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“BEJE” SEBAGAI  KOLAM PRODUKSI  DILAHAN  RAWA LEBAK 
 

Rupawan 
Balai Riset Perikanan Perairan Umum Palembang 

 
 

ABSTRAK 
 

Beje adalah kolam yang dibuat di daerah rawa banjiran berfungsi untuk 
mengumpulkan dan penangkapan ikan, sumber pendapatan nelayan dan pemanfaatan lahan 
rawa untuk usaha perikanan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produksi, 
komposisi jenis ikan dan pendapatan  pada usaha perikanan beje. Produksi, komposisi jenis 
ikan dan pendapatan  diamati berdasarkan data hasil tangkapan di 40 buah sampel  beje di 
Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan 
tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “beje” berbentuk empat persegi panjang, 
kisaran luas 50 – 250 m2, rata-rata 148,4 ± 76,5 m2. Penangkapan dengan alat bantu 
“Rempa beje”, kisaran produksi  128 – 1.745 kg, rata-rata  879,9 ± 83,60 kg/beje/tahun. 
Komposisi jenis ikan  5 – 11 jenis yang didominasi ikan rawa ( blackfish) dari suku 
Anabantidae dan Nandidae. Merupakan usaha perikanan produktif, karena menopang 
pendapatan nelayan antara Rp.650.000 – Rp. 7.900.000/beje/tahun. 
         
Kata  Kunci : Produksi, Beje,  Lahan rawa  
 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Luas perairan pedalaman di Indonesia diperkirakan 54 juta hektar dan merupakan 
perairan pedalaman terluas yang ada diantara negara-negara ASEAN. Dari luasan perairan 
pedalaman tersebut  71,63 %  atau 39,4 juta hektar terdiri dari perairan rawa, sungai dan 
lebak  22,13%, danau alam dan buatan 3,89%. Sebagian besar perairan tersebut berada di  
Kalimantan (60%), di Sumatera ( 30%)  dan  sisanya di Sulawesi, Papua, NTB, Jawa dan 
Bali.  (Manggabarani. 2004).   

Berdasarkan karakterisassi lahan pasang surut dan rawa dapat dibedakan 5 tipologi,  
salah satu diantaranya adalah tipe rawa lebak. Rawa lebak dipengaruhi oleh luapan sungai 
dan hujan, selalu tergenang selama musim hujan dan kering dimusim kemarau.. 
Berdasarkan lama genangan dan tinggi air, lahan rawa lebak dapat dibedakan dalam 3 
tipologi yaitu : 1) lebak dangkal, lama genangan < 3 bulan dengan tinggi air < 50 cm, 2) 
lebak tengahan, lama genangan 3 – 6 bulan dengan tinggi air 50 –100 cm dan 3) lebak 
dalam atau rawa monoton  lama genangan >6 bulan dengan tinggi air > 100 cm (Ismail et 
al. 1990). Berdasarkan tipologi tersebut  perairan rawa lebak ada yang  bersifat permanen 
dan tidak permanen yaitu kering dan berair pada waktu tertentu, usaha perikanan beje 
dominan pada tipologi lebak  tengahan.  

Usaha perikanan beje di Kalimantan Selatan dan Tengah sudah dimulai sejak tahun 
1950 (Kartamihardja. 2002), dengan cara  menggali tanah berbentuk empat persegi panjang  
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yang dilakukan  pada musim kemarau.  Pada musim hujan permukaan air sungai akan naik 
dan mengenangi dataran rawa dan beje. Pada musim kemarau saat permukaan air sungai  
surut, perairan rawa juga mulai surut, ikan mecari tempat yang lebih dalam (sungai, 
cekukan tanah, danau rawa, parit dan beje) untuk menyelamatkan diri dari ancaman 
kekeringan. Hartoto et al (1998) mengemukakan bahwa bagian perairan yang adakalanya  
(temporer) digunakan oleh individu ikan untuk menghindar dari kondisi yang mengancam 
merupakan salah satu tapak penting  untuk kelangsungan hidupnya seperti kekeringan, 
kualitas air yang buruk dan ancaman predator. Pada saat puncak musim kemarau  dataran 
sekitar beje kering, air dan ikan dalam beje terisolir dan terjebak, pada saat ini panen beje 
dapat dilakukan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  produksi, komposisi jenis dan 
nilai  ekonomi usaha perikanan beje.   

 
 

METODOLOGI 
 

 Penelitian dilakukan pada bulan Juli dan Agustus 2004 di desa Sapala Kecamatan 
Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Desa Sapala 
merupakan  salah satu desa yang terletak di kawasan rawa banjiran tepian sungai Sambujur 
yang menghubungkan  rawa banjiran  Danau Panggang dengan sungai Barito. 
 Pengumpulan data lapangan meliputi bentuk dan ukuran beje, keragaan cara dan 
alat bantu panen, produksi, komposisi jenis dan ukuran ikan serta nilai ekonominya, 
dilakukan pada 40 buah sample beje yang ditentukan secara acak. Ikan hasil panen 
dipisahkan berdasarkan  kelompok jenis dan masing-masing  jenis ditimbang total, sample 
setiap  jenis ikan diukur panjang dan beratnya.      
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Bentuk dan ukuran  beje  

Beje adalah kolam  berbentuk persegi panjang, dibuat di lahan rawa lebak tipologi  
lebak tengahan, ukuran beje bervariasi, ukuran  panjang  10 – 30 meter, lebar 5 – 10 meter 
dengan kedalaman  air 1,5- 2,0 meter atau rata-rata luas 148,3 m2 ± 76,5. sebagian besar 
kiri kanan pada setiap beje dihubungkan dengan parit yang dalam bahasa daerah disebut 
‘tatah” atau “pelacar”. Tatah atau pelacar bertujuan  untuk membantu mengarahkan ikan 
masuk dalam beje. Sisa tanah galian beje dan tatah di timbun atau ditempatkan  pada  satu 
sisi  yang juga berfungsi untuk menghadang dan mengarahkan ikan agar masuk dalam beje. 
Upaya lain yang dilakukan untuk lebih merangsang ikan masuk dalam beje uaitu dengan 
menempatkan  potongan dahan  dan ranting kayu dalam beje sebagai. rumpon.  (Gambar 1 
dan 2 ).  
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2. Waktu, alat  dan cara panen beje   

Panen beje dilakukan pada musim kemarau,  dimulai bila tanah dataran sekitar beje 
kering yaitu sekitar awal bulan kedua musim kemarau, permukaan  air dalam beje 20 – 30 
cm lebih rendah dari permukaan tanah sekitas.  Panen beje  dilakukan dengan alat bantu 
“:rempa beje” (nama daerah), terbuat dari benang nylon politelin,  mesh size 1,0 – 1,5 inchi, 
berbentuk empat persegi panjang, keliling pinggiran rempa beje ditambahkan tali ris. 
Bagian dalam dan keliling pinggiran beje dibersihkan dari dahan, ranting kayu dan 
rerumputan, disiapkan patok kayu kecil untuk tempat menyangkutkan tali ris rempa beje. 
Rempa dibentangkan pada seluruh permukaan beje, pinggiran keliling rempa  dikaitkan 
pada patok kayu pada kedalaman 10 – 20 cm dari permukaan air dan 10 –20 cm dari 
pinggiran beje. Bagian tengah rempa akan tenggelam dan membentuk kerucuk, ikan             
(terutama jenis labyrinth) berusaha muncul kepermukaan untuk bernapas, bergerak 
mengikuti arah lekukan rempa beje sampai kepermukaan kemudian mengarah ketengah 
beje dan masuk rempa beje. (Gambar 3 dan  4). 

Untuk mengambil hasil tangkapan, rempa beje diangkat beberapa kali  setiap (2 –6) 
jam tergantung perkiraan kepadatan ikan dalam rempa beje dan tingkat ketahanan ikan 
untuk  tidak timbul kepermukaan air. Ikan tambakan, sepat siam, sepat rawa adalah jenis 
pertama yang masuk rempa, kemudian ikan betok, gabus dan lele yang paling akhir 
tertangkap. Kegiatan panen berhenti bila hasil tangkapan dianggap sudah tidak layak untuk 
ditunggu, dan umumnya panen 1 beje menghabiskan waktu 1 –2 hari hari  termasuk 
mengangkut hasil ketempat pengolahan atau penampungan.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

Gambar 4 
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3. Beje sebagai kolam produksi.  
     Hasil pendataan jumlah beje yang yang dimiliki penduduk  Desa Sapala  berjumlah 
146  buah dengan  jumlah pemilik 40 orang, kisaran kepemilikan beje 1 – 8 buah / orang 
atau rata-rata 3,65  ± 1,19. Dari jumlah beje tersebut ditentukan secara acak 40 buah beje 
untuk pengamatan produksi, komposisi jenis dan ukuran ikan serta nilai ekonominya. Data 
hasil panen total perbeje dikelompokan berdasarkan jumlah (kg) seperti disajikan pada 
Tabel. 1  
 
Tabel 1. Kisaran   dan rata-rata produksi ( kg/beje/ tahun). 

Sampel beje Produksi ( kg ) 
Jumlah beje % Kisaran  Rata-rata ± sd 
11 
7 
10 
4 
3 
3 
2 

27,5 
17,5 
25 
10 
7,5 
7,5 
5,0 

125-  250 
250 – 500 
500 – 750 
750 – 1.000 
1000- 1.250 
1.250- 1.500 
1.500- 1.750 

 179,8 ±  39,60 
 344,4 ±   91,12 
 642,5 ±  76,71 
 868,7 ±   82,80 
1.199,0 ±  49,27 
1,360,0 ± 105,87 
1.565,0 ±  90,00 

40 100 128 – 1.745 879,9  ±  83,60 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa kisaran hasil beje 128 – 1.745 kg/beje/tahun atau rata-

rata 879,90  ± 83,60 kg/ beje/ tahun.. Jumlah beje dengan kisaran hasil panen lebih rendah 
dari 1000 kg/ beje mendominasi (80%) sedangkan hasil  lebih besar dari 1000 kg/ beje 
(20%). Hasil panen beje perbuah selain ditentukan  oleh luasannya, faktor jarak lokasi beje 
dari pinggiran sungai dan  hubungan beje dengan  sungai sangat berpengaruh terhadap hasil 
panen beje Beje yang lokasinya lebih dekat dengan pinggiran sungai dan beje yang 
dihubungkan dengan sungai ( beje sungai) memberikan hasil relative lebih tinggi (750 – 
1.745 kg/beje). Secara umum usaha perikanan beje dilahan rawa lebak cukup prduktif, 
memberikan kontribusi terhadap pendapatan neleyan yang cukup signifikan. Hasil 
penelitian kisaran jumlah kepemilikan beje pada 4 desa  sampel  di Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah mencapai 
1,055  buah dengan  jumlah pemilik 304 orang, kisaran kepemilikan 1–10 buah/orang  atau 
rata-rata 4,1 ± 1,02  buah/orang (Rupawan, 2006).  

Jumlah kepemilikan beje oleh seseorang berhubungan dengan biaya investasi 
pembuatan beje (Rp 1.000..000 – Rp 5.000.000) per buah. Pemilik modal atau seseorang 
yang status ekonomi lebih mapan relative memiliki beje lebih dari satu buah/orang. 

  Subagja et al ( 2004) mengemukakan bahwa hasil penelitian budidaya ikan patin 
dikolam  rawa yang telah direklamasi, menghasilkan 500 – 600 kg/250 m2/6 bulan.  

 
4. Komposisi jenis ikan  

Hasil pengelompokan berdasarkan jenis ikan  dan komposisi (% berat) masing-
masing jenis serta rata-rata berat individu  seperti disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2.  Jenis, komposisi (% berat total) dan  rata–rata berat individu ikan.    
 
No. 

 
Jenis ikan / Fish species 
 

Komposisi  ikan  
( % berat) 

Rata-rata  
Berat  ± sd 
(gr) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Sapat siam  (Trichogaster pectoralis) 
Sepat rawa (Trichogaster  trichopterus) 
Gabus  (Channa striata)  
Betok   (Anabas testudineus) 
Tambakan  (Helostoma temminckii) 
Baung (Mystus  nemurus) 
Singgaringan (Mystus nigriceps) 
Lundu  (Mystus gulio) 
Lais lampok  (Cryptopterus limpok) 
Lele (Clarias spp)  
Kakapar  (Peristolepis fasciatus) 
Lainnya  

31,66  ±  1,42 
21,54 ± 1,04 
17,85 ± 0,83 
15,29 ± 0,90 
   3,58 ± 0,11 
 2,89  ± 0,13 
2,59 ±  0,09 
2,02 ±  0,12 
1,20 ±  0,08 
1,02 ±  0,04 
 0,30 ± 0,003 
0,04  

  55,9 ± 28,0 
  11,2 ±   3,8 
128,2 ±  66,1 
  32,2 ±  21,3 
  89,1 ±  42,2 
  63,0 ±    6,7 
  20,0 ±   4,1 
  15,7 ±   4,4 
  45,1 ±   7,6 
106,5 ± 39,1 
  18,9 ±  8,4 
- 

  100  
 

Tabel  3 menunjukkan bahwa   komposisi jenis ikan yang tertangkap dalam beje 
berkisar antara 5 – 12 jenis yang didominasi oleh ikan rawa ( black fish) dari suku 
Anabantidae  dan Nandidae. (Gambar 5 dan 6 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan  prosentase berat, ikan sepat siam  menempati prosentase paling tinggi 
( 31,66%) kemudian secara  berurutan  masing-masing ikan sepat rawa, gabus, betok, 
tambakang, baung, singgaringan, panting, lais lampok,  lele  dan kakapar (0,30 %).   

 Selain produksi, komposisi jenis ikan pada beje yang lokasinya lebih dekat dengan 
sungai dan  “beje sungai” relative  lebih tinggi, karena selain ikan rawa juga ada beberapa 
jenis ikan sungai  seperti ikan baung, singgaringan, lundu  dan  lais lampok. 

Hasil penelitian inventarisasi jenis ikan pada 7 suaka perikanan tipe rawa lebak di 
Propinsi Kalimantan Selatan  ditemukan  8 – 19  jenis ikan dari 9 famili yang didominasi 
oleh ikan rawa (ikan hitam)  dari  suku  Nandidae dan  Anabantidae (Rupawan, 2005).     
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5. Nilai ekonomi 
Harga  jual ikan  ditingkat petani  bervariasai antara Rp 750 – Rp 8.000/kg,  sesuai 

dengan jenisnya, masing-masing mulai harga yang tertinggi yaitu  ikan betok, baung, 
gabus, tambakang,  sepat siam, kakapar, lais lampok , singggaringan, lele, sepat rawa dan  
lundu. Ikan betok, baung, gabus dan tambakan umumnya dijual dalam  keadaan  hidup atau 
segar, jenis lainnya dijual dalam  bentuk ikan asin. Dari data produksi dan  kompoisisi  
jenis ikan serta harga jual, dapat disimpulkan  bahwa usaha perikanan beje merupakan 
usaha perikanan yang produktif dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan nelayan 
yang cukup signifikan Rp 650.000–Rp7.900.000/beje/tahun. Bahkan nelayan menganggap 
sebagai tabungan  yang  dapat diambil  setiap tahun oleh pemiliknya. 
 
 

KESIMPULAN 
 

Sebuah “beje” kolam berbentuk  empat  persegi panjang yang dibuat dilahan lebak, 
dengan ukuran luas 50 – 250 m2, rata-rata 148,4 ± 76,5 m2. dapat menghasilkan ikan 
antara  128 kg – 1.745 kg, rata-rata   879,9 ± 83,60 kg/beje/tahun.  Komposisi jenis ikan  5 
– 11 jenis  yang didominasi  ikan rawa (blackfish) dari suku  Anabantidae dan Nandidae. 
Beje sebagbai usaha perikanan yang produktif dapat ber kontribusi terhadap pendapatan 
nelayan yang cukup signifikan Rp.650.000–Rp7.900.000/beje/tahun. Nelayan menganggap 
sebagai tabungan  yang  dapat diambil  setiap tahun oleh pemiliknya. 
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