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Pendahuluan 

Marosatherina ladigesi adalah salah satu komo-

ditas ikan hias asli Indonesia yang telah diper-

dagangkan ke luar negeri. Ikan ini termasuk dalam 

kelompok ikan pelangi Sulawesi atau dikenal de-

ngan Celebes rainbow fish yang merupakan ikan en-

demik Sulawesi.  

Masyarakat setempat mengenalnya dengan 

nama lokal ikan beseng-beseng. Pemberian nama 

spesies Marosatherina ladigesi merupakan peru-

bahan nama dari Telmatherina ladigesi, karena 

ditemukan di daerah Maros maka diberi nama 

Marosatherina. Ikan yang menjadi target tangkapan 

sebagai ikan hias adalah ikan jantan karena memi- 

 

liki pola warna dan penampilan yang menarik 

(Gambar 1).  

Keberadaan ikan M. ladigesi telah mengalami 

tekanan akibat aktivitas antropogenik seperti pe-

nangkapan berlebihan menggunakan alat tangkap 

yang merusak lingkungan (racun), penggunaan 

pestisida, pencemaran dan pengerukan pasir di ha-

bitat ikan ini (Andriani 2000, Nasution 2006, 

Hadiaty 2007, Said 2017). Saat ini, status konservasi 

ikan M. ladigesi berada dalam kategori rentan ter-

hadap kepunahan (vulnerable) D2 versi 3.2 tahun 

2019 yang terdaftar pada “Red List of Threatened 

Species”.  

Aktivitas antropogenik di habitat ikan M. ladi-

gesi dapat menjadi ancaman kepunahan bagi po-

pulasi ikan ini dan untuk menjaga populasi maka 

sangat perlu dilakukan pelestarian ikan endemik 

air tawar Sulawesi. Pada gilirannya keberadaan 

dan pemanfaatan ikan ini tetap berkelan-jutan. 

Gambar 1. Ikan Marosatherina ladigesi di perairan Sulawesi Selatan 
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Morfologi 

 Ikan M. ladigesi memiliki bentuk tubuh dan 

warna yang menarik. Pola pewarnaan yang dimi-

liki bervariasi pada setiap bagian tubuh menye-

rupai pelangi. Bagian gurat sisi memiliki warna 

hijau biru pelangi yang memanjang dari bagian tu-

tup insang hingga batang ekor. Bagian siripnya 

masing-masing memiliki tiga warna berbeda yaitu 

hitam, kuning, dan transparan. Bentuk tubuh dan 

ukuran ikan M. ladigesi dapat mencapai 8 cm (Said 

et al. 2011). Ikan ini dapat dibedakan jantan dan 

betina (dimorfisme seksual) (Gambar 2). Perbe-

daan nyata dapat dilihat pada ukuran sirip ikan 

jantan yang lebih panjang dibandingkan sirip ikan 

betina.  

 

Habitat dan Persebaran 

M. ladigesi merupakan spesies ikan endemik 

satu-satunya dari famili Telmatherinidae yang ha-

bitat alaminya berada di sungai. Ikan ini lebih 

banyak ditemukan di bagian pinggir dan lubuk 

sungai yang memiliki pola aliran yang lambat. 

Ikan M. ladigesi di Perairan Sulawesi Selatan ter-

sebar di beberapa daerah yaitu Kabupaten Maros, 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabu-

paten Gowa, Kabupaten Bone dan Kabupaten 

Soppeng (Andriani 2000, Hadiaty 2007, Said et al. 

2011, Jayadi 2016, Said 2017, Nasyrah et al. 2019) 

dan hanya dijumpai di beberapa sungai saja. Bebe-

rapa sungai di Daerah Aliran Sungai Maros dan 

Wallanae-Cenrana yang merupakan habitat M. 

ladigesi dapat dilihat pada Gambar 3.  

Informasi mengenai kelimpahan ikan ini di 

habitat alaminya di Sulawesi Selatan belum ba-

nyak dikaji. Namun, beberapa kajian dan infor-

masi masyrakat serta eksportir bahwa ikan M. ladi-

gesi semakin sulit ditemukan di habitat alaminya 

yakni di sungai Maros. 

 

 Kondisi Habitat dan Ancaman 

 Endemisitas dan keanekaragaman yang ting-

gi sekarang terancam oleh berbagai aktivitas 

antropogenik yang berdampak negatif, terutama 

kegiatan yang mengakibatkan degradasi habitat 

atau bahkan mengakibatkan lenyapnya habitat 

ikan air tawar. Setiap ikan memiliki karakteristik 

habitat berbeda-beda dalam siklus kehidupannya 

sehingga sangat bergantung kepada lingkungan. 

Kegiatan antropogenik di habitat ikan M. ladigesi 

dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Ikan beseng-beseng (Marosatherina ladigesi) betina (atas)  

    dan jantan (bawah) di perairan Sulawesi Selatan  
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              Sungai Camba                 Sungai Sanrego 

 
                Sungai Assanae                Sungai Batu Puteh 

DAS Wallanae-Cenrana 

 

 
            Sungai Pattunuang    Sungai Bantimurung 

DAS Maros 

Gambar 3. Habitat ikan Marosatherina ladigesi 

  
Aktifitas antropogenik yang menjadi anca-

man adalah penambangan pasir, pencemaran, 

penggunaan pestisida dan kegiatan penangkapan 

yang merusak lingkungan (Andriani 2000, Hadiaty 

2007). Beberapa hasil penelitian menjelaskan bah-

wa telah terjadi ketidakseimbangan populasi ikan 

M. ladigesi jantan dengan betina di perairan tawar 

Sulawesi Selatan (Hadiaty 2007, Jayadi et al. 2016). 

Ketidakseimbangan tersebut akibat dari ikan 

jantan lebih banyak jumlahnya yang ditangkap se-

bagai ikan hias.  

Salah satu fungsi dari pasir di dasar sungai 

adalah untuk menghambat laju aliran air khusus-

nya saat memasuki puncak musim penghujan 

yang menyebabkan debit air meningkat. Debit air 

sungai yang meningkat mengakibatkan laju aliran 

yang meningkat pula sehingga jika tidak ada peng-

hambat yang dapat mengurangi laju alirannya, 

maka dikhawatirkan akan menyebabkan kerusa-

kan di sepanjang aliran sungai tersebut. Kerusakan 

ini akan berdampak pada degradasi habitat ikan 

M. ladigesi. Selain itu, ikan ini menyukai habitat 

pasir, kerikil, hingga batu besar yang juga 

merupakan habitat bagi makroinvertebrata yang 

dimanfaatkan oleh ikan sebagai makanan.  
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                             Penggunaan pestisida        Penangkapan ikan 

Gambar 4. Aktivitas antropogenik di habitat M. ladigesi 

   

Penambangan pasir akan memengaruhi ha-

bitat makro-invertebrata yang merupakan makan-

an utama ikan M. ladigesi (Andriani 2000, Nasyrah 

et al. 2019) sehingga nantinya akan berpengaruh 

terhadap penurunan populasi ikan ini di alam.  

Beberapa habitat ikan M. ladigesi di kanan dan 

kiri sungai adalah lahan pertanian sehingga pes-

tisida dan insektisida masih sering digunakan. Pes-

tisida dan insektisida adalah zat yang digunakan 

untuk mengendalikan hama termasuk serangga, 

gulma air, penyakit tanaman, dan siput air.  Hal ini 

dapat berakibat pada sintasan organisme seperti 

serangga dan gulma air yang daur hidupnya se-

bagian pada fase bentik di sungai dan akan ber-

ujung pada penurunan populasi ikan. Hal ini 

berkaitan dengan beberapa kebiasaan makan ikan 

di sungai terutama M. ladigesi yang memanfaatkan 

bentos sebagai sumber makanan.  

Perairan sungai menjadi salah satu tempat ak-

tivitas penangkapan yang tidak selektif khususnya 

dengan cara setrum dan beberapa jenis racun. 

Penangkapan ikan M. ladigesi yang semakin me-

ningkat dan dibarengi dengan penangkapan yang 

merusak lingkungan membuat ikan tidak mem-

punyai kesempatan untuk tumbuh dan berepro-

duksi. Konsekuensinya adalah penurunan popu-

lasi, ukuran ikan yang tertangkap dan hasil tang-

kapan yang semakin menurun.  Beberapa spesies 

ikan asing juga ditemukan di sungai habitat ikan 

M. ladigesi.  
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 Berdasarkan penelitian Nur et al. (2019) 

meng-ungkap keberadaan beberapa ikan asing di 

Daerah Aliran Sungai Maros. Ikan asing tersebut 

dian-taranya adalah Osteochilus vittatus, 

Barbonymus gonionotus, Anabas testudineus, 

Oreochromis niloticus, Trichogaster trichopterus, 

Channa striata, Clarias bactrachus dan Cyprinus 

carpio. Penelitian yang mengungkap dampak 

spesies asing terhadap spesies asli khususnya ikan 

M. ladigesi  di wilayah tersebut belum terungkap. 

Namun, masuknya ikan asing ke ekosistem sungai 

dikhawatirkan akan menyebabkan pemangsaan 

dan persaingan makanan serta habitat terhadap 

spesies asli di sungai tersebut. Salah satu ancaman 

utama keane-karagaman hayati adalah introduksi 

spesies asing yang berpotensi menjadi invasif telah 

dikaji oleh beberapa peneliti (Wargasasmita 2005, 

Hermoso et al. 2011, Arthington et al. 2016, Syafei & 

Sudinno 2018).   

 

Penutup  

Ikan M. ladigesi atau ikan pelangi Sulawesi 

masih bisa tetap menjadi komoditas ikan hias po-

pular yang terus dimanfaatkan khususnya para 

eksportir dan pecinta ikan hias, namun salah satu 

untuk tetap menjaga keanekaragaman genetik 

ikan ini di alam maka habitatnya harus dijaga. Per-

lu adanya upaya perlindungan ikan M. ladigesi di 

habitat alaminya (konservasi in situ) di beberapa 

sungai di Sulawesi Selatan karena ancaman akan 

kepunahan selalu menjadi kekhawatiran.  
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