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Pendahuluan 

Papua dikenal sebagai pulau yang alamnya 

relatif belum banyak dijamah manusia. Pulau ini 

menjadi rumah bagi banyak fauna termasuk ikan. 

Salah satu ikan yang hidup di sini adalah ikan 

pelangi arfak dan dalam beberapa literatur berba-

hasa Inggris dikenal sebagai arfak rainbowfish. Di 

daerah asalnya, yaitu di sekitar daerah Prafi, ikan 

ini disebut “Anggicak” dalam Bahasa Suku Arfak 

(Hatam) dan di daerah Kebar dikenal sebagai “Wa-

djen”. 

Berdasarkan hasil penelusuran dalam daftar 

merah IUCN (The International Union for Conser-

vation of Nature) semenjak tahun 1996 sampai 

dengan tahun 2018, status konservasi ikan ini su-

dah termasuk dalam kategori rawan punah (vu-

lnerable). 

 

Morfologi dan identifikasi 

Ikan pelangi arfak memunyai bentuk tubuh 

pipih lateral (compressed). Ada dua sirip punggung 

yang terpisah oleh celah yang sempit di antaranya. 

Sirip punggung pertama terdiri atas 4-6 duri dan 

sirip punggung kedua terdiri atas satu duri di ba-

gian depan dan 12-16 jari-jari lemah di bagian be-

lakang. Sirip dada terdiri atas 13-15 jari-jari lemah. 

Sirip perut terdiri atas satu duri dan lima jari-jari 

lemah. Sirip anal terdiri atas satu duri di bagian 

depan dan 22-25 jari-jari lemah di bagian belakang. 

Sisik di bagian depan sirip punggung terdiri atas 

15-18 dan sisik di bagian pipi terdiri atas 13-17. Le-

tak mulut berada di bagian ujung depan bagian 

kepala (terminal). Perbandingan tinggi tubuh yang 

paling tinggi (TT) pada individu jantan terhadap 

panjang baku (PB) sebesar 34,0-38,7%. Ukuran pan-

jang baku maksimum sampai sekitar 80 mm. 

Karakteristik morfometrik dan meristik ikan ini 

ditampilkan dalam Gambar 1. 

 Warna secara umum lembayung muda de-

ngan garis kebiru-biruan di bagian sisi tengah 

tubuh, terdapat garis-garis tipis berwarna kuning-

oranye di antara setiap barisan sisik yang membu-

jur dan pangkal sirip ekor sebagian besar berwarna 

kekuningan. Sirip punggung kedua dengan bagian 

tepi berwarna hitam dan dibatasi dengan warna 

putih; tepi bagian atas dan bawah sirip ekor de-

ngan lintasan berwarna hitam. Pola warna ikan 
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pelangi arfak ketika masih hidup ditampilkan 

dalam Gambar 2. 

 

Gambar 1. Karakteristik morfologi ikan pelangi 
arfak 

 

 

Gambar 2. Pola warna pada individu jantan ikan 
pelangi arfak 

 

Secara genetik, kode batang dengan marka 

gen sitokrom oksidase I (COI) jenis ikan ini telah 

terdeposit di genbank dengan nomor aksesi 

KF491218-KF491235 dan The Barcode of Life Data 

(BOLD) system dengan Barcode Index Number (BIN) 

AAY9578. 

 

Persebaran dan kelimpahan 

Daerah persebaran ikan pelangi arfak terba-tas 

(endemis) di bagian timur laut Kepala Burung 

(Vogelkop), Pulau Papua. Rentang persebarannya di 

wilayah timur, mulai pada beberapa sungai di seki-

tar Manokwari (Sungai Nuni dan Pami), beberapa 

anak sungai dari Sistem Sungai Prafi (misalnya S. 

Warmare, S. Madrad, S. Subsay, S. Aimasi, S. 

Nim-bai dan S. Aimasi) dan Sistem Sungai Wariori 

sam-pai ke wilayah barat di daerah Kebar (Sungai 

Ani, Api, Atai, dan Asiti) (Gambar 3). Persebaran di 

an-tara kedua wilayah ini mencerminkan keber-

adaan dua populasi yang terpisah secara genetik, 

yaitu wilayah timur (sistem Sungai Prafi dan seki-

tarnya) dan wilayah barat (Sungai Api dan Sungai 

Ani, Ke-bar). 

 Belum ada informasi yang komprehensif me-

ngenai kelimpahan ikan endemis ini di wilayah 

persebarannya. Ada dugaan bahwa populasi ikan 

ini di habitat alami cenderung menurun, terkait de-

ngan degradasi habitatnya. 

 

Habitat dan Ekologi 

Ikan ini hidup di perairan sungai. Individu 

muda dan dewasa ditemukan pada tipe habitat 

aliran deras, lubuk, dan tepi sungai, sedangkan 

tahap perkembangan awal (telur, larva, dan ju-

wana) ditemukan hanya pada tipe habitat di bagian 

tepi yang beraliran lambat. Keberadaan individu 

dewasa ikan pelangi pada tipe habitat beraliran 

lambat di bagian tepi sungai berkaitan dengan 

aktivitas reproduksi, yaitu untuk menempelkan 

telur-telur pada vegetasi yang terendam. Dalam 

skala laboratorium, telur diletakkan pada substrat 

pemijahan dekat dengan permukaan (kedalaman di 

antara 7,3-24,3 cm dari permukaan). Tahap per-

kembangan awal yang hanya ditemukan pada tipe 

habitat di bagian tepi diduga berkaitan dengan ke-

mampuan pergerakannya yang terbatas, kelimpah-

an makroavertebrata sebagai makanannya yang le-

bih tinggi, kondisi suhu air yang lebih hangat, serta 

keberadaan bagian vegetasi yang terendam dalam 

air sebagai tempat perlindungan terhadap pemang-

saan. 
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Gambar 3. Persebaran ikan pelangi arfak 

Keterangan: tanda arsiran cokelat menunjukkan areal pemukiman, • Allen 1990, 1991, • Sabariah 2006, 

Manangkalangi et al. 2009a,b, 2010, 2014, • Binur & Budirianto 2008, • Kadarusman et al. (2012), • Survei (2005 
& 2015). 

 

Ikan pelangi arfak cenderung berada pada habitat 

dengan suhu air yang cukup dingin, kondisi air 

yang jernih, oksigen terlarut yang cukup tinggi, 

dan cenderung normal-basa. Karakteristik habitat 

ikan pelangi arfak, yang meliputi parameter fisik-

kimiawi, yaitu: suhu air (22,1-28,6 C), kekeruhan 

(<58,1 NTU), konsentrasi gas oksigen terlarut (3,2-

7,9 mg.l-1), dan pH air (6,3-8,8). 

 Ikan pelangi arfak termasuk kelompok insek-

tivora dengan komposisi makanan terutama dido-

minasi oleh larva kelompok Diptera, Epheme-

roptera, Coleoptera, dan Trichoptera. Bentuk tubuh 

yang pipih dan letak mulut memungkinkannya 

mengambil makanan berupa makroavertebrata di 

permukaan, kolom air, dan dasar perairan. 

 

Reproduksi 

Ukuran kali pertama matang kelamin pada 

ikan pelangi arfak jantan dan betina yang matang 

kelamin, yaitu: PB 23,65 mm pada individu jantan 

dan PB 25,40 mm pada individu betina. Pada ukur-

an yang dewasa, karakter seksual sekunder, mulai 

terlihat jelas terkait kecerahan warna dan tinggi 

tubuh yang lebih tinggi pada individu jantan (lihat 

morfologi dan identifikasi). Dalam skala laborato-

rium, aktivitas pemijahan berlangsung pada perio-

de pagi-siang hari. Pemijahan berlangsung secara 

berpasangan dan berlangsung sepanjang tahun de-

ngan puncaknya pada akhir musim kemarau. Jum-

lah telur dalam ovarium relatif sedikit, yaitu ber-

kisar di antara 23-1351 butir. Telur-telur ini dike-

luarkan dalam tiga atau bahkan lebih tahap pemi-

jahan. Dalam setiap tahap, pemijahan bisa berlang-

sung setiap hari selama 8-11 hari. Oleh karena itu, 

ikan ini termasuk kelompok pemijah bertahap 

(multiple spawner). Telur yang dipijahkan berukuran 

relatif besar, yaitu 1,05-1,36 mm dengan rata-rata 

1,10 mm. 
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Ancaman 

Habitat yang sesuai bagi kehidupan ikan pela-

ngi arfak sudah berkurang berkaitan dengan pe-

ngaruh dari aktifitas perkebunan kelapa sawit dan 

masyarakat lainnya yang telah mengubah hutan 

riparia di bagian tepi sungai, pencemaran, dan ma-

suknya ikan asing. Perubahan areal hutan menjadi 

perkebunan, persawahan dan permukiman menye-

babkan perubahan karakteristik parameter fisik 

dan kimiawi perairan sungai, di antaranya terkait 

dengan suhu air yang semakin meningkat dan kon-

sentrasi oksigen terlarut yang semakin menurun. 

Juga meningkatnya masukan partikel tersuspensi 

ke dalam badan sungai yang menyebabkan keke-

ruhan. Dalam ujicoba skala laboratorium ditunjuk-

kan bahwa efektivitas mencari makan ikan ini akan 

menurun, dengan meningkatnya kekeruhan 

(100,12 NTU). Selain itu, kekeruhan yang mening-

kat juga akan mengubah komposisi dan kelim-

pahan makroavertebrata sebagai makanan ikan ini. 

Menurunnya kualitas habitat ikan ini juga terkait 

limbah pengolahan kelapa sawit (palm oil milt 

effluent, POME) yang dibuang ke sistem sungai. 

Juga kemungkinan masuknya berbagai jenis pes-

tisida ke dalam sistem sungai dari areal perkebun-

an dan persawahan di sekitar sistem sungai. Be-

berapa jenis ikan asing yang berasal dari luar 

perairan tawar Papua juga telah ditemukan di ha-

bitat ikan endemik ini. Ada sekitar sembilan spe-

sies ikan asing yang ditemukan, di antaranya Ana-

bas testudineus, Aplocheilus panchax, Barbodes bino-

tatus, Channa striata, Clarias batrachus, Clarias 

gariepinus, Gambusia holbrooki, Oreochromis niloticus, 

dan Monopterus albus. Sebagian di antara spesies 

ikan asing ini termasuk dalam kelompok karnivora. 

Masuknya ikan asing ke dalam sistem sungai ini, 

kemungkinan bisa menyebabkan pemangsaan dan 

persaingan makanan serta habitat dengan ikan 

endemik ini. Salah satu bukti persaingan ini yang 

mulai terungkap, yaitu melalui informasi tumpang 

tindih relung makanan yang tinggi di antara ikan 

pelangi arfak dan Gambusia (sebesar 0,926 dalam 

skala 0-1). 

 

Upaya konservasi 

Sebagian informasi mengenai aspek biologi 

dan ekologi sebagai dasar upaya konservasi ikan 

ini in-situ telah berhasil dihimpun di antaranya: 

musim pemijahan, makanan, pertumbuhan, habi-

tat, ikan asing, dan parasit. Selain itu aplikasinya 

untuk upaya perkembangbiakan dalam penangkar-

an (breeding captivity), tingkat sintasan dan pertum-

buhan awalnya telah dicoba dilakukan dalam skala 

laboratorium. Informasi mengenai karakteristik pe-

mijahan dan pertumbuhan tahap awal ini akan 

sangat membantu keberhasilan dalam upaya pe-

nangkaran untuk perkembangbiakannya. Selain itu 

informasi ini juga terkait dengan pertimbangan 

waktu yang tepat dalam pelepasliaran di habitat 

alami, sehingga bisa memaksimalkan sintasannya 

(yaitu, terutama terkait dengan kestabilan habitat, 

suhu, dan ketersediaan makanan di alam). Upaya 

awal untuk memetakan unit pengelolaan ber-

dasarkan data genetik (COI) telah mulai dilakukan. 

 Walaupun informasi mengenai aspek biologi 

dan ekologi ikan endemik ini sudah mulai terung-

kap, namun masih perlu adanya kajian mengenai 

kelimpahan populasi ikan endemik ini di berbagai 

sungai. Juga masih perlu adanya kajian yang lebih 

komprehensif mengenai dampak keberadaan ikan 

asing, tidak hanya terkait dengan aspek makanan 

saja, tetapi juga tingkah laku lainnya, misalnya 

terkait dengan aktivitas pemijahan yang bisa 

mengganggu keberadaan ikan pelangi arfak. Juga 

perlu adanya kajian mengenai mekanisme pengen-

dalian populasi ikan asing di perairan. 
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 Dalam kaitannya dengan kebijakan, informasi 

biologi dan ekologi yang telah ada perlu diim-

plementasikan sebagai dasar pengambilan kepu-

tusan dari berbagai pemangku kebijakan (stake-

holder) dalam upaya konservasi in-situ dan ex-situ 

ikan endemik ini. Berbagai kebijakan di antaranya 

terkait dengan perlu adanya mekanisme pengon-

trolan terhadap perdagangan spesies asing (melalui 

mekanisme akuakultur dan ikan hias), penegakan 

aturan mengenai batasan zona penyangga (sem-

padan) sungai. Selain itu, perlu upaya mendorong 

potensi pengembangannya menjadi ikan hias. 

 Implementasi program-program untuk me-

ningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti 

penting kelestarian biota perairan, termasuk spe-

sies ikan endemik ini yang berpotensi sebagai pe-

ngendali hayati (biokontrol) larva nyamuk. Perlu 

adanya upaya perlindungan habitat alami yang 

masih tersedia dan restorasi habitat yang telah ru-

sak. 

 

Peran penting ikan pelangi arfak 

Ikan pelangi arfak adalah salah satu kompo-

nen dalam rantai makanan di sistem sungai Prafi 

dan di daerah Kebar. Selain itu, ikan ini memiliki 

pola warna yang cerah dan berukuran relatif kecil 

sehingga berpotensi sebagai ikan hias. Juga ikan ini 

berpotensi sebagai pengendali hayati larva nya-

muk. Dalam beberapa penelitian sebelumnya, ke-

lompok ikan pelangi (Melanotaeniidae) berperan 

sebagai hewan uji dalam berbagai kepentingan, di 

antaranya berkaitan dengan pengaruh bahan pen-

cemar, misalnya pestisida, logam berat, senya-wa 

hidrokarbon, dan kekeruhan air. 
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