tepi air. Ikan sepat siam menyimpan telur-telurnya dalam
sebuah sarang busa yang dijagai oleh si jantan. Setelah menetas, anak-anak
sepat diasuh oleh bapaknya itu hingga dapat mencari makanan sendiri.

Sebagaimana kerabat dekatnya yakni tambakan, gurami, betok dan
cupang, sepat siam tergolong ke dalam anak bangsa Anabantoidei. Kelompok
ini dicirikan oleh adanya organ labirin (labyrinth) di ruang insangnya, yang
amat berguna untuk membantu menghirup oksigen \angsung dari udara.
Adanya labirin ini memungkinkan ikan-ikan tersebut hidup di tempat-tempat
yang miskin oksigen seperti rawa-rawa, sawah dan lain-lain (Kottelat et al.,
1993). Akan tetapi, tak seperti ikan-ikan yang mempunyai kemampuan serupa
(Iihat misalnya ikan gabus, betok, atau lele), ikan sepat tak mampu bertahan
lama di luar air. Ikan ini justru dikenal amat mudah mabuk dan lekas mati jika
ditangkap.
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Ikan Sepat rawa, Trichogaster trichopterus, atau sering disebut sepat
(biasa) adalah sejenis ikan anggota suku gurami (Osphronemidae). Seperti
kerabatnya yang bertubuh lebih besar, sepat siam (T pectoralis), ikan ini
merupakan ikan konsumsi yang disukai orang, meski umumnya hanya
bernilai lokal. Namun di samping itu terdapat pula varian-varian hiasnya yang
berwarna menarik, yang populer sebagai ikan akuarium.

Ikan ini banyak dikenal dengan nama-nama lokal seperti sepat sawah,
sepat jawa, sepat biru, sepat ronggeng (Mly.), sapek (Min.) dan lain-lain.
Oalam perdagangan ikan hias, bergantung pada varietasnya, ikan ini dikenal
dengan nama-nama (Ingg.) seperti Three spot gourami, Blue gourami, Cosby
gourami, Gold gourami, Golden gourami, serta Opaline gourami.

Ikan yang bertubuh pipih dan bermoncong runcing sempit, panjang
total hingga ]20 mm. Perak buram kebiruan atau kehijauan, dengan beberapa
pita miring berwama ge\ap, serta bercak hitam masing-masing sebuah pada
tengah sisi tubuh dan pada pangkal ekor. Namanya dalam bahasa Inggris,
three spot gourami, merujuk pada kedua bintik hitam itu, ditambah dengan
mata sebagai bintik yang ketiga (Kottelat et al., 1993). Sirip ekor berlekuk
(berbelah) dangkal, berbintik-bintik.

Wama tubuh ikan ini amat bervariasi, baik perimbangan terang
gelapnya maupun pola-pola wama tubuhnya. Oemikian pula bilangan jari-
jari pada sirip-siripnya. Rumus sirip dorsal, VI-VIII (jari-jari keras atau duri)
dan 8-9 (jari-jari lunak); dan sirip anal X-XII, 33-38. Gurat sisi 30--40 buah.
Panjang standar (tanpa ekor) 2,3-2,5 kali tinggi badan (Weber dan Beaufort,
1922). Sepasangjari-jari terdepan pada sirip perut berubah menjadi alat peraba
yang menyerupai cambuk atau pecut, yang memanjang hingga ke ekomya,
dilengkapi oleh sepasang duri dan 2-3 jumbai pendek.

Sepat rawa menyebar di lndocina, terutama di lembah Sungai Mekong,
dan di Indonesia barat, yakni di Sumatra, Kalimantan dan Jawa (Kottelat
et al., 1992). Sekitar tahun 1938, sepat ini dimasukkan ke Oanau Tondano
dan tempat-tempat lain di Sulawesi (Whitten et al., 1987). Ikan ini hidup
di rawa-rawa, danau, aliran-aliran air yang tenang, dan umumnya lahan
basah di dataran rendah termasuk sawah-sawah serta saluran irigasi. Di saat

Penyebaran asli ikan ini adalah di wilayah Asia Tenggara, terutama
di lembah Sungai Mekong di Laos, Thailand, Kamboja dan Vietnam; juga
dari lembah Sungai Chao Phraya. Ikan ini diintroduksi ke Filipina, Malaysia,
Indonesia, Singapura, Papua Nugini, Sri Lanka, dan Kaledonia Baru
(Agbayani, 2006). Sepat siam dimasukkan ke Indonesia pada tahun 1934,
untuk dikembangkan pembudidayaannya di kolam-kolam dan sawah.

9. lKAN SEPAT RAWA (Trichogaster trichopterus)
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musim banjir, penyebarannya meluas mengikuti aliran banjir ini. Sepat rawa
memangsa zooplankton, krustasea kecil dan aneka larva serangga. Pada musim
berbiak, ikan jantan membangun sebuah sarang busa untuk menampung dan
memelihara telur-telur sepat betina, yang dijagainya dengan agresif (Sanford,
1999).

Ikan sepat, sebagaimana kerabat dekatnya yakni tambakan, gurami,
betok, dan cupang, tergolong ke dalam anak bangsa (subordo) Anabantoidei.
Kelompok ini dicirikan oleh adanya organ labirin (labyrinth) di ruang
insangnya, yang amat berguna untuk membantu menghirup oksigen langsung
dari udara. Adanya labirin ini memungkinkan ikan-ikan tersebut hidup di
tempat-tempat yang miskin oksigen seperti raw a-raw a, sawah dan lain-lain
(Kottelat et al., 1993).

10. lKAN LAIS (Cryptopterus sp.)

lkan lais hidup di sungai yang termasuk tipe sungai berawa banjiran.
Daerah penyebaran ikan ini di Indonesia adalah di Sumatera, Kalimantan dan
Jawa. Jenis.ikan yang dikatakan ikan lais oleh masyarakat adalah jenis-jenis
ikan dari famili Siluridae yang terdiri dari beberapa genus. Diantara genus-
genus tersebut yang mempunyai spesies paling banyak adalah Cryptopterus
yaitu terdiri dari C. bicirrh is, C. schilbeides, C. cryptopterus, C. hexapterus,
C. limpok, C. macrocephalus, C. apogon, C. micronema, C. lais dan C.
mononema (Saanin, 1984; Kottelat et al., 1993).

Ikan lais merupakan ikan air tawar yang mempunyai arti ekonomis
penting. Ikan tersebut disukai oleh masyarakat dan dapat dibeli dalam bentuk
segar maupun ikan asap (salai). Menurut informasi nelayan dari salah satu
daerah penyebaran ikan lais yaitu di Sungai Kampar Kiri propinsi Riau, ikan
lais akhir akhir ini semakin sedikit yang tertangkap dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Hal ini menyebabkan harga ikan lais semakin mahal sehingga
para nelayan berusaha menangkap ikan terse but tanpa memperhatikan
ukurannya lagi. Penangkapan dengan tidak mempertimbangkan ukuran
ikan, tentu mengakibatkan turunnya kepadatan populasi ikan. Besar
kemungkinan ikan-ikan kecil yang tertangkap adalah ikan yang belum
sempat bereproduksi. Hal ini pada akhimya akan dapat menyebabkan
kepunahan. Oleh sebab itu usaha pelestarian perlu dilakukan sebelum
terjadi kepunahannya di alamo Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka
perlu dilakukan pelestarian terhadap ikan lais khususnya Cryptopterus spp.
Ciri-ciri Cryptopterus antara lain adalah tidak bersisik, ujung belakang lubang
hidung di muka pinggiran depan mata. Gigi-gigi pada tulang mata bajak
(dengan satu kecualian) satu tumpuk. Sungut dua pasang. Sirip punggung
rudimenter atau tidak ada. Bersirip perut. Tidak mempunyai sirip lemak. Sirip
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dubur sangat panjang. Ikan lais mempunyai pol a pertumbuhan yang isometrik
yaitu pertumbuhan panjang seimbang dengan pertumbuhan berat. Bentuk
tubuh ikan lais masih dalam batas bentuk tubuh ikan pada umumnya yaitu
dengan nilai "b" berkisar antara 2,5-3,5. Berdasarkan nilai faktor kondisi
yaitu berkisar 0,24-0,44 ikan lais termasukjenis ikan yang pipih.

11. lKAN SELUANG (Rasbora sp.)

IkanO··seluang merupakan ikan air tawar berukuran kecil yang biasa
dikonsumsi sebagai makanan gurih yang digoreng kering dan renyah. Terkadang
seluang hidup juga digunakan sebagai umpan/makanan ikan akuarium yang
lebih besar, seperti lohan. Ikan jenis ini memiliki tubuh memanjang, agak
pipih, bersisik tipis, wama tubuh putih kekuningan dan mempunyai sepasang
mata jemih, pada beberapa spesies terdapat garis kehitaman di bagian tengah
badan. Banyakjenis ikan rasbora dapat ditemukan di Indonesia, salah satunya
Rasbora bankanensis, ikan seluang dari Pulau Bangka, Sumatera, memiliki
panjang tubuh 10 em dengan garis kebiruan dari pangkal ekor sampai ke
pertengahan tubuh. Adapun Rasbora borapetensis atau yang lebih dikenal
dengan nama Red-tail rasbora berukuran 6 em, merupakan jenis ikan hias
yang disenangi di beberapa negara Asia. Untuk Rasbora elegans berukuran
13 em, memiliki eiri khas bintik hitam di sisi tubuhnya.

Ikan seluang dapat ditemukan di kawasan Asia Tenggara dan Afrika.
Seluang hidup di sungai dan rawa berair tenang di dalam hutan. Populasi

. seluang di perairan urnurn sudah jarang ditemukan. Di alliin bebas, seluang
biasanya hidup begerombol pada bagian permukaan hingga bagian tengah
perairan.

Saat curah hujan tinggi dan permukaan air meningkat, seluang lebih
mudah ditemukan karena mereka bergerak bebas di permukaan air mengejar
makanan. Namun, ketika suhu air meningkat terutama pada musim kemarau,
seluang akan cenderung berkumpul dan berteduh di bawah pohon. Seluang
mampu bertahan hidup pada suhu air antara 22 hingga 26°C. Saat berkembang
biak, ikan seluang akan melekatkan telur-telurnya pada tumbuhan air. Ikan
seluang yang masih berukuran kecil bercorak putih keperakan dengan garis-
garis kehitaman yang membentang di kedua sisi tubuhnya. Namun saat
membesar, wamanya akan memudar menjadi putih kekuningan.



Gambar 73. Ikan betutu (Oxyeleotris marmora/a, Ikan sepat siam (Trichogaster pectoralis),
Ikan sepat rawa (Trichogaster trichopterus), Ikan lais (Cryptopterus sp.),
lkan seluang (Rasbora sp.)

E. KESIMPULAN

Jenis ikan yang ditemukan di perairan raw a Sumatera adalah arwana,
belida, mas, baung, lais, juara, Iele, tuka, julung-julung, belut, serinding,
elang, temburut, sepatung, betutu, buaya, tambakan, gurami, bet ok, sepat
rawa, tilan, lidah, dan buntal. Sedangkan di perairan rawa Kalimantan adalah
gabus, betok, toman, gurami, Jele, baung, betutu, sepat siam, sepat rawa, lais,
dan seluang.
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