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Difusi Adopsi Teknologi Pendederan Ikan Patin pada Kelompok 

Pembudidaya Ikan di Kabupaten Purwakarta 

[Diffusion of Technology Adoption of Patin Fishing on Fish Cultivation Group  
in Purwakarta Regency ] 

Abdul Hanan 
Sekolah Tinggi Perikanan, Jurusan Penyuluhan Perikanan 

Jalan Cikaret Nomor 1 Bogor 16001, Jawa Barat 
 

Diterima: 20 Oktober 2016; Disetujui: 16 Maret 2017 
 

Abstrak 

Tujuan penelitian adalah menganalisis kecepatan penerapkan probiotik (Bakteri Lactobacillus) 
sebagai suatu inovasi pada pendeder ikan patin ditinjau dari aspek atribut inovasi dan atribut 
adopster. Difusi inovasi terkait dengan factor sugesti (pengaruh/kepercayaan), identifikasi 
(penelaahan) serta faktor imitasi (peniruan),  dan ciri-ciri dari inovasi yang disampaikan, serta 
gencarnya promosi dari inovasi tersebut. Hasil kaji terap sebagai atribut inovasi pH 7,84 dan 
DO 5,61, panjang ikan 7,81 cm, dengan berat 3,90, dengan SR 99,8%, sedangkan tanpa 
probiotik panjang 5,17 cm dengan berat 1,16 gr, dengan SR 75%. Sedangkan atribut pengadopsi 
ingkat peniruan oleh sasaran pada minggu ke 9 sejak diperkenalkan inovasi terdapat 10 orang, 
pada tarap kepercayaan 0,05 berkorelasi dengan pengalaman usaha (0,399*) dan keinovatifan 
sasaran (0,395*) pada tarap nyata 0,05. Faktor pendifusi berkotrelasi dengan  kredibiltas 
(0,367*) serta daya tarik (0,389*) 

Kata kunci: adopsi, difusi, Inovasi  
 

Abstract 

The aim of this research is to analyze the speed of applying probiotics (Lactobacillus bacteria) 
as an innovation on patine pendeder from aspects of innovation attributes and attributes of 
adopter. The diffusion of innovation is related to the factors of suggestion (influence / trust), 
identification (review) as well as the imitation factor (imitation), and the characteristics of the 
innovation delivered, and the incessant promotion of the innovation. The result of the study was 
applied as innovation atibut pH 7,84 and DO 5,61, fish length 7,81 cm, weighing 3,90, with SR 
99,8%, while without probiotic length 5,17 cm with weight 1,16 gr, With SR 75%. While the 
attribute of adopting imitation rate adopted by the target at 9th week since innovation was 
introduced there were 10 people, at 0.05 confidence taik correlated with business experience 
(0,399 *) and innovation target (0.395 *) in real taih 0.05. The diffusing factor berkrelrelasi with 
kridibiltas (0.367 *) as well as appeal (0.389 *). 

Keywords: adoption, diffusion, Innovation 
 

PENDAHULUAN 

Prinsip-prinsip difusi inovasi 

dalam penyuluhan perikanan terkait 

dengan proses teknologi baru  sampai ke  

 

sasaran penyuluhan yaitu pelaku usaha.   

Aspek yang terkait dengan prosers difusi 

yaitu teknologi inovatif dan rentang 

waktu dan daerah atau sasaran. Suatu 

teknologi dianggap inovatif di suatu 

daerah dan atau waktu tertentu, tetapi 

tidak inovatif lagi di daerah dan atau 

_____________________________ 
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waktu yang lain. Sementara pada aspek 

difusi teknologi, sering juga memerlukan 

waktu yang agak lama untuk dapat di 

menerapkan oleh sasaran penyuluhan. 

Difusi inovasi dalam suatu penyuluhan 

perikanan perlu memperhatikan peta 

interaksi sosial dengan mengidentifikasi 

informal leaders dan peranannya dalam 

distribusi informasi dan teknologi 

kepada masyarakat.  

Kecepatan tahap menerapan suatu 

inovasi yang disampaikan merupakan 

fenomena menarik, dikarenakan banyak 

faktor yang ikut mempengaruhinya.  Di 

masyarakat faktor-faktor tersebut 

diantaranya faktor sugesti (pengaruh atau 

kepercayaan), identifikasi (penelaahan) 

serta faktor imitasi (peniruan),  dan ciri-

ciri dari inovasi yang disampaikan, serta 

gencarnya promosi dari inovasi tersebut.  

Disamping itu inovasi pembanding juga 

menjadi bagian dari pertimbangan dalam 

menerapkan  satu inovasi.  Pengguanaan 

probiotik  untuk meningkatkan produksi 

ikan, kecepatan menerapkan  tergantung 

pada perlakukan yang  dilakukan  oleh 

suatu sistem sosial. Membandingkan 

penggunaan karakteristik  probiotik 

menjadi keputusan sistem sosial untuk 

menerapkan. 

 

  

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis kecepatan penerapan 

probiotik pendederan ikan patin. 

2. Mengidentifikasi tahap karakteritik 

probiotik yang diperkenalkan yang 

berhubungan dengan cepat atau 

lambat tingkat menerapkan terhadap 

probiotik yang diperkenalkan  

3. Mengidentifikasi faktor internal 

maupun faktor ekternal pendederan  

ikan nila yang berhubungan dengan 

kecepatan menerapkan probiotik. 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat dalam hal: 

a) Memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu dan teknologi 

terutama yang berkaitan dengan 

difusi inovasi teknologi 

b) Memberikan masukan dan saran 

bagi program penyuluhan terkait 

dengan materi dan metode 

penyuluhan. 

Persepsi merupakan suatu proses 

yang didahului oleh penginderaan. 

Pengindraan adalah merupakan suatu 

proses diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat penerima yaitu alat 

indera. Namun proses tersebut tidak 

berhenti disitu saja, karena stimulus 

tersebut diteruskan oleh saraf otak 

sebagai pusat susunan saraf. 
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Karena itu proses persepsi merupakan 

proses yang didahului alat indera. Alat 

indera merupakan penghubung antara 

individu dengan dunia luarnya. 

Proses Interaksi Sosial yang terlihat 

sederhana sebenarnya terjadi cukup 

kompleks. Beberapa faktor psikologik 

yang mendasari terjadinya persepsi 

dalam  hubungan sosial meliputi: Faktor 

imitasi, yaitu proses  meniru sesuatu 

untuk digunakan bagi diri sendiri atau 

kelompoknya; Faktor Sugesti,  yaitu 

pengaruh psikis yang berasal dari diri 

sendiri atau dari orang lain dapat 

dibedakan menjadi meliputi auto sugesti, 

sugesti terhadap dirinya sendiri dan 

hetero sugesti, sugesti yang datang dari 

orang lain; Faktor Identifikasi,  yaitu 

dorongan menjadi identik dengan orang 

lain;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Simpati, yaitu suatu 

perasaan tertarik kepada orang lain yang 

timbul atas dasar perasaan atau emosi, 

dan cenderung terjalin saling pengertian 

yang mendalam.  

 Kerangka pikir yang dibangun 

sebgai landasan penelitian ini adalah 

ingin melihat tingkat kecepatan 

menerapkan pada inovasi yang 

diperkenalkan dalam hal ini penggunaan 

probitiotik pada pendederan ikan patin 

pada sistem sosial masyarakat yang 

berada di wilayah Kecamatan Jatiluhur  

Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa 

Barat.   

 Terdapat beberapa faktor yang 

berhubungan dengan tingkat menerapkan 

pada sistem sosial suatu kelompok.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka pikir dalam penelitian difusi adopsi teknologi 
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        Faktor-faktor tersebut yaitu faktor 

internal, faktor pendifusi dan 

karakteristik inovasi.  Berdasarkan hal 

tersebut disusn suatu kerangka pikir 

seperti pada Gambar 1. 

Hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Terdapat hubungan yang nyata 

antara karakteristik internal  dengan  

persepsi inovasi; 

2. Terdapat hubungan yang nyata 

antara karakteristik pendifusi 

dengan persepsi inovas;  

3. Terdapat hubungan yang nyata 

antara karakteristik inovasi dengan  

persepsi inovasI  

BAHAN DAN METODE 

Penelitian difusi ini dilakukan di 

areal Kecamatan Jatiluhur Kabupaten 

Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. 

Penelitian dilakukan selama dua bulan 

minggu  Maret – Mei 2016. Responden  

pada penelitian ini adalah 12 orang  

 

 

 

       Data yang dikumpulkan terdiri dari 

data primer dan data sekunder.  Data 

primer dikumpulkan dengan wawancara 

kepada masyarakat sampel anggota 

kelompok Buana Kahuripan sebagai 

lokasi kaji terpa inovasi probiotik. 

menggunakan daftar pertanyaan yang 

telah disiapkan, dan dilakukan juga 

wawancara mendalam (indepth 

interview) dengan ketua kelompok, 

Penyuluh Perikanan, dan Kepala Desa. 

Data sekunder dikumpulkan dari Balai 

Budidaya Ikan Patin dan lele Cijengkol.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecamatan Jatiluhur memiliki dua 

kelompok pembudidaya ikan yang 

bergerak di segmen usaha pendederan 

ikan patin. Lokasi usaha budidaya ikan 

di Desa Cibinong berada jauh dari jalan 

raya sehingga terhindar dari kebisingan 

dan getaran kendaraan, tempat lalu 

lalang orang, bebas banjir dan sesuai 

dengan tata ruang wilayah.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Perubahan dan kecenderungan jumlah pelaku utama perikanan 
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Lokasi usaha juga jauh dari limbah 

pabrik maupun limbah rumah tangga 

yang dapat mencemari sumber air hingga 

menyebabkan kematian pada ikan 

budidaya. Lokasi usaha budidaya ikan 

tersebut dekat dengan sumber air yang 

kontinuitasnya bisa terjamin sepanjang 

tahun serta dibitnya cukup. Karakteristik 

sasaran penyuluhan merupakan salah 

satu faktor yang perlu diperhatikan 

dalam proses difusi inovasi. Bagan 

perubahan dan kecenderungan jumlah 

pelaku utama pendeder ikan patin selama 

sembilan tahun seperti pada Tabel 1 

        Pelaku utama yang bergerak di 

bidang usaha pendederan ikan patin 

umumnya berusia lebih dari 40 tahun 

dengan tingkat pendidikan relativ rendah 

yaitu lulusan SD dan SMP dengan 

pengalaman budidaya lima sampai 

dengan 12 tahun. 

.

 

Tabel 2. Karakteristik sasaran penyuluhan perikanan 
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Inovasi teknologi probiotik pada usaha 
pendederan ikan patin 
 
        Kegiatan difusi inovasi teknologi 

probiotik pada usaha pendederan ikan 

patin dilaksanakan atas dasar rendahnya 

produksi benih ikan patin di Kecamatan 

Jatiluhur akibat rendahnya pengetahuan, 

sikap dan keterampilan pembudidaya 

akan inovasi teknologi perikanan seperti 

penggunaan probiotik pada usaha 

budidaya perikanan. Probiotik dalam 

akuakultur didefinisikan sebagai mikroba 

(jasad renik) yang sengaja diberikan 

melalui makanan maupun media 

(lingkungan) dan menguntungkan bagi 

makluk hidup atau hewan budidaya 

(dalam hal ini ikan budidaya). Manfaat 

penggunaan bahan probiotik juga untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

memperbaiki lingkungan, mencegah 

terjadinya penyakit, memperbaiki sistem 

pencernaan dan metabolisme ikan, dan 

membantu ikut meningkatkan jumlah 

makanan alami dan atau meningkatkan 

produktivitas. Bakteri pengisi probiotik 

yang digunakan sebagai percontohan 

dalam pelaksanaan kaji terap yaitu 

Lactobacillus. Bakteri Lactobacillus, 

merupakan bakteri penghasil asam laktat, 

hidup dalam kondisi lingkungan yang 

kurang oksigen. Sangat baik untuk 

campuran pakan. Lactobacillus ini hidup 

dalam usus, menekan bakteri yang 

merugikan, dan menghasilkan enzyme 

dan membantu proses pencernaan; 

selanjutnya meningkatkan vitalitas ikan. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Tabel 3.  Hasil kaji terap terhadap Kualitas Air Kolam Percontohan Budidaya 
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Aplikasi probiotik yang diterapkan  

dimulai dari persiapan kolam hingga 

masa pemeliharaan baik melalui pakan 

maupun media budidaya (lingkungan). 

Pemberian probiotik melalui pakan 

dilakukan dengan cara mencampur 

probiotik (probiotik cair yang dicampur 

air) dengan pakan secara merata 

sehingga probiotik terserap ke dalam 

pakan kemudian ditunggu sebentar 

sebelum diberikan kepada ikan. Difusi 

inovasi teknologi probiotik pada 

pendederan ikan patin dilaksanakan 

mulai tanggal 22 Februari  2016. 

 

Tabel 4. Hasil Monitoring Laju Pertumbuhan Kolam Percontohan Budidaya. 
 

Tabel 5. Perbandingan Teknis Hasil Percontohan Budidaya 

7 
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Pelaksanaan dialkukan di unit usaha 

kelompok pembudidaya ikan Buana 

Kahuripan Desa Cibinong Kecamatan 

Jatiluhur. Pada Tabel 5. memperlihatkan 

bahwa kolam perlakukan probitik 

variabel SR, FCR, Produksi dan 

Produktivitas terlihat hasil yang baik. 

Data Tingkat Persepsi Inovasi  

Menurut  Van Den Ban & Hawkins 

(1999) kecepatan menerapkan inovasi 

dikarenakan beberapa hal yaitu memiliki 

keuntungan relatif yang tinggi bagi 

pembudidaya ikan, sesuai dengan nilai-

nilai, pengalaman dan kebutuhannya, 

tidak rumit, dapat dicoba dalam skala 

kecil dan mudah diamati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Tabel 6. Tahap Menerapkan Inovasi Teknologi Probiotik 
 

Tabel 7. Nilai korelasi karakteristik internal pendifusi dengan persepsi 
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Tabel 9.  Nilai korelasi karakteristik internal pendifusi dengan persepsi 
 

Gambar 2. Grafik laju pertumbuhan ikan di kolam percontohan 
 

Tabel 8. Nilai korelasi karekteristik responden dengan tingkat menerapkan 

9 
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Sedangkan menurut Wiraatmadja (1978) 

sasaran dapat digolongkan menjadi 

Pelopor/innovator, Pengetrap dini atau 

early adopter, Pengetrap awal atau early 

majority, Pengetrap akhir atau late 

majority, penolak atau laggard.  

Hasil Analisis Korelasi 

        Hasil analisis nilai korelasi antara 

karakteristik internal pendifusi  dengan 

Persepsi dapat dilihat pada Tabel 8, 9, 10  

Nilai korelasi hubungan antara. 

karakteristik inovasi dengan tingkat 

menerapkan pada responden seperti pada 

Tabel 9. Analisis yang dilakukan antara 

karakteristik internal responden dengan 

karakteristik persepsi yang meliputi 

sugesti, identifikasi dan imintasi 

disajikan pada Tabel 8. Pada Gambar 3 

menunjukkan bahwa pada karakteristik 

internal responden yang terkait kepada - 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 10. Nilai korelasi karakteristik inovasi dengan tingkat menerapkan 

Gambar 3. Hasil kajian antara karakteristik internal dengan tingkat persepsi 

10 
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hubungan yang erat dengan persepsi 

penggunaan probiotik terlihat adalah 

pengalaman usaha, kekosmopolitan dan 

keinovatifan.  Semua arakteristik pribadi 

pendifusi   memiliki hubungan yang erat 

dengan persepsi inovasi probiotik. 

Demikian juga lima atribut inovasi 

sangat erat dengan perspesi inovasi  

SIMPULAN 

1. Kecepatan Menerapkan pada kasus 

penelitian ini sangat ditentukan oleh 

Jenis Inovasi 

2. Probitik merupakan jenis inovasi 

yang baru bagi masyarakat dan 

sangat dibutuhkan dalam pemecahan 

permasalah 

3. Faktor yang mendukung kecapatapat  

menerapkan inovasi adalah orang 

yang mendifusikan inovasi dengan 

karakteristik memiliki kompetensi 

teknis, komunikasi serta memiliki  

kredibilitas, daya tarik dan empati  

yang tinggi. 

Saran 

       Penelitian difusi menerapkan inovasi 

perlu dilakukan pada kasus lain sehingga 

dapat membandingkan faktor pendukung 

maupun penghambatnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

ew trainer’s guide. San Juan: Addison-
Wesley Publishing Co. Inc. 

Kerlinger FN. 2002.  Asas -asas 
penelitian behavioral. Diterjemah 
kan oleh R. Simatupang. 
Yogyakarta: Gajahmada Univer 
sity Press. 

Laksana F.  2008.  Manajemen pemasar 
an (pendekatan praktis).  Graha 
Ilmu.  Yogjakarta. 

Lionberger HF, & PH Gwin. 1982.  
Communication strategies: a guide 
for agricultural change agents, 
danville, illiois: The Interstate 
Printers & Publishers, Inc. 

Nuraeni I.  2002.  Diktat manajemen 
agribisnis.  STP Bogor 

Rahardi F.  2008.  Agribisnis perikanan. 
Penebar Swadaya.  Jakarta. 

Runtuwarow V.  2002. Hubungan 
karakteristik personal dan 
komunikasi kelompok tani ikan 
dengan penerapan budidaya ikan 
mas sistem jaring apung di Danau 
Todano Minahasa, Sulawesi   
Utara” Tesis Program 
Pascasarjana, IPB. 

Rogers EM, & FF Shoemaker. 1987.  
Memasyarakatkan Ide-Ide baru.  
Disarikan oleh Abdillah hanafi.  
Surabaya:  Usaha Nasional. 

Van den Ban & HS Hawkins, 1998.  
Penyuluhan pertanian.  Agnes D 
Herdiastuti, penerjemah.  Terjemah 
an dari Agricuktural Extention 
(Second Edition).  Kanasius 
Yogyakarta.

Donaldson L & EE Scanel. 1992.  
Human resource development: te 

11 



Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 11(1) : Halaman: 12-25 

Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 

Tingkat Konsumsi Ikan di Indonesia:  
Ironi di Negeri Bahari  

[Level of fish consumption in Indonesia: irony in the nautical country] 

Iin Siti Djunaidah 
Jurusan Penyuluhan Perikanan - Sekolah Tinggi Perikanan 

Jalan Cikaret Nomor 2 Bogor, Jawa Barat 

Diterima: 15 Januari 2017;  Disetujui:  22 Maret 2017 
 

Abstrak 

Ikan sebagai bahan pangan di Indonesia memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: sebagai 
sumber nutrisi esensial, white meat, bersifat universal, harga relatif murah, proses produksi 
relatif singkat, serta suppy lokal.  Tingkat konsumsi ikan di Indonesia relatif rendah 
dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang dimiliki. Angka konsumsi ikan pada 
tahun 2010 sebesar 30,48 kg/kap/th, meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 38,1 kg/kap/th 
pada tahun 2014 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,78%. Penyediaan ikan pada tahun 2010 
sebesar 38,39 kg/kap/th dan meningkat menjadi 51,8 kg/kap/th pada tahun 2014 dengan tingkat 
pertumbuhan sebesar 7,85%. Penyebab rendahnya konsumsi ikan diantaranya adalah kurangnya 
pemahamn masyarakat tentang manfaat mengkonsumsi ikan, kurang lancarnya distribusi ikan, 
belum optimalnya sarana dan prasarana serta mitos di masyarakat.  Regulasi perikanan 
diantaranya UU No 31 thn 2004 tentang Perikanan jo UU No 45 th 2009 , UU No 18 tahun 
2012 tentang Pangan serta INPRES No. 1 tahun 20 17 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

Kata kunci: keunggulan ikan, konsumsi ikan, regulasi perikanan  
 

Abstract 

Fish as food in Indonesia has several advantages, including: as a source of essential nutrients, 
white meat, universal, relatively cheap price, relatively short production process, and local 
suppy. The level of fish consumption in Indonesia is relatively low compared to the potential of 
fishery resources. Figures for fish consumption in 2010 amounted to 30.48 kg / cap / year, 
increasing every year to reach 38.1 kg / kap / th in 2014 with a growth rate of 5.78%. The 
provision of fish in 2010 amounted to 38.39 kg / cap / th and increased to 51.8 kg / kap / th in 
2014 with a growth rate of 7.85%. The causes of low consumption of fish include lack of 
understanding of the benefits of consuming fish, lack of smooth distribution of fish, not optimal 
facilities and infrastructure and myths that developed in the community. Regulation of fisheries 
such as Law No 31 of 2004 on Perikanan jo UU No 45 th 2009,  Law No. 18 of 2012 on Food 
and President Instruction No. 1 of 2017 on Healthy Life Society Movement.  

Keywords: fish advantages, fish consumption, regulation of fisheries 

PENDAHULUAN  

Sebagai negara bahari dan kepulauan 

terbesar di dunia, Indonesia memiliki 

berbagai macam ekosistem pesisir dan laut  

diantaranya sumberdaya perikanan. 

Meskipun potensi dan pemanfaatan 

sumberdaya perikanan di perairan tawar, 

payau maupun laut relatif tinggi, akan  

tetapi makan ikan belum menjadi budaya 

di sebagian besar wilayah Indonesia. 

_____________________________ 
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Faktanya, tingkatan konsumsi ikan 

masyarakat Indonesia tertinggal jauh di 

bawah  bangsa-bangsa lain yang memiliki 

potensi sumberdaya perikanan jauh lebih 

kecil. Negara Jepang yang total  luas 

wilayahnya sekitar 85% dari pulau 

Sumatera, dengan garis pantai sepanjang 

29.751 km serta luas lautan 3.091 

kmpersegi, dan dengan tingkat konsumsi 

ikan kg per-kapita per-tahun mencapai 

angka 140 kg per-kapita per-tahun. Begitu 

pula dengan negara tetangga lain seperti 

Malaysiadan Korea Selatan yang masing-

masing memiliki panjang garis pantai 6475 

km persegi dan 2413 km persegi memiliki 

tingkat konsumsi ikan masing-masing 

sebesar 70, serta 80 kg per-kapita per-

tahun (Setyorini, 2007) 

Bangsa-bangsa di area Asia yang 

mengkonsumsi ikan lebih banyak daripada 

bangsa-bangsa lain mempunyai tingkat 

etos kerja yang sangat mengagumkan 

sebagaimana ditunjukkan oleh Jepang dan 

Korea Selatan yang selalu menunjukkan 

inovasinya dalam berbagai bidang. Bangsa 

Jepang adalah salah satu contoh dengan 

masyarakat yang kultur pangannya sangat 

diwarnai pangan dari laut. Sejak abad ke 

tujuh, masyarakat bangsa Jepang telah 

mengembangkan dan mengkonsumsi luas 

produk olahan ikan yang berbasis surimi. 

Pangan dari laut begitu terintegrasi ke 

dalam kultur pangan bangsa Jepang 

(Setyorini, 2006). Hal ini berbeda dengan 

kondisi di Indonesia, sumber pangan dari 

perairan dari laut belum dikenal dan 

dikonsumsi secara luas dan merata di 

seluruh Indonesia. Bahkan untuk di 

sebagian besar wilayah pulau Jawa sebutan 

ikandigandengkan  dengan sumber pangan 

protein lainnya.  Sangat lazim diucapkan, 

iwak tahu, iwak tempe, iwak ayam 

sehingga muncul kesan seolah-olah peran 

ikan tersamarkan. Hasil penelitian Ilham 

dkk (2002) mengindikasikan bahwa ikan 

merupakan produk substitusi daging sapi, 

kambing/domba dan babi. 

Dengan beberapa dari keunggulan 

komparatif maupun kompetitif yang 

dimiliki ikan sebagai bahan pangan 

sumber protein hewani, dibarengi dengan 

intervensi pemerintah serta pihak terkait 

lainnya maka pengingkatan angka 

konsumsi ikan masyarakat Indonesia 

berpeluang dapat tercapai. Upaya 

peningkatan konsumsi ikan akan 

memberikan multiflier effect, selain 

meningkatkan tingkat kesehatan serta 

kecerdasan masyarakat, juga makin 

menggairahkan sektor perikanan yang 

pada  pada gilirannya dapat mendorong 

peningkatan penyerapan tenaga kerja, 

meningkatkan nilai pendapatanserta 

kesejahteraan suatu masyarakat dan 

memposisikan kondisi profesi nelayan, 

pembudidaya ikan, pengolah hasil kelautan 
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dan perikanan serta pihak terkait lainnya 

sebagai pilihan favorit. 

Tujuan kajian ini adalah untuk (1) 

Menganalisis keunggulan ikan sebagai 

bahan pangan; (2) Menganalisis konsumi 

ikan di Indonesia; (3) Menganalisis 

penyebab relatif rendahnya konsumi ikan 

di Indonesia; dan (4) Menganalisis aspek 

regulasi.  

BAHAN DAN METODE 

Dalam kajian ini digunakan analisis 

deskriptif yang didasarkan pada telaahan 

studi pustaka dengan menggunakan data 

sekunder sebagai sumber informasi. 

Keunggulan ikan sebagai bahan pangan 

Sebagai salah satu sumber protein 

hewani bagi pemenuhan kebutuhan 

masyarakat Indonesia, ikan memiliki 

berbagai keunggulan.  

Sumber nutrisi esensial. Sebagai 

bahan pangan, Ikan tidak hanya sebagai 

sumber protein, ikan juga sebagai sumber 

lemak, vitamin, dan mineral yang sangat 

baik dan prospektif. Data Susenas BPS 

menunjukkan bahwa sumbangan protein 

ikan terhadap konsumsi protein hewani 

masyarakat Indonesia mencapai 57% 

(Saefudin, 2015). Kelebihan ikan sebagai 

salah satu sumber protein hewani adalah 

karena kuantitasnya yang mengandung 

protein dalam kisaran 15-24% serta 

kualitasnya yang juga ditunjukkan dengan 

kelengkapan asam amino esensialnya serta 

tingkat kecernaaanya yang mencapai 

angka 95% (Rahayu dkk., 1992). Selain 

itu, ikan juga mengandung asam lemak 

omega-3 yang juga sangat penting bagi 

perkembangan materi jaringan otak dan 

mencegah terjadinya penyakit jantung, 

stroke dan darah tinggi serta mengurangi 

resiko beberapa jenis penyakit lainnya. 

Begitu pula peneliti lain, Leaf dan Weber 

(1988) melaporkan bahwa mengkonsumsi 

ikan mampu melindungi dari serangan 

penyakit jantung diduga karena faktor 

keberadan asam lemak omega-3 dalam 

ikan.  Asam lemak tersebut memiliki peran 

sangat penting dalam metabolism seperti 

menghambat platelet aggregation dan 

menurunkan level dari serum triglyceride 

yang akanmemegang peranan dalam 

pencegahan penyakit jantung.  Peneliti 

sebelumnya, Kremhout et.al (1985)  juga 

mengindikasikan adanya perbandingan 

terbalik antara jumlah konsumsi ikan 

dengan kejadian kematian karena serangan 

jantung. Heruwati (2002) menyatakan 

bahwa ikan diakui sebagai fungsional food 

yang memiliki arti penting bagi kesehatan 

karena mengandung asam lemak tidak 

jenuh berantai panjang (terutama yang 

tergolong asam lemak omega-3). Dari hasil 

penelitiannya terhadap tiga kelompok 

sampel yang berkebangsaan Finlandia, 

Italia dan Belanda, Oomen dkk (2005) 

melaporkan bahwa terdapat hubungan 
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antara konsumsi ikan dengan kematian 

akibat serangan jantung. Mereka juga 

menyatakan bahwa asam lemak omega-3 

yang ada terkandung dalam ikan yang 

dikonsumsi berperan secara nyata. 

Sebagaimana disampaikan oleh 

Elvira Syamsir dari IPB, alasan mengapa 

ikan dikatakan lebih menyehatkan 

ketimbang protei hewani lain, sebagai 

berikut: mengandung protein yang 

bermutu tinggi dan rendah kandungn 

lemak jenuh, kadar protein kasar 16-27 per 

100 gram. Mengandung asam lemak 

0mega 3, 6 dan 9 yang sangat tinggi, 

sumber vitamin dan mineral yang sangat 

tinggi, mengandung asam amino esensial, 

lemak rendah dari pada ayam. Selanjutnya 

disampaikan bahwa ada yang khas dalam  

kepiting, kerang dan tiram. Pada kelompok 

komoditas ini terdapat zat taurin yang 

berfungsi sebagai perkembangan sel syaraf 

bayi melalui air susu ibu yang dikenal 

dengan sebutan ASI (Anonim, 2013).  

Bagi ibu-ibu hamil, ikan dipercaya 

mampu membantu pertumbuhan otak janin 

secara pesat pada minggu ke-20 hingga 

minggu ke-36 sebagaimana disampaikan 

oleh Kepala Badan Litbang Kesehatan, 

Prof dr Tjandra Yoga Aditama (Rafikasari, 

2015). Sebagai gambaran kandungan 

omega-3 pada ikan melebihi hewan 

ternaklainnya. Pada setiap 100 g ikan 

dalam hal ini kelompok ikan bersirip 

(finfish) mengandung 210 mg, tiram 150 

mg, udang 200 mg, lobster 105 mg.  

Angka ini jauh melampaui kandungan 

omega-3 pada hewan ternak seperti sapi, 

ayam, serta kambing yang masing-masing 

memiliki kandungan omega-3 sebesar 22 

mg, 19 mg serta 18 mg pada setiap 100 g 

daging hewan ternak tersebut. Hasil 

penelitian lain menyimpulkan bahwa 

siswa-siswa yang mengkonsumsi ikan 

dengan frekuensi dan kecukupan asam 

lemak tidak jenuh pada ikan, EPA dan 

DHA tinggi menunjukkan prestasi belajar 

siswa baik (Zulaikah & Widyati, 2004) 

Ikan sebagai white meat. Salah satu 

sumber protein yang baik bagi tubuh 

manusia adalah daging, yang berdasarkan  

jenisnya dibedakan antara daging merah 

dan daging putih. Daging merah berasal 

dari daging sapi,  domba, kambing, kuda, 

sedangkan daging putih berasal dari hewan 

unggas, serta ikan.Secara fisik, sebagian 

besar daging ikan berwarna putih,  yang  

terdapat dihampir semua bagian dari 

tubuh. Daging warna merah pada ikan 

hanyalah bagian kecil saja, biasanya hanya 

terdapat di bagian samping dari tubuh ikan 

di bawah kulit.  Daging ikan yang 

berwarna putih memiliki kadar protein 

lebih tinggi dan kadar lemak yang lebih 

rendah dibandingkan dengan bagiandaging 

berwarna merah (Rahayu, dkk., 1992). 

Kesadaran masyarakat global 
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mengkonsumsi ikan adalah karena alasan 

kesehatan. Mereka akanlebih memilih 

mengkonsumsi daging putih seperti ikan 

ketimbang daging merah.  Itulah sebabnya 

mengapa ikan Dorry (sebutan untuk filet 

ikan asal Vietnam) sangat disukai oleh 

konsumen di luar negeri karena dagingnya 

yang berwarna putih. 

Ikan bersifat universal. Sebagai 

bahan pangan, ikan dapat diterima oleh 

semua agama dan semua golongan di 

Indonesia. Boleh dikatakan, tidak ada 

pantangan makan ikan dari komunitas 

yang ada di wilayah Indonesia. Selain itu 

ikan dapat dikonsumsi manusia dalam 

hampir di semua umur, kecuali bayi yang 

pola makannya masih menggantungkan air 

susu ibu (ASI) . 

Harga relatif murah. Dilihat dari sisi 

harga diantara sumber protein hewani, 

dapat dikatakan keterjangkauan konsumen 

terhadap ikan relatif lebih tinggi. Harga 

ikan tawar seperti ikan Lele, ikan Mas, 

Nila,Bandeng  sekitar Rp 25.000, - sampai 

Rp 35.000,- per kg. Ikan laut memang 

memiliki harga lebih tinggi dibandingkan 

dengan komoditas ikan air tawar. Udang 

yang berukuran 70 atau sekitar 15 g per 

ekor sebagai ukuran yang biasa 

dikonsumsi masyarakat luas memiliki 

harga Rp 70.000,- per kg. Harga ikantawar 

sepadan dengan harga daging (per ekor Rp 

34.000,-) dan telur ayam sekitar Rp 

20.000,-/kg. Lain halnya dengan harga 

daging sapi yang masih bertahan di kisaran 

Rp 120.000,- sampai 150.000,-/kg, 

(Anonim, 2016). 

Memiliki keragaman jenis.Jenis ikan 

yang dapat dikonsumsi manusia beraneka 

ragam, mengingat ikan konsumsi berasal 

dari berbagai jenis perairan, yakni perairan 

tawar, payau dan laut. Selain beragam 

jenisnya, rasa ikanpun beragam terkait 

dengan asal media hidupnya.  Ikan dari 

laut relatif lebih gurih dibandingkan 

dengan ikan air tawar.Selain varian rasa, 

bentuk, serta ukuran, harga ikan sangat 

bervariasi. Oleh karena itu tersedia banyak 

pilihan bagi konsumen untuk mengambil 

sebuah keputusan. Keragaman yang sangat 

tinggi pada ikan menyebabkan ikan dapat 

diproses lebih lanjut menjadi berbagai 

macam olahan, sehingga dapat memenuhi 

semua segmen kelas ekonomi. 

Proses produksi relatif singkat. 

Lama pemeliharaan komoditas ikan relatif 

singkat, hanya diperlukan hitungan   bulan 

masa pemeliharaan untuk memperolah 

ikan ukuran konsumsi. Apalagi banyak 

konsumen yang sangat menggemari ikan 

berukuran kecil atau dikenal dengan baby 

fish dari berbvagai jenis ikan seperti ikan 

Nila dan Mas. Untuk mencapai 

ukurantersebut terbilang singkat waktu 

pemeliharanya. Sekitar satu bulan baby 

fish  dapat dipanen dan dipasarkan.  Untuk 
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udang misalnya diperlukan waktu 

pemeliharaan sekitar 100 hari untuk 

mencapai ukuran konsumsi, sehinnga 

dalam satu tahun dapat diproduksi tiga 

kali. Untuk ikan Gurame memerlukan 

waktu lebih lama, sekitar delapan bulan 

apabila dipelihara langsung dari benih.  

Begitu pula untuk ikan laut seperti ikan 

Kerapu dan Bawal Bintang misalnya. 

 Supply lokal (dalam negeri). Boleh 

dikatakan bahwa semua jenis ikan yang 

biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia 

murni merupakan ikan produk lokal. Bila 

diamati di beberapa pusat perbelanjaan, 

tidaklah banyak ragam ikan import yang 

disajikan, yang paling menonjol dari sisi 

ikan segar adalah ikan Salmon. Dapat 

dikatakan bahwa seluruh penyediaan 

semua kebutuhan ikan konsumsi di pasar 

domestik dilakukan oleh produsen dalam 

negeri (lokal). Dengan kata lain, ikan 

sebagai bahan pangan masyarakat negeri 

ini tercukupi oleh produk lokal. Hal ini  

mengindikasikan bahwa sektor perikanan 

pada kondisi saat ini telah mendekati suatu 

kategori dalam Kemandirian Pangan 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang 

Pangan pasal 1 ayat 3. 

Tingkat konsumsi ikan di indonesia 

Tingkat konsumsi ikan atau sekarang 

dikenal dengan Angka konsumsi ikan 

merupakan tingkat konsumsi masyarakat 

Indonesia terhadap komoditas ikan yang 

dikonversi dalam satuan kg per-kapita per-

tahun. Terdapatsebuah hasil penelitian 

yang cukup menarik terkait konsumsi ikan; 

yang menyimpulkan bahwa konsumsi ikan 

suku Bugis lebih tinggi dibandingkan 

dengan suku Sunda yang keduanya 

berdomisili di wilayah yang sama yakni 

sekitar waduk Cirata. Rata-rata kontribusi 

ikan yang dikonsumsi terhadap angka 

kecukupan protein suku Bugis adalah 67,9 

% sedangkan untuk suku Sunda 25,8%. 

Kontribusi ikan terhadap angka kecukupan 

energi untuk suku Sunda dan Bugis 

masing-masing 7,2% dan 15,9%. 

(Suryadiana dkk., 2014). Hal ini 

mengindikasikan bahwa terdapat adanya 

perbedaan pola konsumsi atau budaya 

makan ikan berdasar suku/etnis, mungkin 

lebih tepatnya geografis asal. Budaya 

makan ikan sebagai bagian dari budaya 

bahari lebih melekat pada suku Bugis yang 

memang dari sejarah terbuktikan bahwa 

mereka merupakan kelompok pelaut 

ulung. Angka Penyediaan ikan dan 

Konsumsi ikan dari tahun ke tahun 

menunjukkan peningkatan (Tabel 1).  

Rata-rata peningkatan penyediaan ikan 

dalam kurun waktu lima tahun yakni pada 

periode 2010 sampai dengan 2014 sebesar 

7,85%, sedangkan kenaikan dalam jangka 

waktu satu tahun yakni pada periode 2013 

sampai dengan 2014 sebesar 8,44%.  Rata-

rata peningkatan Angka konsumsi ikan 
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dalam kurun waktu 5 tahun yakni dari 

tahun 2010 sampai dengan 2014 sebesar 

5,78 %, sedangkan kenaikan angka 

konsumsi ikan dalam setahun yakni 2013-

2014 sebesar 8,32%.  Capaianangka 

(sementara)  konsumsi ikan pada tahun 

2015 adalah sebesar 41,11 kg per-kapita 

per-tahun, sedikit melebihi target yang 

telah ditetapkan. Mencermati Tabel 1,  

angka penyediaan ikan selalu melebihi 

angka konsumsi ikan. 

Dalam upaya mensinkronkan antara 

penyediaan ikan dengan angka  kebutuhan 

untuk konsumsi perlu direncanakan secara 

matang, agar ada jaminan bahwa ikan 

selalu tersedia sesuai kebutuhan sehingga 

tidak perlu terjadi kekurangan supply 

(penyediaan). Diperlukan perhitungan 

lebih detail per wilayah baik untuk 

perkiraan angka penyediaan maupun angka 

konsumsi. Berdasarkan Anonim (2017) 

paparan Kinerja  2016& Outlook 

2017Ditjen PDS, terlihat bahwa ada target 

kenaikan angka konsumsi ikan pada setiap  

tahunnya. Pada tahun 2016 angka 

konsumsi. Pada tahun 2016 angka 

konsumsi ikan diharapkan meningkat 

menjadi 43,88 kg/kap/th.  Selanjutnya 

pada tahun 2017, 2018, 2019 serta 2020 

diharapkan angka konsumsi ikan masing-

masing menjadi 47,12 kg/kap/th; 50,65 

kg/kap/th; 54,49 kg/kap/th serta 54,49 

kg/kap/th pada tahun 2020.  Bila demikian 

halnya, maka diperlukan adanya strategi 

peningkatan penyediaan ikan baik yang 

berasal dari usaha perikanan tangkap 

maupun perikanan budidaya.   

Angka konsumsi ikan yang sangat 

bervariasi dari satu wilayah ke wilayah 

lainnya (Tabel 2).  Merujuk pada angka 

sementara pada tahun 2015, angka 

konsumsi ikan berkisar antara 20,2 

kg/kap/th sampai mencapai dengan 55,35 

kg.kap/th. Terdapat lima Propinsi dengan 

angka konsumsi ikan di bawah 30 

kg/kap/th: Propinsi Jawa Barat (26,27 

kg/kap/th), Jawa Tengah (22,37 kg/kap/th), 

Jawa Timur (28,96 kg/kap/th), D.I.

Tabel 1. Angka penyediaan, konsumsi ikan serta pertumbuhannya periode tahun 2010-2014  

 

 

 

 

 

 
    Sumber: kkp.go.id. 12 April 2016. (Anonim, 2016)
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Yogyakarta 23,21 kg/kap/th) serta 

Lampung (28,66 kg/kap/th).  Adapun 

lima Propinsi dengan angka konsumsi 

ikan melebihi 50 kg/kap /th meliputi 

Propinsi Maluku (55,35 kg/kap/th), 

Maluku Utara (50,75 kg/kap/th), 

Sulawesi Tenggara (52,60 kg/kap/th), 

serta Kepulauan Riau (52,58 kg/kap/th). 

Penyebab relatif rendahnya konsumsi 

ikan di indonesia 

Belum ada jawaban pasti, mengapa 

tingkat konsumsi ikan dalam masyarakat 

Indonesia masih tergolong relatif rendah 

dibandingkan dengan negara lain dan 

disejajarkan dari potensi sumberdayanya.  

Beberapa hal yang diduga menjadi 

penyebab masih relatif rendahnya tingkat  

konsumsi ikan di Indonesia, diantaranya 

adalah: 1). Kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang  gizi dan manfaat 

ikan bagi kesehatan dan kecerdasan, 2).  

Rendahnya supply ikan akibat kurang 

lancarnya saluran distribusi, 3). Belum 

berkembangnya teknologi pengolahan 

dan atau pengawetan ikan sebagai bentuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

keanekaragaman dalam ikut memenuhi 

tuntutan selera semua konsumen, 4) 

sarana pemasaran, distribusi terbatas 

baik kualitas maupun kuantitas 

(Anonim,2014). Hal lain yang diduga 

akan menyebabkan masih rendahnya 

tingkat konsumsi ikan di Indonesia 

adalah pola pikir masyarakat yang juga 

masih kedarat-daratan, citra ikan sebagai 

penyebab penyakit cacingan, sumber 

alergi, ikan meningkatkan kholesterol 

darah dan kandungan logam berat.  

Merujuk pada Tabel 2. Secara jelas 

terlihat bahwa empat provinsi di pulau 

Jawa menunjukkan angka konsumsi di 

papan bawah, kurang dari 30 kg/kap/th. 

Adanya penyebutan iwak tempe, iwak 

tahu, iwak ayam di beberapa daerah di 

Jawa mengindikasikan bahwa makan 

ikan belum menjadi budaya.   

Terkait dengan pola konsumsi ikan 

masyarakat Indonesia, telah banyak 

penelitian yang relevan. Mungkin saja 

diantara hasil penelitian yang sporadis 

dilakukan di berbagai wilayah, minimal  

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.   Angka konsumsi ikan pada tahun 2015 di beberapa propinsi 
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dapat membantu mengidentifikasi 

masalah rendahnya konsumsi ikan di 

Indonesia.   Salah satu hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa jumlah konsumsi 

ikan di sentraproduksi lebih tinggi 

dibandingkan di daerah yang non sentra 

produksi.  Selain itu pada variabel 

pendapatan, jumlah tanggungan 

keluarga, pendidikan dan selera 

berpengaruh nyata terhadap  jumlah 

konsumsi jenis ikan (Chotimah, 2003). 

Selanjutnya, Indrawasih (2016) yang 

melakukan penelitian di Desa 

Hitumesing, Kabupaten Maluku Tengah 

menyimpulkan bahwa konsumsi ikan 

oleh banyak penduduk relative rendah 

dibandingkan dengan tingkat produksi 

yang ada. Nelayan lebih suka menjual 

ikan hasil tangkapannya harian 

ketimbang mengkonsumsinya. Hal ini 

diduga karena nelayan membutuhkan 

uang cash untuk membeli kebutuhan 

primer para nelayan. Mungkin harga 

ikan jauh lebih mahal dibandingkan 

dengan bahan pangan lainnya.  

Peneliti lain, Sokib, dkk (2012) 

melaporkan hasil penelitiannya bahwa 

meningkatnya pendidikan konsumen 

mengakibatkan pergeseran dari konsumsi 

ikan segar ke produk olahan.  Hal serupa 

dilaporkan oleh Suryawati, dkk  (2016) 

yang melaporkan bahwa pilihan  

konsumsi ikan dalam bentuk segar 

mengalami pergeseran menjadi bentuk 

olahan seiring dengan akan 

meningkatnya pendidkan konsumen. 

Preferensi masyarakat terhadap ikan 

secara umum menunjukkan pola 

preferensi yang homogen. Selain itu, 

preferensi masyarakat terhadap ikan. 

Secara umum menunjukkan pola yang 

homogen. Selanjutnya Indriana & 

Widayanti (2006) melaporkan bahwa 

semakin tinggi pendapatan/kap/bulan 

dan pengetahuan tentang gizi seorang ibu 

maka akan semakin ikut meningkatkan 

ketersediaan ikan di rumah tangga 

perkotaan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa sosok ibu sangat mempengaruhi 

ketersediaan ikan di rumah tangga. Hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Rahfiludin dkk (2004) yang 

mengambil sample ibu rumah tangga 

yang memiliki anak bawah lima tahun 

atau balita. Hasil dari penelitian 

menunjukkan keberadaan peningkatan 

yang signifikan atas berbagai aspek 

seperti pengetahuan, keterampilan serta 

sikap dalam mengkonsumsi ikan dari 

ibu-ibu sampel yang telah mengikuti 

pelatihan,  Darihasil penelitian-penelitian 

tersebut, mengindikasikan bahwa 

edukasi terhadap ibu rumah tangga 

berdampak positif terhadap kesadaran 

konsumsi ikan.  
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Dukungan regulasi  

Di tataran global, 20 tahun silam, 

para pelaku usaha perikanan dunia 

mendeklarasikan Hari Perikanan Dunia 

atau World Fisheries Day (WFD) pada 

tanggal 21 Nopember 1997 di New 

Delhi, India. Gagasan munculnya WFD 

tidak lain sebagai ungkapan rasa 

keprihatinan dan kekhawatiran jika 

melihat fakta makin menurunnya 

produksi perikanan di seluruh dunia. Di 

sisi lain, terjadinya penambahan populasi 

manusia di dunia yang diikuti dengan 

kebutuhan bahan pangan sumber protein 

hewani.  

Indonesia yang memiliki puluhan 

ribu pulau, garis pantai terpanjang ke dua 

di dunia sertapotensi sumberdaya 

perikanannya melimpah berhasil 

memiliki Undang-Undang Nomor 31 

tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam 

pelaksanaan Undang-Undang tersebut 

diwarnai dengan dinamika di lapangan, 

sehingga lima tahun kemudian telah 

berhasil juga dilakukan penyempurnaan 

sehingga muncul Undang-Undang 

Nomor 45 tahun 2009. Dalam Undang-

Undangtersebut dijelaskan secara 

holistik bagi pengaturaan pengelolaan 

sumberdaya ikan, jenis dan bentuk usaha 

perikanan, sampai pada penindakan atas 

pelanggaran yang dilakukan. Hal yang 

spektakuler diantaranya adalah 

dimulainya pengadilan Perikanan secara 

khusus yang bertempat di Pengadilan di 

beberapa wilayah sentra produksi 

diantaranya Belawan (Sumatera Utara), 

Jakarta, Tual (Maluku). Saat itu pula 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

bekerja sama dengan pihak Kejaksaan 

serta Mahkamah Agung bersama-sama 

merekrut jaksa dan hakim ad hoc 

perikanan.   

Puluhan tahun urusan perikanan 

menjadi subordinasi dari sektor pertanian 

walaupun 75% dari wilayah Indonesia 

adalah lautan. Sebagai bagian dari 

pertanian sudah barang tentu kebijakan 

pemerintah ke pengembangan perikanan 

tidak optimal. Itu pula mungkin salah 

satu hal dapat yang menyebabkan 

rendahnya nilai angka konsumsi ikan 

masyarakat Indonesia. Dari Gerakan 

Memasyarakatkan Makan Ikan atau 

Gemarikan, telah dicanangkan pada 4 

April 2004 oleh Presiden RI ke-5, ibu 

Megawati Soekarnoputri; yang antara 

lain bertujuan untuk membangun 

kesadaran gizi individu maupun kolektif 

masyarakar agar gemar mengkonsumsi 

ikan.  

 Posisi ikan sebagai bahan pangan 

menjadi strategis manakala diterbitkan 

Undang-UndangNomor 18 tahun 2012 

tentang Pangan. Ikan secara eksplisit 

dicantumkan di dalam Undang-Undang 
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tersebut. Ini merupakan pengakuan 

formal dari negara atas eksistensi ikan. 

Pengakuan negara menjadi penting 

karena berkaitan dengan adanya fasilitasi 

kebijakan didalamnya. Hadirnya Undang 

- UndangPangan tersebut, posisi ikan 

sejajar dengan bahan pangan lainnya 

yang berasal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, dan 

peternakan sebagaiaman tercantum 

dalam pasal 1 ayat 1. 

Untuk mengoperasionalkan posisi 

ikan di masyarakat, perlu ada kebijakan 

yang terintegrasi antar sektor, antar 

Kementerian serta para pihak yang 

terkait.Kebijakan ketahanan pangan 

bukan melulusekedar soal produksi dan 

konsumsi pangan secara kuantitatif, 

namun juga soal kualitas konsumsi 

pangan masyarakat. Dalam kerangka 

ketahanan pangan, konsumsi pangan 

yang bagus bukan hanya memenuhi 

kebutuhan dari rasa lapar, namun juga 

mempunyai dampak terhadap naiknya 

kesehatan, kecerdasan dan kualitas hidup 

masyarakat. Ikan sangat layak untuk 

dikonsumsi karena memiliki kandungan 

gizi yang memadai (Kinasih, 2012). 

Pengakuan negara terhadap ikan 

diperkuat dengan terbitnya Keputusan 

Presiden Nomor 3 tahun 2014, yang juga 

 

menetapkan setiap tanggal 21 Nopember 

sebagai Hari Ikan Nasional (HIN). 

Penetapan tanggal tersebut merujuk pada 

Hari Perikanan Dunia yang diperingati 

setiap tanggal 21 Nopember. Dengan 

nuansa kebatian yang sama, terbitnya 

Keppres tersebut sebagai penambah 

energi bagi pemerintah Indonesia, pelaku 

usaha, serta semua pihak untuk bersama 

melakukan suatu reorientasi pengelolaan 

sumberdaya kelautan dan perikanan yang 

berkelanjutan sebagai salah satu upaya 

penyediaan stock ikan bagi pemenuhan 

kebutuhan akan bahan pangan serta 

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. 

Diharapkan kondisi ini menjadi suatu 

dorongan agar masyarakat Indonesia  

dapat mengkonsumsi ikan sebagai gaya 

hidup sehat sehingga kesehatan dan 

kecerdasan bagi bangsa Indonesia  dapat 

terwujud. Penguatan suatu dukungan 

pemerintah Indonesia terhadap pola 

konsumsi ikan diwujudkan dengan 

terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 

tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat.  Pada Inpres tersebut diatas 

mengamanatkan untuk dijalankan kepada 

Menteri Kelautan dan Perikanan untuk: 

1) mengupayakan peningkatan dan juga 

memperluas pelaksanaan Gerakan 

Memasyarakatkan Makan Ikan atau 

GEMARIKAN pada masyarakat;  

 



Tingkat Konsumsi Ikan di Indonesia: Ironi di Negeri Bahari 

23 Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan  
 

dan 2) mengawasi mutu dan keamanan 

hasil perikanan.   

REKOMENDASI 

Dari penelusuran studi pustaka 

serta memperhatikan kondisi di 

lapangan, diperlukan beberapa langkah 

untuk meningkatkan tingkat konsumsi 

ikan masyarakat Indonesia, diantaranya : 

1. Dari sisi supply, beberapa hal perlu 

diperhatikan, diantaranya a)  

2. meningkatkan produksi ikan baik 

melalui usaha perikanan budidaya 

maupun usaha penangkapan, b) 

memberikan iklim kondusif untuk 

para pihak yang memproduksi 

ikan, c) memperlancar akses semua 

masyarakat terhadap sumber-

sumber daya ikan, d) menyediakan 

semua jenis ikan dengan harga 

terjangkau, dengan memperhatikan 

keamanan pangan   

3. Dari sisi demand, beberapa hal 

perlu diperhatikan, diantaranya a) 

perlu dilakukan tahap edukasi 

terhadap seluruh komponen 

masyarakat tentang kemanfaatan, 

implikasi dalam mengkonsumsi 

ikan melalui berbagai macam/jenis 

media, b) memasyarakatkan 

pilihan teknik preparasi dan 

pengolahan ikan yang tidak  

merusak kandungan gizi, c) 

membudayakan kuliner asal ikan 

di tempat yang strategis untuk 

berbagai kalangan masyarakat, 

tingkat sosial, d) memberdayakan 

kaum ibu untuk  lebih mampu 

sadar mengatur pola makan 

keluarga dengan aneka ragam 

menu serba ikan, e) meningkatkan 

kordinasi antar stakeholder terkait 

untuk melaksanakan pengawasan 

mutu serta keamanan pangan (food 

safety) hasil perikanan . 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi ekosistem perairan di Taman Nasional Laut 
Wakatobi,menganalisis efektivitas implementasi kearifan lokal nelayan Suku Bajo dan perannya 
dalam pengelolaan sumberdaya perikanan sebagai upaya mendukung pengelolaan kawasan 
konservasi.Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Konservasi Kabupaten Wakatobi diwakili 
oleh Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan Kecamatan Kaledupa mulai dari bulan Januari-
Maret 2016. Lokasi dipilih secara sengaja (purposive). Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara, observasi dan Focus Groups Discustion(FGD). Pengamatan persentase 
tutupan karang di lokasi pengamatan dilakukan dengan metode transek garis segmen atau Point 
Intercept Transec (PIT). Pengamatan lamun dilakukan secara langsung pada masing-masing 
transek pada stasiunnya, kemudian dilakukan identifikasi dan pencatatan terhadap jenis lamun 
yang ditemukan.Implementasi kearifan lokal nelayan Suku Bajo dapat dikatakan efektif pada 
beberapa stasiun yang ditujukan dengan kondisi karang yang masih terjaga. Kearifan Lokal 
Suku Bajo antara lain: tuba dikatutuang larangan penangkapan dalam jumlah besar di area ini 
dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Parika merupakan sistem 
kelembagaan bertindak sebagai penentu waktu penangkapan dan tempat penangkapan. 

Kata kunci: Kearifan lokal, Lamun, Suku Bajo, Terumbu karang, Wakatobi 

 

Abstract 

The intention of the research is analizing ecosystem condition in Wakatobi Marine National 
Park, analizing the effectivity of implementation Bajo ethnic local wisdom and its role for 
management resources as an effort to support management conservation area. This research 
done during Januari to March 2016 at Wakatobi Conservation Area, represented by Wangi-
Wangi Selatan district and Kaledupa district. The location selected by purposively.Method of 
data collecting in this research is using interview, observation and Focus Groups 
Discustion(FGD). Coral coverage percentation observation used  Point Intercept Transect (PIT) 
method. Seagrass observation used direct observation in every transect of all stations, then 
identification and recording seagrass type that found. Bajo ethnic local wisdom implementation 
effective in station who have coral coverage keep in good condition. Bajo ethnic local wisdom 
consist of: tuba didikatutuang (prohibiton high amountcatch in this area and non environmental 
friendly fishing gear) and parika (institutional system as catching time and place determination). 

Keywords: Local Wisdom, Seagrass, Coral Reef, Bajonese, Wakatobi 
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PENDAHULUAN 

Pada tahun 1996, Taman 

Nasional Wakatobi (TNW) ditunjuk 

oleh pemerintah melalui keputusan 

Menteri Kehutanan No.393/KPTSS-

VI/1996 tanggal 30 Juli  1996 dan 

ditetapkan melalui Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 7651/Kpts-II/2002 

tanggal 19 Agustus 2002 yang meliputi 

kawasan seluas  ± 1,39 juta hektar. 

Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman 

Nasional untuk menjaga pelestarian 

keanekaragaman hayati (biodiversity 

conservation) sebagai perwakilan 

ekosistem wilayah ekologi perairan laut 

Banda-Flores (Banda Flores Marine 

Eco-region) (Kemenhut, 2012). 

Walaupun Wakatobi telah di 

tetapkan sebagai Taman Nasional, 

ancaman yang datang dari dalam 

maupun luar tidak serta merta berhenti. 

Beberapa isu yang mengancam 

keberadaan kawasan konservasi di 

perairan Wakatobi antara lain adalah: 

(1) penangkapan ikan dengan 

menggunakan bahan peledak, 

potassium dan penangkapan ikan 

berlebih; (2) peningkatan kegiatan 

pembangunan dan jumlah penduduk 

akan berdampak dengan peningkatan 

kebutuhan pemanfaatan sumberdaya 

alam di kawasan Taman Nasional Laut 

Wakatobi seperti pasir, batu 

karang/batu gunung, biotal laut dll; (3) 

peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan, aktivitas perdagangan, yang 

datang ke Wakatobi tanpa perencanaan 

yang baik dapat merusak sumberdaya 

alam dan suatu tatanan sosial 

kemasyarakatan. Suku Bajo sebagai 

komunitas yang tidak bisa dipisahkan 

dengan laut, memiliki tradisi yang unik 

dan amat kaya dalam hubungannnya 

dengan laut. Kekayaan  kebudayaan 

Suku Bajo ini berbeda-beda diberbagai 

tempat dimana komunitas Suku Bajo 

berada, sesuai dengan faktor teritorial 

dan geneologis mereka. Tapi ada satu 

kesamaan, yaitu Suku bangsa ini 

memiliki kearifan lingkungan sebagai 

hasil dari suatu proses adaptasi 

terhadap perubahan lingkungan yang 

terjadi secara turun temurun. Dari 

proses yang berlangsung puluhan 

tahun, bahkan ratusan tahun itu, 

akhirnya membentuk semacam 

mekanisme pemecahan masalah. 

Kearifan lokal dan pengetahuan 

lokal yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat diperoleh melalui proses 

yang panjang. Keberadaanya 

merupakan hasil adaptasi melalui 

proses belajar sosial terhadap kondisi 

dan dinamika lingkungannya, baik 

lingkungan alam maupun lingkungan 
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sosial. Dengan demikian, kearifan dan 

pengetahuan lokal sudah teruji dan 

selalu mengalami kontekstualisasi, 

sejalan dengan perkembangan dan 

perubahan yang terjadi. Sebagai 

konsekuensinya, kearifan dan 

pengetahuan lokal bukan sesuatu yang 

bersifat statis, melainkan selalu 

berkembang secara komulatif, sejalan 

dengan perkembangan masyarakatnya.  

Berdasarkan uraian pada latar 

belakang diatas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebgai 

berikut: Bagaimana peran kearifan 

lokal yang terdapat pada Suku Bajo 

dalam kondisi pengelolaan kawasan 

konservasi? 

Tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini 

adalah:Menganalisis kondisi Ekosistem 

Perairan di Taman Nasional Laut 

Wakatobi melalui repsentatif tutupan 

lamun dan tutupan karang; 

Penelitian mengenai peran 

kearifan lokal Suku Bajo dalam 

mendukung pengelolaan Kawasan 

Konservasi Laut di Kabupaten 

Wakatobi dilatarbelakangi oleh 

kebiasaan menangkap ikan dengan 

menggunakan alat dan cara tradisional 

yang telah menjadi warisan turun 

temurun di masyarakat Wakatobi. 

Pengelolaan suatu areal kawasan 

konservasi di Kabupaten Wakatobi 

terlebih dahulu dimulai dengan 

langkah-langkah  indentifikasi jenis-

jenis kearifan lokal yang digunakan 

oleh nelayan Suku Bajo dalam 

pemanfaatan sumberdaya perikanan. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Kawasan Taman Nasional Laut 

Wakatobi diwakili oleh Kecamatan 

Wangi-Wangi Selatan dan Kecamatan 

Kaledupa mulai dari bulan Januari-

Maret 2016. 

Penentuan responden dilakukan 

dengan sengaja (purposive sampling). 

Responden adalah anggota masyarakat 

suku Bajo yang telah dewasa yang 

melakukan aktivitas pengelolaan 

perikanan secara tradisional dan masih 

memegang teguh nilai-nilai kearifan 

lokal.  

Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan beberapa cara :  

observasi, Wawancara dan Focus 

Group Discussion/FGD. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kearifan Lokal Suku Bajo 

Kearifan lokal merupakan 

gagasan masyarakat setempat yang 
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bernilai baik, berupa pandangan hidup, 

tata nilai, adat istiadat norma, biasanya 

bersimbolisasi mitos dan ritual (Sartini, 

2009). Corak tradisi dan budaya melaut 

Suku Bajo yang berkaitan dengan laut 

dan fungsi laut sebagai tempat 

kehidupan, menggambarkan bahwa tata 

nilai, adat istiadat ataupun norma yang 

ada di dalamnya merupakan upaya bagi 

Suku  Bajo dalam melindungi suatu 

kawasan. 

Tubba Dikatutuang 

Masyarakat Suku Bajo Desa  

menggantungkan hidupnya di laut. 

Masyarakat Suku Bajo sangat percaya 

jika terumbu karang rusak maka tidak 

akan ada ikan lagi. Oleh karena itu 

pada tahun 2006 Suku Bajo  membuat 

kesepakatan bersama dengan tujuan 

dalam melindungi kawasan konservasi 

yaitu Tubba dikatutuang. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh salah satu 

Responden yang bernama Bapak Jabira 

selaku mantan kepala dusun dan tokoh 

masyarakat di desa Sampela: “Tubba 

dikatutuang memiliki arti kata “karang 

yang disayang”. Orang tua terdahulu 

sudah memberikan pesan supaya 

tempat yang disakralkan harus di jaga 

dengan baik karena sumberdaya ikan 

yang ada di tempat tersebut sangat 

melimpah. Jadi menurut mereka ada 

nilai kepercayaan Suku Bajo  yang 

selaras dengan pengelolaan wilayah 

konservasi antara lain: (1) dilarang 

menangkap ikan di daerah konservasi 

dalam jumlah yang berlebihan; (2) 

dilarang menangkap ikan yang sedang 

bertelur (3) pelarangan segala bentuk 

aktivitas penangkapan di daerah ini; (4) 

pelarangan pembuangan jangkar karena 

akan merusak karang di lokasi Tuba; 

(5) pelarangan penangkapan ikan yang 

dilindungi. Hal ini dilakukan sebagai 

usaha untuk menjaga keseimbangan 

populasi dan regeneraasi spesies. Di 

tempat ini ada larangan-larangan yang 

telah disepekati untuk tidak mengelola 

hasil perikanan.  

Tuba dikatutuang termasuk di 

dalam lokasi daerah perlindungan laut. 

Daerah ini berada tepat di hadapan 

pulau Hoga dan di dekat pemukiman 

warga Desa  dengan radius panjang 400 

m. Dengan kondisi terumbu karang dan 

ikan yang masih melimpah. Kawasan 

atau areal ini juga merupakan daerah 

perlindungan laut, dimana data tahun 

2009 coremap menyatakan bahawa 

persentase tutupan karang di DPL  

berkategori bagus (62%) tutupan 

karang hidup yang terdiri dari 

Acropora 16%, Non Acropora 46 %, 

Soft Coral 14 % dan Rubble 5%. 
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Sanksi jika nelayan melakukan 

penangkapan di area tuba adalah 

sebagai berikut: (1) pelanggaran I 

(ringan): masih berupa teguran dan 

sosialisasi; (2) pelanggaran II (sedang): 

apabila tertangkap lagi dan 

dikembalikan di Desa; (3) pelanggaran 

III (berat): denda berupa uang sebesar 

Rp. 2.000.000 untuk diserahkan di 

Kecamatan. 

Sistem Parika 

Parikaadalah suatu sistem 

kelembagaan yang sudah ada dalam 

kelompok nelayan Suku Bajo. Seorang 

Parika adalah seseorang yang memiliki 

kemampuan mistik yang lebih tinggi 

dibandingkan yang lain. Parikajuga 

dianggap sebagai penjaga, pengawal 

dan penasehat dalam menentukan 

daerah penangkapan dan waktu 

penangkapan ikan. Sistem parikaini 

berlangsung secara turun temurun di 

Suku Bajo dan sampai sekarang masih 

terus dilaksanakan. Penunjukkan Parika 

didasarkan atas: keturunan dan yang 

terpenting adalah kedewasaan diri dari 

nelayan itu sendiri dan juga memiliki 

kemampuan dalam memimpin nelayan 

yang lain. Menurut Sartini (2013), 

dalam tradisi Suku Bajo ada beberapa 

tradisi yang bernilai konservasi melalui 

parika,sebagai ketua komunitas yang 

atas kesepakatan bersama memberi 

batasan penangkapan dan memberikan 

ruang bagi ikan untuk bertelur dan 

beranak. Parikabagi anggota kelompok 

adalah henangkara artinya seseorang 

yang diikuti atau (panutan) karena 

memiliki suatu kemampuan dalam 

menentukan waktu pemasangan alat 

ataupun ukuran alat tangkap yang akan 

digunakan (Hanan, 2010). 

Sistem kerjanya Parika sebagai 

ketua yang akan memutuskan waktu 

penangkapan, tempat penangkapan dan 

sistem pembagian hasil. Sistem 

kerjanya Parika sebagai ketua 

memimpin ke daerah penangkapan ikan 

setelah areal tempat penangkapan 

ditentukan, Parikamenata jaring 

membentuk lingkaran dan panuba 

bertugas menggiring ikan ke arah 

jaring dengan memumukul permukaan 

air laut dengan tongkat bambu setelah 

itu panuba masuk ke dalam air laut dan 

melakukan kegiatan memanah ikan. 

Sistem pembagian hasil tangkapan 

Parikasebagai pemilik jaring mendapat 

dua bagian, dua orang sehe (teman) 

mendapat masing-masing satu bagian 

dan apa yang didapatkan panuba dari 

hasil memanah menjadi milik dia 

sendiri.Dalam sistem Parika apabila 

ada yang melakukan pelanggaran maka 
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akan dilakukan teguran kepada nelayan 

yang melanggar tersebut. 

Situs Keramat Suku Bajo 

Situs keramat alami adalah 

konservasi lokal yang digagas dan 

dikembangkan oleh masyarakat lokal 

dalam rangka untuk melestarikan 

lingkungan (Royani, 2012). Perlakuan 

masyarakat Suku Bajo terhadap 

kawasan konservasi yaitu  dengan 

pengkramatan situs alami. Situs yang 

dikeramatkan ini terjadi secara turun 

temurun dan masih berlangsung sampai 

dengan saat ini/sekarang. Kepatuhan 

masyarakat kepada situs keramat  

menjadi bagian penting dari konservasi 

kawasan, meskipun dari aspek luas 

tidak begitu besar, tetapi dampaknya 

sangat penting dalam menjamin 

konservasi keanekaragaman hayati dan 

pelestarian budaya (Hanan, 2010 dalam 

Soedjito, 2001).  

Situs keramat alami, pada 

umumnya dipelihara dan didukung oleh 

sekelompok masyarakat yang berada 

disekitar situs keramat. Dimana 

keberadaannya dapat memunculkan 

kearifan lokal masyarakat secara 

khusus (Sartini et al., 2012). Situs 

keramat alami merupakan bagian dan 

cara yang efektif untuk melakukan 

konservasi lingkungan. 

Karang Tapotong (Karang Pakitta) 

Suku Bajo sebagai suku manusia 

laut yang memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan laut sangat 

menghormati laut dalam pengelolaan 

perikanan hal ini ditandai dengan 

Sebelum melakukan aktivitas di daerah 

ini terlebih dahulu nelayan Suku Bajo 

melakukan ritual izin terhadap laut. 

Setelah sampai di lokasi yang dianggap 

sakral oleh Suku Bajo, nelayan 

memohon izin kepada penghuni laut 

dengan cara sebagai berikut: mencelup 

kacamata air atau oleh Suku Bajo biasa 

disebut “cermin”  ke dalam air laut, 

setelah itu mencuci muka dengan air 

laut sebanyak tiga kali dan mencelup 

pergelangan tangan ke dalam air dan 

berucap “kami datang sebagai saudara 

bukan sebagai Musuh”. Setelah ritual 

dilaksanakan maka nelayan boleh 

melakukan aktivitas di tempat ini. 

Menurut Saad (2009) keteguhan orang 

Bajo dalam memegang nilai-nilai dan 

tradisi adat leluhur terutama dalam hal 

yang berkaitan dengan penangkapan 

ikan, sesungguhnya merupakan modal 

sosial yang  sangat penting dalam 

upaya memasyarakatkan gerakan 

konservasi. Karena dalam banyak hal 

sebagaimana yang sudah diutarakan 

sebelumnya, telah terbentuk suatu 

mekanisme budaya untuk ikut menjaga 
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keseimbangan sumberdaya alam. 

Meski faktor pendorongnya adalah 

ketakutan pada Mbo, bukan atas alasan 

konservasi. Namun demikian, apapun 

alasanya, sungguh suatu potensi dasar 

untuk dikembangkan menjadi suatu 

sikap hidup yang ramah lingkungan 

yaitu melalui pengkeramatan suatu 

tempat. Masyarakat suku Bajo tidak 

akan berani menangkap ikan dikawasan 

ini karena adanya faktor keyakinan.  

Dilokasi ini juga rutin diadakan 

acara upacara ritual muduai arak. Hal 

ini dilakukan jika akan memulai 

penangkapan ikan, hasil tangkapan 

sedikit, untuk mengobati penyakit, dan 

jika Suku Bajo Sama Bahari ingin 

merantau ke daerah orang. Ritual 

maduai arak ini dilakukan sebagai 

bentuk penghargaan terhadap “Mbo 

Madilao”. Selain itu juga nelayan Suku 

Bajo percaya bahwa “Mbo Madilao” 

akan menjaga mereka dari penyakit dan 

bencana di laut. Atas kepercayaan 

tersebut, maka mereka akan selalu 

melakukan ritual Maduai arak untuk 

menghargai keberadaan kepercayaan 

“Mbo Madilao”. Kepercayaan ini 

sangat bermanfaat bagi konservasi laut 

sehingga keanekaragaman hayati di 

laut bisa terjaga, terutama kekayaan 

sumberdaya ikan dan terumbu karang. 

Semangat melindungi alam menjadi 

bagian dari hidup masyrakat sekitar 

karena dibarengi dengan kepercayaan 

dan kekuatan spiritual yang berkaitan 

dengan laut. 

Lua Angalo 

Bagi masyarakat Suku Bajo Mola 

dan suku Bajo lainnya yang ada di 

Wakatobi, laut bagi mereka adalah 

media Tuhan dalam memberikan 

semua keberkahan. Laut bukan hanya 

sebagai tempat tinggal juga sebagai 

tempat mencari makan dan sebagai 

tempat bagi mereka menemukan 

kesenangan dan melepaskan kesedihan. 

Oleh karena itu wajib bagi mereka 

untuk melakukan ritual “maduai pinah” 

di daerah Karang Kaledupa dimana 

situs keramat itu dinamakan lua 

angalo. Hal ini dilakukan untuk 

menghormati mpu madilaoatau nenek 

moyang orang Bajo. Lua angaloterletak 

disekitar pos Jagawana dan diantara 

lampu mercusuar di tempat ini nelayan 

Suku Bajo meyakini bahwa tempat ini 

ada penghuninya yaitu Gurita. 

Semua lokasi situs sakral Suku 

Bajo merupakan bagian dari daerah 

perlindungan laut  yang berarti terbuka 

untuk segala bentuk penggunaan 

tradisional ramah lingkungan untuk 

mengambil hasil laut tetapi tidak boleh 

mengeluarkan kata-kata yang tidak 
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sopan, dan di situs keramat ini tidak 

boleh membuang cabe, asam, bahkan 

tidak boleh mencuci alat masak 

terutama belanga di lokasi ini, karena 

akan membawa kemarahan bagi Mbo 

Janggo. Hasil wawancara dengan 

Bapak Ndau (54):“Orang tua kami dulu 

mengatakan bahwa  banyak dari kami 

memiliki kembaran dengan gurita 

termasuk anak saya. Apabila anak saya 

sakit dan sudah melakukan banyak 

pengobatan tapi tidak bisa sembuh, 

maka kami harus melakukan upacara 

Maduai pinah di lokasi ini. Apabila si 

anak memiliki kembaran dengan gurita 

maka si anak dan keluarganya tidak 

boleh memakan gurita kalau kami tidak 

mengikuti aturan ini maka anak kami 

akan terkena penyakit. 

Keyakinan etnik Bajo bahwa 

ritual duata berkaitan dengan pemujaan 

terhadap penguasa laut dan saudara 

kembaran (kaka) yang dipercayai 

bahwa setiap kelahiran anak memiliki 

kembaran di laut (kaka) berupa gurita 

dan buaya. Sehingga jika salah satu 

diantara mereka ada yang sedang sakit, 

itu berarti sebagian semangat hidupnya 

(sumanga) telah diambil oleh saudara 

kembarnya ke laut dan sebagian lagi 

diambil oleh dewata(Tuhan Yang Maha 

Esa) dan dibawah ke langit ke tujuh 

(Basri, 2014). 

Orang Bajo memiliki keyakinan 

bahwa ada hukum alam yang akan 

langsung memberikan sanksi kepada 

nelayan apabila akan melakukan 

pelanggaran. Suku Bajo memiliki 

keyakinan yang sangat kuat apabila 

melakukan pelanggaran di laut maka 

kapal mereka akan tenggelam di laut. 

Tersambar petir, hujan yang akan 

berlangsung secara terus menerus 

bahkan badai pun akan menghantam 

pemukiman masyarakat Suku Bajo, dan 

kapal akan tenggelam di laut. Menurut 

Saad (2009) manusia Bajo diajarkan 

secara turun temurun dan para 

pendahulunya untuk memelihara alam, 

dengan tidak memasuki daerah-daerah 

yang dilarang dan tidak melakukan 

suatu perbuatan yang bisa 

menimbulkan kemarahan alam.  

Oleh karena itu, situs keramat 

alami yang dimiliki oleh Suku Bajo, 

terhindar dari kerusakan yang 

diakibatkan oleh penggunaan alat 

tangkap yang destructif, dan pada 

akhirnya memiliki fungsi yang sangat 

penting bagi tujuan konservasi, yaitu 

konservasi karang sebagai tempat 

hidup berbagai jenis ikan dan fungsi 

sosial budaya untuk kepentingan Suku 

Bajo itu sendiri dalam rangka 

melestarikan budaya dan tradisi yang 

berkembang sejak zaman nenek 
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moyang terdahulu bahkan sampai 

sekarang. Menurut Sartini et al.(2012), 

kawasan larangan atau sering juga 

disebut situs sakral alami sebenarnya 

tidak hanya terdapat di Indonesia, akan 

tetapi negara Asia, Afrika dan bahkan 

Eropa memiliki situs keramat alami 

dan mereka percaya bahwa tempat-

tempat sakral tersebut mempunyai 

kekuatan supranatural dan orang di luar 

Negeri juga mengadakan ritual sebagai 

bentuk penghargaan terhadap alam 

yang berorientasi pada konservasi 

lingkungan. 

Bagi masyarakat Suku Bajo yang 

tersebar di Kabupaten Wakatobi, laut 

bagi mereka adalah berkah alam 

sebagai modal untuk kepentingan 

sosial. Masyarakat Suku Bajo memiliki 

kearifan lokal yang mengakar sejak 

zaman leluhur. Akan tetapi nilai-nilai 

arif tersebut sedikit mengalami 

pergeseran terutama Suku Bajo yang 

mendiami Kecamatan Wangi-Wangi 

Selatan. Hal ini sesuai dengan 

pendapatan Baharudin (2011), 

perubahan nilai tradisional Suku Bajo 

yang terdapat di Wangi-Wangi Selatan 

disebabkan oleh semakin tinggi jumlah 

penduduk, kebutuhan akan sumberdaya 

semakin tinggi, sehingga interaksi 

dengan sumberdaya alam semakin 

tinggi yang akan menyebabkan tingkat 

persaingan untuk memperoleh 

sumberdaya laut. Nelayan Suku Bajo 

yang terdapat di Kecamatan Wangi-

Wangi Selatan yang sering menangkap 

ikan di “Karang” tidak lagi melakukan 

upacara pembuka laut, padahal ritual 

ini dilakukan untuk meminta ijin 

kepada “Mbo Madilao” atau penguasa 

laut di daerah perlindungan laut. 

Menurut Baharudin (2011) hilangnya 

pola perlindungan sumberdaya laut  

mengindikasikan bahwa saat ini terjadi 

batasan dalam kegiatan pemanfaatan 

sumberdaya laut, yang berarti intesitas 

pemanfaatan nantinya akan tergolong 

tinggi, sehingga ancaman kerusakan 

akan tinggi.  

Pada dasarnya kearifan lokal bisa 

mengakomodir dan bisa sejalan dengan 

tujuan dari kawasan konservasi itu 

sendiri dengan tujuan melindungi suatu 

kawasan dan biota dari kawasan itu 

sendiri. Akan tetapi kondisi yang 

terlihat di lapangan, terkadang maksud 

dari tujuan konservasi itu sendiri sangat 

sulit dipahami oleh nelayan masyarakat 

Suku Bajo atau masyarakat di 

Kabupaten Wakatobi, Provinsi 

Sulawesi Tenggara pada umunya; 

karena menggunakan bahasa ilmiah 

yang benar-benar sangat sulit untuk 

mereka pahami. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Kearifan Lokal Suku Bajo masih 

memegang peranan penting 

dalam pengelolaan kawasan 

konservasi seperti: tuba 

dikatutuang yang merupakan 

larangan penangkapan dalam 

jumlah besar di area ini dan 

penggunaan alat tangkap yang 

tidak ramah lingkungan.  

2. Parika merupakan sistem 

kelembagaan bertindak sebagai 

penentu waktu penangkapan dan 

pada tempat penangkapan, 

adanya situs keramat yaitu 

karang tapotong  dan lua angalo 

juga masuk dalam daerah 

perlindungan laut merupakan 

upaya konservasi lokal melalui 

pengkramatan suatu tempat. 

3.  Kesadaran konservasi nelayan 

Suku Bajo tercermin dari 

bagaimana cara mereka dalam 

mengelola laut dengan Teknik 

menangkap ikan laut secara 

tradisional suku Bajo antara lain: 

Memanah ikan, menjaring ikan, 

pancing dasar, menyuluh dan 

meti-meti. 

 

Saran 

1. Perlu adanya penguatan sanksi-

sanksi adat, sosialisasi 

danyuluhan tentang pengelolaan 

kawasan konservasi tentunya 

kearifan lokal Suku Bajo sebagai 

media untuk kegiatan tersebut; 

2. Nilai-Nilai Kearifan lokal lebih 

dipekuat lagi untuk menjaga 

kondisi ekologi di Taman 

Nasional Wakatobi; 

3. Untuk mengurangi tekanan 

terhadap sumberdaya ikan perlu 

adanya peningkatan keterampilan 

sebagai pemandu wisata 

khususnya yang tinggal di daerah 

pusat wisata; 

DAFTAR PUSTAKA 

Kemenhut. 2012. Informasi taman 
nasional laut. Pola Grade. 
Jakarta 

Baharudin S. 2011. Pergeseran nilai 
tradisional Suku Bajo dalam 
perlindungan dan pemanfaatan 
sumberdaya laut taman nasional 
Wakatobi. IPB. Bogor 

Coremap. 2009. Monitoring kondisi 
terumbu karang di dpl program 
coremap ii Wakatobi Tahun 
2009 (t-1). Coremap II 
Wakatobi. Wakatobi 

 

 

 

35 



Esti Hasrawaty, dkk 

Volume 11 Nomor 1 April 2017                                                                                                28   
 

Hanan. 2010. Kajian strategi 
pengelolaan sumberdaya laut 
oleh masyarakat adat dalam 
kawasan taman nasional 
Wakatobi. IPB. Bogor 

Royani. 2012. Hutan keramat dan 
strategi konservasi di Rangkas 
Bitung. Jakarta 

Saad S. 2009. Bajo berumah di laut 
nusantara. Coremap II. Jakarta 

Sartini. 2009. Ritual bahari Di 
Indonesia: antara kearifan lokal 
dan aspek konservasi. UGM. 
Djodjakarta. 

 

 

36 



Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 11(1): Halaman: 37-50 
 

Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 

Kualitas Air dan Beban Limbah Karamba Jaring Apung  

di Waduk Jatiluhur Jawa Barat 

[Water quality and wastewater load of floating net cages in Jatiluhur Reservoir of West Java] 

 Pigoselpi Anas, Iis Jubaedah, Dinno Sudinno 
Sekolah Tinggi Perikanan, Jurusan Penyuluhan Perikanan 

Jalan Cikaret Nomor 1 Bogor 16001, Jawa Barat 
 

Diterima: 12 Januari 2017; Disetujui: 2 April 2017 

 

Abstrak 

Penelitian ini telah dilakukan mulai bulan April sampai Juli 2016 di Waduk Jatiluhur, 
Kabupaten Purwakarta. Tujuan Penelitian untuk mengetahui status kualitas perairan waduk 
Jatiluhur yang digunakan untuk budidaya Keramba Jaring Apung dan mengetahui beban limbah 
yang berasal dari keramba jaring apung. Diharapkan informasi ini dapat ditentukan kualitas 
perairan waduk jatiluhur dan apakah beban limbah yang berasal dari KJA sudah melampaui 
kapasitas asimiliasi ekosistem waduk tersebut. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data 
primer dan sekunder. Pengambilan sampel untuk kualitas air dilakukan pada beberapa stasiun 
yang mewakili daerah sekitarnya dan pengukuran parameter kualitas air dilakukan secara in situ 
dan analisis di Laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kualitas perairan 
waduk jatiluhur berdasarkan nilai “US-EPA” adalah tercemar sedang hampir mendekati 
tercemar berat dengan nilai -30 kelas C. Beban limbah yang berasal dari keramba jaring apung 
ketika jumlah keramba yang ada sebanyak 30.000 petak keramba maka limbah Nitrogen dan 
Fosfor terlarut berturut turut adalah 2722,65 ton/tahun, 22,40 ton/tahun. Sedangkan partikel 
Nitrogen dan Fosfor berturut-turut sebesar 418,87 ton/tahun dan 145,65 ton/tahun.  

Kata kunci: Beban limbah, Keramba Jaring Apung, Kualitas Air 
 

Abstract 

There have been two types of fisheries running within the Jatiluhur reservoir, capture fisheries 
and aquaculture using floating cage nets for rearing fishes. To ensure the profitability and 
sustainability of such an aquaculture business as well as preventing negative impacts of these 
aquaculture activities on the main functions of the reservoir as a source for irrigation and 
potable water, one of the most important things to do is making sure that aquaculture activities 
do not create pollution of the reservoir water ecosystem. Based upon the a forementioned 
background, this research has been conducted in the Jatiluhur reservoir from April to July 
2016.The objectives of this research were: (1) to determine the status of the reservoir’s water 
quality, and (2) to estimate pollution load from floating cage net fish culture. It is expected that 
on the basis of these two sets of information, we can determine whether or not the existing 
pollution load from aquaculture activities has already exceeding the assimilative capacity of the 
reservoir water ecosystem. Primary data consist of water quality parameters and pollution load 
in the form of phosphor and nitrogen.  In the meantime, secondary data were collected from 
various reports, books, and other sources of information. The pollution load originating from 
30.000 floating cages in the form of dissolved nitrogen and phosphor are 2,722.65 tones/year 
and 22.40 tones/year respectively; and in the form of particulate nitrogen and phosphor are 
418.87 tones/year and 145.65 tones/year respectively. 

Keywords: Floating Nets Cage, Impact of Pollution, Water Quality 
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PENDAHULUAN 

Ekosistem perairan waduk terdiri 

dari komponen biotik, seperti ikan, 

plankton, macrophyta, benthos dan 

sebagainya yang berhubungan timbal 

balik dengan komponen abiotik seperti 

tanah, air dan sebagainya. Waduk 

merupakan salah satu contoh perairan 

tawar buatan yang dibuat dengan cara 

membendung sungai tertentu dengan 

berbagai tujuan yaitu sebagai pencegah 

banjir, pembangkit tenaga listrik, 

pensuplai air bagi kebutuhan irigasi 

pertanian, untuk kegiatan perikanan 

baik perikanan tangkap maupun 

budidaya karamba. Dengan demikian 

keadaan waduk memberikan manfaat 

sendiri bagi masyarakat di sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan pemanfaatan lahan 

di kawasan ini juga mendatangkan 

Peningkatan pemanfaatan lahan di 

kawasan ini juga mendatangkan 

dampak negatif terhadap habitat 

berbagai jenis plankton, ikan, hewan 

yang mendiami kawasan tersebut, nilai 

estitika dan fungsi utama dari tujuan 

pembuatan waduk itu sendiri.  

Adanya kegiatan budidaya ikan 

dalam Karamba Jaring Apung (KJA) di 

Waduk Jatiluhur ini mengakibatkan 

terjadinya penurunan kualitas air 

waduk, pendangkalan waduk, dan lain- 

lain. Penyebab menurunnya kualitas air 

waduk, diduga karena banyaknya 

limbah organil sisa pakan budidaya 

KJA yang terbuang ke dalam perairan. 

Gambar 1. Lokasi stasiun penelitian di Waduk Ir. H. Djuanda Jatiluhur 

Keterangan lokasi: 
- Stasiun 1: daerah dekat pemukiman 
- Stasiun 2: daerah budidaya ikan karamba jaring apung (KJA) 
- Stasiun 3: daerah genangan utama 
- Stasiun 4: daerah dekat dengan inlet utama dari waduk Ir. H. Djuanda Jatilihur 
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Sebagai kawasan industri berbasis 

budidaya KJA, salah satu aspek yang 

menjadi perhatian adalah manajemen 

pakan. mendiami kawasan tersebut, 

nilai estitika dan fungsi utama dari 

tujuan pembuatan waduk itu sendiri.  

Teknik pemberian jumlah dan 

dosis pakan yang agak kurang baik, 

berdampak terhadap berlebihnya sisa 

pakan yang mengakibatkan lingkungan 

perairan menjadi kurang baik (Sukadi, 

2010). Kegiatan perikanan yang tidak 

ramah lingkungan seperti KJA yang 

melebihi daya dukung dari lingkungan 

maupun penggunaan pakan ikan akan 

meninggalkan sisa-sisa dari pakan yang 

menumpuk didasar perairan selama 

bertahun-tahun. Hal ini menimbulkan 

pengkayaan unsur hara dan 

mempercepat eutroikasi yang selalu 

ditandai dengan berkembangnya jenis 

tanaman air seperti enceng gondok, 

azola (Pujiastuti, 2013). Penelitian ini 

juga bertujuan untuk mengetahui status 

kualitas di perairan waduk Jatiluhur 

yang digunakan untuk budidaya 

Keramba Jaring Apung dan beban 

limbah yang berasal dari kegiatan KJA.  

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan pada 

perairan Waduk Jatiluhur, Jawa Barat 

selama 4 bulan mulai bulan April 2016 

sampai dengan Juli 2016. 

Data-data  yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dengan cara pengukuran, 

pengamatan, dan wawancara dengan 

narasumber (pembudidaya dan instansi 

terkait) pada saat penelitian 

berlangsung. Data primer yang di 

kumpulkan adalah data kualitas air 

(kimia, fisika) dan data produksi guna 

menghitung produktivitas (jumlah 

panen / luas areal KJA) pada saat 

penelitian di lakukan. Data sekunder 

diambil untuk beberapa tahun terakhir 

yang meliputi data produksi dan jumlah 

KJA di peroleh dari instansi terkait 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

Pengambilan sampel di lakukan 

pada beberapa stasiun berdasarkan 

pertimbangan bahwa, stasiun yang di 

tetapkan di anggap mewakili daerah 

sekitarnya. Pada setiap stasiun di 

lakukan pengambilan contoh air, 

pengukuran parameter kualitas air di 

lakukan dengan cara in situ dan analisis 

di laboratorium. 

Analisis Data 

        Pedoman yang digunakan untuk 

mengetahui status mutu air adalah 

metode STORET (Tabel 1).  
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Prinsipnya yaitu membandingkan 

antara data kualitas air dengan baku 

mutu air yang disesuaikan dengan 

peruntukkannya guna menentukan 

status mutu air. Cara untuk menentukan 

status mutu air adalah dengan 

menggunakan sistem nilai dari “US-

EPA (Environmental Protection 

Agency)” dengan mengklasifikasikan 

mutu air dalam empat kelas, yaitu : 

(1) Kelas A : baik sekali, skor = 0 
(memenuhi baku mutu) 

(2) Kelas B : baik, skor = -1 s/d -10 
(cemar ringan) 

(3) Kelas C : sedang, skor = -11 s/d -
30 (cemar sedang) 

(4) Kelas C : sedang, skor = -11 s/d -
30 (cemar sedang) 

(5) Kelas D : buruk, skor ≥ -31 
(cemar berat) 

Jumlah negatif dari data seluruh 
parameter dihitung dan ditentukan 
status mutunya dari jumlah skor yang 
didapat dengan menggunakan sistem 
nilai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

didapat dengan menggunakan sistem 
nilai.  

Analisis Beban Pencemar 

         Analisis data besarnya beban 

limbah yang berasal dari kegiatan KJA 

dilakukan dengan metode pendugaan 

total bahan organik (Marganof, 2007) 

dengan persamaan: 

 

Keterangan: 
O  = total output bahan organik partikel 
TU= total pakan yang tidak dikonsumsi 
TFW = total limbah feses  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Waduk Jatiluhur Purwakarta Jawa 

Barat merupakan salah satu dari sentra 

pembudidayaan ikan mas/nila terbesar 

di pulau Jawa. Waduk Jatiluhur terletak 

di kecamatan Jatiluhur, Kabupaten 

Purwakarta (±9 km dari pusat kota 

Purwakarta). Bendungan ini menyediakan

Tabel 1. Pedoman yang digunakan untuk mengetahui status mutu air dengan    
              menggunakan metode STORET 
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juga menyediakan fungsi penyediaan 

air irigasi untuk 242.000 ha sawah (dua 

kali tanam dalam setahun), air baku air 

minum, budidaya perikanan dan 

pengendali banjir yang dikelola oleh 

Perum Jasa Tirta II. Pembudidaya ikan 

di perairan Waduk Jatiluhur dengan 

menggunakan jaring terapung telah 

berlangsung selama beberapa tahun. 

Bagi penduduk yang tinggal di sekitar 

area waduk Jatiluhur, budidaya ikan 

terutama ikan mas dan nila merupakan 

usaha favorit/pilihan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup bagi keluarga. Hal ini 

dikarenakan permintaan terhadap ikan 

mas tidak pernah sepi dan tingkat harga 

ikan mas yang relatif stabil di pasaran. 

Skala usaha budidaya KJA di waduk 

Jatiluhur berbeda-beda, tergantung dari 

besaran modal atau dana yang dimiliki 

pembudidaya KJA. 

Kualitas perairan waduk Jatiluhur 

 Hasil pengukuran kualitas 

perairan Waduk Jatiluhur  disajikan 

pada Tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.  Produksi ikan dari karamba jaring apung Kabupaten Purwakarta th.2010-2015 

 

Tabel 3. Kualitas air di lokasi penelitian tahun 2016 
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Suhu 

Suhu air mempunyai mempunyai 

pengaruh yang nyata terhadap proses 

pertukaran atau metabolisme mahluk 

hidup.  Selain mempengaruhi proses 

pertukaran zat, suhu juga berpengaruh 

terhadap kadar oksigen terlarut dalam 

air, juga berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan nafsu makan ikan. 

Dalam berbagai hal, suhu berfungsi 

sebagai syarat rangsangan alam yang 

menentukan beberapa proses seperti 

migrasi, bertelur, metabolisme, dan lain 

sebagainya. Ikan dapat tumbuh dengan 

baik pada kisaran suhu 25-320C, tetapi 

dengan perubahan suhu yang 

mendadak dapat membuat ikan stress. 

Suhu air yang terukur pada perairan 

waduk Jatiluhur masih dalam kisaran 

yang normal, yaitu 29-320C 

TTS 

Total padatan tersuspensi (TTS) 

adalah padatan yang tersuspensi di 

dalam air berupa bahan-bahan organik 

dan anorganik yang dapat disaring 

dengan kertas milipore berpori-pori 

0,45 µm. Materi yang tersuspensi 

mempunyai dampak buruk terhadap 

kualitas air karena mengurangi 

penetrasi matahari ke dalam badan air, 

kekeruhan air yang meningkat, 

menyebabkan gangguan pertumbuhan 

bagi organisme produser. Kandungan 

total padatan tersuspensi yang terukur 

di perairan waduk Jatiluhur yaitu 

sekitar 115-250 ppm.  

Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman merupakan 

gambaran jumlah atau aktivitas ion 

hidrogen dalam perairan Derajat 

keasaman menunjukkan suasana air 

tersebut apakah masih asam ataukah 

basa. Secara umum nilai pH 

menggambarkan seberapa besar tingkat 

keasaman atau kebasaan suatu perairan. 

Perairan dengan nilai pH = 7 adalah 

netral, pH < 7 dikatakan kondisi 

perairan bersifat asam, sedangkan pH > 

7 dikatakan kondisi perairan bersifat 

basa (Effendi, 2003). Derajat keasaman 

mempunyai pengaruh yang besar pada 

tumbuh-tumbuhan dan hewan air, 

sehingga sering dipergunakan sebagai 

tumbuh-tumbuhan dan hewan air, 

sehingga sering dipergunakan petunjuk 

untuk untuk menyatakan baik buruknya 

keadaan air sebagai lingkungan hidup 

biota air. Perubahan nilai pH perairan 

dapat dipengaruhi oleh beberapa factor 

diantaranya salah satu diantaranya 

adalah aktifitas fotosintesis, suhu serta 

buangan limbah. Nilai pH di perairan 

waduk Jatiluhur berkisar: 7,4 – 8,3.  

Oksigen terlarut 

 Oksigen terlarut merupakan salah 

satu parameter kimia air yang berperan 
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pada kehidupan biota air. Penurunan 

oksigen terlarut dapat mengurangi 

efisiensi pengambilan oksigen bagi 

biota perairan, sehingga menurunkan 

kemampuannya untuk hidup normal. 

Menurut Lung (1993), kelarutan 

oksigen minimum untuk mendukung 

kehidupan ikan adalah sekitar 4 ppm. 

Nilai oksigen terlarut di perairan 

waduk jatiluhur adalah berkisar antara 

4,0 – 5,0 ppm. Nilai tersebut masih 

mendukung kehidupan biota perairan 

yaitu minimum 4, 0 ppm. 

BOD 
Biological oxygen demand 

(BOD) merupakan parameter yang 

dapat juga digunakan untuk 

menggambarkan keberadaan bahan 

organik di perairan. Hal ini disebabkan 

BOD dapat menggambarkan jumlah 

bahan organik yang dapat diuraikan 

secara biologis, yaitu jumlah oksigen 

terlarut yang dibutuhkan oleh 

mikroorganisme untuk memecahkan 

atau mengoksidasi bahan organik 

menjadi karbondioksida dan air. 

Nilai BOD yang cukup tinggi 

menunjukkan semakin besarnya bahan 

organik yang terjadi terdekomposisi 

menggunakan sejumlah oksigen di 

perairan. Adapun  nilai BOD di 

perairan waduk jatiluhur berkisar 

antara 6.3 – 14 mg/l. Berdasarkan baku 

mutu air, nilai BOD yang 

dipersyaratkan 6 mg.l-1 (baku mutu 

sesaui peraturan Jawa Barat). Dengan 

demikian, disimpulkan bahwa perairan 

waduk jatiluhur tercemar oleh bahan 

organik yang mudah terurai (BOD). 

COD 

Chemical oxygen demand (COD) 

adalah nilai yang menggambarkan total 

oksigen yang dibutuhkan untuk 

mengoksidasi bahan organik secara 

kimiawi, baik yang dapat didegradasi 

secara biologi (biodegradable) maupun 

yang sukar didegradasi (non 

biodegradable) menjadi CO2 dan H2O. 

Dari hasil analisis kualitas air di waduk 

jatiluhur  menunjukkan bahwa nilai 

COD perairan berkisar antara 13 –29 

mg.l-1 Berdasarkan baku mutu air yang 

mempersyaratkan nilai COD  adalah  

10 mg.l-1, maka perairan waduk 

Jatiluhur tercemar oleh bahan organik 

yang sulit terurai. 

Nitrat 

Nitrat merupakan salah satu 

bentuk nitrogen yang larut dalam air. 

Pencemaran dari pemupukan, kotoran 

hewan dan manusia merupakan 

penyebab tingginya kadar nitrat. Hasil 

pengukuran kadar nitrat di perairan 

waduk Jatiluhur berkisar antara 0.004–

0.1 mg.l-1. Secara umum, kandungan 

nitrat di perairan waduk jatiluhur 
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berada di bawah baku mutu air, yang 

mensyaratkan kandungan nitrat untuk 

air baku  maksimal 10 mg.l-1. 

Dengan demikian disimpulkan 

bahwa perairan waduk Jatiluhur tidak 

tercemar oleh senyawa nitrat. 

Nitrit 

Nitrit merupakan senyawa 

nitrogen beracun yang biasanya 

ditemukan dalam jumlah yang sangat 

sedikit (Marganof, 2007). Kandungan 

nitrit di perairan Waduk Jatiluhur 

berkisar antara 0.004–0.01  mg.l-1. 

Baku mutu air kelas dua dan tiga 

mensyaratkan maksimal kandungan 

nitrit adalah 0,06 mg.l-1. Semua titik 

sampling pada perairan Waduk 

Jatiluhur mengandung nitrit yang tidak 

melebihi baku mutu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amoniak 

Amoniak merupakan senyawa 

nitrogen yang berubah menjadi ion 

NH4 pada pH rendah. Amoniak berasal 

dari limbah domestic dan limbah pakan 

ikan. Ammonia di perairan waduk 

dapat berasal dari nitrogen organik dan 

nitrogen anorganik yang terdapat dalam 

tanah dan air berasal dari dekomposisi 

bahan organik oleh mikroba dan jamur. 

Selain itu, ammoniak juga berasal dari 

denitriikasi pada dekomposisi limbah 

oleh mikroba pada kondisi anaerob . 

Ammonia juga dapat berasal dari 

limbah domestik dan limbah industri 

(Marganof, 2007). Hasil analisis 

kualitas air menunjukkan kadar 

ammonia di perairan waduk Jatiluhur 

berkisar antara 0,1–1 mg.l-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Status mutu kualitas air menurut sistem nilai STORET 
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Berdasarkan baku mutu air  

mensyaratkan kandungan ammonia 

maksimal 0,02 mg.l-1. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

perairan waduk Jatiluhur tercemar 

ammonia. 

Status mutu air 

Untuk menentukan status mutu 

air adalah dengan menggunakan sistem 

nilai dari “US EPA (Environmental 

Protection Agency)” dengan juga 

mengklasifikasikan mutu air dalam 

empat kelas, yaitu: 

(1)  Kelas A: baik sekali, skor = 0 
(memenuhi baku mutu)  

(2)  Kelas B: baik, skor = -1 s/d -10 
(cemar ringan) 

(3)  Kelas C: sedang, skor = -11 s/d -30 
(cemar sedang) 

(4) Kelas D: buruk, skor ≥ -31 (cemar 
berat) 

           Berdasarkan perhitungan diatas, 

nilai STORET (-30) perairan Waduk 

Jatiluhur tercemar sedang. 

Pendugaan Beban Limbah 

Berdasarkan data laporan dari 

Dinas Perikanan Kabupaten 

Purwakarta  jumlah  KJA  yang  

terdapat  di  perairan Jatiluhur  

sebanyak ± 30.000 petak yang dipasang 

pada seluruh kawasan zona budidaya 

waduk Jatiluhur (Tabel 2). Pada KJA 

tersebut dibudidayakan ikan Mas dan 

nila merah. Budidaya ikan nila pada 

umumnya dilakukan bersamaan dengan 

budidaya ikan mas. Para pembudidaya 

pelihara nila dibawah jaring ikan mas. 

Sistem ini dikenal dengan sebutan 

sistem “kolor”, dengan tujuan untuk 

memanfaatkan pakan yang tidak 

dimakan oleh ikan mas dengan melihat 

rata-rata produksi ikan dari karamba 

jaring apung kabupaten Purwakarta 

dari tahun 2010 – 2015 adalah 98.287 

ton/tahun untuk tiga siklus sehingga 

per petak budidaya menghasilkan 1,09 

ton/siklus. Estu Nugroho (2011) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa 

rata-rata ratio konversi pakan (FCR) 

budidaya ikan diwaduk Jatiluhur adalah 

1 : 1,11 . Dengan demikian jumlah 

pakan yang diberikan sebanyak 

109.098 ton untuk 30.000 petak. Pada 

budidaya ikan secara intensif, jumlah 

pakan diberikan sebanyak 30% 

tertinggal sebagai sisa pakan yang tidak 

dimakan dikonsumsi dan 25-30% 

pakan yang dikonsumsi akan 

dieksresikan (McDonald et al., 1996)  

Petani KJA menggunakan  pakan 

(pellet)  dengan  kandungan  protein  

18%. Untuk menentukan kandungan 

nitrogen dan fosfor yang terdapat 

dalam pakan,  dilakukan dengan suatu 
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perkalian antara jumlah pakan (JP) 

yang diberikan dengan konstanta pakan 

(N = 4,86% dan P = 0,26%) (Nastiti 

etal., 2001 dalam Marganof, 2007). 

Dengan demikian, jumlah nitrogen dan 

fosfor yang terkandung dalam pakan 

yang diberikan pada  kegiatan KJA di 

Waduk Jatiluhur adalah N = 5302,16 

ton dan P= 283,65 ton. Dari pakan 

yang diberikan tersebut hanya 70% 

yang  dimakan oleh ikan, dan sisanya 

sebanyak 30% akan lepas ke badan 

perairan waduk sebagai bahan 

pencemar atau limbah (Rachmansyah, 

2004; Syandri, 2006 dalam Marganof, 

2007). Sementara itu, 15–30% dari 

nitrogen (N) dan fosfor (P) dalam 

pakan akan diretensikan dalam daging 

ikan dan selebihnya terbuang ke badan 

perairan danau (Beveridge, 1987; 

Avnimelech, 2000 dalam Marganof, 

2007; serta Pujiastuti dkk, 2013). 

Dengan demikian dapat ditentukan 

jumlah beban limbah nitrogen (N) dan 

fosfor (P) dari kegiatan KJA yang 

masuk ke badan perairan Waduk 

Jatiluhur yaitu nitrogen sebesar nilai 

 

 

 

 

4188,70 ton per tahun, dan fosfor 
sebesar 224,08 ton per tahun.  

 Beban limbah yang masuk ke 

badan perairan Waduk Jatiluhur 

tersebut, menurut Midlen dan Redding 

(2000) dalam Marganof (2007), serta 

Pujiastuti dkk (2013) yang berada 

dalam keadaan/bentuk terlarut dan 

dalam keadaan/bentuk partikel, 

sebagaimana terlihat Tabel 5. 

 Sisa pakan dalam bentuk partikel 

ini akan mengendap menjadi sedimen 

di dasar perairan Waduk Jatiluhur. 

Input nutrient  ke badan air yang 

berlebih akan dapat meningkatkan 

konsentrasi nutrient dan  terjadi 

peledakan populasi fìtoplankton. Input 

nutrient  ke badan air yang berlebih 

akan dapat meningkatkan konsentrasi 

nutrient dan  terjadi peledakan populasi 

fìtoplankton. 

 Disamping itu, tingginya 

kandungan bahan tersebut mengakibat 

kan adanya suatu peningkatan terhadap 

rendahnya tingkat oksigen terlarut pada 

area yang luas, tingginya kandungan 

No Terlarut Partikel 

1 65% N = 2722,65 ton/tahun 10 % N =418,87 ton/tahun 

2 10% P = 22,40 ton/tahun 65 % P =145,65 ton /tahun 

Tabel 5. Beban limbah yang berada dalam bentuk terlarut dan dalam bentuk partilel 
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BOD konsentrasi ammonia di dalam 

kolom perairan (Warren, 1982).  

Beban limbah budidaya yang 

terbuang ke dalam badan air memberi 

sumbangan dari bahan organik yang 

menyebabkan pengkayaan nutrien dan 

bahan organik hingga mempengaruhi 

tingkat kesuburan dan kelayakan 

kualitas air bagi kehidupan ikan 

budidaya (Garno, 2001). Berdasarkan 

publikasi yang ada beban pencemar 

organik dari KJA pada seperti pada 

Tabel 6. 

Belakangan ini muncul wacana 

untuk meniadakan karamba jaring 

apung di waduk Jatiluhur, namun hal 

ini tidaklah mudah untuk dilakukan 

mengingat banyaknya efek yang 

ditimbulkan untuk masyarakat umum, 

pembudidaya ikan, pedagang benih, 

pedagang pakan, tranportasi dan yang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lainnya, sehingga diperlukan kebijakan 

pengelolaan waduk yang tidak akan 

merugikan masyarakat setempat 

maupun lingkungan ekosistim waduk. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur, 

hanya 1% dari luas waduk yang boleh 

digunakan untuk budidaya perikanan. 

Penataan KJA dalam arti 

mengurangi jumlah yang ada saat ini 

tidak bisa dihindari. Dengan luasan 

yang 8300 ha, maka untuk waduk 

Jatiluhur maksimal 83 ha saja yang 

boleh digarap untuk budidaya. , luasan 

tersebut untuk ukuran ideal budidaya 

hanya memuat 16.938 petak. Sehingga 

jika skenario ini diterapkan maka 

produksi ikan karamba jaring apung 

waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta 

adalah 55.387,26 ton/tahun. Dengan 

demikian jumlah pakan yang diberikan 

sebanyak 61.479,8 ton.  Jumlah N dan  

Tabel 6.  Perkiraan beban pencemar dalam bentuk organik dari kegiatan    
               penggemukan ikan di waduk Cirata; dalam satuan ton /tahun. 
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P yang terkandung dalam pakan yang 

diberikan pada  kegiatan KJA di 

Waduk Jatiluhur adalah N =2987,9 ton 

dan P= 159,8 ton. Sehingga jumlah 

beban limbah  nitrogen (N) dan fosfor 

(P) dari kegiatan KJA yang masuk ke 

badan perairan Waduk Jatiluhur yaitu 

N sebesar 2360,4 ton per tahun, dan P 

sebesar 126,2 ton per tahun. Beban 

limbah yang masuk ke badan perairan 

Waduk Jatiluhur tersebut yang berada 

dalam keadaan/bentuk terlarut dan 

dalam keadaan/bentuk partikel dapat 

dilhat pada tabel 7.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan sistem nilai 

dari “US-EPA (Environmental 

Protection Agency)”, nilai 

STORET (-30) maka perairan 

Waduk Jatiluhur tercemar sedang; 

2. Perbandingan jumlah beban limbah 

Nitrogen (N) dan Fosfor (P) dari 

kegiatan KJA yang masuk kedalam 

badan perairan Waduk jatiluhur 

adalah sebagai berikut: 

3.  

 

 

 

a. Pada kondisi jumlah karamba 

sebanyak 3.000 petak, maka 

jumlah beban limbah Nitrogen 

dan Fosfor dari kegiatan KJA 

yang masuk ke badan perairan 

Waduk Jatiluhur yaitu Nitrogen 

sebesar 4188,70 ton per-tahun 

dan Fosfor sebesar 224,08 ton 

per tahun. Keadaan terlarut 

fosfor (P) sebesar 22,40 ton dan 

nitrogen (N) sebesar 2722,65 

ton, dan yang berada dalam 

bentuk partikel adalah fosfor (P) 

145,65 ton dan nitrogen (N) 

sebesar 418,87 ton. 

b. Sedangkan pada kondisi jika 

skenario pengurangan jumlah 

karamba diterapkan menjadi 

sebanyak 16.938 petak adalah 

jumlah beban limbah nitrogen (N) 

dan fosfor (P) dari kegiatan KJA 

yang masuk ke badan perairan 

Waduk Jatiluhur yaitu nitrogen 

sebesar 2360,4 ton per tahun, dan 

fosfor sebesar 126,2 ton per 

tahun, yang berada dalam 

keadaan terlarut adalah fosfor (P) 

12,62 ton dan nitrogen (N) atau 

Tabel 7. Beban limbah yang berada dalam bentuk terlarut dan dalam bentuk partikel 
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sebesar 1534,26 ton, yang berada 

dalam bentuk partikel adalah 

fosfor (P) 82,03 ton dan nitrogen 

(N) sebesar 236,04 ton. 

Saran 

Dalam pengelolaan lingkungan 

yang berkelanjutan serta dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat 

terutama masyarakat perikanan. 

Diperlukan kebijakan pengelolaan 

waduk yang tidak merugikan 

masyarakat maupun lingkungan 

ekosistim waduk dengan cara 

menerapkan peraturan pemanfaatan 

waduk sebesar 1 % dari luasan waduk 

yang ada untuk kegiatan perikanan 

yaitu sebesar 83 ha atau karamba 

sebanyak 16.938 petak.  
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Abstrak 

Tujuan ulasan studi literatur keanekaragaman hayati dan konservasi ikan air tawar ini adalah 
untuk mendalami keanekaragaman hayati ikan di perairan tawar dan masalah eksistensi 
sebagian spesiesnya yang mulai terancam punah, serta faktor kesalahan pengelolaaan yang 
terjadi. Strategi global yang ditawarkan dalam ulasan studi literatur ini didasarkan atas 
pemilihan langkah konservasi sebagai jawaban untuk mengatasi ancaman kepunahan tersebut. 
Konservasi adalah perlindungan dan pelestarian kehidupan akuatik yang penting dalam menata 
keseimbangan alam dan mendukung ketersediaan sumberdaya bagi generasi yang akan datang. 
Tercatat spesies ikan yang ada di Indonesia berjumlah 1193 spesies dan keanekaragaman 
spesies ikan air tawar Indonesia nomor tiga terkaya di dunia. Ikan endemik adalah ikan yang 
keberadaannya hanya ada pada satu tempat tertentu, dan tidak ada di tempat lain. Ikan endemik 
di Indonesia berjumlah sekitar 120 spesies.Ditinjau dari sudut iktiogeografis, ikan air tawar di 
Indonesia mendiami tiga daerah sebaran geografis (Paparan Sunda, Daerah Wallace, dan 
Paparan Sahul) yang dibatasi oleh dua garis maya: Garis Wallace dan Garis Weber. Menetapkan 
tujuan dan sasaran konservasi; Merancang langkah-langkah pelaksanaan; Menyiapkan sarana 
dan prasarana pendukung yang diperlukan; Menentukan kriteria atau tolok ukur keberhasilan 
konservasi; dan Memantau serta mengevaluasi hasil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

Kata kunci: keanekaragaman hayati ikan, konservasi ikan, perairan tawar 
 
 

Abstract 

The purpose of this review was to study about fish biodiversity and fish conservation in inland 
waters and to examine the potensial problem how a lot of species become extinct; off course 
also by mismanagement decision.  The global strategy on this problem is based on chossing 
conservation as an answer to overcome that extinct species.  Conservation it self was a principal 
of how to protection and preservation an important aquatic life as a part of arranging the balance 
of nature; and how to support the availability of resourses for future generations. The total 
amount of species fish in Indonesian was 1.193, beside that the biodiversity of Indonesia was 
record as the third richest-diversity in the world.  Endemic fish is an fish whose their existence 
or their life cycle only in specific environment.  The amount of endemic fish in Indonesia was 
record reach around 120 species. As a reviewed by ichthyogeografic sides, fresh water fish in 
Indonesia is spread and inhabit in three geografic area, that is: Paparan Sunda, Wallace area, and 
Paparan Sahul; which is limited of two imagine line: Wallace Line dan Weber Line. The 
Conservation purpose and its target, consists of: design implementation steps, prepare the 
necessary facilities and infrastructure, determine the criteria and benchmarks of succed 
conservation; and monitoring evaluation based on the criteria. 

Keywords: fish biodiversity, fish conservation, inland waters 
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PENDAHULUAN 

Masalah keanekaragaman hayati 

telah menjadi wacana dalam masyarakat, 

terutama pada beberapa dasa warsa 

terakhir. Sejatinya apa yang dimaksud 

dengan keanekaragaman hayati itu dan 

mengapa perlu dikonservasi? Sebelum 

lebih jauh dibahas, baiklah dikemukakan 

terlebih dahulu batasan (definisi) 

keanekaragaman hayati. Keanekaragam 

an hayati adalah kekayaan hidup dibumi, 

tumbuhan, hewan, mikroorganisme, 

genetika yang dikandungnya, dan 

ekosistem yang dibangunnya menjadi 

lingkungan hidup. Dengan demikian 

keanekaragaman hayati adalah 

keseluruhan gen, spesiesdan ekosistem 

yang terdapat di dalam suatu wilayah. 

Keanekaragaman spesies ikan 

menggambarkan seluruh cakupan 

adaptasi ekologi, serta menggambarkan 

evolusi spesies terhadap lingkungan 

tertentu..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka dapat dipahami bila 

keanekaragaman ikan dapat berbeda dari 

satu lokasi ke lokasi lain. Persebaran 

ikan yang didasarkan atau dipandang 

dari sudut lokasi (letak geografis) 

disebut persebaran geografis atau sering 

diistilahkan sebagai iktiogeografi 

Kian besar jumlah spesies kian 

besar pula keanekaragaman hayati. 

Melalui proses evolusi yang terus 

menerus terbentuklah spesies  baru 

(spesiasi). Sebaliknya, dengan terus 

menerus terjadi pula kepunahan spesies. 

Apabila laju terjadinya spesies baru lebih 

besar daripada laju kepunahan, maka 

jumlah spesies bertambah banyak. 

Keanekaragaman hayati pun kian naik. 

Bila hal sebaliknya yang terjadi, yaitu 

jumlah spesies berkurang manakala laju 

kepunahan lebih besar daripada laju 

terjadinya spesies baru, maka 

keanekaragaman hayati turun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Jumlah spesies ikan yang terancam punah di berbagai negara Asia    
                  yang dinyatakan dalam persen (Nguyen & de Silva 1996) 
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Hal terakhir ini yang juga 

dikhawatirkan telah dan akan terus 

berlangsung dewasa ini, juga pada dunia 

ikan. Nguyen & de Silva (1996) 

memperlihatkan jumlah spesies ikan 

yang terancam punah dibandingkan 

dengan total spesies di berbagai negara 

Asia (Gambar 1). Terlihat pada gambar 

tersebut di Indonesia jumlah spesies 

yang terancam punah mencapai sekitar 

8%.  

Berangkat dari fakta di atas, ulasan 

ini membahas tentang keanekaragaman 

hayati ikan di perairan tawar dan 

masalah eksistensi sebagian spesiesnya 

yang mulai terancam punah, serta faktor 

yang menjadi akar permasalahan. Upaya 

yang ditawarkan dalam ulasan  ini adalah 

melakukan konservasi sebagai jawaban 

untuk mengatasi ancaman kepunahan 

tersebut.  

 

 

 

Konservasi adalah perlindungan dan 

pelestarian kehidupan akuatik yang 

penting dalam menata keseimbangan 

alam dan mendukung ketersediaan 

sumberdaya bagi generasi yang akan 

dating 

Keanekaragaman Hayati Ikan Air 

Tawar 

Dari catatan yang dikumpulkan 

oleh Fishbase, spesies ikan yang ada di 

Indonesia berjumlah 1193 spesies 

(Froese & Pauly 2013). Hal ini 

mendekati perkiraan Kottelat & Whitten 

(1996) bahwa jumlah spesies ikan air 

tawar di Indonesia lebih kurang sebesar 

1300 spesies. Keanekaragaman 

spesiesikan air tawar Indonesia nomor 

tiga terkaya di dunia (Froese & Pauly 

2013).  
 

 

 

No Nama ilmiah Nama Inggris Nama lokal Lokasi 

1 Adrianichthys oophorus  Eggcarrying buntingi  Rono Danau Poso 
2 Chilatherina sentaniensis  Sentani rainbowfish   Danau Sentani 
3 Anguilla celebensis Celebes longfin eel sogili Danau Poso 

4 
Melanotaenia 
ajamaruensis  

Ajamaru lakes 
rainbowfish  

 Danau Ayamaru 

5 Melanotaenia arfakensis  Arfak rainbowfish   Arfak 
6 Melanotaenia japenensis  Yapen rainbowfish   Yapen 

7 
Mugilogobius 
sarasinorum  

Sarasin's goby  Bungu  Danau 

8 Oryzias matanensis  Matano medaka   Danau Matano 
9 Telmatherina celebensis  Celebes rainbow  Opudi  Danau 

Tabel 1. Beberapa spesies ikan endemik di Indonesia 
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Para ahli memperkirakan masih ada 

sekitar ratusan spesies ikan di wilayah 

Indonesia yang belum ditemukan dan 

dideskripsikan. Penemuan spesies baru 

dan revisi terhadap spesies yang ada 

terus berlangsung. Ini dapat dilihat 

antara lain dari tulisan Hadiaty & Siebert 

(1998), Hadiaty & Siebert (2001), Ng et 

al. (2004), dan Page et al. (2007). 

Penemuan spesies baru terus 

berlangsung. Salah satu yang 

monumental adalah ditemukannya 

spesies terkecil di dunia (Paedocypris 

progenetica) di perairan rawa-rawa 

Jambi. Ikan ini telah mencapai matang 

gonad pada panjang 0,76 cm (Kottelat et 

al. 2005). 

Buku yang mendeskripsikan secara 

morfologis ikan Indonesia ditulis nyaris 

satu abad yang lalu ditulis oleh Max 

Weber & de Beaufort (1911–1936) 

sebanyak tujuh jilid, yang kemudian 

dilanjutkan oleh de Beaufort dan 

rekannya (1940 – 1962) sebanyak empat 

volume. Buku yang berjudul “The fishes 

of  the Indo-Australian Archipelago” 

tersebut mendeskripsikan ikan-ikan baik 

yang laut maupun air tawar dari 

morfologis luar. Sampai kini belum 

muncul satu buku pun yang memaparkan 

secara komprehensif seluruh kekayaan 

species ikan di Indonesia, khsususnya 

ikan perairan tawar.   

Meskipun secara nasional belum 

ada, namun ada beberapa buku tentang 

pemerian ikan pada satu kawasan 

tertentu di Indonesia; seperti Robert 

(1989) yang menulis tentang ikan-ikan di 

Kalimantan Barat atau Kottelat et al. 

(1993) yang mengemukakan tentang 

ikan-ikan di Indonesia bagian Barat dan 

Sulawesi. Haryono & Tjakrawidjaja 

(2004) menguraikan tentang ikan air 

tawar di Sulawesi Utara, sedangkan 

Rachmatika (2003) menjabarkan ikan-

ikan yang menghuni Taman Nasional 

Gunung Halimun, Jawa Barat. 

Sementara itu Simanjuntak et al. (2006) 

hanya membuat senarai ikan-ikan yang 

ditemukan di Sungai Kampar Kiri tanpa 

menguraikan secara rinci masing-masing 

spesies. 

Berkaitan dengan keanekaragaman 

hayati ikan, perhatian perlu diarahkan 

kepada keberadaan ikan endemik 

danikan yang terancam punah di 

Indonesia. 

Ikan Endemik 

Ikan endemik adalah ikan yang 

keberadaannya hanya ada pada satu 

tempat tertentu, dan tidak ada di tempat 

lain. Ikan endemik di Indonesia 

berjumlah sekitar 120 spesies. Beberapa 

spesies ikan endemik diperlihatkan pada 

Tabel 1.  
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Ikan Terancam Punah  

Beberapa ikan yang karena 

mengalami tekanan penangkapan yang 

intensif ataupun faktor penyebab lain 

menjadi terancam punah. Keberadaan 

mereka di perairan menjadi kian 

menipis. Beberapa di antara ikan tersebut 

dicantumkan dalam Tabel 2. 

Persebaran Geografis Ikan Air Tawar 

Ditinjau dari sudut iktiogeografis, 

ikan air tawar di Indonesia mendiami 

tiga daerah sebaran geografis (Paparan 

Sunda, Daerah Wallace, dan Paparan 

Sahul) yang dibatasi oleh dua garis 

maya: Garis Wallace dan Garis Weber 

(Gambar 2). Masing-masing daerah 

sebaran tersebut dihuni oleh berbagai 

spesies yang berbeda satu dari yang lain. 

Paparan Sunda 

Paparan Sunda mencakup pulau 

Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pada 

masa lampau Paparan Sunda merupakan 

bagian dari benua Asia, yang kemudian 

terpisah pada zaman es sehingga 

terbentuk kondisi geografis seperti 

sekarang. Terdapat suatu teori yang 

menganggap bahwa ketika masa silam 

sungai-sungai yang mengalir ke timur 

pantai Sumatera, sungai yang mengalir 

ke selatan dari Vietnam, Muangthai, dan 

Birma, serta sungai yang mengalir ke 

arah barat Kalimantan merupakan anak 

sungai dari suatu sungai raksasa yang 

pernah mengalir di antara Kalimantan 

dan India menuju ke Laut Cina Selatan. 

Oleh karena itu ikan-ikan yang terdapat 

di pulau-pulau Sumatera, Jawa, dan 

Kalimantan sangat mirip dengan ikan-

ikan di daratan Asia. Ikan yang tinggal di 

sungai-sungai Sumatera yang mengalir 

ke pantai timur dan ikan yang tinggal di 

sungai-sungai Kalimantan yang mengalir 

No Nama ilmiah Nama Inggris Nama lokal 

1 Balantiocheilos melanopterus  Tricolor sharkminnow  Batang buro  

2 Chilatherina bleheri  Bleher's rainbowfish   

3 Chilatherina sentaniensis  Sentani rainbowfish   

4 Telmatherina bonti  Bonti-bonti 

5 Scleropages formosus  Asian bonytongue  Ikan siluk  

6 Osteochilus kappenii  Kelajang 

7 Poropuntius tawarensis   Keperas  

8 Oryzias marmoratus  Marmorated medaka   

9 Rasbora subtilis   Seluang 

Tabel 2. Jenis-jenis ikan air tawar yang terancam punah 
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ke pantai barat mempunyai banyak 

kesamaan. Sebaliknya, antara ikan-ikan 

penghuni Sungai Mahakam yang 

mengalir ke pantai timur dan ikan-ikan 

penghuni Sungai Kapuas yang mengalir 

ke pantai barat, terdapat perbedaan yang 

sangat besar; walaupun dua sungai 

tersebut terletak di pulau Kalimantan. 

Sumatera dicirikan oleh perairan 

danau, sungai, dan rawa banjiran. Pada 

beberapa danau di Sumatera masih 

ditemukan ikan endemik, yang sebagian 

besar belum ada catatan aspek 

ekobiologisnya. Beberapa contoh ikan 

endemik misalnya: keperas (Poropuntius 

tawarensis) dan depik (Rasbora 

tawarensis) yang hidup di Danau Laut 

Tawar. Ihan atau dikenal sebagai ikan 

batak (Neolissochilus thienemanni) 

adalah ikan endemik di Danau Toba 

yang sekarang keberadaannya diragukan 

karena tidak pernah ditemukan lagi. 

Tiga sungai besar mengalir di 

Kalimantan yaitu Kapuas, Barito dan 

Mahakam. Sekurang-kurangnya dua 

spesies ikan endemik ditemukan di 

Sungai Kapuas yaitu kelajang 

(Osteochilus kappenii) dan seluang 

(Rasbora subtilis). Berbeda dengan 

pulau Sumatera dan Kalimantan yang 

keanekaragaman ikannya masih cukup 

besar, di Pulau Jawa ikan sudah banyak 

yang punah atau menipis populasinya.  

Daerah Wallacea 

Daerah Wallacea meliputi daerah 

Nusatenggara dan Sulawesi. Di daerah 

ini tidak begitu banyak terdapat spesies 

ikan air tawar.Ikan famili Cyprinidae dan 

Siluridae tidak menyebar di daerah ini. 

Ikan famili Cyprinidae yang ditemukan 

adalah hasil introduksi manusia, misal 

ikan tawes di Danau Tempe 

Sebagian besar spesies penghuni 

daerah ini termasuk dalam kelompok 

ikan endemik. Beberapa contoh dapat 

dikemukakan antara lain Telmatherina 

antoniae, T. prognatha, dan T. opudi 

yang menghuni Danau Matano (Hadiaty 

& Wirjoatmodjo, 2002). Kelompok ikan 

endemik selain ditemukan di danau ini, 

juga ditemukan di danau sekitarnya yang 

secara bersama-sama disebut Malili 

complex (Matano, Mahalona, Towuti, 

Masapi dan Wawantoa). Ikan-ikan yang 

ditemukan di sini mempunyai warna 

tubuh dan corak yang indah sehingga 

mempunyai potensi untuk dikembangkan 

sebagai ikan hias. 

Paparan Sahul 

Paparan Sahul yang bagian 

terluasnya adalah Papua, merupakan 

wilayah yang ikan-ikannya belum 

banyak diketahui karena kurangnya 

penelitian ke arah itu. Peneliti yang 

memberikan banyak kontribusi dalam 

mendeskripsikan ikan di Papua adalah 
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Allen (1991, 1998, dan 2001) dan rekan 

(Allen et al. 2000). Di Paparan Sahul 

tidak ditemukan ikan-ikan dari Ordo 

Cypriniformes. 

Beberapa jenis ikan yang hanya 

dapat dijumpai di sini ialah Glossolepis 

incisusdan Chilatherina sentaniensis 

yang menghuni di Danau Sentani. Di 

Danau Ayamaru ditemukan ikan-ikan 

sejenis Melanotaenia ajamaruensis, 

Melanotaenia boesmani, Glossogobius 

hoesei, dan Pseudomugil reticulatus. 

Sama halnya dengan ikan-ikan di Daerah 

Wallacea, ikan-ikan di sini mempunyai 

potensi dikembangkan sebagai ikan hias 

yang dapat menyejahterakan penduduk 

setempat. 

Ancaman terhadap keanekaragaman 

hayati ikan 

Beberapa faktor yang dapat 

menjadi suatu ancaman terhadap 

keanekaragaman hayati ikan dan 

menimbulkan kepunahan telah banyak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dibahas oleh para pakar antara lain 

Gorena & Ortal (1999), Nguyen & de 

Silva (2006), dan Gosset et al. (2006). 

Secara umum dapat disarikan bahwa 

faktor ancaman tersebut ialah: tangkap 

lebih ikan, introduksi spesies baru, 

pencemaran, habitat yang hilang dan 

berubah, dan perubahan iklim global. 

Tangkap Lebih 

Dalam kaitannya dengan 

penangkapan ikan, sering terjadi orang 

melakukan penangkapan dengan alat 

yang membahayakan keberlanjutan 

populasi ikan. Alat tersebut adalah 

racun, bom dan setrum. Racun dan 

setrum efektif dalam menangkap ikan, 

namun yang terjadi bukan saja ikan 

sasaran yang tertangkap; juga ikan jenis 

lain dan anak-ikan yang bukan sasaran. 

Penggunaan bom sungguh sangat 

merusak. Pertama semua ikan dari segala 

ukuran mati dan ke dua habitat ikan 

hancur.  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. Garis-garis batas iktiogeografi di kepulauan Indonesia. A. Garis Wallace,  
                  B. Garis Weber. I.Paparan Sunda, II.Daerah Wallacea, III. Paparan Sahul 
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Introduksi Spesies Baru 

Introduksi adalah suatu kegiatan 

manusia melepaskan atau memasukkan 

suatu spesies ikan baru yang sebelumnya 

tidak ada ke dalam suatu perairan. 

Alasan tersebut antara lain: 

meningkatkan produksi perikanan di 

suatu perairan, mengembangkan jenis 

ikan yang lebih disenangi/disukai dalam 

perikanan untuk konsumsi atau 

pemancingan, mengisi relung yang 

kosong, dan mengendalikan hama atau 

gulma (pengendalian biologis). Selain 

alasantersebut, introduksi dapat terjadi 

karena ketidak sengajaan. 

Banyak spesies ikan yang masuk 

ke perairan Indonesia, beberapa spesies 

masih diingat orang dan beberapa yang 

lain sudah dianggap ikan asli. Tabel 3 

memperlihatkan spesies asing yang 

masuk ke Indonesia. 

Orang mungkin sudah tidak ingat 

lagi bahwa ikan mas (Cyprinus carpio), 

jenis ikan sepat siam (Trichogaster 

pectoralis), dan jenis ikan mujair 

(Oreochromis mossambicus) bukan ikan 

asli dari Indonesia. Ikan-ikan tadi 

dikembangkan untuk meningkatkan 

produktivitas perairan. 

Ikan mas datang dari Cina dan 

sekarang tak dapat disangkal menjadi 

andalan dalam perikanan budidaya 

terutama di Jawa Barat. Ikan seribu 

(Poecilia reticulata) masuk ke Indonesia 

dengan tujuan untuk mengendalikan 

jentik-jentik nyamuk. 

Penebaran ikan bandeng (Chanos 

chanos) di Waduk Juanda, Jawa Barat 

dirancang untuk mengisi relung yang 

masih kosong, yaitu sumberdaya pakan 

alami fitoplankton di zona limnetik 

(bagian tengah) yang belum 

dimanfaatkan oleh ikan yang ada 

(Kartamihardja 2007). 

Ikan oskar (Amphilophus 

citrinellus) dan kongo (Parachromis 

managuensis) adalah ikan asing yang 

berkembang di Waduk Jatiluhur dan 

menjadi dominan. Diduga dua spesies 

ikan ini masuk ke waduk karena 

ketidaksengajaan, terbawa bersama 

benih ikan nila yang dipelihara di 

keramba jaring apung. 

Meskipun introduksi dapat 

memberikan hasil baik sesuai dengan 

tujuan introduksi, pada sisi lain masih 

mengemuka kekhawatiran bahwa 

masuknya jenis ikan dapat mengganggu 

komunitas ikan asli yang ada. Beberapa 

kasus di Malaysia (Ali 1998) dan 

Spanyol (Elvira 1988) menguatkan 

kekhawatiran tersebut. Ikan introduksi 

dapat menyingkirkan ikan asli terjadi 

karena ikan asli kalah bersaing dengan 

ikan introduksi dalam mendapatkan 

pakan dan ruang pemijahan, atau ikan 

asli dimangsa oleh ikan introduksi.
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Tabel 3. Jenis species asing yang masuk ke perairan Indonesia 

 

Pada situasi seperti ini  spesies asing 

tersebut tumbuh dan berkembang 

menjadi spesies invasif, dan dapat 

disebut pula sebagai “pencemar 

biologis”.  

Contoh yang spektakuler dan 

dramatis terjadi di Danau Victoria, 

Uganda. Ikan Lates niloticus yang 

diintroduksikan ke danau tersebut telah 

mengakibatkan lebih dari 200 spesies 

ikan endemik lenyap (Shoko 2005). 

Masih banyak contoh dari dampak 

sosial, ekonomi, dan lingkungan yang 

signifikan yang ditimbulkan oleh spesies 

asing invasif. Xie et al. (2001)mengulas 

balik spesies asing invasif di China. 

Sayang di Indonesia belum ditemukan 

tulisan yang secara menyeluruh 

mengulas tentang spesies asing invasif.  

Bahkan Peh (2010) menyatakan 

bahwa spesies asing invasif di Asia 

Tenggara belum banyak dipelajari.  

Pencemaran (Permukiman, Industri, Pertanian  
Pencemaran adalah perubahan 

karakteristik lingkungan (fisik, kimiawi, 

biologis) ke arah kerusakan akibat 

masuknya bahan atau energi oleh 

kegiatan antropogenik. Pencemaran 

berpautan erat dengan reduksi 

keanekaragaman hayati ikan. Cemaran 

yang masuk ke perairan dapat berasal 

dari perindustrian (seperti logam berat, 

minyak, fenol, dan panas), pertanian 

(seperti herbisida, pestisida, dan pupuk), 

maupun permukiman penduduk. 

Cemaran dapat berakibat langsung pada 

kematian ikan, terutama larva dan 

yuwana ikan.  

  

No Nama Ilmiah Nama Inggeris Nama Indonesia 

1. Cyprinus carpio Common carp Mas 

2. Ctenopharyngodon idella Grass carp Koan  

3. Carassius auratus Goldfish Mas koki 

4. Oreochromis mossambicus Mozambique tilapia Mujair  

5. Oreochromis niloticus Nile tilapia Nila 

6. Clarias gariepinus North African catfish Lele dumbo 

7. Poecilia reticulata Guppy Seribu  

8. Trichogaster pectoralis Snakeskin gourami Sepat siam 

9. Parachromis managuensis Jaguar guapote  

10 Aequidens pulcher Blue acara  

11 Astronotus ocellatus Oscar  

12 Amphilophus citrinellus Midas cichlid  
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Degradasi dan Fragmentasi Habitat  

Pembangunan sering mengubah 

bentang alam, termasuk perairan tawar 

sebagai habitat ikan. Pembendungan 

sungai untuk menjadi waduk 

menjadikan sungai terfragmentasi. 

Kondisi ini menghalangi ikan yang 

melakukan ruaya pemijahan ke arah 

hulu atau sebaliknya ke hilir, sehingga 

dapat memutus keberlanjutan populasi 

ikan tersebut. Selain itu, perubahan dari 

habitat mengalir menjadi habitat 

tergenang menciutkan keanekaragaman 

hayati ikan riverin, dan sebaliknya 

menguntungkan bagi ikan lacustrin. 

Keanekaragaman hayati ikan-ikan di 

waduk menurun dibandingkan 

keanekaragaman hayati ikan di sungai 

utama di Cina (Li, 2001). Dampak 

adanya bendungan terhadap 

keanekaragaman hayati ikan dan biota 

lainnya dipaparkan secara komprehensif 

oleh McAllister et al. (2001).  

Meningkatnya adanya kekeruhan, 

pendangkalan, dan debit yang sungai 

yang sangat fluktuatif antara musim 

penghujan dan kemarau menambah 

panjang daftar tercatat keterancaman 

keanekaragaman hayati ikan di sungai 

akibat degradasi habitat. Beberapa 

contoh perairan yang telah mengalami 

pendangkalan yang sangat berat yaitu 

Bengawan Solo di Jawa Tengah. 

Eutrofikasi di danau menyebabkan 

kondisi tidak nyaman bagi ikan akibat 

adanya deplesi oksigen. Belum lagi 

adanya alih fungsi perairan menjadi 

peruntukan lain seperti permukiman, 

kawasan industri, dan perdagangan 

tanpa memperhatikan lingkungan 

merupakan lonceng kematian bagi 

keanekaragaman hayati ikan. 

Perubahan Iklim  

Menarik untuk dapat 

menyinggung masalah keanekaragaman 

hayati dengan perubahan iklim. 

Perubahan iklim telah mengakibatkan 

suhu air naik di sungai, danau, dan 

perairan tawar lainnya 

Naiknya suhu perairan ini akan 

langsung memengaruhi ikan yang 

termasuk golongan poikilotermik. 

Kenaikan suhu akan mempertinggi 

tingkat metabolisme. Diperlukan energi 

lebih banyak untuk mempertahankan 

diri, sehingga energi lebih banyak untuk 

perawatan dibandingkan kebutuhan 

pertumbuhan. Ikan mengalokasikan 

energi dari makanannya ke belanja 

energi. Hal ini juga mengakibatkan 

pertumbuhan ikan melambat, atau ikan 

tersebut harus mencari makan dengan 

lebih banyak agar pertumbuhan kembali  
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normal. Hal ini masih perlu penelitian 

lebih lanjut.  

Kenaikan suhu juga memengaruhi 

kehidupan organisme yang telah 

menjadi mangsa ikan. Melalui rantai 

makanan, perubahan ini akan secara 

berurutan memengaruhi ikan pada 

jenjang trofik yang lebih tinggi. Dengan 

demikian secara keseluruhan dapat saja 

terjadi perubahan biomassa masing-

masing jenis organisme pada setiap 

jenjang trofik, sehingga komposisi 

organisme pada perairan termasuk ikan 

dapat berubah.  

Perubahan ini dapat dimaknai 

sebagai bertambahnya tekanan bagi 

kehidupan ikan. Bukan tidak mungkin 

beberapa ikan tertentu dapat punah 

karena tidak mampu beradaptasi.Secara 

umum, tidaklah mudah memprakirakan 

respons ikan per spesies terhadap 

perubahan iklim, karena ketiadaan atau 

tidak lengkapnya informasi ekologi dan 

biologinya.  

Suhu akan menurunkan kelarutan 

oksigen dalam air. Oksigen terlarut 

adalah suatu parameter penentu dan 

pembatas ikan, yang mempengaruhi 

sintasan, juga pertumbuhan, pemijahan, 

kinerja berenang, perkembangan larva, 

dan tingkah laku ruaya. Jumlah oksigen 

yang dibutuhkan oleh ikan sangat 

bervariasi dan bergantung kepada 

spesies, ukuran, jumlah makanan yang 

diambil, aktivitas, suhu air, konsentrasi 

oksigen terlarut, dan lain-lain. 

Berkurangnya oksigen terlarut akan 

mengarah pada kondisi hipoksia 

(kekurangan oksigen), bahkan dapat 

menjadi anoksia (ketiadaan oksigen). 

Kondisi ini akan sangat menekan ikan, 

dan dapat mematikan.  

Mengacu pada keterangan di atas, 

jelaslah bahwa perubahan iklim 

memengaruhi keanekaragaman hayati. 

Konsekuensi perubahan iklim pada 

komponen spesies dari keanekaragaman 

hayati mencakup: perubahan laju 

pertumbuhan, perubahan dalam ruaya 

dan distribusi, perubahan dalam waktu 

reproduksi, dan perubahan dalam 

rekrutmen dan mortalitas. Peluang 

hilangnya suatu spesies ikan meningkat 

seiring dengan perubahan iklim. 

Konservasi ikan 

Ancaman akan kepunahan spesies 

ikan ini masih belum sepenuhnya 

disadari dan dipahami oleh banyak 

kalangan. Seringkali terjadi mereka 

baru tersadar ketika segalanya sudah 

terlambat karena kekayaan plasma 

nutfah hilang. Pertanyaan yang selalu 
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mengemuka adalah apa tindakan yang 

perlu dilakukan agar kepunahan spesies 

atau penurunan keanekaragaman hayati 

ikan dapat dicegah.Jawabannya adalah 

perlu adanya tindakan konservasi ikan. 

Konservasi tidak boleh dimaknai hanya 

sekedar spesies tidak punah, melainkan 

lebih dari itu. Pada hakekatnya 

konservasi ikan adalah suatu upaya 

perlindungan, pelestarian, dan juga 

pemanfaatan ikan. Dalam praksisnya, 

konservasiikan dapat dilakukan melalui 

dua cara yaitu konservasi in situdan 

konservasi ex situ. 

Konservasi in Situ 

Konservasi in situ adalah 

perlindungan populasi dan komunitas di 

habitat alaminya. Perlindungan spesies 

bukan sekedar melindungi spesies itu 

sendiri, tetapi juga lingkungannya. Ini 

adalah bentuk konservasi yang terbaik 

mengingat satu populasi tidak dapat 

hidup sendiri. Dia memerlukan interaksi 

dengan spesies lain dan lingkungannya. 

Langkah-langkah yang ditempuh 

untuk melaksanakan konservasi in situ 

ialah: (a) pembatasan eksploitasi (alat, 

waktu, dan area); (b) pencegahan 

kerusakan lingkungan perairan; dan 

(c)penetapan daerah lindungan 

(reservat). 

 

Konservasi ex Situ 

Konservasi ex situ adalah 

perlindungan populasi di luar habitat 

alaminya. Konservasi ex situ  tidaklah 

mudah. Banyak spesies yang bila 

dibawa keluar dari habitat aslinya tidak 

mudah beradaptasi dengan lingkungan 

barunya. Upaya yang perlu dilakukan 

ialah: (a) membuat suatu kolam atau 

lingkungan perairan yang meniru 

lingkungan habitat asli spesies; 

(b)menyediakan pakan alami.   

Kedua cara konservasi tersebut 

(ex situ dan in situ) saling melengkapi. 

Bila pada konservasi ex situ spesies 

dapat tumbuh dan berkembang, maka 

sebagian individu dari populasi tersebut 

secara berkala dilepaskan ke habitat 

aslinya.  

Peta Jalan Konservasi 

Pelaksanaan konservasi baik ex 

situ maupun in situmemerlukan data 

dasar sebagai pertimbangan agar dapat 

mencapai hasil sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan.Data dasar yang 

diperlukan dalam konservasispesies 

mencakup antara lain: (a) ciri 

morfologis, (b) Distribusi dan struktur 

populasi, (c) Reproduksi dan 

pertumbuhan, (d) Perilaku, (e) Interaksi 

biotik (pemangsaan dan persaingan), 
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dan (f) Lingkungan (hayati dan nir 

hayati). 

Bagaimana cara mengumpulkan 

informasi atau data tersebut di atas? 

Pertama, pengumpulan data dan 

informasi dapat diperoleh melalui studi 

pustaka (buku, jurnal ilmiah, makalah 

teknik, serta laporan). Kedua, data 

dikumpulkan dari hasil penelitian di 

lapangan maupun di laboratorium. 

Langkah selanjutnya adalah 

kumpulan semua data dasar dipilah, 

dikelompokkan, dan dianalisis sehingga 

memberikan pemahaman menyeluruh 

lengkap dan rinci tentang ikan sasaran. 

Pemahaman ini dapat dijadikan 

landasan dan acuan dalam menetapkan 

peta jalan konservasi sumber daya ikan, 

yang melingkupi: (a) Menetapkan 

tujuan dan sasaran konservasi; (b) 

Merancang berbagai langkah-langkah 

pelaksanaan; (c) Menyiapkan sarana 

dan prasarana pendukung yang 

diperlukan; (d) Menentukan kriteria 

atau tolok ukur keberhasilan konservasi; 

serta (e) Memantau dan mengevaluasi 

hasil berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan. 

 

 

 

PENUTUP 

Masalah keanekaragaman hayati 

ikan belum banyak dipahami oleh 

sebagian masyarakat, terlebih lagi 

perihal konservasi.  Pengetahuan 

tentang ikan masih sedikit yang telah 

diungkap dan dipelajari. Berangkat dari 

titik ini, jelas masih dibutuhkan lebih 

banyak eksplorasi untuk lebih 

memahami, agar bukan hanya 

keanekaragamanikan terjaga, tetapi juga 

dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan 

masyarkat. Begitu banyaknya spesies 

yang ada di Indonesia, sayangnya dalam 

kenyataan masih sedikit spesies yang 

dimanfaatkan. 

Sungguh luar biasa bila nanti 

ikan-ikan endemik di suatu daerah dapat 

dimanfaatkan apakah sebagai ikan 

konsumsi atau sebagai ikan hias andalan 

daerah tersebut. Ketika kita mampu 

melestarikan spesies ikan dari 

kepunahan, maka itu adalah cerminan 

penghormatan kita kepada alam. Alam  

yang telah memberikan banyak 

kebaikan bagi hidup dan kehidupan kita 

 
 
 
 
 
 
 
 

63 



 Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Ikan Air Tawar  

 

 
48  Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan  
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Ali AB. 1998. Impact of fish 
introductions on indigenous fish 
population and fisheries in 
Malaysia. In: I.G. Cowx (editor): 
Stocking and introduction of fish. 
Fishing News Books, London, 
pp. 274 – 286. 

Allen GR. 1991. Field guide to the 
freshwater fishes of New Guinea. 
Christensen Research Institute, 
Madang – Papua New Guinea. 
268 p. 

Allen GR. 1998. A new genus and 
species of Rainbowfish 
(Melanotaeniidae) from fresh 
waters of Irian Jaya, Indonesia. 
Revue Française d'Aquariologie 
25 (1-2): 11-16 

Allen GR. 2001. A New Species of 
Rainbowfish (Glossolepis: 
Melanotaeniidae) from Irian 
Jaya, Indonesia. Fishes of Sahul, 
15(3): 766-775 

Allen GR, Hortle KG, Renyaan SJ. 2000. 
Freshwater fishes of the Timika 
region New Guinea. PT Freeport 
Indonesian Company, Timika. 
175 p. 

David Dudgeon, Angela H. Arthington, 
Mark O. Gessner, Zen-Khiro 
Kawabata, Duncan J. Knowler, 
Christian Leveque, Robert J. 
Naiman, Anne-Helene Prieur-
Richard, Doris Soto, Melanie L.J. 
Stiassny, Caroline A. Sulivan, 
2006. Freshwater biodiversity: 
Importance, threats, status and 
conservation challenges. 
Biological Reviews, volume 81, 
issue 2, May 2006, Pages 163-
182. e-mail: 
ddudgeon@hkucc.hku.hk 

de Beaufort LF. 1940-1962. The fishes of  
the Indo-Australian Archipelago, 
vol. 8 – 11. E. J. Brill, Leiden. 

Elvira B. 1998. Impact of introduced fish 
on the native freshwater fish 
fauna of Spain. In: Cowx IG 
(editor): Stocking and 
introduction of fish. Fishing 
News Books, London, pp. 186 – 
190. 

Froese R & Pauly D. Editors. 2013. Fish 
Base. Worl Wide Web electronic 
publication. www.fishbase.org. 
version (04/2013) 

Gorena M &Ortal R. 1999. 
Biogeography, diversity and 
conservation of the inland water 
fish communities in Israel. 
Biological Conservation 89: 1 – 
9 

Gosset C, J. Rives, J. Labonne. 2006. 
Effect of habitat fragmentation 
on spawning migration of brown 
trout (Salmo trutta L.). Ecol. 
Freshw. Fish 2006: 15: 247–254 

Hadiaty RK & Siebert DJ, 1998. Two 
new species of Osteochilus 
(Teleostei: Cyprinidae) from 
Sungai Lembang, Suag 
Balimbing Research Station, 
Gunung Leuser National Park, 
Aceh, Northwestern Sumatra. 
Revue Francaise d’Aquariologie 
Herpetologie Journal., 25 (1-2): 
1-4 

Hadiaty RK & Siebert DJ. 2001. 
Nemacheilus tuberigum, a new 
species of loach (Teleostei: 
Balitoridae) from Aceh, north-
western Sumatra, Indonesia. Bull. 
Nat. Hist. Mus. Lond. (Zool.), 67 
(2): 183-189 

Hadiaty RK & Wirjoatmodjo S. 2002. 
Studi pendahuluan biodiversitas 

64 



Lenny Syafei 

 

 
Volume 11 Nomor 1 April 2017     
 
 
 
 

dan distribusi ikan di Danau 
Matano, Sulawesi Selatan. Jurnal 
Iktiologi Indonesia 2 (2): 23 – 29 

Haryono & Tjakrawidjaja AH. 2004. The 
freshwater fishes of North 
Sulawesi. Bidang Zoologi Puslit 
Biologi LIPI, Bogor. 120 p. 

Kartamihardja ES. 2007. Spektra ukuran 
biomassa plankton dan potensi 
pemanfaatannya bagi komunitas 
ikan di zona limnetik Waduk Ir. 
H. Djuanda, Jawa Barat. 
Disertasi. Sekolah Pascasarjana, 
IPB. 137 p. 

Kottelat M, Whitten AJ, Kartikasari SN, 
Wirjoatmodjo S. 1993. Ikan air 
tawar Indonesia bagian barat 
dan Sulawesi. Periplus, 
Hongkong. 293 p + 84 plates. 

Kottelat M & Whitten T. 1996. 
Freshwater biodiversity in Asia 
with special reference to fish. 
World Bank Technical Paper 
343, 59 p. 

Kottelat M, Britz R, Hui TH, Witte KE. 
2005. Paedocypris, a new genus 
of Southeast Asian cyprinid fish 
with a remarkable sexual 
dimorphism, comprises the 
world’s smallest vertebrate. 
Proceedings of the Royal Society: 
Biological Sciences: 1 – 5 

Li S 2001. The impact of large reservoirs 
on fish biodiversity and fisheries 
in China. In: De Silva S.S. (ed.), 
Reservoir and Culture-Based 
Fisheries: Biology and 
Management. ACIAR 
Conference Proceedings 98, 
Canberra, Australia, pp. 22–28. 

McAllister DE, Craig JF, Davidson N, 
Delany S, Seddon M. 2001. 
Biodiversity Impacts of Large 

Dams. IUCN, UNEP or UNF. 68 
p. 

Ng HH, Wirjoatmodjo S, Hadiaty RK. 
2004. Kryptopterus piperatus, a 
new species of silurid catfish 
(Teleostei: Siluri-formes) from 
northern Sumatra. Ichthyol. 
Explor. Freshw. 15(1): 91-95 

Nguyen TTT & de Silva SS. 2006. 
Freshwater finfish biodiversity 
and conservation: an asian 
perspective. Biodiversity and 
Conservation 15:3543–3568 

Page LM, Hadiaty RK, Lopez JA, 
Rachmatika I, Robins RH. 2007. 
Two new species of the Akysis 
variegatus species group 
(Siluriformes: Akysidae) from 
Southern Sumatra and a 
redescription of Akysis 
variegatus Bleeker, 1846. Copeia 
(2): 292-303 

Peh KSH. 2010. Invasive species in 
Southeast Asia: the knowledge so 
far. Biodiversity Conservation, 
19: 1083–1099 

Rachmatika I. 2003. Fish fauna of the 
Gunung Halimun National Park, 
West Java. Biodiversity 
Conservation Project.126 p. 

Roberts TR. 1989. The freshwater fishes 
of western Borneo (Kalimantan 
Barat, Indonesia). California 
Academy of Sciences. 210 p  

Shoko APA, Ngowo RR, Waya RK. 
2005. Deleterious effects of non-
native species introduced into 
Lake Victoria, East Africa. Naga, 
28 (3 & 4): 27 – 32 

Simanjuntak CPH; Rahardjo MF, 
Sukimin S. 2006. Iktiofauna di 
rawa banjiran Sungai Kampar 

65 



 Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Ikan Air Tawar  

 

 
48  Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan  
 

 
 

Kiri. Jurnal Iktiologi Indonesia, 6 
(2): 75 – 78 

 

Weber M & de Beaufort LF. 1911-1936. 
The fishes of  the Indo-Australian 
Archipelago, vol. 1 – 7. E. J. 
Brill, Leiden. 

Welcomme, R.L. 1988. International 
introductions of inland aquatic 
species. FAO Fisheries Technical 
Paper, (294): 318 p. 

Xie Y, Li Z, Gregg WP, Li D. 2001. 
Invasive species in China – an 
overview. Biodiversity and 
Conservation, 10: 1317–1341 

David Dudgeon, Angela H. Arthington, 
Mark O. Gessner, Zen-Khiro 
Kawabata, Duncan J. Knowler, 
Christian Leveque, Robert J. 
Naiman, Anne-Helene Prieur-
Richard, Doris Soto, Melanie L.J. 
Stiassny, Caroline A. Sulivan, 
2006. Freshwater biodiversity: 
Importance, threats, status and 
conservation challenges. 
Biological Reviews, volume 81, 
issue 2, May 2006, Pages 163-

182. e-mail: ddudgeon@hkucc. 
hku.hk 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

 

.

 

66 



PEDOMAN PENULISAN 
JURNAL PENYULUHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 

 
 
Redaksi Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan menerima tulisan dari staf pengajar Jurusan 
Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan, dan pemerhati masalah perikanan baik 
penyuluhan, sosial, ekonomi maupun teknologi. 

1. Ruang Lingkup 
 Isi jurnal memuat hasil penelitian dalam bidang perikanan. 
 Materi meliputi : penyuluhan, sosial, ekonomi dan teknologi perikanan. 

2. Tata Cara Pengiriman Naskah 
 Naskah yang dikirim harus asli dan belum pernah dipublikasikan di media cetak lain. 
 Naskah dikumpulkan dalam bentuk print out dan/atau soft copy ke surel redaksi jurnal 

penyuluhan perikanan (jour.indoextension@gmail.com). 

3. Penyiapan Naskah 
 Bentuk naskah diketik diatas kertas A4, huruf Times New Roman 12 untuk isi naskah. 
 Panjang naskah 10-20 halaman termasuk gambar dan tabel. 
 Naskah disusun dalam urutan sebagai berikut : judul (dalam Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris), identitas penulis (nama, institusi, surel penulis korespondensi), abstrak, 
kata kunci (key word), pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, 
simpulan, persantunan (jika perlu), dan daftar pustaka. 

 Judul naskah mencerminkan isi tulisan. 
 Surel penulis korespondensi dibuat sebagai catatan kaki di bawah halaman pertama. 

Apabila penulis lebih dari satu orang, urutan penulisan nama harus mengikuti etika 
penulisan ilmiah. 

 Abstrak ditulis maksimal 250 kata, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.  
Kata kunci ditulis berdasarkan urutan abjad, diawali dengan kata berawalan huruf a. 

 Tabel hendaknya diberi judul yang jelas disertai catatan bawah secukupnya berikut 
sumbernya.  Garis mendatar (horizontal) pada tabel hanya pada kepala dan penutup 
tabel, tidak ada garis vertikal. 

 Ilustrasi gambar atau foto harus tercetak jelas supaya dapat direproduksi. 
 Kesimpulan disajikan secara ringkas dengan mempertimbangkan tujuan dan hasil. Saran 

dicantumkan apabila perlu. 
 Pustaka harus disebut dalam teks dan disusun menurut abjad sesuai dengan nama 

penulis dan urutan waktu. 
Contoh penulisan daftar pustaka 
Soekanto, S. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. CV. Radjawali Press. Jakarta. 
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