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“Luar biasa. Warnanya sangat indah seperti tiger—macan,” 
ujar Michael Chang, mania cupang asal Thailand. Cupang 
serit dari Indonesia itu merupakan salah satu dari generasi 

emas cupang dunia selain keluarga halfmoon gold yang 
ditangkarkan peternak dari Thailand.

Bagi Michael, serit yang dikembangkan sejak 
2002 oleh penangkar di Slipi, Jakarta Barat, itu unik dan 

cantik. Tengok saja, kepala hingga pangkal ekornya dibalut 
warna merah dengan semburat jingga. Sirip atas putih dan 
sirip lain di ekor memiliki pangkal corak biru cerah. Warna-
warna itu terpisah tegas bak warna belang macan. 

Pantas Asep Syarifuddin, sang penangkar, menyematkan 
sebutan tiger alias macan. Corak yang seperti macan itu stabil 

diperoleh Asep pada silangan ke-9. Asep masih menambahkan 
sebutan blantong di depan nama tiger agar identitas serit asal Indonesia 
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itu tidak hilang. “Blantong merujuk pada warna 
yang belang-bentong,” kata peternak yang turut 
mengembangkan king crowntail—serit kesohor 
Indonesia pada kurun 2001—2005.

Generasi emas   
Peternak tanahair memang tertinggal dalam 

pengembangan cupang dibandingkan tetangganya, 
peternak Thailand. Sekitar 4 tahun, peternak 
Thailand merilis halfmoon gold. Inilah cupang 
sensasional baik dari segi keindahan maupun harga. 
Seperti sebutannya gold, corak cupang ini memang 
bak emas. Harganya? Saat diluncurkan pertama 
kali melalui lelang nilainya sudah menembus harga 
Rp3-juta/ekor, kini paling murah sekitar Rp500.000/
ekor.

Tak ada yang menyangkal secara first impression 
halfmoon gold luar biasa.  “Warna kuning keemasan 

tampak bersih dan terang. Ini hasil akhir yang sempurna,” kata Hermanus J 
Haryanto, penangkar halfmoon di Harmoni, Jakarta Barat. Warna emas itu 
hadir dari silangan jantan copper dan betina kuning. Jantan mewariskan kilap 
warna, sedangkan betina menitiskan kilau emas dari kepala hingga ekor.
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Terinspirasi halfmoon gold itu berikutnya muncul 
halfmoon blackgold, red gold, dan doubletail gold. 
Blackgold, misalnya, tampil kontras dengan paduan 
warna emas dan hitam. Red gold menjadi kesohor 
lantaran mempunyai warna emas berpadu warna 
merah yang menyebar di dua pertiga bagian ekor, 
sirip atas, dan sirip bawah. 

Sejatinya generasi warna emas tak melulu 
hadir di kelompok cupang halfmoon. Di cupang 
serit dan plakat warna ini juga sempat hadir 
meski tak sempat mencuat lantaran corak warna 
yang dihasilkan tidak stabil. Hal itu diduga karena 
sulit menemukan induk yang memiliki karakter warna 
kuat. Beberapa serit dan plakat bercorak emas itu adalah 
orange gold crowntail, orange gold plakat, dan purple gold 
crowntail.  

Generasi tembaga 
Di luar warna-warna emas, warna tembaga alias copper juga menjadi 

incaran para mania cupang dunia. Tidak seperti warna emas, corak tembaga 
relatif mudah diperoleh. Yang agak sulit saat menghadirkan varian warna 
copper dengan tambahan warna hijau seperti pada jenis halfmoon green 
copper dan halfmoon green mask copper.

 Menurut Hermanus corak copper lahir dengan menyilangkan plakat 
copper dan jantan halfmoon. Nah, untuk memunculkan varian hijau pada 
warna metalik itu, misalnya, perlu kehadiran induk bercorak torquoise. “Pada 
dasarnya warna tembaga itu resesif sehingga untuk menghadirkan warna hijau 
perlu bantuan cupang ber-gen kuat seperti torquoise,” tambahnya. 
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Kilauan mutiara yang selama ini hadir pada tubuh lou han juga menginspirasi 
peternak cupang  negeri Siam saat mencetak plakat platinum white. Saking 
penuh mutiara, sosok yang tampak terlihat sebagai ikan berwarna platinum 
yang putih. Bahkan pada pengembangan selanjutnya corak mutiara itu seolah 
melebur hingga muncul jenis warna full white. “Orang mengira putihnya 
tembus pandang, padahal tidak,” kata David Je, kolektor plakat di Medan, 
Sumatera Utara.

Pesona dari kehadiran warna eksklusif seperti emas, tembaga, dan 
platinum, memang membuat dunia cupang dunia semakin bergairah. Meski 
demikian perubahan sosok akibat persilangan juga menjadi hal menarik bagi 
mania cupang. Contoh halfmoon rosetail. Sebutan rose mengacu pada bentuk 
ekor bak bunga mawar yang hadir akibat ekor membentuk satu lekukan besar 
dan saling berhubungan alias over halfmoon. Ini tak seperti ekor halfmoon 

normal yang terlihat bak kipas penuh membentuk sudut 
1800  saat ngedok.

Bentuk lainnya: halfmoon ekor pendek alias shorttail. 
Saat pertama kali diperkenalkan ke publik pada 

5 tahun lalu di berbagai situs cupang 
mancanegara, demam mengoleksi 

halfmoon shorttail langsung 
melanda hobiis di Amerika Serikat 
dan negara-negara Uni Eropa. 
Halfmoon ekor pendek memang 

sedikit berbeda dari jenis 
standar. Ekornya pendek dengan 

sirip-sirip ngeplak. Perpaduan 
itu menciptakan sosok halfmoon 

yang terkesan kokoh. Dengan kondisi 
seperti itu, peternak Thailand memang 

berharap  sirip halfmoon tak mudah robek 
sekaligus mampu ngedok dalam waktu  lama. 

Inilah salah satu keistimewaan yang lahir dari generasi 
emas cupang dunia. *** 
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