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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kesatuan ruang yang terdiri atas 

unsur abiotik (tanah, air, udara), biotik (vegetasi, binatang, dan organisme hidup 

lainnya) dan kegiatan manusia yang saling berinteraksi serta saling ketergantungan 

satu sama lain, sehingga merupakan satu kesatuan ekosistem (Sudaryono, 2002:1). 

Dalam mempelajari ekosistem DAS, dapat diklasifikasikan menjadi daerah hulu, 

tengah dan hilir. Bagian hulu dicirikan sebagai daerah konservasi, bagian hilir 

merupakan daerah pemanfaatan. Setiap DAS memiliki kondisi dan karakteristik yang 

berbeda (Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, 2008:3). Daerah 

Aliran Sungai Batanghari merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera. 

Daerah Aliran Sungai Batanghari merupakan sungai terpanjang di pulau 

Sumatera dengan panjang sungai utama 870 km. Lebar sungai bervariasi antar 300-

500 m dan kedalaman 6-7 m (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2016:5). 

Daerah Aliran Sungai Batanghari dengan luas ±4,9 juta ha merupakan daerah 

tangkapan air (catchment area) terbesar kedua di Indonesia dan sebagian besar berada 

di wilayah Provinsi Jambi (bagian hulu, tengah dan hilir DAS) sisanya di Provinsi 

Sumatera Barat dan Riau (hulu DAS). Secara umum Daerah Aliran Sungai 

Batanghari terdiri dari tiga bagian dengan ciri fisik yang berbeda (Novra, 2012:2). 

Daerah Aliran Sungai Batanghari juga memiliki pembagian Sub DAS dan zona 

wilayah. 
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Daerah Aliran Sungai Batanghari terbagi menjadi enam Sub DAS yaitu: Sub 

DAS Batanghari Hulu, Sub DAS Batang Tebo, Sub DAS Batang Tabir, Sub DAS 

Sumai, Sub DAS Batang Merangin Tembesi dan Sub DAS Batanghari Hilir (Tikno, 

2000:2). Menurut Kaban dkk. (2015:1), bahwa Sungai Batanghari di Provinsi Jambi 

masuk dalam empat wilayah Kabupaten yaitu zona hulu di Kabupaten Batanghari, 

zona tengah di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi, zona hilir dan estuaria di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setiap wilayah Kabupaten Sungai Batanghari 

memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat.  

Pemanfaatan Sungai Batanghari di zona tengah yaitu Kabupaten Muaro Jambi 

dan Kota Jambi umumnya sebagai sumber daya perikanan (tangkap dan budidaya). 

Salah satunya dimanfaatkan sebagai penghasil ikan konsumsi yang diperoleh dari 

hasil tangkapan nelayan secara langsung. Hasil perikanan tangkap Sungai Batanghari 

di zona tengah dijual di pasar yang berada di sekitar aliran Sungai Batanghari. Pasar 

yang dekat dengan aliran Sungai Batanghari di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota 

Jambi yaitu Pasar Jum’at Sungai Duren, Pasar Sarang Burung, Pasar Sengeti, Pasar 

Aur duri satu, Pasar Angso duo dan Pasar 46. Penelitian ini dilaksanakan dengan 

pengambilan sampel yang berasal dari hasil tangkapan nelayan di Pasar tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian di Sungai Batanghari oleh Nurdawati dkk. 

(2006:8), tercatat 126 jenis yang terdiri dari ikan konsumsi ada 75 jenis dan ikan hias 

51 jenis. Menurut Tan dan Kottelat (2009:13), berdasarkan survei yang dilakukan 

antara 1994 dan 2003 dengan habitat ikan terbatas pada  daerah aliran sungai (DAS) 

Batanghari, tercatat 297 jenis, yang 48 jenis diantaranya adalah catatan baru Jambi 

dan 45 diantaranya merupakan catatan baru Sumatera. Menurut Kaban dkk. 
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(2015:57), jumlah jenis ikan yang ditemukan sebanyak 136 jenis dari 40 famili. 

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah batasan lokasi penelitian 

yaitu aliran Sungai Batanghari di zona tengah (Kabupaten Muaro Jambi dan Kota 

Jambi) dan pengambilan sampel dari hasil tangkapan nelayan yang dijual di pasar 

dikarenakan keterbatasan waktu serta sarana saat pengambilan data. 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pemancing pada tanggal 21 Juli 

2018 di Sungai Batanghari lokasi titik sampel Sungai Duren dan 18 Agustus 2018 di 

lokasi titik sampel Pasar 46 mengungkapkan bahwa hasil tangkapan nelayan dan 

pemancing umumnya dijual di pasar terdekat dengan sungai contohnya Pasar Sungai 

Duren,  Pasar Angso Duo dan Pasar 46. Berdasarkan hasil wawancara juga diperoleh 

informasi bahwa hasil penangkapan nelayan dan pemancing berkurang mulai tiga 

tahun belakangan. Sungai Batanghari sebagai habitat dari ikan mengalami perubahan 

akibat penambangan pasir atau emas, pencemaran organik dari keramba dan 

masyarakat di sekitar sungai. 

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian tim di Sungai Batanghari 

secara keseluruhan dari Dharmasraya, Muaro Bungo, Tebo, Sarolangun, Batanghari, 

Muaro Jambi, Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur dengan data jenis ikan khusus 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Penelitian yang dilakukan untuk 

memperoleh hasil data jenis-jenis ikan yang sebelumnya belum dilakukan khusus 

untuk Sungai Batanghari zona tengah (Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi), 

keaslian jenis, status konservasi dan potensi ikan. Setiap masing-masing Kabupaten 

atau Kota terdapat tiga stasiun. Sehingga hasil dari penelitian tim ini diharapkan bisa 

memiliki hasil data yang lebih lengkap. 
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Data hasil penelitian mengenai jenis-jenis ikan di zona tengah Sungai 

Batanghari ini digunakan dalam media pembelajaran, berupa booklet yang mudah 

dipahami karena ditulis secara ringkas dan disetai gambar. Pengembangan booklet ini 

dapat digunakan untuk pembelajaran formal dan informal. Pembelajaran formal yang 

dapat digunakan untuk mata kuliah taksonomi hewan dan informal yang dapat 

digunakan masyarakat umum, karena selama ini banyak masyarakat lokal yang belum 

mengetahui jenis-jenis ikan yang ada di Sungai Batanghari dan dikhawatirkan ikan 

akan punah dan banyak masyarakat yang belum mengetahui jenis ikan tersebut.  

Masyarakat umum sebaiknya mengetahui jenis-jenis dan status ikan yang ada 

di Sungai Batanghari. Sungai Batanghari memiliki ikan yang dilindungi yaitu ikan 

belida (Notopterus notopterus dan Chitala borneensis) sesuai dengan PP Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang 

dilindungi. Pada saat penelitian pendahuluan  stasiun  di Pasar 46 dan Aur Duri ikan 

belida masih diperjualbelikan, karena masyarakat umum belum mengetahui jenis-

jenis ikan dan status ikan yang ada di Sungai Batanghari. Berdasarkan uraian tersebut 

maka penting dilakukan penelitian tentang “Jenis-Jenis Ikan di Zona Tengah 

Sungai Batanghari berdasarkan Tangkapan Nelayan sebagai Bahan 

Pengembangan Booklet Taksonomi Hewan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Berapakah jumlah jenis ikan di zona tengah Sungai Batanghari berdasarkan 

tangkapan nelayan? 

2. Bagaimana status konservasi ikan di zona tengah Sungai Batanghari 

berdasarkan  tangkapan nelayan?  

3. Bagaimana potensi ikan di zona tengah Sungai Batanghari berdasarkan  

tangkapan nelayan? 

4. Bagaimana keaslian jenis ikan di zona tengah Sungai Batanghari berdasarkan  

tangkapan nelayan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui jumlah jenis ikan di zona tengah Sungai Batanghari 

berdasarkan  tangkapan nelayan. 

2. Untuk mengetahui status konservasi ikan di zona tengah Sungai Batanghari 

berdasarkan  tangkapan nelayan. 

3. Untuk mengetahui potensi ikan di zona tengah Sungai Batanghari berdasarkan  

tangkapan nelayan. 

4. Untuk mengetahui potensi ikan di zona tengah Sungai Batanghari berdasarkan  

tangkapan nelayan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan data jenis-jenis ikan di zona tengah Sungai Batanghari yang 

dapat digunakan dalam mendukung kegiatan restorasi di zona tengah Sungai 

Batanghari. 

2. Sebagai aplikasi terapan dalam bentuk booklet untuk sumber belajar 

Taksonomi Hewan. 

1.5 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ikan yang dijadikan sampel adalah ikan yang berasal dari hasil tangkapan 

nelayan yang dijual di Pasar. 

2. Pasar yang dijadikan stasiun penelitian yaitu Pasar Jumat Sungai Duren, Pasar 

Sarang Burung, Pasar Sengeti, Pasar Aur Duri satu, Pasar Angso Duo dan 

Pasar 46. 


