RENCANA
PENGELOLAAN
PERIKANAN
DANAU TOBA

KATA PENGANTAR

Pengelolaan perikanan di perairan umum daratan (PUD) sebagai salah satu upaya
kegiatan perikanan dalam memanfaatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan
perlu dilaksanakan secara bijaksana. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan di PUD
melalui kegiatan penangkapan mempunyai kecenderungan tidak terkendali, dima na
jumlah ikan yang ditangkap tidak lagi seimbang dengan daya pulihnya. Selain itu,
tantangan terbesar perikanan tangkap di PUD adalah bagaimana mengelola sumber
daya ikan yang tidak hanya untuk mensejahterakan rakyat, namun juga untuk
menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya ikan di dalamnya. Untuk itu
diperlukan sebuah landasan pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan
tangkap di PUD secara bijaksana dengan melibatkan semua pihak yang terkait (ko manajemen perikanan).
Sesuai amanat Pasal 7, UU no. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam UU
No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, penyusunan dokumen rencana pengelolaan
perikanan (RPP) menjadi tugas pemerintah pusat, guna mendukung pengelolaan
sumber daya ikan di Indonesia, khususnya Danau Toba. Dokumen ini merupakan
penjabaran atas rumusan rencana strategis pengelolaan perikanan, yang berisi isu,
tujuan dan langkah-langkah pengelolaan perikanan yang telah disusun dan disepakati
oleh para pemangku kepentingan di Danau Toba melalui suatu workshop
penyusunan RPP Danau Toba. Selanjutnya, dokumen ini juga telah dikonsultasikan
kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana strategis
pengelolaan, guna mendapatkan masukan dan/atau perbaikan dalam rangka
penyempurnaan dokumen final.
Tiada gading yang tak retak, demikian pula kami menyadari atas kekurangan dan
ketidaksempurnaan dokumen ini. Kedepan, masukan yang konstruktif dalam
perkembangan implementasi pengelolaan perikanan Danau Toba sangat diharapkan
untuk dapat terus menyempurnakan dokumen ini.
Jakarta, September 2014
Direktur Sumber Daya Ikan

Dr. Ir. Toni Ruchimat, M.Sc
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UCAPAN TERIMA KASIH

Secara substantif dokumen ini berisi informasi dan rencana strategis yang telah
disusun dan disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan ( stakeholder) yang
terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan (SDI) di Danau Toba.
Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarnya diucapkan kepada:
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, yang telah memberikan arahan kebijakan
umum pengelolaan perikanan di Danau Toba;
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah;
3. Bupati/Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karo;
4. Bupati/Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Simalungun ;
5. Bupati/Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Toba Samosir;
6. Bupati/Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Samosir;
7. Bupati/Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Bupati/Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan;
9. Bupati/Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Dairi;
10. Seluruh stakeholders, termasuk unsur masyarakat yang turut berperan aktif
hingga dapat diselesaikannya penyusunan dokumen RPP Danau Toba ini.
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BAB 01

PENDAHULUAN
Danau Toba terletak di Propinsi Sumatera Utara, 176 km ke arah selatan
Kota Medan, merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.
Permukaan danau terletak pada ketinggian 903 meter dari permukaan
laut dan daerah tangkapan air (DTA) 1.981 meter dar i permukaan laut.
Luas perairan Danau Toba yaitu 113.000 Ha, dengan kedalaman
maksimal danau 529 meter. Total luas daerah tangkapan air Danau Toba
kurang lebih 4.311,58 km. Secara geografis kawasan danau Toba terletak di
pegunungan bukit barisan, pada titik koordinat 020 21’ 32” - 020 56’ 28” Lintang Utara
dan 980 26’ 35” – 990 15’ 40” Bujur Timur. Wilayah administrasi pemerintahan dan
daerah tangkapan air danau Toba meliputi 7 kabupaten (Gambar 1.1), yaitu ; (1)
Kabupaten Tapanuli Utara, (2) Kabupaten Toba Samosir, (3) Kabupaten Humbang
Hasundutan, (4) Kabupaten Samosir, (5) Kabupaten Simalungun, (6) Kabupaten
Karo, (7) Kabupaten Dairi.

D

Perairan Danau Toba
dengan panjang pantai
300 km, diperkirakan
dapat menampung air
sebesar 1,2 triliun m 3,
telah dimanfaatkan untuk
kepentingan sumber air
baku;
objek
wisata;
pembangkit listrik tenaga
air, dengan kapasitas
energi listrik sebesar 450
megawatt melalui outlet
Sungai
Asahan;
tranportasi;
perikanan,
baik perikanan tangkap
maupun
budidaya
(keramba jaring apung).
Air yang masuk ke danau
berasal dari (1) air hujan
yang langsung jatuh ke
danau dan (2) air yang berasal dari sungai – sungai yang masuk ke danau. Ada 19
sungai besar yang mengalir dan bermuara ke danau Toba, yaitu (1) Sungai Sigubang,
(2) Sungai Bah Bolon, (3) Sungai Guloan, (4) Sungai Arun, (5) Sungai Tomok, (6)
Gambar 1.1. Peta lokasi perairan Danau Toba
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Sungai Sibanding, (7) Sungai Halian, (8) Sungai Simare, (9) Sungai Aek Bolon, (1 0)
Sungai Mongu, (11) Sungai Mandosi, (12) Sungai Gopgopan, (13) Sungai Kijang, (14)
Sungai Sinabung, (15) Sungai Ringo, (16) Sungai Prembakan, (17) Sungai
Sipultokkuda, (18) Sungai Silang, (19) Sungai Silabung, seda ngkan outlet danau
Toba adalah Sungai Asahan.
Kawasan Danau Toba merupakan habitat (tempat) hidup berbagai jenis flora dan
fauna (biota) baik yang masih liar maupun yang telah dibudidayakan manusia. Secara
umum habitat kawasan danau Toba (KDT) dapat dikelompokkan menjadi dua tipe
habitat, yaitu (1) habitat perairan Danau Toba, dan (2) habitat kawasan Danau Toba
(Pulau Samosir dan dibagian luar keliling danau). Dalam habitat ini terdapat berbagai
jenis flora dan fauna endemik dan atau dilindungi yang harus terjaga kelestariannya.
Di Danau Toba terdapat berbagai jenis ikan endemik (asli) maupun jenis ikan
yang diintroduksikan ke dalam perairan. Jenis ikan asli yang saat ini keberadaannya
hampir punah adalah ikan Batak (Neolissochilus sumatranus) dan ikan Jurung
(Labeobarbus soro), sedangkan yang mengalami penurunan populasi adalah ikan
Pora-pora (Puntius binotatus). Jenis-jenis ikan yang diintroduksikan ke dalam perairan
Danau Toba yaitu ikan Mas, Mujair, Nila, Tawes, Lele, Bilih dan Gabus. Kesuburan
perairan Danau Toba untuk kehidupan ikan sangat ditentukan oleh kondisi kualitas air,
seperti ketersediaan unsur hara, suhu udara, dan kemelimpahan plankton.
Penangkapan ikan mulai berkembang dan telah tercatat sejak tahun 1950-an,
dan meningkat pesat seiring dengan berkembangnya ikan Bilih di Danau Toba. Alat
penangkap ikan yang digunakan pada umumnya besifat pasif dengan daerah
penangkapan pada muara-muara sungai yang masuk ke dalam Danau Toba.
Konsentrasi nelayan berada pada desa Haranggaol Horisan, Girsang Sipangan Bolon,
Dolok Pardamean, Pematang Sidamanik, yang berpenduduk mayoritas bermata
pencaharian sebagai nelayan dan pembudidaya ikan di Keramba Jaring Apung.
Seiring dengan meningkatnya aktivitas penangkapan ikan dan aktivitas lainnya di
Danau Toba, diduga sebagai penyebab menurunnya kondisi kualitas lingkungan,
biologi maupun sosial-ekonomi di sekitar ekosistem. Dengan demikian, dalam rangka
menjamin keberlanjutan sumber daya ikan (SDI) di Danau Toba, diperlukan suatu
instrumen peraturan/kebijakan pengelolaan perikanan secara berkelanju tan,
sebagaimana yang tertuang dalam Article 7 - Fisheries Management, Code of
Conduct for Responsible Fisheries yang diterbitkan oleh FAO, disebutkan bahwa
negara dan semua pihak yang terlibat dalam perikanan melalui kebijakan, perangkat
hukum dan lembaga, mengadopsi langkah-langkah pengelolaan jangka panjang.
Salah satu perangkat dalam pengelolaan perikanan di Indonesia adalah Rencana
Pengelolaan Perikanan(RPP) seperti yang telah ditetapkan dalam Undang -Undang
No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan.
RPP Danau Toba diperlukan untuk mewujudkan landasan pengelolaan perikanan
tangkap di Danau Toba secara berkelanjutan, yang disusun dan disepakati bersama
oleh para pemangku kepentingan di Danau Toba, yang berisi langkah-langkah yang
diperlukan dalam mencapai tujuan pengelolaan.
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A

VISI

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009,
disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari
praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan
dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya disebutkan bahwa pengelolaan
adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan
informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber
daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang
diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan
dan tujuan yang telah disepakati. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengelolaan
perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan agar sumber
daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Guna mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan di Danau
Toba, telah disepakati visi pengelolaan perikanan tangkap Danau Toba “perikanan
tangkap Danau Toba yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat ”. Visi
tersebut diwujudkan dalam mendukung 4 (empat) pilar pembangunan, yakni (i)
pertumbuhan ekonomi (pro-growth), (ii) pengentasan kemiskinan (pro-poor), (iii)
penyediaan kesempatan kerja (pro-job) dan (iv) kelestarian lingkungan (proenvironment).

B

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan ini meliputi 4 (empat)
bagian pokok, yakni (1) status
perikanan
dan
isu
permasalahan,
(2)
tujuan
pengelolaan,
(3)
langkahlangkah pengelolaan, dan (4)
monitoring
dan
evaluasi
(Gambar 1-1). Analisis situasi
perikanan di Danau Toba
sebagai
landasan
dalam
merumuskan isu prioritas. Isu
prioritas selanjutnya menjadi
dasar
dalam
penetapan
maksud, tujuan dan sasaran
pengelolaan perikanan yang
akan menjadi acuan dalam
Gambar 1-1
perumusan
langkah-langkah
Ruang Lingkup DokumenRPP
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pengelolaan bagi pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan di Danau
Toba. Evaluasi dan review terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan juga menjadi
bagian dari dokumen ini, untuk memastikan efektivitas tindakan pengelolaan yang
dilakukan.

C

ROADMAP

Mengacu pada PerMen Kelautan dan Perikanan No 29 Tahun 2012, mekanisme
penyusunan RPP Danau Toba terdiri dari 4 (empat) tahap, yakni (1) penyusunan
dokumen awal, (2) konsultasi publik, (3) perumusan dokumen final, dan (4) penetapan
dokumen (lihat Gambar 1-2). Tahapan konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang dinilai terkena dampak langsung
dari pengelolaan pemanfaatan SDI, dalam rangka mendapatkan masukan, tanggapan
dan saran perbaikan guna menghasilkan dokumen final.

Gambar 1-2
Tahapan Penyusunan RPP
Perencanaan penyusunan rencana pengelolaan perikanan merupakan suatu proses
yang berlangsung secara terus-menerus, yang setidaknya terdiri dari 5 (lima) tahapan
seperti Gambar 1-3 (Heenan et al., 2013 yang juga diaposi oleh NOAA).
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Gambar 1-3
Langkah-Langkah Penyusunan RPP melalui Pendekatan Ekosistem
(Sumber: Heenan et al.,2013)

Setiap langkah dalam proses tersebut diatas, memiliki kegiatan spesifik sebagai
berikut:
# Langkah 1:
Mendefinisikan dan menetapkan ruang lingkup unit pengelolaan perikanan (fisheries
mangement unit).
− Langkah 1-1
: Mendifinisikan unit pengelolaan perikanan
− Langkah 1-2
: Menyepakati visi
− Langkah 1-3
: Penetapan ruang lingkup unit pengelolaan perkanan
# Langkah 2:
Indentifikasi dan prioritisasi isu dan tujuan.
− Langkah 2-1
: Identifikasi ancaman dan isu
− Langkah 2-2
: Penyusunan ancaman dan isu prioritas
− Langkah 2-3
: Mendefinisikan tujuan RPP
− Langkah 2-4
: Mempertimbangkan isu, hambatan dan peluang untuk
mencapai tujuan
# Langkah 3:
Menyusun rencana.
− Langkah 3-1
: Menetapkan tujuan operasional
− Langkah 3-2
: Menyusun indikator dan benchmark
− Langkah 3-3
: Mengelola aksi dan kepatuhan
− Langkah 3-4
: Mekanisme pembiayaan
− Langkah 3-5
: Finalisasi penyusunan rencana
# Langkah 4:
Melaksanakan Rencana Pengelolaan Perikanan.
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−
−
−
−

Langkah 4-1
Langkah 4-2
Langkah 4-3
Langkah 4-4

:
:
:
:

Formalisasi, komunikasi dan keikutsertaan
Governance check
Co-management untuk pelaksanaan
Pengelolaan konflik

# Langkah 5:
Monitoring, Evaluasi dan Adaptasi
− Langkah 5-1
: Monitor kinerja rencana aksi
− Langkah 5-2
: Evaluasi dan adaptasi rencana
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BAB 02

ANALISIS SITUASI
A

SUMBER DAYA IKAN

Potensi perikanan Danau Toba didukung oleh ketersediaan sumberdaya ikan yang
terdiri dari 18 jenis (Soerjani et al. 1979; Kartamihardja, 1987),
dan beberapa
diantaranya merupakan jenis ikan introduksi (Tabel 1). J enis-jenis introduksi seperti
ikan mujair dan ikan mas, dimasukkan ke Danau Toba, masing-masing pada tahun
1940 dan 1937 (Sarnita, 1999).
Tabel 1. Jenis-jenis ikan yang terdata di Danau Toba
Nama lokal
Nama latin
Oreochromis mossambicus
Mujair, Jahir
Cyprinus carpio
Mas
Clarias batrachus
Lele
C. nieuhofi
Sibahut
Lissochilus sp.
Batak, Jurung, Ihan
Osteochillus hasselti
Bulan-bulan, Asak-asak
Puntius binotatus
Pora-pora, undalap
P. gonionotus
Paitan
P. javanicus
Paitan
Ophiocephalus striatus
Harunting
O. micropeltes
Labeobarbus soro
11
Batak
Neolissochilus thienemanni
12
Batak/Ihan
Channa gachua
13
Itok
Osphronemus goramy
14
Kalui
Trichogaster trichopterus
15
Sepat
Nemachilus fasciatus
16
Insor
Rasbora jacobsonia
17
Siburicak; Mangiring
Lebistes reticulatus
18
Ikan bunting
Aplocheilus panchax
19
Kepala timah
Oreochromis niloticus
20
Nila
Mystacoleucus padangensis
21
Bilih
Oxyeleotris marmorata
22
Betutu
Sumber: Soerjani et al. (1979); Tjahjo et al. (1998); Kartamihardja & Sarnita (2008).
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Potensi produksi ikan Danau Toba berdasarkan hasil pengukuran produksi primer
adalah sekitar 2.519 – 7.309 ton/tahun (Krismono & Sarnita, 2003). Sementara d ari
hasil survei akustik diperoleh data kelimpahan stok ikan dengan rataan kelimpahan
ikan adalah 8.409 ekor/ha atau 74,8 kg/ha (Tabel 2).
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No.
1.
2.
3
4
5.

Tabel 2.Kelimpahan sumberdaya ikan di Danau Toba.
Area dengan georeferensi
Kelimpahan ikan Rata-rata
Pulau Samosir
Ekor/hektar
Kg/hektar
Bagian Utara
5.778
110,3
Bagian Selatan
11.157
64,4
Bagian Barat
1.178
87,2
Bagian Timur
11.378
56,1
Rata-rata Danau
8.409
74,8

Potensi perikanan yang dominan di Danau Toba sebelum introduksi ikan bilih adalah
mujaer (69,1%), diikuti nila (22,4%), nilem (bulan-bulan) (3,0%), mas (2,4%) dan
sepat (3,0%) (Tjahjo et al. 1998). Dengan rataan kelimpahan ikan tersebut, berarti
saat ini di Danau Toba terdapat biomassa ikan sekitar 8.473 ton.Biasanya agar hasil
tangkapan ikan bisa lestari maka stok yang bisa dieksploitasi hanyalah sekitar 60%
atau 5.084 ton/tahun.
Pada saat ini ikan yang cukup melimpah adalah ikan bilih, yang merupakan ikan
introduksi dan berasal dari Danau Singkarak, yang ditebarkan pertama kali pada
tahun 2003 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kartamihardja & Sarnita,
2008).Introduksi ini dilakukan sebagai upaya pemulihan populasi ikan, karena
terjadinya krisis populasi ikan asli seperti menurunnya kelimpahan ikan pora -pora
(Puntius binotatus) sebagai dampak penurunan kualitas lingkungan dan dampak
biologis dari penebaran ikan introduksi lain seperti mujair.
Pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan Danau Toba sudah tercatat sejak tahun
1950-an, ditandai dengan adanya informasi bahwa ikan yang dominan di tangkap
adalah ikan mujair (Tilapia mossambica), sebaliknya ikan lain terutama ikan mas
(Cyprinus carpio) mengalami penurunan (Soerjani et al, 1979). Mengacu pada hasil
tangkapan nelayan (Dinas Kelautan dan Perikanan, Prov. Sumatera Utara, 2011),
distribusi ikan yang tertangkap yang paling dominan adalah bilih dan tertangkap di
seluruh wilayah kabupaten di perairan Danau Toba dan diikuti oleh nila yang
tertangkap di empat wilayah (Tabel 3).
Tabel 3. Distribusi jenis ikan tangkapan di perairan Danau Toba
Kabupaten
1
2
3
4
5
6
Sepat siam
Gabus
+
+
Mujair
+
+
+
Nila
+
+
+
+
Lele
+
+
+
Bilih
+
+
+
+
+
+
Mas
+
+
+
Nilem
+
Betutu
+
+
Ikan lain
+
+
+
Keterangan : 1) Tapanuli utara; 2) Toba Samosir; 3) Simalungun; 4) Dairi; 5) Karo;
Jenis ikan

7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

6) Humbang Hasundutan; 7) Samosir
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Ikan mujair diduga diintroduksi ke Danau Toba pasa masa pendudukan Jepang, dan
ikan mas diperkirakan diintroduksi sekitar tahun 1908. Sejak tahun 1952 ikan mujair
mulai memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat, namun sebaliknya untuk
ikan mas (Ondara, 1969). Ikan gurami di Danau Toba diperkirakan ditebarkan pada
tahun 1920-an, tetapi tidak pernah berkembang dengan baik (Sarnita, 1986).

B

EKOSISTEM

Danau Toba merupakan danau dengan karakter tipe volkanik dan berada pada
punggung Pegunungan Bukit Barisan, memanjang dari tenggara ke arah barat laut
sejajar dengan bentangan Pulau Sumatera. Dari hasil penelitian terbaru, berdasarkan
pengukuran batimetri dan deliniasi citra landsat (Gambar 2-1) memberikan
karakteristik morfometri Danau Toba, diantaranya luas permukaan 1.124 km2
(112.400 ha), volume sekitar 256,2 km3 (256,2 x 10 9 m3) dengan kedalaman
maksimum 508 m. Berdasarkan tingkat kedalaman relatifnya mencirikan perairan
tidak stabil, meskipun diperkirakan hanya pada lapisan permukaan (<100 m).
Berdasarkan stratifikasi suhu vertikal, diperkirakan lapisan epilimnion berada pada
kedalaman 0 – 30 m, metalimnion pada kedalaman 30 – 100 meter, dan hipolimnion
berada pada kedalaman > 100 m (Lukman & Ridwansyah, 2010).

Gambar 2-1. Peta batimetri Danau Toba berdasarkan kontur kedalaman
(Sumber: Lukman & Ridwansyah, 2010)
Wilayah eufotik perairan Danau Toba berkisar antara 18 – 36 meter, dengan luasan
wilayah littoral diperkirakan mencapai 10,64 km 2 atau 0,95% dari seluruh luasan
(Gambar 2-2). Kondisi wilayah eufotik di wilayah perairan terbuka (wilayah limnetik)
cenderung memiliki kondisi suhu yang relatif homogen dan ketersediaan oksigen yang
mencukupi (> 3 mg/L). Kelimpahan khlorofil a pada bulan April 2009 di perairan
Danau Toba berada pada kisaran 0,474 - 1,276 mg/m3, sedangkan pada bulan
Oktober 2009 pada kisaran 0,528 – 1,496 mg/m3. Berdasarkan kandungan klorofil-anya, perairan Danau Toba mencirikan perairan oligotrof (Lukman, 2011).
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Gambar 2-2. Profil vertikal suhu di Danau Toba kedalaman 0 – 400 m
(Sumber: Lukman & Ridwansyah, 2010)

Gambar 2-3. Luasan wilayah littoral Danau Toba (kedalaman 0 - 30 m; warna hijau).
Sumber: Lukman (2011)

Tingkat keasaman (pH) perairan Danau Toba cenderung basa/alkalin (>7,0),
kekeruhan pada kisaran rendah, dengan konduktivitas antara 0,154 – 0,162 mS/cm
(Lukman, 2011). Sementara itu tingkat kekeruhan jika mengacu pada baku mutu air
bersih (Peraturan MenKes RI No. 416/IX/90) atau untuk melindungi kehidupan akuatik
(US-EPA) yaitu < 25 NTU, maka tingkat kekeruhan perairan Danau Toba masih
cukup baik. Tingkat konduktivitas perairan Danau Toba berada pada kisaran sedang.
Tingkat status trofik Danau Toba berdasarkan kadar TP berada antara oligotrofik
hingga hipereutrofik (Tabel 7), sementara berdasarkan kadar TN umumnya masih
menunjukkan status oligotrofik. Pola distribusi vertikal TN dan TP cenderung
meningkat dengan bertambahnya kedalaman (Nomosatryo & Lukman, 2012).
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