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Fokus Lahan Basah
Ketidakjelasan Status Kawasan Memicu Konflik
dalam Pengelolaan Sumberdaya Mangrove

Konservasi Lahan Basah

Kearifan Lokal Masyarakat Desa Bangkau dalam
Mengelola Kolam Rawa "Beje" dan Sumberdaya
Perikanan Lainnya

(egiatan Lahan Basah

Peringatan Hari Lahan Basah se-Dunia tahun 2014
dan Peluncuran Logo Baru Wetlands lnternational

Peringatan Hari Lahan Basah se-Dunia 2014
di Maumere, NTT

Perkembangan Pemasangan Alat Perangkap Sedimen

di Desa Talibura, Kab. Sikka, NTT

Berita Umum Lahan Basah

Hutan Kota BNlBanda Aceh

Pengamatan Burung dan Penanaman Mangrove di

Muard Sungai Progo

Flora & Fauna Lahan Basah

Flora Unik, Menarik dan Langka diTaman Nasional
Bukit Barisan Selatan

Kerdgaman Jenis-ienis lkan Air Tawar di Sungai Batang

Toru, Kab. Tapa nuli Selatan, Prop. Sumatera Utara

Tanaman Air Rawa Yang Eksotis

SIARAN PERS: Tantangan Lahan Basah dan Pertanian
untuk Bermitra bagi Pertumbuhan
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Tanaman Air Rawa Yang Eksotis

L,Zalimantan Selatan, merupakan

l( salah satu provinsi dilndonesia
I \yang memilikijulukan "Kota Seribu
5ungai". Kalimantan Selatan juga
banyak memiliki peralran rawa, dengan
potensi rawa pasang surut seluas
1.032.184 ha 149,08%1, rawa gambut
800.257 ha (38,05%) dan rawa lebak
270.547 ha (12,87%) lDwi Hatmoko,
Maulia Aries, dan KhairulAnwar. 2007).

Salah satu daerah di Kalimantan
Selatan yang memiliki perairan rawa
gambut cukup luas adalah Rawa
Bangkau. Perairan Rawa Bangkau
banyak ditu mbu hi berbagaijenis
tanaman ait seperti teratai, eceng
gondong, kiambang, kiapu dll. lenis.
jenis teratai yang ditemuitumbuh
diantaranya adalah Nymphoeo olbo, N.
odoratd, N. tuberoso, N. pubescens, N.
stellotd, N. noucholi, dll. Keberadaan
tanaman air sangat u nik dan menarik,
baik dari struktur tumbuhan maupun
corak warna bunga yang dimilikinya,
sehingga pada saat musim berbunga
hampir 50% dari permukaan perairan
rawa tertutup Bunga teratai. Bunga
teratai dapat mekar pada sore hari dan
juga dapat pula menguncup sendir,
akibaL dari rangsangan sinar matahari.
Warna bunga yang dihasilkannya
berbagai macam diantaranya, mera h,
ungu dan putih, tergantung jenisnya.

Secara taksonomi, bunga teratai
dikiasifi kasikan sebagai berikut
(Marianto, 2001): Divisio:
Spermathophyta (tumbuhan berbiji),
Kelas: Monocotyl (tumbuhan berbiji
turggal), Ordo: Nymphales, tarrilia :

Nymphaceae, Genus : Nymphaea.

Mijani Rahman

Kadang kala keberadaan tanaman air
di alam merupakan gulma. Namun,
karena bentuk dan warnanya yang begitu
eksotis dan natural, sehingga pemllik
rumah yang menginglnkan kebu nnya
bernuansa alami seakan-akan berlomba-
lomba memunculkan tanaman ini di
kebunnya balk dalam kolam maupun
dalam berbagai wadah cantik. Sebagai
tanaman hias, tanaman air tidak selalu
membutuhkan lahan berupa kolam.
Cukup hanya dilakukan penanaman dalam
wadah, selain dapat d ip in d a h- pinda h ka n,
juga merupakan solusiyang tepat bagi kita
yang mempunyai halaman rumah sempit.

Berdasarkan hasil penelitian, terarai
berfungsi sebagai tempat berlindung
ikan dari predator, tempat menempelnya
pakan alami, dan salah satu bahan untuk
pembuatan pakan ikan (Rahman dan
Herliwati 2012). Teratai dapat dijadikan
sebagai tanaman hias, dan bagian
batang teratai dapat digunakan untuk
sayur serta biji bunga dapat digunakan
sebagai salah satu bahan pembuatan
kue, karena memiliki kandungan gizi
yang tinggi terutama pati, lemak,
dan protein (Marianto, 2001). Hasil
penelitian Khairina dan Fitrial (2002),
menunjukkan bahwa tepung biji teratai
juga mengandung asam amino dan
asam lema k esensialyang Iengkap,
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1
dan Tabel 2 berikut ini.

Penduduk asli lndia biasa memanfaatkan
biji teratai sebagai bahan pengobatan
tradisional, yaitu untuk mengobati
peradangan jaringan, kanker, diuretik (Liu

et ol..2OO4). penyakit kulit dan 'ebagai
penangkal racun (Chopra et d|.,1956). ..

Tabel 1. Komposisi Asam Amino
Tepu ng Biji Buah Teratai

0,55

1,,40

0,50

0,16

o,26

o,27

1.00

o,44

o,27

0,14

o,46

0,43

o,37

o,72

o,17
*asam amlno esensia I

Sumbet : Khaitind don Fittiol (2002)

Tabel 2. Komposisi Asam Lemak
Tepu ng Biji Teratai

Aspartat

Glutamat

Serina

Histidina +

Glysina

lnreonrna '
Arginina

Alanina

Tyrosina *

Methionina *

Valina *

Fenilalanina *

lsoleusina *

Leusina *

Lysina *

Asam Miristat

Asam Palmitat

Asam Stearat

Asam Oleat

0,30

9,27

1,4,36

5,88

Asam Linoleat* 18,34
* asam lemak ese nsla

Sumber : Khoirino don Fittiol (2002)



Warta Konservasi Lahan Basah (WK|-B) adalah majalah yang diterbitkan secara berkala
tiga bulan sekali (triwulan) oleh Wetlands lnternationallndonesia (Wll), dalam rangka
mendukung pengelolaan dan pelestarian sumberdaya lahan basah di lndonesia.

WKLB diterbitkan untuk mewadahi info rmas i-inform asi seputar perlahanbasahan di
Indonesia yang datang dari berbagai kalangan baik secara individu maupun kolektif.
Diharapkan media WKLB ini dapat turut berperan dalam meningkatkan pengetahuan,

kesadaran dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan dan
mengelola lahan basah secara bijak dan berkesina m bunga n.
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