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RINGKASAN 

Di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung dan Cisadane terdapat banyak Situ atau 

danau kecil yang luasnya kurang dari 10 Km2
• Situ-situ tersebut terdapat di beberapa kota 

besar yang padat penduduknya seperti Bogor, Jakarta dan Tangerang, termasuk Depok. 

Seiring dengan perkembangan kota yang pesat telah terjadi alih fungsi pada beberapa Situ 

yang terdapat di dalam kedua DAS tersebut yang turut pula mempengaruhi sistim ekologi 

perairannya. Dari hasil penelitian di satu sungai dan beberapa Situ yang termasuk ke dalam 

DAS Ciliwung telah diperoleh 9 jenis krustasea, 23 jenis ikan, 5 jenis amfibi dan 20 jenis 

reptil. Sedangkan dari berbagai Situ di DAS Cisadane ditemukan 6 jenis krustasea, 31 jenis 

ikan, 8 jenis amfibi dan 24 jenis reptil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa jenis 

krustasea, ikan, amfibi dan reptil yang tidak ditemukan di sungai-sungai yang diteliti pada 

tahun 2009 dijumpai pada penelitian di berbagai Situ pada tahun 2010 ini; selain itu ada 

beberapa jenis krustasea dan ikan yang sudah tidak ditemukan di Situ lagi. Beberapa jenis 

fauna asing krustasea, ikan, amfibi dan reptil juga ditemukan pada kedua DAS yang diteliti. 

Keberadaan fauna asing telah turut pula mengganggu keberadaan fauna asli. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa jenis krustasea dan ikan telah 

punah; sedangkan untuk amfibi dan reptil belum dapat diketahui karena ini adalah penelitian 

pertamanya di Situ-situ pada kedua DAS tersebut. Secara umum jumlah jenis fauna tiap taxa 

yang diteliti di seluruh perairan umum dalam DAS Ciliwung lebih sedikit daripada yang 

terdapat di DAS Cisadane. Laju kehilangan jenis krustasea dan ikan di berbagai Situ dalam 

DAS Ciliwung adalah sebesar 60% dan 84.5%; sedangkan di DAS Cisadane laju kehilangan 

jenis krustasea dan ikan sebesar 20% dan 74,4%. Kehilangan keanekaragaman biota perairan 

di seluruh perairan umum dalam DAS Ciliwung juga lebih besar daripada yang ada di DAS 

Cisadane terutama untuk ikan. Kepunahan berbagai fauna air tersebut disebabkan karena 

adanya perubahan fungsi Situ dan buruknya kualitas air Situ akibat buangan limbah rumah 

tangga. Beberapa Situ bahkan telah hilang menjadi sa wah, tegalan, perumahan dan jalan to!. 
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PRAKATA 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pesatnya laju pertumbuhan kota dan 

adanya konversi pemanfaatan laban di sekitar DAS menyebabkan perubahan yang sangat 

besar dalam sistem ekologi DAS tersebut. Hal ini pula yang terjadi dengan luas di DAS 

Ciliwung dan Cisadane, semakin lama arealnya terhimpit oleh perkembangan akan 

kepentingan penduduk. Beberapa Situ yang termasuk ke dalam dua DAS tersebut telah 

berubah fungsi dan bahkan beberapa telah hilang menjadi kebun sayur, tegalan atau 

perumahan penduduk. Padahal, data-data mengenai berapa besar potensi akan sumber daya 

hayati dan kelimpahan jenisnya pada perairan tergenang tersebut belum diketahui secara 

lengkap. 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang 

status keanekaragaman hayati terkini, baik struktur maupun komposisi jenis dari berbagai 

biota perairan seperti krustasea, ikan, dan herpetofauna yaitu amfibi dan reptil. Studi 

keanekaragaman biota perairan dan herpetofauna tahun 2010 ini dikhususkan pada berbagai 

Situ yang terdapat di dalam DAS Ciliwung dan Cisadane. Semua data yang diperoleh 

dianalisa untuk memperoleh data kualitatif fauna, peta sebaran dan data kuantitatif mengenai 

laju kehilangan keanekaragaman tiap takson yang diteliti. Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai dasar kebijaksanaan yang akan diambil untuk merehabilitasi DAS 

Ciliwung dan Cisadane, konservasi dan pemanfaatan sumber daya hayatinya secara lestari 

dan berkesinambungan. 

Cibinong, November 2010 

Tim Peneliti 
I. Dr. Ir. Daisy Wowor, M.Sc (Pengusul) 
2. Dra. Renny Kumia Hadiaty 
3. Drs. lrvan, M.Si 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perencanaan sekitar daerah aliran sungai (DAS) telah menjadi prioritas utama 
dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan tata ruang wilayah. Konsep perencanaan 
dan pengelolaan kawasan tersebut semata-mata harus berfungsi untuk meningkatkan 
kualitas lingkungan. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, 
pesatnya laju pertumbuhan kota dan adanya konversi pemanfaatan lahan sekitar DAS 
menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam sistem ekologi di area DAS tersebut. 
Adanya perubahan tersebut, secara langsung dapat mempengaruhi habitat alami bagi 
populasi fauna asli yang tinggal dan akan mengancam status keberadaannya. Hal ini 
pula yang terjadi dengan luas di DAS Ciliwung dan Cisadane, semakin lama arealnya 
terhimpit oleh perkembangan akan kepentingan penduduk. Padahal, data-data mengenai 
berapa besar potensi akan sumber daya hayati dan kelimpahan jenisnya bel urn diketahui 
secara lengkap. 

Kebanyakan survei yang dilakukan pada DAS Ciliwung dan Cisadane, lebih 
diutamakan dari penelitian fisik dan kandungan air di dalamnya (Hadikusumah, 2008; 
Suyarso, 2008; Suryono dkk, 2009). Akan tetapi penelitian khusus tentang 
keanekaragaman jenis akuatik dan herpetofauna yang terdapat di kedua DAS tersebut 
belum banyak dilakukan (Hadiaty, 2003; Sudarso dkk, 2009; Wowor dkk, 2009). 
Penelitian fauna akuatik, khususnya ikan di wilayah perairan Indonesia telah dimulai 
sejak tahun 1653 oleh Johannes Nieuhof yang menjadi perwakilan eksplorasi dan 
komisi diplomatik dari Nederlansche Oost-Indische Company di Timur jauh dan China. 
Sebagian besar koleksi Nieuhof dilakukan di Batavia (=Jakarta) dan sekitarnya. 
Beberapa peneliti meneruskan pekerjaan ini, diantaranya Heinrich Kuhl dan Johan 
Conraad van Hassett yang hanya bertahan kurang dari tiga tahun. Setelah itu banyak 
peneliti lain yang meneliti perairan Indonesia, namun yang paling banyak kontribusinya 
adalah Pieter Bleeker (Roberts, 1989). Penelitiannya yang sebagian besar dilakukan di 
sekitar Batavia ban yak memperoleh jenis-jenis baru. 

Dari hasil penelitian pada awal sampai dengan pertengahan abad ke-20 telah 
tercatat 18 jenis krustasea asli dan 187 jenis ikan asli dari DAS Ciliwung serta 23 jenis 
krustasea asli dan 135 jenis ikan asli dari DAS Cisadane (Holthuis, 1950; Wowor dkk, 
2009). Data terakhir koleksi fauna air yang ada di MZB menunjukkan bahwa sejak 
sekitar 24 tahun yang lalu beberapajenis krustasea dan ikan telah tidak dapat ditemukan 
lagi pada kedua DAS tersebut. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti 
Puslitbang Biologi, di DAS Cisadane (Rachmatika, 2003) dan DAS Ciliwung pada 
tahun 1991-1992. Penelitian di DAS Ciliwung berhasil memperoleh 19 jenis ikan asli, 
sedang pada jaman sebelum merdeka ditemukan 44 jenis (Whitten dkk, 1999). Sejarah 
penelitian dan potensi pengembangan fauna ikan asli Jabodetabek di areal situ-situ 
diteliti dan dilaporkan oleh Hadiaty (2003). 

Data herpetofauna yang tercatat di koleksi MZB, Bidang Zoologi, Puslit Biologi
LIPI meliputi 62 jenis reptil dan 19 jenis amfibia. Kisaran tahun pengkoleksian 
spesimen dari tahun 1903 sampai 1986. Disamping itu, tercatat pula di daerah Posata 
dan Sudimanik, Propinsi Banten pemah ditemukan jenis "cacing berkepala" Ichthyophis 
hypocyaneus (Javan Caeci/lian). Jenis dari kelas amfibia ini sejak deskripsi pertamanya 
kira-kira 175 tahun yang lalu belum pemah diketahui kembali keberadaannya, sehingga 
jenis ini dapat digolongkan kedalam jenis endemik Pulau Jawa (Iskandar, 1998). 
Dengan demikian, sampai saat ini tidak dapat diketahui kajian mengenai hilangnya 
biodiversitas fauna tersebut di habitat aslinya. 
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1.2. Permasalahan 

Telah diketahui bahwa pada waktu lampau DAS Ciliwung dan Cisadane kaya 
akan keanekaragaman biota perairannya. Sungai Ciliwung beserta anak-anak sungainya 
mengalir dengan berawal dari kompleks Pegunungan Gede-Pangrango di selatan Bogor 
yang selanjutnya melewati beberapa kota yang padat penduduk:nya seperti Bogor, 
Depok dan Jakarta. Sedangkan Sungai Cisadane dan anak-anak sungainya juga 
mengalir dan berawal dari selatan Bogor tetapi dari kompleks Pegunungan Halirnun
Salak yang selanjutnya melewati Bogor dan bermuara di Kabupaten Tangerang yang 
juga padat penduduknya. Dengan Iajunya pembangunan dan kian meningkatnya 
aktivitas manusia di sepanjang kedua DAS tersebut telah berakibat pada keberadaan dan 
kehidupan fauna aimya. Adanya perubahan tersebut dalam skala ekosistem secara 
langsung telah mempengaruhi habitat alami bagi populasi fauna asli yang tinggal dan 
akan mengancam status keberadaannya. 

Tutupan lahan DAS Ciliwung terns berkurang. Di DAS Ciliwung, tutupan lahan 
dari 7.01% pada tahun 2000 menjadi 2.42% pada tahun 2008 (Kantor Menteri Negara 
Lingkungan Hid up), padahal tutu pan lahan yang ideal adalah minimal 30 persen. 
Pembukaan lahan khusus untuk pemukiman meningkat dengan amat tajam, dari 20.93% 
pada tahun 2000 menjadi 68.53% yang setara dengan 35.750 jiwa pada tahun 2008. 
Berdasarkan citra satelit tahun 2005, hanya tertinggal 7.3% hutan di sekitar Sungai 
Cisadane. Berdasarkan pantauan, hulu DAS Cisadane yang kondisi hutannya masih 
baik hanya ada di daerah yang dikelola oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak, 
yaitu sekitar 50%. 

Perubahan tutupan Iahan di wilayah DAS mengubah debit air sungai, yaitu 
menjadi amat besar ketika musim hujan dan berkurang besar ketika musim kemarau. 
Mau tidak mau kondisi perairan yang sedemikian tersebut berpotensi untuk mengubah 
kehidupan fauna yang berada di sungai. Hal tersebut ditambah lagi dengan pencemaran 
air sungai yang berasal dari rumah tangga dan industri di tepi sungai. Kerusakan 
lingkungan sungai ditandai dengan punahnya biota perairan. Hasil penelitian W owor 
dkk (2009) menunjukkan bahwa beberapa jenis krustasea, moluska dan ikan telah 
punah; sedangkan untuk amfibi dan reptil belum dapat diketahui karena ini adalah 
penelitian pertamanya di DAS Ciliwung dan Cisadane. Laju kehilangan jenis krustasea, 
moluska dan ikan di DAS Ciliwung pada tahun 2009 adalah sebesar 66. 7%, 66.7% dan 
92.5% secara berturut-turut. Sedangkan I<Uu kehilangan jenis krustasea, moluska dan 
ikan di DAS Cisadane pada tahun 2009 adalah sebesar 39.1%, 35.7% dan 75.6% secara 
berturut-turut. Dalam upaya menyelamatkan dan mengkonservasikan biota perairan ini 
maka harus diciptakan pendekatan dan diperlukan pengelolaan DAS secara terpadu, 
menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan Iingkungan dengan mempertirnbangkan 
DAS sebagai suatu unit yang utuh. Dengan demikian bila terjadi suatu penurunan atau 
hilangnya biota di suatu danau akibat adanya kekeringan air, pengurukan (penimbunan) 
areal atau degradasi wilayah dapat dilakukan pemulihan biota melalui restocking dari 
daerah danau-danau lainnya. 

Hal ini berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan manusia Indonesia secara 
umum dan pemanfaatan sumber daya alamnya yang terkandung secara lestari. Hal ini 
pula yang terjadi dengan luas di DAS Ciliwung maupun di DAS Cisadane, semakin 
lama arealnya terhirnpit oleh perkembangan akan kepentingan penduduk. Padahal, data
data mengenai berapa besar potensi akan sumber daya hayati dan kelimpahan jenisnya 
belum diketahui secara lengkap. Pemahaman yang menyeluruh atas kekayaan jenis 
fauna akuatik pada masa sekarang dan lampau akan menjadi dasar pengembangan 
sungai, situ, rawa dan danau pada masa depan, baik berupa rehabilitasinya maupun 
pemanfaatannya yang secara berkesinambungan. 
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1.3. Hipotesa 

Status keanekaragaman biota perairan dan herpetofauna di DAS Ciliwung dan 
Cisadane dipengaruhi oleh lajunya berbagai perubahan fisik maupun kimiawi daerah 
aliran sungai tersebut sebagai akibat ulah berbuatan manusia yang mendiami daerah 
aliran sungai tersebut. Selain kedua hal tersebut di atas, dengan adanya introduced 
species yang dilepas oleh manusia atau secara tidak sengaja masuk ke dalam perairan 
juga akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan biota aslinya. Makin tinggi 
perubahannya, makin tinggi pula laju kehilangan keanekaragaman biota aslinya 
(biodiversity loss). 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Daerah aliran sungai (DAS) atau disebut juga daerah tangkapan air adalah daerah 
tempat tertampungnya air yang berasal dari hujan yang akhirnya akan mengalir ke suatu anak 
sungai tertentu yang selanjutnya mengalir dan bergabung dengan sungai induk menuju laut. 
Di dalam suatu DAS terdapat perairan pedalaman yaitu semua badan air yang ada di daratan. 

Ada dua macam perairan pedalaman, yaitu perairan yang mengalir (!otic water) dan 
perairan yang menggenang (lentic water). Contoh perairan yang mengalir antara lain adalah 
sungai beserta anak-anak sungainya, kana! dan selokan; sedangkan contoh perairan yang 
menggenang antara lain adalah situ, rawa, danau, waduk, telaga dan embung (Suwignyo, 
2003). Berdasarkan ekologi badan-badan air ini dibedakan ke dalam dua katagori, yaitu 
perairan dengan ekosistem tertutup dan perairan dengan ekosistem terbuka. Perairan 
ekosistem terbuka yang sering juga disebut sebagai perairan urn urn sangat dipengaruhi oleh 
lingkungan sekitarnya. Sungai dan anakannya termasuk ke dalam perairan ekosistem terbuka 
mengalir, sedangkan perairan ekosistem terbuka menggenang terdiri dari rawa, danau alami 
(termasuk situ) dan danau buatan seperti waduk. 

Di Jawa Barat, danau yang berkuran kecil disebut "Situ". Situ memiliki banyak fungsi, 
antara lain sebagai pengendali banjir, irigasi, turisme, pemasok kebutuhan air domestik dan 
perikanan. Lebih dari 200 situ terdapat di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bogor 
(termasuk Depok), Bekasi dan Tangerang yang memiliki luasan antara 1 sampai 160 hektar 
atau kurang dari 10 Km2 (Anonim dalam Sulastri dkk, 2008). 

Di berbagai wilayah Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi dan terutama DKI Jakarta telah 
berkembang berbagai macam industri dengan pesat. Sebagai konsekuensi pertumbuhan 
industri sedikit banyak telah terjadi perubahan pola penggunaan lahan. Menurut Roemantyo 
dkk (2003), jika dibandingkan dengan tahun 1922-1943 ada sekitar 42% lahan basah atau 
areal perairan tergenang yang berupa situ dan rawa di Jabodetabek yang telah berubah fungsi 
menjadi daratan dan digunakan sebagai lahan pemukiman dan industri. Dari data yang 
diperoleh dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane - Departemen Pekerjaan 
Umum diketahui bahwa pada tahun 2008 di Jabodetabek tercatat sebanyak 185 situ, 20 
diantaranya hilang menjadi areal pemukiman, jalan tol, sawah dan tegalan. DAS Ciliwung 
dan Cisadane ini juga mewakili gambaran umum kondisi berbagai DAS di Indonesia yang 
menunjukkan degradasi pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. 

Tumbuhnya berbagai industri di Jabodetabek menyebabkan daerah ini harus 
mendatangkan tenaga kerja dari berbagai daerah sehingga menjadikan Jabodetabek sebagai 
kawasan urbanisasi yang secara tidak langsung juga memerlukan areal lahan untuk 
pemukiman. Sebagai akibatnya kebutuhan lahan untuk lokasi pabrik dan pemukiman 
meningkat, kebutuhan air bersih untuk industri dan rumah tangga meningkat dan juga 
menjadikan sampah industri dan sampah rurnah tangga turut rneningkat. 

Dampak langsung dari pencernaran air serta rusaknya lingkungan perairan karena 
sebab-sebab yang lain sebenamya sudah lama dirasakan karena sejurnlah ikan yang 
seharusnya ada di kawasan Jabodetabek telah menurun tajam bahkan beberapa jenis sudah 
tidak diternukan lagi (Hadiaty, 2003). Dari hasil penelitian tahun 2009 (Wowor dkk) 
diketahui bahwa sebanyak 92.5% ikan asli sungai Ciliwung dan anak-anak sungainya telah 
hilang. Sedangkan ikan asli sungai Cisadane dan anak-anak sungainya telah menyusut 
sebanyak 75.6% 
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BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT 

3.1. Tujuan 

• 

• 

• 

Memperoleh informasi status keanekaragaman biota perairan (krustasea dan ikan) dan 
herpetofauna (amfibi dan reptil) di berbagai Situ di DAS Ciliwung dan Cisadane 
terkini. 
Membandingkan data yang diperoleh dari Situ dengan data yang telah diperoleh dari 
berbagai sungai di DAS Ciliwung dan Cisadane. 
Membandingkan data terakhir keanekaragaman hayati dengan berbagai data terdahulu 
yang terkumpul selama ini untuk diketahui besarnya kehilangan keanekaragaman 
biotanya (biodiversity loss) sebagai dampak lajunya pembangunan. 

3.2. Manfaat 

• Mendapatkan data sebaran, habitat dan prospek pengembangan jenis biota perairan dan 
herpetofauna DAS Ciliwung dan Cisadane terkini dengan lebih lengkap. 

• Data dasar yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan 
DAS Ciliwung dan Cisadane secara menyeluruh, merehabilitasi sungai dan badan 
perairan umum lainnya serta usaha konservasi berbagai biota perairan dan herpetofauna 
yang mendiaminya. 

BAB 4 METODOLOGI 

4.1. Persiapan bahan dan instrumentasi penelitian: 
• Mengumpulkan bahan pustaka mengenai biota perairan (krustasea dan ikan) serta 

herpetofauna (amfibi dan reptil) dari berbagai Situ yang terdapat di dalam DAS 
Ciliwung dan Cisadane. 

• Menyiapkan inforrnasi dan penentuan daerah-daerah target pengamatan di DAS 
Ciliwung dan Cisadane yang berada di Kabupaten Bogor, Kota Administratif 
Depok, DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. 

• Mendapatkan data berbagai Situ yang terdapat di DAS Ciliwung dan Cisadane 
dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane, Departemen Pekerjaan 
Urn urn. 

• Alat dan bahan yang diperlukan untuk pengamatan: electro fishing, tray net, seine 
net, GPS, kamera digital, mikroskop, alkohol 95%, formalin 40%, kertas label dan 
botol koleksi berbagai ukuran. 

4.2. Metoda penelitian: 
• Lokasi pengamatan adalah berbagai Situ ( danau kecil, yang Iuasnya kurang dari 

1 0Km2
) yang dibagi ke dalam 3 katagori yang mewakili daerah hulu, tengah dan 

hilir. 
• Cara pengkoleksian spesimen berdasarkan metode standar koleksi untuk setiap 

takson. 
• Khusus untuk pemantauan jenis amfibia dilakukan melalui metode sampling 

plating dan searching (Heyer et al., 1994; Halliday, 1996) yang disesuaikan 
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dengan bentuk Situ. Herpetofauna yang ditemukan diinventarisasi, diidentiflkasi 
dan dihitung jumlah jenis dan banyak individu setiap jenisnya. Metode 
ekonometrik juga diterapkan untuk mengetahui dampak dari kebijakan 
pembangunan yang ada terhadap kinerja DAS dalam sektor 
kehutanan/perkebunan, pertanian, dan sumber daya air dengan mewawancarai 
penduduk di sekitar lokasi pengamatan. Selain itu variabel-variabel tambahan 
seperti infrastruktur (jalan kampung, jalan raya atau jalan AKAP), infrasarana 
(seperti permukiman, sekolah, dan rekreasi), pertanian serta investasi di sektor 
sumber daya air turut pula direkam. 

• Di lapangan, spesimen krustasea diawetkan dalam alkohol 95%, sedangkan 
spesimen ikan dan herpetofauna diawetkan dalam formalin 4%. Selanjutnya 
semua jenis spesimen disimpan di Balai Zoologi secara permanen di dalam larutan 
alkohol 70%. 

• Mencatat hasil pengamatan (observing) langsung tanpa mengkoleksi spesimen. 
• Wawancara dengan penduduk daerah lokasi penelitian mengenai status dan 

kelimpahan jenis biota perairan dan herpetofauna pada masa dahulu dan saat ini. 
• ldentiflkasi spesimen yang diperoleh berdasarkan karakter morfologi. Spesimen 

krustasea diidentiflkasi berdasarkan Holthuis (1950), Bott (1970), Chace & Bruce 
(1993), Horwitz (1995), Ng & Tan (1999), Cai (2004) dan Wowor (2004), 
spesimen ikan diidentifikasi berdasarkan Weber & de Beaufort ( 1916), Roberts 
(1989), Kottelat (1993) dan Kullander (2003), sedangkan spesimen herpetofauna 
diidentiftkasi berdasarkan De Rooij (1915, 1917) dan Iskandar (1998). 

4.3. Proses yang telah dilaksanakan: 
• Sampel biota dikoleksi dari satu anak sungai Ciliwung dan 12 Situ yang termasuk 

ke dalam DAS Ciliwungyang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 18 
Mei 2010. Daerah pengambilan sampel contoh adalah Kabupaten Bogor dan Kota 
Administratif Depok di Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi DKI Jakarta. 

• Hal yang sama dilakukan pula di 34 Situ yang termasuk ke dalam DAS Cisadane 
pada tanggal 20 September sampai dengan 1 Oktober 2010. Daerah pengambilan 
sampel contoh adalah Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten 
Tangerang di Provinsi Banten. 

• Pemotretan habitat dan spesimen hidup di lapangan. 
• Identifikasi dan analisa data untuk setiap takson terpilih dilakukan di laboratorium 

Karsinologi, lkhtiologi dan Herpetologi. 
• Mempelajari spesimen krustasea, ikan, amfibi dan reptil asal berbagai Situ dalam 

DAS Ciliwung dan Cisadane yang sudah tersimpan dikoleksi Bidang Zoologi. 
• Studi literatur (penelusuran pustaka) mengenai krustasea, ikan, amfibi dan reptil 

yang ada di berbagai situ dalam DAS Ciliwung dan Cisadane pada masa lampau. 
• Analisa data untuk melihat besar dan lajunya hilangnya keanekaragaman hayati 

(biodiversity loss). 
• Penulisan draft ilmiah. 
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BAB 5 BASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian lapangan di DAS Ciliwung telah diperoleh 9 jenis krustasea 
sebanyak 914 spesimen, 23 jenis ikan sebanyak 1633 spesimen, 5 jenis amfibi dan 14 jenis 
reptil (Lampiran 3). Sedangkan dari hasil pengambilan sampel di DAS Cisadane diperoleh 6 
jenis krustasea sebanyak 4571 spesimen, 31 jenis ikan sebanyak 1841 spesirnen, 7 jenis 
amfibi dan 24 jenis reptile (Lampiran 4). Tiap jenis biota perairan dan herpetofauna memiliki 
daerah sebaran yang unik dan tingkat keterdapatan yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini 
ditentukan oleh sifat alaminya, kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan 
setempat serta pengaruh perubahan habitat aslinya akibat ulah manusia. Hal ini dapat berupa 
perubahan fisik dan kirnia lingkungan maupun kehadiran invasive species. Oleh karena itu 
hasil penelitian ini akan dibahas menurut kelompok besar fauna yang dipelajari. 

Dari 46 Situ yang dikunjungi, enam di antaranya sudah tidak berfungsi sebagai Situ 
lagi. Tiga Situ telah beralih fungsi, yaitu Rawa Denok yang telah dikeringkan dan telah 
menjadi area pemukiman, serta Telaga Subur dan Situ Leutik yang sebagian sudah menjadi 
restoran dengan nuansa telaga. Situ Cibatok telah penuh ditumbuhi eceng gondok, serta Rawa 
Lontar dan Rawa Jamblang telah menjadi sawah. Namun masih tersisa sedikit Rawa 
Jamblang yang berupa empang yang dangkal. Menurut penduduk setempat, dulu Rawa 
Jamblang luas dan dalam. Situ Rawa Besar/ Lio tidak disampling. Menurut penduduk 
setempat, ikan asli Situ Rawa Besar seperti Belida (Notopterus notopterus) sudah tidak ada 
lagi tetapi sebaliknya dihuni oleh ikan mujair (Oreochromis mossambicus) yang sengaja 
dipelihara dan ikan sapu-sapu (Pterygop/ichthys pardalis). Kolam tandon yang airnya 
digunakan untuk keperluan PLN juga tidak disambil contoh akuatik faunanya karena ada 
larangan untuk memasuki kolam yang relatif dalam dan cukup berbahaya ini. Oleh karena itu 
kedelapan perairan umum yang disebutkan di atas tidak dapat disampling. 

Pada saat penelitian, Situ Cisangku sedang dikeringkan oleh masyarakat dan yang 
tertinggal hanya berupa selokan kecil yang aimya berasal dari sumber air. Situ Cisangku yang 
berada di daerah penyangga Taman Nasional Gunung Halimun-Salak ini akan diperbaiki 
dalam waktu dekat dan akan dikembalikan fungsi semulanya sebagai tempat resapan 
air/reservoir. Sedangkan Situ Malang Nengah hampir seluruh permukaannya tertutup oleh 
kolam jaring ampung. Di Situ yang berada di Kecamatan Ciseeng ini dirnanfaatkan penuh 
oleh pembudidayaan ikan ekonomis penting. Dari hasil penelitian di Situ Saat tidak 
didapatkan krustasea seekorpun dan hanya diperoleh sedikit ikan karena menurut salah 
seorang penduduk setempat Situ itu belum lama lalu diracun untuk memanen ikannya. 
Anehnya, ikan-ikan di Situ ini tidak boleh dipancing. Secara umum, hampir semua Situ yang 
ada di kedua DAS ini menjadi tempat pemancingan; baik untuk memancing ikan asli maupun 
ikan asing seperti ikan mas (Cyprinus carpio). 

Tiap jenis biota perairan dan herpetofauna memiliki daerah sebaran yang unik dan 
tingkat keterdapatan yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini ditentukan oleh sifat alaminya, 
kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan setempat serta pengaruh perubahan 
habitat aslinya akibat ulah manusia. Hal ini dapat berupa perubahan fisik, kimia, dan biologi 
lingkungan seperti kehadiran biota jenis asing yang mempunyai potensi berubah menjadi 
jenis invasive. Tidak semua takson yang dipelajari ditemui di seluruh 48 stasiun pengamatan. 
Oleh karena itu hasil penelitian ini dibahas menurut kelompok besar fauna yang dipelajari. 

Krustasea 

Dari penelitian di DAS Ciliwung telah diperoleh em pat jenis udang yaitu Caridina cf 
propinqua, Macrobrachium pi/imanus, M sintangense dan M lanchesteri, satu jenis lobster 
yaitu Cherax quadricarinatus, dan empat jenis kepiting yaitu Malayopotamon javanense, 
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Parathelphusa bogorensis, P. convexa, Geosesarma sp. Sedangkan dari DAS Cisadane 
ditemukan lima jenis udang yaitu Caridina cognata, C. gracilipes, C. cf propinqua, 
Macrobrachium lanchesteri dan M sintangense, serta satujenis kepiting yaitu Parathelphusa 
convexa. Komposisi dan sebaran berbagai jenis krustasea berdasarkan stasiun pengamatan 
disaj ikan pada Gam bar 1. 

100% ·-;:;. 
90% 

:i 80% -- -----~ ~---- ' Gcoscsarma sp 

70% } 
-- -- • Parathelphusa convexa 

60% • Parathelphusa bogorensis 

50% 
;"';:~ 

i'J • Malayopotamon javanense 

40% - i- -- - 1- --- --- -- - • Cherax quadricarinatus 

30% ·-· ·- - - - -- • Macrobrachium sintangense 

20% -- :- • Macrobrachium pilimanus 

10% • Macrobrachium lanchesteri 

0 % • Caridina cf propinqua 
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Stasiun Pengamatan 
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Gambar 1. Komposisi dan sebaran tiap jenis krustasea yang ditemukan di berbagai Situ dalam DAS 
Ciliwung (atas) dan Cisadane (bawah) selama penelitian tahun 2010 (keterangan nomor stasiun 
pengamatan lihat Lampiran 3 & 4). 

Dari jumlah jenis krustasea, di DAS Ciliwung paling banyak ditemui jenis udang 
marga Macrobrachium, sedangkan di DAS Cisadane paling banyak ditemukan jenis udang 
marga Caridina. Namun, dari segi jumlah individu, udang jenis Macrobrachium lanchesteri 
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yang mendominasi perairan tergenang Situ, mulai dari hulu sampai dengan hilir (Gambar 1 
dan 2, Lampiran 3 dan 4). 

a(aridnl<!£ra<,IJ~ 

• Caodirw d proomqu;~ 

• M.Krobr<Khiumi.:Jncheil('rt 

• Mxrobr.Khtum !.ll'lt.:JngE"I'ISol' 

• Par.:Jt~phuuconvl.'.o..l 

Gam bar 2. Diagram komposisi jenis krustasea yang ditemukan di berbagai Situ dalam DAS Ciliwung (kiri) dan 
Cisadane (kanan) selama penelitian tahun 2010. 

Caridina cf propinqua hanya dijumpai di Situ-situ pada bagian tengah DAS sampai 
dengan bagian hilir yang berbatasan dengan daerah tengah. Jenis udang kecil asli ini adalah 
khas udang air tawar yang tidak dijumpai di daerah hilir dekat laut atau dimana airnya masih 
dipengaruhi oleh pasang surut !aut. Udang ini terdapat di hampir seluruh Situ yang terdapat di 
Kabupaten Bogor, kecuali pada Situ-situ yang sangat terbuka dan airnya relatif hangat. 
Sedangkan udang-udang C. cognata dan C. gracilipes umumnya mendiami bagian sungai 
yang airnya masih dipengaruhi oleh pasang surut !aut. 

Udang Macrobrachium pilimanus adalah udang khas sungai yang menyenangi sungai 
berdasar batu dengan arus yang cukup deras sampai dengan sedang. Sedangkan M 
sintangense dapat dijumpai di sungai yang berarus lambat maupun di Situ yang tak berarus. 

Kepiting-kepiting Malayopotamon javanense, Parathelphusa bogorensis dan 
Geosesarma sp. adalah krustasea yang terdapat di daerah hulu. Khususnya M javanense dan 
P. bogorensis adalah penghuni sungai berarus deras. Lain halnya dengan Geosesarma sp. 
yang terdapat di dalam lobang-Iobang tanah yang lembab. Kepiting P. convexa memiliki 
penyebaran yang luas; dari sawah dan selokan yang airnya tergenang atau berarus lambat di 
daerah hulu sampai dengan selokan-selokan maupun Situ-situ di daerah hilir. 

Dari basil penelitian terlihat bahwa krustasea di DAS Ciliwung (9 jenis) lebih beragam 
daripada yang ada di DAS Cisadane (6 jenis). Ini dikarenakan sampel krustasea DAS 
Ciliwung diperoleh dari daerah yang lebih beragam, seperti sungai berarus deras, lubang 
tanah pada tebing, sawah dan Situ. Selain itu, di DAS Ciliwung lebih banyak jenis asing/ 
intorduced yang ditemui. Sedangkan krustasea DAS Cisadane lebih banyak diperoleh dari 
Situ dan hanya satu titik di hilir Sungai Cisadane yang diambil contoh faunanya. Secara 
umum, hanya sedikit krustasea asli yang mendiami Situ seperti Caridina cf propinqua, 
Macrobrachium sintangense dan P. convexa. 

Jumlah jenis krustasea introduced lebih banyak ditemukan di Situ-situ DAS Ciliwung 
daripada di DAS Cisadane (Gambar 3). Duajenis krustasea introduced adalah M lanchesteri 
dan Cherax quadricarinatus yang masuk ke dalam perairan Indonesia melalui kegiatan 
perikanan. Jenis udang yang pertama secara tidak sengaja terikut ditebar di Situ-situ dan 
kolam-kolam bersama berbagai jenis bibit ikan ekonomis penting yang bukan asli Indonesia 
seperti ikan 
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Gambar 3. Jumlah jenis krustasea asli dan introduced di berbagai Situ dalam DAS Ciliwung 

(atas) dan Cisadane (bawah) selama penelitian tahun 2010. 

Patin, Lele Dumbo, Mujair dan lain-lain. Sedangkan lobster air tawar C. quadricarinatus 
yang berasal dari Australia sengaja dipelihara di Situ-situ Sawangan dan Pengasinan sebagai 
lobster bias bila masib kecil dan menjadi "gourmet" setelah berukuran besar. Lobster ini 
dijual dengan barga yang cukup mabal di restoran. 

Di semua Situ, baik yang berada di dalam DAS Ciliwung maupun di dalam DAS 
Cisadane, ditemukan krustasea introduced M lanchesteri yang berasal dari Thailand selatan. 
Udang ini taban akan kondisi perairan yang ekstrim, seperti suhu air beberapa Situ yang 
relatif tinggi. Selain itu, udang ini juga ditemukan di selokan-selokan sawah yang airnya 
hangat. Udang asli, M sintangense, tidak dapat mentolerir keadaan yang luar biasa ini. 
Padahal sebelum tahun 1990, danau dan Situ di Jawa maupun Sumatera berisi M sintangense 
saja. Pada saat ini semua Situ didominasi oleb M lanchesteri dan bahkan udang ini telah 
mendesak M sintangense ke sungai yang airnya lebih dingin. Perubahan kondisi lingkungan 
seperti dibersibkannya Situ dari pobon dan tanaman sekelilingnya telab membuat Situ 
menjadi sangat terbuka dan sebagai akibatnya suhu air Situ meningkat. Hal ini membuat M 
sintangense berpindab tempat, dan sebaliknya Situ ini ditempati oleh M lanchesteri. Bila 
tidak diwaspadai, M /anchesteri dapat berpotensi menjadi jenis invasive dikemudian bari. 

Sejaub ini baru diketahui ada 2 jenis krustasea introduced/ asing yang ditemukan di 
perairan umum Indonesia. Udang-udang jenis asing lainnya masih sebatas sebagai udang dan 
lobster bias penghias akuarium di rumab para penggemarnya. 
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Sejak antara tahun 1990 dan 2000 krustasea introduced, M lanchesteri, dijumpai di 
perairan umum DAS Ciliwung. Antara tahun 2000 dan 2010 C. quadricarinatus 
dibudidayakan di Situ Sawangan dan Pengasinan bersama ikan hias lainnya sehingga 
banyaknya krustasea asing diperairan umum menjadi 2 (Gambar 4). Sawangan dan 
Pengasinan yang berada di Depok tidak jauh dari Jakarta dan menjadi tempat yang bagus 
untuk membudidayakan ikan dan udang hias karena hasil budidaya mudah diangkut dan 
dijual ke Jakarta. Agak berbeda keadaannya dengan Situ-situ yang tennasuk DAS Cisadane; 
Situ-situ ini berada di desa-desa yang relatif tidak begitu mudah transportasinya dan sarana 
jalannyapun tidak begitu baik. Oleh karena itu penduduk lebih memilih membudidayakan 
ikan konsumsi; dan M lanchesteri ikut masuk ke dalam perairan umum berdama bibit ikan
ikan konsumsi tersebut. 
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Gambar 4. Banyaknya jenis krustasea introduced yang berada di Situ-situ DAS Ciliwung 
(atas) dan DAS Cisadane (bawah) 

Seiring dengan waktu, telah teljadi perubahan fungsi Situ. Beberapa Situ telah hilang 
menjadi sawah, tegalan, perumahan dan jalan to I. Ada juga Situ yang tidak dimanfaatkan dan 
eceng gondok dibiarkan tumbuh dan menutupi Situ. Selain itu, dengan hadirnya fauna akuatik 
asing di Situ maka kehidupan beberapa fauna asli terancam sehingga jumlah jenis fauna asli 
menjadi berkurang (Gambar 5). 
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Gambar 5. Persentase keberadaan krustasea asli DAS Ciliwung (atas) dan Cisadane (bawah) 
yang dianalisa dari tahun 1890 hingga tahun 20 I 0. 

Berdasarkan penelusuran pustaka dan pengecekan kehilangan jenis krustasea di DAS 
Ciliwung lebih besar daripada yang ada di DAS Cisadane (Gambar 5). 

Besar dan lajunya kehilangan keanekaragaman krustasea selama 130 tahun belakangan 
ini di berbagai Situ di DAS Ciliwung adalah sebagai berikut: sampai dengan tahun 1910 telah 
tercatat ada 5 jenis krustasea asli; dari tahun 1910 sampai dengan 2000 ada 2 jenis yang 
hilang atau 40%, antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 menjadi 3 jenis yang hilang 
atau 60%. Data berbagai Situ di DAS Cisadane menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 
1990 telah tercatat adanya 5 jenis krustasea asli . Dari tahun 1990 sampai dengan 2010 telah 
terjadi pengurangan 1 jenis atau 20%, tetapi ada juga penambahan satu jenis asing, M 
lanchesteri, pada DAS Ciliwung dan Cisadane. Udang asing ini memiliki daya toleransi yang 
baik terhadap suhu air yang tinggi, kandungan oksigen yang rendah dan cepat bereproduksi. 
Dikuatirkan jenis udang asing ini akan mengalahkan udang-udang asli dalam persaingan 
hidupnya yang lambat laun akan membawa pada kepunahan jenis-jenis krustasea asli. Laju 
kehilangan jenis krustasea di Situ lebih sedikit daripada di sungai (66.7% dan 39.1% untuk 
sungai dan anak-anaknya di DAS Ciliwung dan Cisadane, secara berturut-turut). 
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lkan 

A. Danau-danau di DAS Ciliwung 

Hasil koleksi memperlihatkan bahwa jenis ikan asli masih mendominasi perairan ini 
yaitu 18 jenis (78 %), namun demikian 5 jenis (22%) merupakan ikan asing. Adapun jenis 
tersebut adalah: Pterygoplichthys pardalis, Poecilia reticulata, Xiphophorus hellerii, 
Oreochromis niloticus, 0. mossambicus dan Bawal hitam, Collossoma macropomum (Tabel 
1, Gambar 6). 

Gambar 6. Ikan asli vs asing: kiri, persentase; kanan, suku danjenis ikan asli dan asing di DAS Ciliwung . 
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Seperti halnya koleksi tahun 
lalu, suku Cyprinidae masih 
mendominasi perolehan (5 jenis), 
diikuti oleh Cichlidae dan Belontiidae 
(2 jenis), sedangkan suku lainnya 
masing-masing terwakili I jenis . 

Gambar 7. Diagram suku ikan yang dikoleksi di 
danau-danau DAS Ciliwung. 



Tabel 1. Keanekaragarnan jenis ikan hasil koleksi di danau-danau DAS Ciliwung 

Ordo No. Family No. Spesies Nama Populer 
Osteoglossiformes 1 Notopteridae 1 Notopterus notopterus Bel ida 
Gonorhynchiformes 2 Chanidae 2 Chanos chanos Band eng 
Cypriniformes 3 Cyprinidae 3 Cyr;locheilichthys cf apogon Seren 

4 Cyprinus carpio Mas 
5 Osteochilushasselhi Nilem 
6 Puntius binotatus Benteur, Wader 
7 Rasbora lateristriata Paray, Seluang 

4 Nemacheilidae 8 Nemacheilus chrysolaimos Jeler 
5 Sisoridae 9 Glyptothorax plu,1~v,. Kehkel 
6 Loricariidae 10 Pferygoplichthys pardalis Sapu-sapu 

Cyprinodontiformes 7 Hemrhamphidae 11 Dermogenys pussiHa Julung-julung 
8 Aplocheilidae 12 Ap/ocheilus panchax Kepala limah 
9 Poecilliidae 13 Poecilia reticu/ata lkan seribu 

Perciformes 10 Chandidae 14 Ambassis sp. lkan kaca 
11 Cichlidae 15 Oreochromis cf niloticus Mujair nila 

16 0. mossambicus Mujair 
12 Eleotridae 17 Oxyeleotris marmorata Betutu, Beloso 
13 Gobiidae 18 Mugilogobius sp ? 
14 Belontiidae 19 T richogaster trichopterus Sepat 

20 T richopsis vittafa Cupang 
15 Channidae 21 Channa gachua Gabus 
16 Mastacembelidae 22 Macrognathus maculatus Arelot 

Characiformes 17 Characidae 23 Collossoma macropomum Bawal hitam 
Keterangan: merah, 1kan asmg 

Dari 13 situ yang dikunjungi, dua di antaranya sudah beralih fungsi, yaitu Rawa Denok 
sudah menjadi area pemuk:iman, sedangkan Telaga Subur, sudah menjadi restoran dengan nuansa 
telaga. 

SituCilalay ----~--
SituCikantt ----~ 

SituCitay•m ------

Situ Cibeureum ------
Situ Tonjong __ ..._ _ _, 

Situ Kemang ----

SituCllala --------

~~ --------------~l'engnl ...... i"" ---------
8illi:-.-Lio-
~~iubur~ 

81t;.;O.noii -lituPulo ._ _______ _ 

Situ Bobakon -----

S. Cisukoblrus Htr -----

S. Ciauk•birus -------

0 8 8 10 12 

Hasil survey menunjukkan bahwa 
jumlah jenis ikan dari Rawa Sawangan 
tertinggi yaitu I 0 jenis, Rawa Pengasinan 
dan Situ Pulo tercatat dijumpai 8 jenis, 
sedangkan Situ Cibereum dan Situ Cilala 6 
jenis, demikian pula dengan jenis di Sungai 
Cisukabirus hilir (Gambar 8). 

Gambar 8. Perolehan jumlah jenis ikan di DAS 
Ciliwung (danau dan sungai). 

Koleksi ikan di danau-danau di perairan hulu, tengah dan hilir DAS Ciliwung 
memperlihatkan perbedaan hasil. Perolehan jenis ikan di perairan tengah merupakan yang 
tertinggi dibanding hulu dan hilir. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pencuplikan data dari 
jumlah stasiun penelitian yang berbeda, stasiun penelitian lebih banyak di pertengahan dibanding 
hulu dan hilir. Namun demikianjumlah spesimen lebih banyak diperoleh di hilir (Gambar 9). 
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Gambar 9. Hasil penelitian di perairan hulu, tengah dan hilir danau-danau DAS 
Ciliwung: ordo, suku danjenis (kiri);jenis dan spesimen (kanan) 

B. Danau-danau di DAS Cisadane 

Kegiatan penelitian selama dua minggu berhasil mendapatkan 31 jenis ikan tergolong 
dalam 18 suku dan 5 ordo (Tabel 2). 

Tabel 2. Keanekaragaman jenis ikan yang berhasil dikoleksi di danau-danau DAS Cisadane 

Ordo No. Family No. Spesies Nama populer 
Cypriniformes 1 Cyprinidae 1 Baroon~usctgon~nows Tawes 

2 Cyclocheilichthys apogon 
3 Esomus ct. metallicus ? 
4 Osteochilus sp Nilem 
5 Parachela sp ? 
6 Puntius binotaws Benteur, Wader 
7 Puntius tetrazona lkan Sumatra 
8 Rasborasp Paray, Seluang 
9 Rasbora sp1. Paray, Seluang 

2 Cobitidae 10 Kottelatlimia ct pristes ? 
3 Clariidae 11 Clarias sp Lele 
4 Siluridae 12 Ompok bimaculaws Ompok 
5 Loricariidae 13 Pterygoplichfhys pardalis Sapu-sapu 

Cyprinidontiformes 6 Hemirhamphidae 14 Dermogenys pussilla Julung-julung 
7 Adryanichthyiidae 15 Oryzias javanicus lkan padi 
8 Aplocheilidae 16 Aplocheilus panchax Kepala tirnah 
9 Poecilliidae 17 Poecilia reticulata lkan seribu 

18 Xiphophorus hellerii Green Swordtail 
Synbranchiformes 10 Synbranchidae 19 Monopterus albus Belut 
Perciformes 11 Chandidae 20 Ambassissp lkan kaca, Seriding 

12 Cichlidae 21 Oreochromis niloticus Mujair 
22 Amphilophus labiatus Red devil 
23 Pterophyllum seafare Angel fish 

13 Eleotrididae 24 Oxyeleotris marmorata Beloso, Betutu 
14 Gobiidae 25 Glosogobius giuris Beloso 

26 Brachygc>bius agregatus ? 
15 Osphronemidae 27 Osphronemus goramy Gurame 
16 Anabantidae 28 Anabas testudineus Betok, Puyu 
17 Belontiidae 29 T richogaster trichopterus Sepat 

30 T richopsis vittata Cupang 
18 Channidae 31 Channa striata Gabus .. 

Catatan: huruf merah, Jems-Jenls mtroduks1 

22 



Hasil koleksi memperlihatkan bahwa jenis ikan asli masih mendominasi perairan ini yaitu 
sebesar 77 %, namun demikian 7 jenis diantaranya merupakan ikan introduksi (23%). Adapun 
jenis introduksi tersebut adalah: Esomus cf. metallicus, Pterygoplichthys pardalis, Poecilia 
reticulata, Xiphophorus hellerii, Amphilophus labiatus, Pterophyllum sea/are dan Oreochromis 
niloticus (fabel 2, Gam bar 1 0). 
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lkan Asli 

Gam bar 10. 
Persenta.se jenis ikan 
asli dan asing dari 
danau-danau di DAS 
Cisadane. 

Di danau-danau DAS Cisadane, suku 
Cyprinidae juga mendominasi perolehan (9 
jenis), diikuti oleh Cichlidae (3 jenis) serta 
Belontiidae, Anabantidae, Gobiidae dan 
Poecilliidae (2 jenis), sedangkan suku-suku 
lainnya masing-masing terwakili I jenis. 

• GobiiciM Garnbar 11. Diagram suku ikan yang dikoleksi di 
OsphtoMmiciM danau-danau DAS Cisadane. ··-CllanfticiM 

Hasil survey di danau-danau DAS Cisadane menunjukkan bahwa perolehan jumlah jenis 
ikan tertinggi adalah dari Situ Cihuni yaitu 15 jenis, sedangkan di Situ Kali Mati, Saluran sawah 
dan Situ Gede dihuni oleh 9 jenis ikan. Situ Malang Nengah, Situ Iwul, Situ Cogreg, Situ 
Jletreng, Sungai Ciminggis, Situ Cibaju dan gabungan tiga Situ: Pagam, Cibuluh dan Ciujung 
menjadi habitat dari 8 jenis ikan. Perolehan dari Situ-situ lainnya dapat dilihat pada Gam bar 12. 

Dari 32 stasiun penelitian, tiga diantaranya yaitu Situ Cibatok, Kolam Tandon dan 
Bendung Cianten tidak dikoleksi ikannya. Situ Cibatok sudah penuh ditumbuhi tumbuhan 
enceng gondok (Eichomia crassipes) dan statusnya milik perseorangan. Kolam Tandon tidak 
memungkinkan untuk dikoleksi biotanya, demikian pula dengan Bendung Cianten. 
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Gambar 12. Perolehanjumlahjenis ikan di danau-danau DAS Cisadane. 

16 

Peroleban koleksi di perairan bulu, tengab dan bilir DAS Cisadane memperlihatkan 
perbedaan hasil. Danau-danau di hulu mempunyai jumlah suku dan jenis yang terkecil, 
sedangkan perolehan koleksi tertinggi diperoleb dari perairan bilir (Gambar 13). Peroleban 
spesimen tertinggi dijumpai di perairan tengab. 
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Gam bar 13. Hasil penelitian di perairan hulu, tengah dan hilir danau-danau DAS Cisadane: jenis, suku dan ordo 
(kiri); jenis dan jumlah spesimen (kanan). 

KAHAN PERKIRAAN HILANGNY A KEANEKARAGAMAN BIOTA: IKAN 

DAS Ciliwung 
Dari basil penelusuran pustaka (Weber & de Beaufort, 1913, 1916, 1921, 1922, 1929, 

1931, 1936; Koumans,1953) diketabui ada sekitar 187 jenis ikan yang hidup di DAS Ciliwung 
pada tahun 1910an. Namun pada tahun 2009 dari sungai ini banya diperoleh 20 jenis ikan, 5 jenis 
di antaranya merupakan jenis asing. Penelitian perairan danau di DAS Ciliwung tabun ini 
didapatkan 23 jenis ikan, 6 diantaranya merupakan ikan asing. 

Berdasarkan daftar ikan dari pustaka lama tersebut dikurangi dengan jumlab jenis ikan 
laut maka diperoleh daftar ikan air tawar danau, yaitu sekitar 103 jenis ikan. Hasil ini kemudian 
dibandingkan dengan jenis-jenis ikan danau basil tangkap dan yang sudah tersimpan di koleksi 
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MZB. Data tersebut dianalisa untuk mendapatkan persentase Iaju kehilangan keanekaragaman 

Berdasarkan studi spesirnen koleksi MZB 
diketahui bahwa satu jenis ikan asing mulai 
dijumpai di perairan umum pada tahun 1970. 
Namun pada tahun 1990 jumlahnya sudah 
mencapai 5 jenis. Hasil penelitian di kawasan 
danau-danau di DAS Ciliwung tahun 2010 ini 
mendapatkan bahwa sudah ada 6 jenis ikan asing 
di perairan umum. 

Gambar 15. Kemunculan ikan introduksi di danau-danau 
DAS Ciliwung. 

DAS Cisadane 
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jenis ikan di danau-danau di DAS 
Ciliwung (Gambar 14). 

Data memperlihatkan bahwa Iaju 
kehilangan jenis-jenis ikan di perairan 
danau DAS Ciliwung tahun 2010 yaitu 
sebesar 84,5%. Jumlah ini masih lebih 
kecil dibandingkan dengan laju 
kehilangan jenis di perairan sungai yang 
mencapai mencapai 92.5%. 

Gambar 14. Perkiraan persentase laju kehilangan 
keanekaragaman jenis ikan di Situ-situ DAS 
Ciliwung, dari tahun 1910 sampai dengan 2010. 
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Hasil penelusuran pustaka pada penelitian tahun lalu diketahui bahwa ada sekitar 135 jenis 
ikan yang hid up di DAS Cisadane pada tahun 191 Oan. Namun pada tahun 2009 hanya diperoleh 
33 jenis ikan asli dan 6 jenis ikan asing. Dari hasil penelitian tahun ini di Situ-situ DAS Cisadane 
hanya diperoleh 31 jenis ikan, 7 diantaranya jenis ikan asing. 

Berdasarkan daftar ikan dari pustaka 
lama diketahui bahwa ada sekitar 86 
jenis ikan yang kemungkinan hidup 
di danau-danau di DAS Cisadane 
pada tahun1910an. Dari data pustaka 
lama yang dibandingkan dengan basil 
penelitian dan koleksi ikan yang ada 
di MZB diperoleh laju kehilangan 
jenis-jenis ikan sebesar 74,4% di 
perairan danau DAS Cisadane di 
tahun 2010 (Gambar 16); sedikit 
lebih kecil dibandingkan dengan laju 
kehilangan jenis di sungai yang 
mencapai mencapai 75.6 %. 

Gam bar 16. Perkiraan persentase laju kehi1angan keanekaragaman jenis ikan di danau-danau DAS Cisadane. 
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Telah diketahui bahwa pada 
tahun 1970 hanya ada satu ikan jenis 
asing. Pada tahun 2009 telah 
ditemukan 6 jenis asing, dan pada 
penelitian terakhir di Situ-situ DAS 
Cisadane dijumpai 7 jenis ikan asing 
(Gambar. 17). 

Gambar 17. Kemunculan ikan introduksi di 
Situ-situ DAS Cisadane. 

Hal yang menggembirakan dari penelitian di Situ-situ yang terdapat di dalam DAS 
Ciliwung adalah berhasil diperolehnya jenis-jenis ikan yang tidak didapatkan dari sungai dan 
anak-anak sungainya, antara lain ikan Belida, Notopterus notopterus. Ikan jenis ini dilindungi 
oleh peraturan perundangan di Indonesia dan ikan ini sudah hilang dari di perairan sungai. Jenis 
ikan asli lain yang juga berhasil dikoleksi adalah Betutu, Oxyeleotris marmorata. Ikan ini sudah 
lama menjadi komoditi ekspor ke manca negara, di antaranya ke Hongkong, Singapura, Cina, 
Malaysia dan Jepang. Ikan ini temyata masih banyak dijumpai di danau-danau di wilayah DAS 
Ciliwung. 

Hal yang cukup memprihatinkan adalah dengan ditemukannya Collossoma cf macropomus 
atau dikenal dimasyarakat dengan nama Bawal Merah. Ikan ini berkerabat dengan Ikan Piranha 
(Serrasalmus spp.), yang merupakan jenis terlarang untuk masuk ke wilayah perairan Indonesia. 
Sekalipun ikan ini tidak seganas piranha kerabatnya, namun keberadaannya merupakan 
kompetitor baik pakan maupun ruang dari jenis-jenis ikan asli Situ. 

Masih cukup banyak jenis ikan asli yang ditemukan di Situ-situ DAS Cisadane, yaitu 
sebanyak 24 jenis (77 %). Ikan-ikan asli tersebut antara lain adalah Oxyeleotris marmorata, 
Parachela sp, Oryzias javanicus, Kottelatlimia cf. pristes, Rasbora sp. dan Brachygobius cf. 
agregatus. 

Pada penelitian ini juga telah berhasil dikoleksi jenis-jenis ikan introduksi seperti ikan 
sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis) dan mujair (Oreochromis niloticus). Kedua jenis ikan 
asing ini paling sering dijumpai di Situ-situ DAS Cisadane. Sedangkan dua jenis ikan lainnya, 
Esomus cf. metallicus dan Amphilophus citrinellus masuk ke Indonesia sebagai ikan hias. 

lkan sumatra (Puntius tetrazona) dan Parachela sp adalah 2 jenis ikan asli Jawa yang tidak 
termasuk dalam daftar pustaka lama juga turut terkoleksi di Situ-situ DAS Cisadane. Keduanya 
berpotensi sebagai ikan hias. Ikan sumatra sudah lama populer di antara para pemula penggemar 
ikan hias karena pola warnanya menarik dan mudah dipelihara. 

Selama penelitian di lapangan diperoleh informasi dari penduduk sekitar bahwa beberapa 
Situ pemah ditebar benih ikan, baik oleh Dinas Perikanan maupun oleh instansi lain. Hal yang 
memprihatinkan dari kegiatan ini adalah ditebamya jenis ikan asing dan bukan jenis ikan asli 
sungai atau Situ tersebut. Kebanyakan ikan yang ditebar adalah nila, mas dan mujair. 

Salah satu contohnya adalah ditebarnya ikan-ikan nila, mas dan lain-lain dalam rangka 
menyambut Tahun Keanekaragaman Hayati 2010 di Situ Cilalay, kawasan Ecopark, Cibinong 
Science Center pada bulan Mei 2010. Meskipun saran telah disampaikan kepada panitia yang 
meminta pendapat sebelum kegiatan ini dilaksanakan dan telah disarankan untuk menebar ikan 
asli, namun pada kenyataannya ikan asing yang ditebar. Dampak yang nyata terlihat pada saat 
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tim mengambil data di Situ Cilalay. Trichogaster leerii, yang dikenal sebagai "Sepat Mutiara" 
karena memiliki pola warna seperti mutiara dan berpotensi sebagai ikan hias sudah tidak 
ditemukan Iagi. Semula di Situ ini banyak sekali dijumpai ikan jenis ini, namun pada saat 
penelitian di awal Oktober 2010 tidak seekorpun terlihat dan Situ ini didominasi oleh ikan nila. 

Herpetofauna 

Fauna Amfibi 
Amfibi yang ditemukan di danau-danau DAS Ciliwung selama pengamatan sebanyak 5 

jenis yaitu: 1 jenis kodok, 2 jenis katak dan 2 jenis kongkang. Sedangkan di danau-danau DAS 
Cisadane jenis amfibi yang berhasil ditemukan 8 jenis terdiri dari 2 jenis kodok, 2 jenis katak, 3 
jenis kongkang dan 1 jenis bancet (Tabel 3). 

Tabel 3. Perbandingan keberadaanjenis amfibi pada danau-danau DAS Ciliwung dan Cisadane 

Danau DAS 
Amfibi 

Ciliwung Cisadane 

1 Duttaphrynus melanostictus • • 
2 Fejervarya cancrivora • • 
3 Fejervarya limnocharis • • 
4 Hylarana chalconota • • 
5 Hylarana erythraea • • 
6 Hylarana nicobariensis • 
7 Ingerophrynus biporcatus • 
8 Occidozyga sumatrana • 

Total Jenis 5 8 

Berdasarkan hasil pengamatan herpetofauna di beberapa danau DAS Ciliwung (12 lokasi) 
dan Cisadane (26 lokasi) terdapat kesenjangan data untuk fauna amfibi. Lebih banyak jenis 
amfibi yang ditemukan di DAS Cisadane daripada yang terdapat di DAS Ciliwung (Tabel 3, 
Gambar 18). Kesenjangan data disini dapat disebabkan oleh terjadinya pengurangan habitat 
tempat fauna amfibi tinggal dan berkembangbiak (reproduksi). Secara keseluruhan berarti 
kondisi habitat danau-danau DAS Cisadane lebih baik dibandingkan dengan yang ada di DAS 
Ciliwung. Enam (6) jenis amfibi (Duttaphrynus me/anostictus, Fejervarya cancrivora, F. 
limnocharis, Hylarana chalconota dan H erythraea) terse but merupakan jenis-jenis amfibi yang 
memang relatif lebih sukses beradaptasi dengan lingkungan manusia. Hanya satu jenis bancet 
rawa yang ditemukan memang mempunyai kekhasan habitat di rawa-rawa atau sawah-sawah 
yang masih baik irigasinya. 

Jenis kodok buduk (Duttaphrynus melanostictus) merupakan amfibi yang dominan di 
hampir semua habitat danau. Kodok ini dapat hidup di perairan dan atau daratan yang tergenang 
oleh air hujan. Namun demikian, ketinggian daerah perairan tempat tinggalnya hanya di dataran 
rendah sampai dengan daerah ketinggian tidak lebih dari 500 m dpl. Dengan postur tubuhnya 
yang relatif besar dan kulitnya yang tebal dapat merupakan salah satu faktor bahwa jenis ini 
dapat bertahan hidup di semua habitat. Tidak demikian halnya dengan kodok puru hutan 
(lngerophrynus biporcatus); jenis ini sangat selektif dalam "memilih" habitat. Kondisi dan 
ekosistem hutan memang menjadi tempat tinggalnya untuk berkembang biak dengan baik. 
Lokasi Situ (danau) Gede yang berada di sekitar habitat hutan (hutan percobaan) di CIFOR 
Bogor merupakan tempat yang ideal untuk berkembang biak bagi jenis ini (Gam bar 19). 
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Gam bar 18. Diagram cakram perbedaan jumlah jenis amfibi di danau DAS Ciliwung dan Cisadane 

Katak sawah (Fejervarya cancrivora) dan katak tegalan (F. limnocharis) dapat hidup 
berdampingan dengan manusia di daerah pemukiman seperti kampung dan desa yang berada di 
sekitar wilayah danau-danau. Jenis-jenis ini dapat hidup walaupun kondisi aliran sungai tidak 
deras dan banyak terdapat intervensi bahan buangan rumah tangga. 
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Gambar 19. Diagram perbedaanjumlahjenis amfibi di danau DAS Ciliwung dan Cisadane 

Jenis amfibi dominan lainnya yaitu kongkang kolam (Hylarana chalconota) dan kongkang 
gading (H erythraea) juga terlihat hampir merata menyebar di beberapa danau. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa kedua jenis terse but masih toleran terhadap perubahan habitat 
tern pat tinggalnya. Kongkang kolam ini merupakan jenis katak yang "survive" tinggal di daerah 
pemukiman hingga habitat dengan ketinggian 1200 m dpl. Akan tetapi, hila dibandingkan 
dengan kodok buduk dalam jumlah per individunya kongkang gading semakin sedikit dan jarang 
terlihat di daerah perkotaan. Kemungkinan, hal ini disebabkan oleh daya tahan tubuhnya yang 
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tidak kuat terhadap radiasi matahari dan hawa panas yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca di 
perkotaan. 

Kongkang jangkrik (H nicobariensis) dan bancet rawa (Occidozyga sumatrana) 
ditemukan dalam jumlah yang relatif sedikit karena Iokasi tempat pengamatan sudah banyak 
berubah menjadi pemukiman. Padahal habitat tempat tinggalnya yaitu daerah rawa-rawa, sawah, 
dan kolam a tau em pang. Selain itu juga semakin ke daerah dataran rendah populasinya semakin 
jarang dijumpai lagi. Kemungkinan, danau-danau yang biasa menjadi tempat tinggalnya tidak 
bersih dan terkontaminasi oleh lim bah beracun. Padahal habitat itulah yang menjadi syarat jenis
jenis tersebut dapat hidup. 

Fauna Reptil 

Tabel4. Perbandingan keberadaanjenis reptil pada danau-danau DAS Ciliwung dan Cisadane 

Rep til DanauDAS 
Ciliwung Cisadane 

1 Ahaetulla mycterizans • • 
2 Amyda cartilaginea • 
3 Bronchocela jubata • • 
4 Bungarus candidus • 
5 Calotes versicolor • • 
6 Cyrtodactylus marmora/us • • 
7 Dasia olivacea • • 
8 Dendrelaphis pictus • • 
9 Draco haematopogon • • 
10 Draco volans • • 
1I Enhydris enhydris • • 
12 Eutropis multifasciata • • 
13 Gehyra mutilata • 
14 Geklw gecko • • 
15 Gonocephalus kuhlii • 
16 Hemidactylus frenatus • • 
17 Homalopsis bucca/a • 
18 Lamprolepis smaragdina • 
I9 Naja sputatrix • • 
20 Ptyas korros • 
2I Python reticula/us • 
22 Sphenomorphus puncticentralis • • 
23 Sphenomorphus sanctus • • 
24 Takydromus sexlineatus • • 
25 Varanus bivittatus • 
26 Xenochrophis trianguligerus • 
27 Xenochrophis vittatus • • 

Total Jenis 20 24 

Reptil yang ditemukan di danau-danau DAS Ciliwung sebanyak 20 jenis, terdiri dari 8 
jenis ular, 2 jenis tokek, 4 jenis kadal, 2 jenis londok, I jenis cicak, I jenis kadal pari, dan 2 jenis 
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cicak terbang. Sedangkan reptil yang berhasil ditemukan di danau-danau DAS Cisadane 
sebanyak 24 jenis yang terdiri dari 6 jenis ular, 3 jenis londok, 3 jenis tokek, 2 jenis cicak 
terbang, 5 jenis kadal, I jenis cicak rumah, I jenis kadal pari, 1 jenis Iabi-labi dan 1 jenis biawak 
(Tabel 4, Gambar 20). 

Jenis-jenis reptil yang berhasil ditemukan adalah jenis bunglon coklat (Calotes 
versicolor), yang sebetulnya bukan merupakan jenis bunglon yang native atau asli dari Pulau 
Jawa. Penyebaran jenis tersebut di Asia Tenggara dari Myanmar, Thailand, Malaysia, dan 
Vietnam. Sedangkan yang sekarang menyebar di Pulau Jawa ada kemungkinan berasal dari 
Sumatera. Penyebarannya di Pulau Jawa dapat menjadi sukses berkembangbiak disebabkan oleh 
faktor pendukung sumber makanannya yang melimpah dan sama dengan wilayah distribusi 
tempat jenis-jenis ini berasal. Di Singapura demikian pula halnya di Indonesia, bunglon ini 
merupakan ancaman bagi kelangsungan populasi bunglon ijo (Bronchocela cristatella), karena 
daya persaingan bunglon coklat terhadap makanan dan daerah teritorinya (satu pohon biasanya 
satu ekor) sangat kuat. Padahal, menurut literatur jenis ini penyebaran aslinya (native) hanya di 
Pulau Sumatera dan Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitamya (de Rooij, 1915). Hal ini 
kemungkinan karena adanya ekspansi dari perdagangan reptil secara lokal sehingga 
penyebarannya tersebar sampai di Pulau Jawa. Disamping itu pula dengan daya reproduksi dan 
sifatnya yang mudah survive di alam, jenis ini dapat bertahan hidup hingga di pemukiman 
penduduk. 

Selain itu juga, kadal pari (Takydromus sexlineatus) sangat banyak ditemukan di daerah 
semak belukar dan ladang yang banyak ditumbuhi alang-alang dekat dengan perairan danau. 
Kadal ini sangat baik untuk menjaga ekosistem perairan yang dekat dengan sawah atau 
perkebunan maupun ladang masyarakat, karena dapat sebagai pemangsa serangga seperti 
belalang. Padahal belalang yang apabila tidak terkendali populasinya dapat menjadi hama 
tan am an. 

Pada beberapa danau (baca: situ) berhasil ditemukan ular air pelangi (Enhydris enhydris) 
yang untuk saat ini umumnya di perairan Jawa Barat populasinya sudah semakin berkurang. Hal 
ini disebabkan semakin banyaknya wilayah perairan maupun danau-danau sudah tereduksi dan 
hilang oleh adanya pengendapan atau penimbunan. Sehingga daerah tangkapan air tersebut 
menjadi dangkal, selanjutnya akan mengalami perubahan menjadi daratan. Umumnya, ular ini 
lebih banyak ditemukan di Jawa Tengah atau Jawa Timur karena masih banyaknya danau-danau 
dan sawah-sawah. 

Dengan adanya penemuan tersebut, akan menambah daftar jenis fauna langka khususnya 
reptil yang tercover dalam penelitian ini. Sehingga semakin penting untuk dilakukan suatu aksi 
penyelamatan keanekaragaman hayati daerah sumber air non sungai dari degradasi dan 
hilangnya wilayah oleh karena intervensi kepentingan manusia. 

Bengkarung kebun (Eutropis multifasciata), merupakan reptil dominan yang dapat 
beradaptasi dengan baik pada hampir semua habitat serta mudah beradaptasi terhadap 
lingkungan yang dekat dengan pemukiman manusia. Sedangkan tokek hutan (Cyrtodactylus 
marmoratus) dan bunglon hutan (Gonocephalus kuhlii) ditemukan di danau-danau lokasi 
penelitian yang habitat aslinya masih baik di dalam hutan pada dataran tinggi. Dengan demikian, 
lokasi tersebut masih dapat dikatakan baik. Ular weling (Bungarus candidus) merupakan satu
satunya jenis ular yang berhasil ditemukan selama pengamatan. Keberadaan jenis ular ini dapat 
menerangkan bahwa lokasi Cisukabirus masih baik, karena ada jenis fauna predator yang 
menandakan tetap terjaganya piramida makanan dalam ekosistem pegunungan. 

Hal menarik dari survei di danau/ Situ Nyangkowek di Kecamatan Nanggung adalah 
dengan teramatinya sepasang biawak (Varanus bivittatus). Padahal, danau ini berada di 
ketinggian 582 m dpl. Ekspansi perluasan wilayah yang pesat bagi pemukiman penduduk dan 
semakin berkurangnya daerah jelajahnya tidak membuat binatang ini ketakutan. Malahan 
penduduk amat meftiaga dan mempercayai biawak sebagai binatang penjaga danau. Binatang ini 
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juga masih dapat survive hidup dan beradaptasi dalam lingkungan manusia. Kemungkinannya, 
sumber makanan bagi jenis reptil ini masih cuk:up tersedia seperti ikan yang melimpah di danau 
terse but. 

TotaiJenis 

• Dan au DAS Ciliwung · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

• Danau DAS Cisadane · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Gam bar 20. Diagram cakram perbedaan jumJah jenis reptil di danau DAS Ciliv.'Ung dan Cisadane 

Jenis-jenis reptillainnya yang umum ditemukan yaitu bunglon (Bronchocelajubata), Hap
hap (Draco volans), tokek rumah (Gecko gecko), dan cicak rumah (Hemidactylus .frenatus). 
Semua jenis reptil tersebut mudah ditemukan di berbagai habitat seperti kebun, ladang, sawah 
hingga perumahan penduduk. Sedangkan jenis-jenis ular yang berhasil ditemukan yaitu ular 
sanca sawah (Python reticulatus), ular kobra (Naja sputatrix), ular cikopo (Xenochrophis 
trianguligerus), ular pucuk (Ahaetulla mycterizans) dan ular kisik (Xenochrophis vittatus) 
walaupun jenis-jenis tersebut pada saat ini banyak diperdagangkan sebagai hewan peliharaan 
atau pet maupun sebagai komoditas perdagangan kulit. Akan tetapi pada kawasan sekitar danau
danau DAS Ciliwung dan Cisadane kami masih berhasil menemukan dalam jumlah yang 
mewakili daerah penyebarannya, yaitu dari hutan campuran dataran tinggi hingga ladang di 
dataran rendah. Jenis ular kisik (Xenochrophis vittatus) yang untuk saat ini di daerah Jawa Barat 
populasinya sudah semakin berkurang, kami berhasil menemukan di Situ-situ Cilala dan Saat 
Pada umumnya, ular ini Iebih banyak ditemukan di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Dengan 
adanya penemuan tersebut, akan menambah daftar jenis fauna Iangka khususnya reptil yang 
tercover dalam penelitian ini. 

Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa sektor permukiman dan prasarana wilayah masih 
menjadi prioritas dalam pembangunan dibandingkan dengan sektor sumber daya air. Indikator 
pembangunan barangkali lebih mudah dilihat dengan berhasil dibangunnya berbagai sarana fisik, 
sementara pembangunan di bidang penyediaan sumber air (baca: berasal dari mata air) masih 
dipandang sebagai prasarana non-investasi dan hasilnya diperoleh dalam jangka waktu yang 
lama. 

Padahal, di satu sisi sarana irigasi dibangun karena mempunyai tujuan sebagai penunjang 
upaya peningkatan produksi tanaman pangan di sektor pertanian, yang secara tidak langsung 
juga melibatkan biodiversity di dalamnya. Namun pada sisi lain kemampuan wilayah sumber air 
sebagai penyangga sistem DAS semakin menurun dengan meningkatnya nilai nisbah sungai. 
Pengurangan dan penyusutan bahkan menghilangnya areal danau yang terus berlanjut merupakan 
faktor utama yang saling berhubungan terhadap hilangnya keanekaragaman hayati lokal. 
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Gambar 21. Diagram perbedaanjumlahjenis reptil di danau DAS Ciliwung dan Cisadane 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

1. Dari berbagai situ di DAS Ciliwung telah diperoleh 9 jenis krustasea, 23 jenis ikan, 5 
jenis amfibi dan 20 jenis reptil. 

2. Dari berbagai situ di DAS Cisadane telah diperoleh 6 jenis krustasea, 31 jenis ikan, 8 
jenis amfibi dan 24 jenis reptil. 

3. Jumlah jenis fauna di beberapa Situ DAS Ciliwung Jebih sedikit daripada yang ada di 
DAS Cisadane, kecuali untuk krustasea. 

4. Jumlahjenis amfibi asal Situ Jebih sedikit daripadajumlahjenis amfibi asal sungai. 
5. Jumlahjenis reptil asal Situ Jebih banyak daripadajumlahjenis reptil asal sungai. 
6. Di Situ-situ DAS Ciliwung masih dijumpai jenis-jenis ikan asli seperti ikan belida 

(Notopterus notopterus) yang dilindungi dan ikan betutu (Oxyeleotris marmorata) yang 
menjadi komoditi ekspor sejak lama 

7. Ikan betutu banyak dijumpai dan bahkan juvenilnya sangat banyak. Hasil wawancara 
dengan penduduk sekitar ikan ini hampir dijumpai di semua Situ yang dikunjungi. 

8. Berbagai jenis krustasea, ikan, amfibi dan reptil introduksi di temukan di situ-situ yang 
diteliti. Beberapa jenis biota introduksi bahkan telah berubah menjadi invasive yang 
mengancam keberadaan biota asli. 

9. Sebagian Situ dan rawa telah tertutup lumpur, terisi gulma, menjadi sawah dan tegalan 
ataupun dengan sengaja ditimbun untuk dijadikan perumahan danjalan tol. 

10. Oleh karena itu beberapa jenis biota asli telah punah akibat alih fungsi Situ yang 
menjadi areal perumahan dan jalan tol. Pencemaran dan perubahan lingkungan seperti 
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dibuangnya limbah rumah tangga dan ditemboknya pinggiran Situ juga turut 
mempengaruhi keberadaan biota asli. 

6.2. Saran 
1. Keberadaan dan kebersihan Situ dan rawa perlu dipertahankan sebagai pengisi akuifer air 

tanah yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia akan air yang layak 
konsumsi. Hal ini dicerminkan dari banyaknya jenis dan jumlah individu fauna perairan 
yang ada di perairan umum tersebut. 

2. Pencemaran air baik yang berasal dari industry maupun rumah tangga harus dihilangkan 
untuk memulihkan fungsi Situ sebagai sumber bahan asupan air tanah. 

3. Merehabilitasi Situ agar dapat berfungsi sebagai mana mestinya yaitu sebagai tempat 
konservasi air tanah. 

4. Keberadaan beberapa fauna introduksi seperti udang Macrobrachium lanchesteri dan 
lobster Cherax quadricarinatus, ikan sapu-sapu Pterygoplichthys pardalis dan bawal 
merah Collossoma cf macropomus, kadal hijau Lamprolepis smaragdina dan bunglon 

coklat Calotes versicolor perlu diwaspadai karena dapat menganggu keberadaan fauna 

asli. 

DAFT AR PUST AKA 

BBWS Ciliwung Cisadane, 2009. lnventarisasi situ-situ di Jabodetabek s/d 2008. Dirjen Sumber 
Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum. Tidak diterbitkan. 

Bott, R., 1970. Die Stisswasserkrabben von Europa, Asien, Australien und ihre 
Stammesgeschichte. Eine Revision der Potamoidea und Parathelphusoidea (Crustacea, 
Decapoda). Abh. Senckenberg. Naturf. Gesellschaft, 526: 1-228, pls 58. 

Cai, Y., 2004. Systematics of the freshwater shrimps of the family Atyidae De Haan, 1849 
(Crustacea: Decapoda: Caridea) of east and southeast Asia. Volume I & II. PhD Thesis, 
National University of Singapore, unpublished. 926 pp. 

Chace, F. A. & A. J. Bruce, 1993. The caridean shrimps (Crustacea: Decapoda) of the Albatross 
Philippine Expedition, 1907-1910, Part 6: Superfamily Palaemonoidea Smithsonian 
Contribution to Zoology, 543: vii+ 152 pp. 

Hadiaty, R. K., 2003. Sejarah penelitian dan potensi pengembangan fauna ikan asliJabodetabek 
di areal situ-situ. Dalam: Manajemen Bioregional Jabodetabek: Profit dan strategi 
pengelolaan situ, rawa dan danau (Ubaidillah, R. &1. Maryanto, Eds.). Puslit Biologi
LIPI 

Hadikusumah, 2008. Studi alih bahang (heat flux) akibat pencampuran pasang surut di muara 
Cisadane. Oseanologi dan Limnologi di Indonesia 34(2): 279-289. 

Holthuis, L. B., 1950. The Decapoda of the Siboga Expedition, Part X: The Palaemonidae 
collected by the Siboga and Snellius Expeditions, with remarks on other species, Part 1: 
Subfamily Palaemoninae. In Siboga-Expeditie, 39a9

: 268 pp. 
Horwitz, P. 1995. A preliminary key to the species of Decapoda (Crustacea: Malacostraca) 

found in Australian inland waters. Co-operative Research Centre for Freshwater 
Ecology, Murray-Darling Freshwater Research Centre, Albury, NSW 2640, Australia. 
Identification Guide No.5: 69 pp. 

Iskandar, D. T., 1998. Amfibi Jawa Dan Bali. LIPI-Seri panduan lapangan. Puslitbang Biologi
LIPI, Bogar. hal. 117. 

33 



Kottelat, M. & Whitten, A.J. 1996. Freshwater fishes of western Indonesia and Sulawesi: 
addition and corrections. Periplus Edition. Jakarta. 

Kottelat, M., A. J. Whitten, S. N. Kartikasari & S. Wirjoatmodjo, 1993. The Freshwater fishes of 
western Indonesia and Sulawesi. Periplus Edition &EMDI Project. 293p, 84 plates. 

Kournans, 1953. The fishes of the Indo-Australian Archipelago X Gobioidea. Brill, Lei den. 
Kullander, S. 0., 2003. Cichlidae (Cichlids). In: R. E. Reis, S. 0. Kullander & C. 1. Ferraris, Jr. 

(eds.), Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, Brasil. p. 605-654. 

Nelson, J.S. 1994. Fishes of the WORLD. John Wilwy & Sons, Inc. New York, Chichester, 
Brisbane, Toronto, Singapore. 

Ng, P. K. L. & S. H. Tan, 1999. Revision of the Southeast Asian potamid crabs of the genus 
Malayopotamon Bott, 1968 (Crustacea: Decapoda: Brachyura). J. Nat. Hist., 33: 207-
231. 

Rachrnatika, I., 2003. Fish fauna of the Gunung Halimun National Park, West Java. S. 
Wirjoatmodjo (Ed.). Biodiversity Conservation Project -LIPI-TICA-PHKA. Jakarta, 126 
pp. 

Roberts, T., 1989. The freshwater fishes of western Borneo. The California Academy of 
Sciences, USA. 

Roemantyo, M. Noerdjito, D. Prabandani & I. Maryanto, 2003. Perubahanjumlah situ- rawa di 
Jabodetabek tahun 1922-1943 dan 2000. Dalam Manajemen bioregional Jabodetabek: 
profit dan strategi pengelolaan situ, rawa dan danau. R. Ubaidillah dan I. Maryanto 
(Eds.). Pusat Penelitian Bio1ogi-LIPI, Bogor. Halaman 85-105. 

de Rooij, N., 1915. The reptiles of the Indo-Australian Archipelago I Lacertilia, Chelonia, 
Emydosauria. E.J. Brill. Leiden. pp. 382. 

de Rooij, N., 1917. The reptiles of the Indo-Australian Archipelago II. Ophidia. E.J. Brill. 
Leiden. pp. 331. 

Sudarso, Y., T. Sudaryono & G. P. Yoga, 2009. Penyusunan biokriteria dengan menggunakan 
konsep multimetrik: studi kasus anak sungai Cisadane. Oseanologi dan Limnologi di 
Indonesia 35(2): 185-205. 

Sulastri, E. Harsono, T. Suryono & I. Ridwansyah, 2008. Relationship of land use, water quality 
and phytoplankton community of some small lakes in West Java. Oseanologi dan 
Limnologi di Indonesia 34(2): 307-332. 

Suryono, T., Y. Sudarso, G. P. Yoga & I. Ridwansyah, 2009. Klasifikasi tingkat pencemaran 
DAS Ciliwung berdasarkan indeks kimia Kirchoff. Oseanologi dan Limnologi di 
Indonesia 35(1): 91-105. 

Suwignyo, P., 2003. Ekosistem perairan pedalaman, tipologi dan permasalahannya. Dalam 
Manajemen bioregional Jabodetabek: profit dan strategi pengelolaan situ, rawa dan 
danau. R. Ubaidillah dan I. Maryanto (Eds.). Pusat Penelitian Biologi-UPI, Bogor. 
Halaman 17-34. 

Suyarso, 2008. Perubahan garis pantai muara sungai Cisadane dan sekitarnya, Tangerang, 
Banten. Oseanologi dan Limnologi di Indonesia 34(2): 291-305. 

Weber, M. & de L.F. Beaufort, 1916. The fishes of the Indo-Australian Archipelago III. 
Ostariophysi: II Cyprinoidea, Apodes, Synbranchii. Brill, Leiden. 

Whitten, T., R. E. Soeriatmadja, S. A. Afiff, 1999. Ekologi Jawa dan Bali. Prenhallindo, Jakarta. 
Wowor, D., 2004. A systematic revision of the freshwater prawns of the genus Macrobrachium 

(Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) of Sunda1and. Volume I & II. PhD Thesis, 
National University of Singapore, unpublished. 657 pp. 

Wowor, D., Cai, Y. & Ng, P. K. L. (2004) Crustacea: Decapoda, Caridea. In: Yule, C. & Yong, 
H. S. (Eds.), Freshwater Invertebrates of the Malaysian Region. Malaysian Academy of 
Sciences, pp. 337-357. 

34 



Situ Sawangan yang masih alami dan luas 
memiliki jumlah jenis krustasea dan ikan 
yang cukup tinggi. 

Eceng gondok (Eichomia crassipes) telah 
menutupi Situ Cibatok 
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Budidaya ikan kolam jaring terapung di 
Situ Malang Nengah. Kolam buatan ini 
memenuhi seluruh badan perairan Situ. 

Situ Gede sebagai tempat rekreasi keluarga 



. . 

Macrobrachium lanchesteri, krustasea asing yang mendominasi Situ dan danau 

; 1' 
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Parathelphusa convexa, kepiting yang umum ditemukan di sungai dan juga dijumpai di Situ dan danau 
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Beberapa jenis ikan asli sungai Cisadane: a. Oxyeleotris marmorata, b. Parache/a sp, c. Oryzias 
javanicus, d. Kottelatlimia cf. pristes, e. Rasbora sp., f. Brachygobius cf. agregatus 

Beberapa jenis ikan asing yang dijumpai di DAS Cisadane: a. Esomus cf. metallicus; b. 
Amphilophus citrinellus; bawah kiri, Pferygoplichthys pardalis; bawah kanan, Oreochromis 
niloticus 
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Beberapa jenis amfibia yang ditemui di Situ: a. Duttaphrynus me/anostictus, b. 
Hylarana nicobariensis, c. Occidozyga sumatrana 

Reptil di DAS Ciliwung dan Cisadane: d. Ahaetulla mycterizans, e. Xenochrophis 
vittatus, f. Takydromus sexlineatus, g. Gehyra mutilate, h. Calotes versicolor, i. 
Draco haematopogon 
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LAMPIRAN 1 

STASIUN PENELITIAN 01 DAS CILIWUNG BERDASARKAN PEMBAGIAN DAERAH 
SUNGAI DAN KOORDINATNYA 

Stasiun Koordinat Ketinggian 
(m dpl) 

Hulu 
1 S. Cisukabirus di Desa Sukaresmi 06° 42'09. 7"LS 1 06°54'43. 7"8T 800 
2 S. Cisukabirus di Desa Gadog 06°39'52.7"LS 1 06°52'40.0"8T 539 

Ten ah 
1 Situ Cilalay di Desa Cibinong 06°29'35.8"LS 106°51 '14.1"8T 139 
2 Situ Cikaret di Desa Harapan Jaya 06°28'07. 7"LS 1 06°50'15. 7"8T 140 
3 Situ Cibereum di Desa Rawa Panjang 06°27'55.0"LS 1 06°48'35.9"8T 146 
4 Situ Citayam di Desa Bojong Pondok Terong 06°26'38.9"LS 1 06°47'57.8"8T 130 
5 Situ Tonjong di Desa Tonjong* 06°29'36.5"LS 106°46'00.8"8T 155 
6 Situ Pengasinan di Kelurahan Pengasinan** 06°25'19.7"LS 1 06°44'52.7"BT 110 
7 Situ Sawangan di Kelurahan Sawangan* 06°23'17.7"LS 106°45'18.8"8T 90 
8 Situ Pulo di Kelurahan Rangkapan Jaya** 06°24'42.8"LS 1 06°47'43.1 "BT 118 
9 Situ Sawah Besar/ Lio di Kelurahan Depok*** 
10 Telaga Subur di Kelurahan Rangkapan Jaya** 
11 Rawa Denok di Kelurahan Rangkapan Jaya 

Baru** 
Hilir 

1 Situ Babakan di Kelurahan Srengseng Sawah 06°20'18.9"LS 106°49'34.6"8T 75 
*DAS Angke; **DAS Grogoi-Krukut; ***DAS Krukut 
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LAMPIRAN 2 

STASIUN PENELITIAN 01 DAS CISADANE BERDASARKAN PEMBAGIAN DAERAH 
SUNGAI DAN KOORDINATNYA 

Stasiun Koordinat Ketinggian 
(m dpl) 

Hulu 
1 Danau Lido di Desa Wates Jaya 06°44'42.6"LS 1 06°48'37.5"8T 505 
2 Situ Cisangku di Desa Malasari 06°40'31.2"LS 106°30'56.3"BT 986 
3 Situ Nyangkowek di Desa Curug Bitung 06°38'01.5"LS 106°31 '27.2"8T 581 
4 Situ Saat di Desa Pangkal Jaya 06°36'32.6"LS 1 06°33'19.8"8T 522 
5 Kolam tandon Gunung Bubut di Desa Karacak 06°37'35.1 "LS 1 06°38'15.0"8T 403 

Tengah 
1 Situ Cibanteng di Desa Cihideung llir 06°33'53.1"LS 106°43'01.3"8T 191 
2 Situ Leutik di Desa Situ Gede 06°33'28.0"LS 1 06°44'59.2"BT 184 
3 Situ Gede di Desa Situ Gede 06°33'07.6"LS 1 06°44'44.8"8T 184 
4 Situ Cibaiu di Desa Rancabungur 06°31'34.8"LS 106°42'01.5"BT 143 
5 Situ Cilimus di Desa Rancabungur 06°31'27.3"LS 106°42'10.0"BT 150 
6 Sungai Ciminggis di Desa Rancabungur 06o31'21 .9"LS 106°42'15.1"8T 146 
7 Situ Ciminggir di Desa Cimulang 06°31'20.9"LS 106°42'20.7"8T 149 
8 Situ Cibatok di Desa Tegal 06°29'09.5"LS 106°42'59.2"BT 142 
9 Situ Balekambang di Desa Cibeuteung Udik 06°29'07.6"LS 106°41 '06.2"BT 166 
10 Situ Kemang/Pabuaran di Desa Kemanq 06°29'43.5"LS 1 06°44'30.4"8T 148 
11 Situ Cilala di Desa Jampang 06°28'37.7"LS 106°43'09.6"BT 137 
12 Situ Lengkong Barang di Desa Jampang 06°27'59.5"LS 1 06°43'36.6"8T 138 
13 Situ lwul di Desa lwul 06°27'31.6"LS 106°42'28.3"8T 125 
14 Situ Malang Nengah di Desa Parigi Mekar 06°26'51 .6"LS 106°41'40.0"8T 118 
15 Situ Lebak Wangi di Desa Megar Sari 06°26'14.7"LS 106°44'02.2"8T 123 
16 Situ Jeletreng di Desa Cogreg 06°25'24.6"LS 1 06°42'02.1 "BT 100 
17 Situ Cogreg di Desa Cogreg 06°25'01.4"LS 106°41'52.6"BT 110 
18 Situ Pagam di Desa Cibodas 06°28'57 .8"LS 1 06°39'36.0"8T 122 
19 Sawah di Desa Cibodas 06°28'40.3"LS 1 06°39'27.7"8T 114 
20 Situ Nyuncung di Desa Rumpin 06°27'07 .4 "LS 1 06°38'56.5"8T 128 
21 Situ Cigudeg di Desa Cigudeg* 06°33'11.7"LS 106°32'15.3"8T 372 
Hilir 
1 Situ Cihuni di Desa Cihuni 06°15'54.7"LS 1 06°37'59.5"8T 43 
2 Situ Kelapa Dua di Kelurahan Kelapa Dua 06°14'07.1"LS 106°36'53.1"BT 40 
3 Situ Cipondoh di Desa Cipondoh 06°11 '42.5"LS 1 06°40'28.1 "BT 32 
4 Kali Mati di Desa Gaga 06°05'26.5"LS 1 06°38'06. 9"8T 26 
5 Sungai Cisadane di Desa Gaga 06°05'28.9"LS 1 06°38'1 0.3"8T 28 
6 Saluran tepi jalan di Desa Gaga 06°05'31 .5"LS 1 06°38'03.2"8T 15 
7 Rawa Lontar di Desa Kali Baru 
8 Rawa jamblang di Desa Tanjung Burung 06°02'24.9"LS 1 06°37'13.4"BT 21 

* Termasuk de dalam DAS Ctdunan 

40 



LAMPIRAN 3 

DAFTAR BIOTA PERAIRAN DAN HERPETOFAUNA TERKOLEKSI DARI SITU-SITU Dl DAS CILIWUNG 

Taxon Stasiun 

Krustasea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Caridina cf propinqua 1 7 18 15 2 3 61 
Macrobrachium lanchesteri 19 9 5 70 14 81 40 53 74 
Macrobrachium pilimanus 12 
Macrobrachium sintangense 1 22 
Cherax quadricarinatus # 4 
Malayopotamon javanense 1 
Parathelphusa bogorensis 5 
Parathelphusa convexa 6 11 4 3 5 1 2 2 
Geosesarma sp 8 

lkan 
Notopterus notopterus 1 
Chanos chanos # 
Cyclocheilichthys cf apogon 1 4 
Cyprinus carpio # 
Osteochilushasseltii 
Puntius binotatus 38 13 
Rasbora lateristriata 1 
Nemacheilus chryso/aimos 17 1 
Glyptothorax platypogon 57 21 
Pterygoplichthys pardalis # # 1 # # # # # # 1 
Dermogenys pussil/a 3 # 19 10 6 
Aplocheilus panchax 3 3 # 3 
Poecilia reticulata 1 2 19 # 43 # 14 77 

Ambassis sp. 1 
Oreochromis cf niloticus 1 1 # 1 
0. mossambicus # # # # # # # 
Oxyeleotris marmorata # 3 # 
Brachygobius agregatus 6 7 23 50 
Trichogaster trichopterus # # 4 # # # 
Trichopsis vittata 18 6 
Channa gachua 7 
C. striata 13 
Macrognathus maculatus 7 
Collossoma cf macropomus 

Amfibi 
Duttaphrynus melanostictus . . . . . . . . . . 
Fejervarya cancrivora . . . 
Fejervarya limnocharis . . . . 
Hylarana chalconota . . . . . 
Hylarana erythraea . 
Reptil 
Bronchocela jubata . . . . 
Bungarus candidus . . 
Calotes versicolor . . . 
Dasia olivacea 
Draco haematopogon . . 
Draco volans . . . . 
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Taxon Stasiun 

Rep til 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Enhydris plumbea . 
Eutropis multifasciata . . . . . . . . 
Homalopsis buccata . . . 
Lamprolepis smaragdina . 
Tachydromus sexlineatus . . . . . . 
Varanus bivittatus . 
Xenochrophis trianguligerus . 
Xenochrophis vittatus 

.. 
Keterangan. 1. S. C1sukab1rus tengah, 2. S. C1sukab1rus h1hr, 3. Situ Cllalay, 4. S1tu C1karet, 5. Situ C1bereum, 6 . 

Situ Citayam, 7. Situ Tonjong, 8. Situ Pengasinan, 9. Situ Sawangan, 10. Situ Pulo, 11. Situ Sawah 
Besar/ Lio, 12. Telaga Subur, 13. Rawa Denok, 14. Babakan, * tidak dikoleksi, # teramati. 
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LAMPIRAN 4 

\ 
I ) ) ) ) ) ) ) 

DAFTAR BIOTA PERAIRAN DAN HERPETOFAUNA TERKOLEKSI DARI SITU-SITU Dl DAS CISADANE 

Taxon Stasiun 
Krustasea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Caridina cognata 
Caridina graci/ipes 

Caridina cf propinqua 2 54 6 1 
Macrobrachium /anchesteri 159 53 25 150 75 54 189 252 130 3 
Macrobrachium 1 16 
Parathe/phusa convexa 4 2 1 3 11 1 

lkan 
Barbonymus cf gonionotus 1 
Cyclocheilichthys apogon 
Esomus cf. metallicus 
Osteochilus sp 
Parachela sp 

. Puntius binotatus 1 45 6 1 
Puntius tetrazona 1 
Rasbora sp 2 1 3 1 
Rasbora sp1. 
Kottelatlimia cf pristes 
Clarias sp 1 
Ompok bimaculatus 
Pferygop/ichthys parda/is 1 4 1 6 # 
Dermogenys pussil/a 19 4 6 52 6 1 5 
Oryzias javanicus 4 66 
Aplochei/us panchax 8 3 
Poecilia reticulata 12 10 36 61 10 11 12 2 
Xiphophorus hellerii 
Monopterus a/bus 4 1 2 
Ambassis sp 
Oreochromis niloticus 2 4 5 7 # 
Amphilophus /abiatus 
Pferophyllum seafare 
Oxye/eotris marmorate 25 2 1 2 1 
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Taxon Stasiun 
lkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Glosogobius giuris 
Brachygobius agregatus 20 22 21 4 10 29 
Osphronemus goramy 2 
Anabas testudineus 

Trichogaster trichopterus 7 1 5 # 1 4 
Trichopsis vittata 17 3 26 2 26 26 2 
Channa striata 1 1 1 

Amfibi 
Duttaphrynus melanostictus . • . . . . . • • • . . • 
Fejervarya cancrivora . . • • . . . . . . • . • 

1 Fejervarya limnocharis . . . . . . • • • . 
Hylarana chalconota • . • . . • . 
Hylarana erythraea . . . . • • • • • • 
Hylarana nicobariensis . . . . • 
lngerophrynus biporcatus . 
Occidozyga sumatrana . . 
Reptil 
Ahaetul/a mycterizans 
Amyda cartilaginea . . 
Bronchocele jubata . 
Calotes versicolor . . . • • . . 
Cyrtodactylus marmoratus 

Dasia olivacea • • . 
Dendrelaphis pictus . . 
Draco haematopogon . 
Draco volens . • • • . 
Enhydris enhydris • • . . . . . . 
Eutropis multifasciata . . . . . 
Gehyra mutilate . • . . . . . . . . • • • • • 
Gekko gecko 
Gonocephalus kuhlii . . . . 
Hemidactylus frenatus . 
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Taxon Stasiun 

Reptil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Homalopsis buccata • • 
Naja sputatrix . . 
Ptyas korros . • 
Python reticulatus . . 
Sphenomorphuspuncticentrali • 
Sphenomorphus sanctus . 
Takydromus sexlineatus . 
Varanus bivittatus . . 
Xenochrophis vittatus_ . • . 

Keterangan: 1. Danau Lido, 2. Situ Cisangku, 3. Situ Nyangkowek, 4. Situ Saat, 5. Kolam tandon, 6. Situ Cibanteng, 7. Situ Leutik, 8. SituGede, 9. SituCibaju, 10. Situ 
Cilimus, 11 . Sungai Ciminggis, 12. Situ Ciminggir, 13. Situ Cibatok, 14. Situ Balekambang, 15. Situ Kemang/Pabuaran, 16. Situ Cilala, 17. Situ Lengkong 
Barang, * tidak dikoleksi, # teramati. 
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Taxon Stasiun 

Krustasea 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Caridina cognata 24 
Caridina gracilipes 226 2 

Caridina cf propinqua 20 5 325 103 101 141 1 

Macrobrachium /anchesteri 363 25 532 132 130 261 12 79 125 44 113 36 6 90 
Macrobrachium 1 

Parathelphusa convexa 4 

lkan 
Barbonymus cf gonionotus 

Cyclocheilichthys apogon 2 
Esomus ct. metal/icus 2 
Osteochilus sp 1 1 

Parachela sp 1 
Puntius binotatus 5 1 1 

Puntius tetrazona 
Rasbora sp 6 88 3 12 
Rasbora sp1 . 4 

Kottelatlimia cf pristes 22 2 

C/arias sp 1 1 
Ompok bimaculatus 1 

Pferygoplichthys pardalis 1 7 1 

Dermogenys pussilla 4 1 1 12 21 2 38 1 13 3 22 # 
Oryzias javanicus 1 28 2 

Aplochei/us panchax 2 3 8 8 1 # 5 # # 
Poecilia reticulata 3 15 33 19 10 3 

Xiphophorus hellerii 1 

Monopterus a/bus 1 1 1 

Ambassis sp 5 3 1 5 

Oreochromis niloticus 3 # 25 1 3 12 # # # # # # 
Amphilophus labiatus 1 
Pferophyl/um sea/are 1 

Oxyeleotris marmorate 3 4 10 41 1 3 
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Taxon Stasiun 
lkan 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
G/osogobius giuris 2 
Brachygobius agregatus 242 12 1 5 82 
Osphronemus goramy 1 1 
Anabas testudineus 2 4 
Trichogaster trichopterus 6 3 16 28 1 1 4 
Trichopsis vittata 7 2 5 33 14 51 20 7 1 
Channa striata 1 1 2 1 2 1 1 1 # 

Amfibi 
Duttaphrynus me/anostictus . . . • • . • • 
Fejervarya cancrivora . • . . . • • • 
Fejervarya limnocharis . . . . . . • • • . 
Hylarana chalconota • • 
Hylarana erythraea • . . . . • • . • • • 
Hylarana nicobariensis . . • . 
lngerophrynus biporcatus 
Occidozyga sumatrana 

Reptil 
Ahaetul/a mycterizans • 
Amyda cartilaginea • 
Bronchocele jubata . . . 
Calotes versicolor • . 
Cyrtodacty/us marmoratus 
Dasia o/ivacea 
Dendre/aphis pictus 
Draco haematopogon . 
Draco volans • . 
Enhydris enhydris . 
Eutropis multifasciata 

Gehyra mutilate . • 
Gekko gecko 
Gonocephalus kuhlii 
Hemidactylus frenatus . . . • • . 

---- ------- ----
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Taxon Stasiun 
Reptil 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Homalopsis buccata . 
Naja sputatrix . 
Plyas korros . 
Python reticulatus 
Sphenomorphuspuncticentrali 

Sphenomorphus sanctus 
Takydromus sexlineatus . . • • . . • 
Varanus bivittatus . 
Xenochrophis vittatus 

Keterangan: 18. Situ lwul, 19. Situ Malang Nengah, 20. Situ Lebak Wangi, 21 . Situ Jeletreng, 22. Situ Cogreg, 23. Situ Pagam, 24. Sawah di Desa Cibodas, 25. Situ 
Nyuncung, 26. Situ Cigudeg, 27. Situ Cihuni , 28. Situ Kelapa Dua, 29. Situ Cipondoh, 30. Kali Mati, 31 . Sungai Cisadane, 32. Saluran, 33. Rawa Lontar, 34. 
Rawa Jamblang, * tidak dikoleksi , # teramati. 
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