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ANALISIS BIO-EKOLOGI DAN POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN BAGI 

PERENCANAAN WADUK TEMBALANG DI SEMARANG. 
 
 
 
 
Abstrak 
 
 Waduk merupakan tipe perairan umum yang dibuat untuk keperluan irigasi, PLTA, 
PAM, Perikanan, Pariwisata. Waduk Tembalang adalah Wauk Laboratorium Undip (200 
ha) yang dibuat untuk keperluan penelitian pembuatan model pengelolaan sumberdaya 
perikanan, pembangkit tenaga listrik mikro hidro, penyediaan baku mutu air 
laboratorium.  Penelitian bertujuan untuk memberikan data awal tentang sumberdaya 
perikanan, data saat waduk ditengelamkan dan saat waduk mulai operasioanal.  Pada 
tahun 2012 penelitian bersifat inventarisasi biota perairan yang meliputi  
keanekaragaman jenis ikan, benthos, plankton dan fisika kimia perairan.  Analisis data 
meliputi analisis diskriftif dan keanekaragaman dengan  indeks Shanon, infromasi yang 
akan diperolaeh diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengelolaan sumberdaya 
perikanan Waduk. 
 
Kata Kunci :Bio-ekologi, potensi sumberdaya perikanan, Waduk Tembalang.  
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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Waduk merupakan tipe perairan umum yang dibuat untuk keperluan irigasi, 

PLTA, PAM, Perikanan, Pariwisata. Dalam masa mendatang perairan waduk akan terus 

berkembang dengan seiring keperluan pertanian (Depertemen Pekerjaan Umum Ditjen 

Sumberdaya Air, 2006). Waduk Tembalang adalah Waduk Laboratorium Undip (200 ha) 

yang dibuat untuk kepentingan penelitian pembuatan model pengelolaan sumberdaya 

perikanan, pembangkit tenaga listrik mikro hidro, penyediaan baku mutu air 

laboratorium. Waduk Laboratorium Universitas Diponegoro akan mulai dibangun pada 

tahun 2012/2013, mulai ditenggelamkan tahun 2014. Waduk tersebut dibangun dengan 

membendung sungai Krengseng yang mempunyai debit air 62 m3/detik, diperkirakan 

akan menghasilkan tenaga listrik 11,61 Kw. 

Untuk pemanfaatan perairan waduk agar mempunyai nilai  ekonomi bagi 

Masyarakat maka sektor perikanan memegang peran yang penting, kegiatan perikanan 

dapat berupa perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Untuk meningkatkan 

produksi perikanan tangkap dapat dengan cara penebaran ikan, sedangkan peningkatan 

produksi perikanan budidaya di Waduk dapat dengan cara  budidaya ikan pada keramba 

jaring apung (KJA). Penebaran ikan Nila, Tawes dan Patin telah dapat meningkatkan 

produksi perikanan tangkap di beberapa Waduk di Indonesia (Purnomo, et al 2003., S).  

Usaha budidaya ikan pada KJA juga telah dapat meningkatkan produksi perikanan 

budidaya di beberapa Waduk di Indonesia (Dinas Peternakan dan Perikanan Sragen, 

2006., Sumichtou 1996)    

Walaupun perikanan dapat memberikan nilai  tambah di perairan Waduk, namun 

harus ramah lingkungan.  Untuk mendapatkan pengelolaan model sumberdaya 

perikanan di Waduk maka perlu dilakukan analisis bio-ekologi mulai sebelum dilakukan 

penengelaman, saat ditengelamkan dan sesudahnya. 

1.2. Justifikasi 

Pembendungan sungai akan menyebabkan perubahan ekosistem, yang semula 

merupakan perairan mengalir menjadi perairan tergenang. Ruaya ikan yang semula 

dapat menyelusuri sungai dengan adanya bendungan maka ruaya akan terputus. Ruaya 

merupakan satu mata rantai daur hidup bagi ikan untuk menentukan habitat dengan 

kondisi yang sesuai bagi keberlangsungan suatu tahapan kehidupan ikan. Ruaya ini 
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mempunyai arti penyesuaian, peyakinan terhadap kondisi yang menguntungkan untuk 

eksistensi dan untuk reproduksi spesies (Cushing (1968) dalam Aida, et al 2011).   

Daerah tepian sungai yang semula meruypakan daratan yang ditumbuhi oleh 

vegetasi akan tenggelam setelah dijadikan waduk.  Vegetasi yang tenggelam akan mati 

dan membusuk sehingga akan mempengarusi kualitas perairan. Vegetasi yang tidak 

tenggelam penuh masih dapat bertahan hidup, menjadi tempat naungan ikan.  

Perubahan ekosistem baru akan mempengaruhi kehidupan flora maupun fauna untuk 

menyesuaikan diri pada ekosistem yang baru.  Waduk yang merupakan ekosistem 

buatan maka untuk peningkatan sumberdaya ikan di perairan tersebut harus 

mendapatkan input baru yang sesuai dengan ekosistem perairan tergenang, seperti 

penebaran ikan yang sesuai dan budidaya ikan dengan sistem KJA yang sesuai dengan 

daya dukung perairan. 

1.3. Tujuan dan Sasaran 

 1.3.1. Tujuan 

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah mendapatkan model pengelolaan 

sumberdaya perikanan waduk di Waduk Tembalang yang rencananya 

merupakan waduk Laboratorium.  Tujuan penelitian tahun 2012 adalah 

mendapatkan data dan infromasi keanekaragaman biota air (ikan, bentos, 

plankton) di DAS Krengseng, data dan informasi kualitas air di DAS 

Krengseng. 

       1.3.2.  Sasaran 

Bahan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan sumberdaya 

perikanan waduk. Sasaran tahun 2012 yaitu Diskripsi keanekaragaman DAS 

Krengseng sebelum dibangun Waduk 

1.4. Keluaran 

Keluaran  yang diharapkan dari riset ini adalah: 

Tahun ke 1 (2012). 

a) Data dan informasi tentang biologi, ruaya, pertubumhan dan populasi beberapa jenis 

ikan ekonomis penting dan dominan. 

b) Data dan infromasi Fisika Kimia perairan   

Tahun ke 2 (2013) 

a) Data dan informasi tentang tingkat pemanfaatan kegiatan penangkapan ikan di rawa 

pening 

b) Monitoring ikan bertanda tertangkap kembali (recapture) 



 
3 

1.5. Manfaat dan Dampak 

      1.5.1. Manfaat  

   Tersedianya infromasi tentang  biologi dan dinamika populasi ikan di   

Rawa Pening, sebagai bahan masukan pengelolaan perikanan tangkap 

      1.5.2. Dampak 

    Diharapkan hasil penelitian mempunyai dampak terhadap kelestarian 

sumberdaya ikan di Rawa Pening 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pemahaman Tentang Waduk. 

Terbentuknya waduk yaitu karena pembendungan sungai, beberapa 

wilayah akan ditenggelamkan sehingga dasar waduk banyak materi yang 

terendam seperti kebun, rumah, dan lain sebagainya. Selain itu waduk bentuknya 

tidak beraturan, banyak teluk, dan lain sebgainya.  Waduk merupakan perairan 

yang relatif tergenang, aliran air tidak deras, ada daerah inlet (air masuk), ada 

daerah outlet (air keluar), ada daerah yang dalam dan ada daerah yang dangkal, 

walaupun aliran air tidak deras namun sering terjadi gelombang yang disebabkan 

oleh angin yang kencang (Dharyati et al., 2010). Pengaturan air menggunakan 

pintu air di oulet, bila diperlukan untuk pengairan pertanian maka pintu air dibuka, 

dan bila untuk menyimpan air maka pintu air ditutup. Sehingga waduk mempunyai 

fluktuasi air yang besar, kandungan lumpur biasanya banyak terdapat di dekat 

pintu air (Direktorat Pengelolaan Bengawan Solo, 2003) 

Berdasarkan pada pembentukan waduk, terdapat tiga macam waduk yaitu 

waduk lapangan, waduk irigasi dan waduk serba guna. Waduk lapangan 

terbentuk karena pembendungan sungai episodik (berisi air hanya saat hujan), 

luasan kurang dari 10 ha, kedalaman maksimal 5 meter, lamanya berisi air  

kurang dari 9 bulan, fungsi sebagai irigasi lokal.  Waduk irigasi terbentuk karena 

pembendungan sungai intermiten (berisi air saat musim penghujan), luasan 10 – 

500 ha, kedalaman maksimal 25 m, lamanya simpan air 9-12 bulan, fungsi 

sebagai irigasi. Waduk serba guna terbentuk karena pembendungan sungai 

permanen, luasan lebih besar 500 ha, kedalaman maksimal  100 m, lamanya 

berisi air 12 bulan; mempunyai fungsi utama sebagai irigasi, pembangkit tenaga 

listrik, sumber air minum, pengendali banjir (Direktorat Pengelolaan Bengawan 

Solo, 2008). 

Menurut Aida et al. (2011), waduk mempunyai ciri fisik sebagai berikut; 

banyak teluk, daerah tangkap hujan luas, garis pantainya atau tepian waduk 

panjang, pengeluaran air dari bawah, fluktuasi air besar, lamanya simpan air 

sebentar karena sering diperlukan untuk irigasi, daerah litoral luas, tidak terjal 

seperti danau.  Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Sumber daya air (1992), 

menyatakan bahwa Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah 

mulai dibangun  tahun 1981 mempunyai luas 8.800 ha, kedalaman  maksimal  28 

m, kedalaman rata rata 9 m. Waduk Gajah mungkur merupakan waduk serba 
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guna untuk kepentingan irigasi bagi persawahan, pengendali banjir, 

pengembangan kegiatan perikanan dan pariwisata, pembangkit tenaga listrik. 

Waduk Gajah Mungkur  dapat menyediakan air untuk keperluan irigasi seluas 

33.200 ha, menghasilkan tenaga listrik sebesar 12,4 MW, pengendali banjir dari 

debit air 4000 m3/ detik menjadi 400 m3/detik.   

Waduk mempunyai tepian pantai (litoral) cukup luas yang merupakan 

habitat biota air termasuk ikan, karena daerah tepian waduk banyak tersedia 

sumber makanan.  Perairan yang dalam pada waduk memungkinkan adanya 

stratifikasi perairan berdasarkan suhu dan cahaya.  Waduk mempunyai daerah 

tangkap hujan luas menyebabkan banyak nutrien terbawa air masuk ke dalam 

waduk waduk.  Garis pantai yang panjang pada waduk juga menyebabkan banyak 

nutrien yang masuk dari daratan.  Banyak teluk pada waduk merupakan daerah 

yang tenang, terlindung dan stabil (Dharyati et al., 2009). 

Waduk merupakan perairan yang tergenang dan relatif dalam maka 

berdasarkan pada suhu air di permukaan panas dan makin dalam secara 

bertahap suhu makin dingin. Namun pada kedalaman tertentu akan terjadi 

penurunan suhu yang menyolok.  Berdasarkan pada lapisan suhu secara vertikal 

maka ada lapisan epilimnion, termoklin dan hypolimnion (Gambar 3).  Lapisan 

epilimnion yaitu lapisan yang berada di permukaan, suhu panas. Lapisan 

termoklin yaitu lapisan di bawah epilimnion terjadi penurunan suhu yang tajam. 

Lapisan hypolimnion yaitu lapisan di bawah termoklin yang suhunya lebih dingin 

(Odum 1996).  

 

            Sumber :  Odum, 1996 

Gambar 1.  Lapisan Perairan Danau/Waduk  Menurut Suhu Perairan 
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Perairan waduk yang cukup dalam, berdasarkan pada cahaya matahari 

yang masuk maka ada lapisan fotik dan afotik (Gambar 4). Lapisan fotik berada 

di permukaan, banyak cahaya matahari yang masuk, tumbuhan maupun 

fitoplankton dapat melakukan proses fotosintesa, kandungan oksigen relatif 

tinggi. Lapisan afotik merupakan lapisan yang berada di dasar perairan, tidak 

ada sinar matahari yang masuk, tidak ada aktivitas fotosintesa. Lapisan afotik 

banyak terdapat gas CO2, H2S, NH3, NH4  sebagai hasil proses dekomposisi 

bahan organik yang mengendap di dasar perairan.  Batas di antara lapisan fotik 

dan afotik disebut titik kompensasi, yaitu oksigen hasil fotosintesa seimbang 

untuk kebutuhan respirasi organisme yang ada di lapisan tersebut (Mitsch dan 

Jorgensen 2004). 

 

O2

(CO2, H2S, NH3)

 

 

Gambar 2. Lapisan Perairan Danau/Waduk Menurut Cahaya yang Masuk 

 

  Saat musim penghujan apabila beberapa hari terjadi hujan terus 

menerus maka suhu permukaan menjadi dingin, berat jenis air menjadi besar, 

maka akan terjadi perputaran air secara vertikal, lapisan permukaan turun ke 

bawah dan lapisan bawah naik ke permukaan, peristiwa ini disebut upwelling 

(Odum,1996). Teraduknya air menyebabkan nutrien bisa merata, sehingga 

perairan menjadi subur. Namun sering juga terjadi gas beracun sperti CO2, NH3, 

H2S di dasar perairan juga ikut teraduk ke atas sehingga akan menyebabkan 

kematian ikan, terutama ikan yang dipelihara di Keramba Jaring Apung. Kejadian 
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ini telah menimpa beberapa kali di Waduk Jatiluhur dan Cirata, peristiwa tersebut 

oleh masyarakat setempat dinamakan ”umbalan”. Krismono dan Krismono (2003) 

menyatakan terjadinya upwelling di waduk mempunyai indikasi  transparansi air 

mengecil,  kelimpahan fitoplankton Microcytis sp, menurunnya kadar oksigen, 

dan menurunnya kedalaman air di inlet. Penurunan kadar oksigen dan 

teraduknya gas beracun dari dasar perairan akan menyebabkan kematian masal 

bagi ikan. Menurut Kalther (2009) upwelling adalah proses naiknya massa air 

yang berada di bawah (dasar) ke atas akibat adanya pengaruh arus dan angin. 

Rendahnya temperatur permukaan air menyebabkan pergerakan air dari 

permukaan menuju ke bawah dan dari bawah menuju ke atas. Arus tidak hanya 

bergerak secara mendatar tetapi juga bergerak vertikal. Proses upwelling juga 

bisa dipicu oleh besarnya intensitas angin yang berhembus kecepatan tinggi 

yang menyebabkan gelombang.   

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (2011) penyebab utama  

upwelling yang sering terjadi di perairan tergenang seperti danau dan waduk 

adalah naiknya air di dasar danau/waduk karena suhu air di permukaan lebih 

dingin daripada suhu di bawahnya. Fenomena upwelling merupakan gejala alam 

yang terjadi secara rutin, khususnya di awal musim penghujan saat cuaca 

mendung dimana intensitas cahaya matahari sangat rendah sehingga 

menyebabkan rendahnya laju fotosintesis dan rendahnya produksi oksigen (O2) 

dalam air. Menurut Kalther (2009), pada kondisi hujan terus-menerus suhu 

permukaan air rendah sehingga massa air di dasar danau/waduk lebih hangat 

yang berakibat massa air (baik berupa padatan maupun gas) di bawah itu naik 

ke atas yang membawa senyawa toksik (NH3 dan H2S) sehingga ikan-ikan sulit 

bernafas karena konsentrasi oksigennya minim yang mengakibatkan kematian 

massal ikan, terutama ikan di dalam KJA yang terkurung tidak dapat  melarikan 

diri. Akibat upwelling di Waduk Cirata Jawa barat pada Oktober hingga 

Desember 2009  sekitar 50 ton ikan mati, sekitar 2.000 ton ikan mati di Danau 

Maninjau-Sumatera barat pada November 2001, Waduk Jatiluhur Jawa barat 

3.500 ton ikan mati pada Februari 2006, Danau Tondano Sulawesi 300 ton ikan 

mati pada November 2010, Waduk Dharma  Jawa Barat  41,7 ton ikan mati pada 

bulan 2010 (Danakusumah dan Herawan 2000). 

Menurut Odum (1996) dan Mitsch and Jorgensen (2004), perairan danau 

yang  dalam biasanya bersifat oligotrophic (miskin unsur hara), sedangkan 

waduk pada umumnya  mesotrophic (unsur hara sedang). Perairan oligotrophic 
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mempunyai lapisan hypholimnion yang besar dibanding epilimnion, densitas 

plankton kecil, perairan jernih, dan tumbuhan litoral kurang. Perairan eutrophic 

seperti  rawa  kaya nutrien, densitas plankton tinggi, kecerahan kurang, dan 

banyak tumbuhan litoral. Kandungan nutrien di waduk yang tinggi disebabkan 

karena sungai dan anak sungai yang masuk ke waduk banyak, daerah 

tangkapan hujan luas, sering mendapatkan masukan nutrien dari pemelihara 

ikan di Waduk. Perairan waduk dapat mengalami eutrofikasi (pengayaan unsur 

hara) bila ada masukan kadar fosfor dan nitrogen.  Eutrofikasi dapat 

menyebabkan blooming algae, tumbuhan air berkembang pesat. Keadaan 

tersebut akan mengganggu fungsi waduk sebagai sumber air minum dan wisata.  

2.2.  Kondisi DAS Krengseng. 

Kali Krengseng direncanakan untuk pasok air Waduk Diponegoro yang 

diperuntukkan untuk air baku berbagai pemanfaatan. Kali Krengseng / Seketak 

bermuara di Kali Pengkol; Panjang lebih kurang 15 Km; Luas DAS sekitar 1.700 

Ha Hulu di Kel. Pudakpayung, Kec. Banyumanik (± 300 m DPL); Bermuara pada 

Kali Pengkol di Kel. Meteseh, Kec. Tembalang (± 37,5 DPL). Letak Geografis : 

10O 24’ 20’’ sampai 1100 28’ 54” Bujur Timur;  dan 7O 02’ 30” sampai 7O 05’ 34” 

Lintang Selatan. Suhu udara rata-rata harian berkisar antara 26 - 29oC. 

Temperatur udara pada bulan terdingin sebesar 21,5o C dan temperatur udara 

pada bulan terpanas sebesar 35,0o C. Kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 

63 % sampai dengan 87 %. Arah angin sebagian besar bergerak dari arah 

Tenggara menuju Barat Laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 36 

km/hari – 194 km/hari. Hujan sepanjang tahun, dengan curah hujan tahunan 

yang bervariasi dari tahun ke tahun rata-rata 1.300 mm sampai dengan 3.650 

mm, maksimum bulanan terjadi pada bulan Desember sampai bulan Januari. 

Analisis kualitas air Kali Krengseng dilakukan dengan mengevaluasi 

kualitas air hasil pengukuran (11 Juli, 2008) terhadap Kriteria Klas 1 dari PP 

82/2001 (Air baku air minum), kecuali warna dan kekeruhan terhadap Air Bersih 

Permenkes No.907/2002.  

Berdasarkan evaluasi kualitas air, diperoleh : 

1) Beberapa parameter tidak sesuai Kriteria Klas 1, PP 82/2001 (Air baku air 

minum), yaitu : Alumunium: 0,04 mg/L(persyaratan 0,02mg/L), Tembaga:0,03 

mg/L (persyaratan 0,02 mg/L), Amonia:1,56 mg/L (persyaratan 0,5 mg/L), 

BOD : 12,44 mg/L (persyaratan 2 mg/L) dan COD : 30,32 mg/L (persyaratan 

10 mg/L). 
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2) Dua parameter tidak sesuai Kriteria Air Bersih Permenkes No.907/2002, yaitu: 

air berbau (persyaratan tidak berbau), kekeruhan : 9 mg/L( persyaratan 5 

mg/L) 

Penyebab tercemarnya Kali Krengseng kemungkinan dari limbah 

penduduk, seperti buangan non kakus yaitu bekas mandi, cuci dan dapur (grey 

water), walaupun untuk saat ini indikator adanya buangan tinja masih relatif kecil 

yang ditunjukkan oleh parameter koli yang masih sesuai persyaratan. Kualitas air 

K.Krengseng mendatang diperkirakan akan bertambah buruk, ini akibat 

pertambahan penduduk yang akan menghasilkan limbah cair domestik lebih 

tinggi, juga adanya aktifitas lain (pertanian). 

Erosi total pada daerah tangkapan air Kali Krengseng tahun 2008 

sebesar 2.445,655 ton/ha/thn atau erosi rerata tertimbang 2,668 ton/ha/thn. 

Berdasarkan nilai erosi total diatas, maka dapat dihitung nilai sedimen tahunan 

(sediment yield) DTA Kali Krengseng sebesar 0,640 ton/ha/thn 

Sumber pencemaran permukiman sekitar Rencana Waduk Diponegoro, 

berasal dari : 

A. Aktifitas permukiman di Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Tembalang 

yang merupakan limbah cair dan limbah padat (sampah), dengan prediksi 

sebagai berikut: 

a. Perkiraan produksi limbah cair dari Kecamatan Banyumanik dengan jumlah 

penduduk 106.663 jiwa sebesar 148,14 liter/detik, sedangkan dari 

Kecamatan Tembalang dengan jumlah penduduk 10.884 jiwa sebesar 

15,12 liter/detik. 

b. Perkiraan produksi limbah padat (sampah) dari Kecamatan Banyumanik 

dengan jumlah penduduk 106.663 jiwa sebesar 227.646 liter/hari, 

sedangkan dari Kecamatan Tembalang dengan jumlah penduduk 10.884 

jiwa sebesar 22.985 liter/hari. 

B. Aktifitas dari lingkungan UNDIP yang merupakan limbah cair dan limbah padat 

(sampah), dengan prediksi sebagai berikut : 

a. Perkiraan produksi limbah cair dari lingkungan UNDIP dengan kebutuhan 

air rata-rata 31,91 liter/detik adalah sebesar 25,53 liter/detik. 

b. Perkiraan produksi limbah padat (sampah) dari lingkungan UNDIP adalah 

17.50 m3/hari. 

Waduk Diponegoro terletak dalam wilayah Kecamatan Tembalang dan 

Kecamatan Banyumanik, luas tangkapan air  917 Ha yang sebagian besar 
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berupa pemukiman dan ladang, elevasi tertinggi pada bagian daerah tangkapan 

air  300 m MSL dan bagian hilir ditempati pemukiman dan kampus UNDIP 

dengan ketinggian tebing sekitar rencana waduk  195 m MSL. Jumlah 

penduduk di Kecamatan Tembalang tercatat 115.812 jiwa dengan kepadatan 

rata-rata 36.229 jiwa/km2. Jumlah penduduk tiap-tiap Kelurahan dan rata-rata 

kepadatan penduduknya dapat dilihat pada Laporan Akhir. Penyebaran 

penduduk di Kecamatan Tembalang tidak merata antar satu kelurahan dengan 

kelurahan yang lainnya. Kepadatan penduduk terbesar berada di Kelurahan 

Kedungmundu sebesar 5.664 Jiwa/km2 dan terendah di Kelurahan Rowosari 

sebesar 1.002 jiwa/km2. Pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun di 

Kecamatan Tembalang adalah sebesar 2,89%. Mata pencaharian penduduk 

Kecamatan Tembalang secara umum bervariasi, dengan mayoritas bermata 

pencaharian sebagai buruh bangunan (22,30%). Data tingkat pendidikan yang 

telah dicapai/ditempuh oleh masyarakat di Kecamatan Tembalang adalah 

sebagai berikut ; tamat perguruan tinggi 3.643 orang, akademi 3.535 orang, SLA 

23.773 orang, SLTP 20.579 orang, SD 21.993 orang. Kecamatan Tembalang 

merupakan kawasan pendidikan, sehingga kecenderungan masyarakat didaerah 

tersebut memanfaatkan lahannya untuk bangunan lebih besar dibandingkan 

untuk kepentingan lainnya. 

Jumlah penduduk di Kecamatan Banyumanik tercatat 111.639 jiwa 

dengan kepadatan rata-rata 3.936 jiwa/km2. Jumlah penduduk tiap-tiap 

Kelurahan dan rata-rata kepadatan penduduknya dapat dilihat pada Laporan 

Akhir. Penyebaran penduduk di Kecamatan Tembalang tidak merata antar satu 

kelurahan dengan kelurahan yang lainnya. Kepadatan penduduk terbesar berada 

di Kelurahan Srondol Wetan  sebesar 8.376 Jiwa/km2 dan terendah di Kelurahan 

Jabungan sebesar 1.165 jiwa/km2. Pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun di 

Kecamatan Tembalang adalah sebesar 3,44 %. Mata pencaharian penduduk 

Kecamatan Banyumanik secara umum bervariasi, dengan mayoritas bermata 

pencaharian sebagai PNS/ABRI (25,50%). Data selengkapnya mengenai mata 

pencaharian penduduk Kecamatan Banyumanik dapat dilihat pada Laporan 

Akhir.  Data tingkat pendidikan yang telah dicapai/ditempuh oleh masyarakat di 

Kecamatan Banyumanik adalah sebagai berikut ; tamat perguruan tinggi 4.870 

orang, akademi 6.492 orang, SLA 23.392 orang, SLTP 23.834 orang dan tamat 

SD 20.154 orang. Kecamatan Banyumanik merupakan kawasan pendidikan, 
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sehingga kecenderungan masyarakat didaerah tersebut memanfaatkan lahannya 

untuk bangunan lebih besar dibandingkan untuk kepentingan lainnya. 

2.3.   Konsep Pembangunan Waduk Diponegoro di DAS Krengseng. 

Waduk Diponegoro terletak dalam wilayah Kecamatan Tembalang dan 

Kecamatan Banyumanik. Luas Daerah Aliran Sungai 777 ha, panjang aliran 

sungai krengseng kurang lebih 8 km. Permukaan tanah sekitar rencana waduk 

mempunyai morfologi bergelombang, sedangkan penampang Kali 

Krengseng/Seketak sempit dan berbentuk “V” dengan kemiringan cukup landai. 

Sebelum dilakukan pekerjaan pengukuran dilakukan orientasi awal / survey lokasi 

menentukan batas-batas pengukuran serta letak As waduk dan identifikasi letak 

posisi pilar BM untuk referensi yang ada di sekitar kampus UNDIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.  Daerah tampungan waduk  berbentuk V dan agak  

  melandai pada sisi kanan. 
 

Upaya konservasi di DTA Kali Krengseng / Seketak dengan luas 917 ha 

menjadi sangat penting dalam rangka mengantisipasi pada pelaksanaan 

pembangunan Waduk Diponegoro, yang diharapkan memiliki umur waduk / life 

time 50 tahun. Erosi total pada daerah tangkapan air Kali Krengseng tahun 2008 

sebesar 2.445,655 ton/ha/thn atau erosi rerata tertimbang 2,668 ton/ha/thn. 

Berdasarkan nilai erosi total diatas, maka dapat dihitung nilai sedimen tahunan 

(sediment yield) DTA Kali Krengseng sebesar 0,640 ton/ha/thn.   

Dimasa yang akan datang akan terjadi perubahan penggunaan lahan 

yang signifikan pada Daerah Tangkapan Air (DTA) Sungai Krengseng yang 
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dipicu pembangunan Kampus Undip di Kecamatan Tembalang. Dan sebagai 

akibatnya akan terjadi alih fungsi lahan atau perubahan penggunaan lahan dari 

sawah tadah hujan, tegalan, perkebunan, semak belukar, tanah kosong serta 

sawah irigasi menjadi pemukiman seperti untuk tempat kos, gedung pertokoan, 

perumahan sederhana dan real estate.  Dengan adanya perubahan tataguna 

lahan milik masyarakat menjadi pemukiman sebagaimana diuraikan diatas, maka 

nilai erosi dan sedimentasi menjadi nol. Dengan demikian velume tampungan 

sedimentasi yang dikehendaki masih jauh lebih besar dari volume sedimen 

setelah perubahan penggunaan lahan menjadi pemukiman. Waduk Diponegoro 

direncanakan selama 50 tahun. Selama 50 tahun tersebut volume tampungan 

sedimen yang dapat ditolerir/diinginkan maksimum sebesar 2.787 m3 atau 

volume sedimen tampungan per tahun maksimum yang dapat ditolerir adalah 

55,74 m3/thn atau 98,184 ton/thn ( = 1,6 ton/m3). 

Setelah terjadi perubahan fungsi lahan pada DTA akan mengakibatkan :  

(a)   Nilai erosi aktual erosi dan sedimentasi akan mendekati nol. 

(b) Dengan demikian erosi dan sedimentasi bukanlah masalah dalam 

konservasi pembangunan Waduk Diponegoro. 

Persoalan konservasi adalah timbulnya banjir, terutama pada musim 

hujan. Permasalahan ini, terjadi akibat alih fungsi lahan menjadi pemukiman 

dengan berbagai jenis bangunan dengan lantai semen dan sejenisnya (tidak 

dapat meresapkan air), akibatnya run off akan tinggi dan menimbulkan banjir 

pada musim hujan. 

Ada dua cara yang dianjurkan sebagai upaya konservasi yaitu :  

(1). Pembangunan sumur resapan dengan assumsi 1 sumur resapan dapat 

mewakili 10 ha daerah tangkapan air lahan pemukiman, maka diperlukan 90 

sumur resapan. 

(2). Pembangunan biofori, yaitu dengan mengebor tanah dengan kedalaman 

tertentu misalnya 1 m dengan diameter 10 – 20 cm dan tergantung kondisi 

tanah. Umumnya di lokasi pemukiman atau dekat dengan selokan atau 

saluran air. Tujuannya adalah agar air dapat meresap ke dalam tanah, selain 

itu pada lobang yang dibor diharapkan terjadi aktivitas mikro organisme. 

Meskipun daya tampungya kecil, namun apabila setiap rumah yang memiliki 

pekarangan membuat satu lobang biofori, maka secara kumulatif akan besar 

pengaruhnya. Sosialisasi pelaksanaan biofori perlu dilakukan dan bila 
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penting dibuat peraturan Pemda agar setiap kepala keluarga yang memiliki 

pekarangan membuat satu lobang biofori. 

Waduk Diponegoro mengandalkan sumber air dari Sungai Krengseng, 

sehingga DTA Sungai Krengseng harus dijaga kelestariannya, terutama lahan 

yang masih memungkinkan dilakukan tindakan konservasi dengan pendekatan 

vegetatif. Dari seluas 213 ha lahan milik Undip tidak semua dibangun dengan 

bangunan fisik. Misalnya lahan kosong didepan fakultas teknik sipil dan lahan 

kosong lainnya antar fakultas. Maka lahan yang tidak digunakan untuk bangunan 

fisik tersebut dapat ditanami dengan tanaman vegetasi permanen dan berfungsi 

sebagai tanaman konservasi. Dengan adanya tanaman konservasi tersebut 

diharapkan wilayah kampus menjadi lebih sejuk, serta resapan air meningkat. 

Gambaran data teknis Waduk Diponegoro Sumber air : Mata air dan air 

hujan Luas DAS : 777 Ha Panjang Sungai : 8 Km Elevasi muka air normal : + 

190 m Elevasi muka air banjir : + 191 m Luas genangan : 15 Ha Volume 

genangan : 1.420.000 m³. Bendungan Utama Bahan bangunan : Urugan tanah 

(earthfill dam) atau urugan batu dengan inti kedap (rockfill dam) Tinggi 

bendungan : 35 m Elevasi puncak bendung : + 195 m Lebar mercu : 8 m 

Kemiringan lereng hulu : 1 :3 Kemiringan lereng hilir : 1 : 2,5  

Bangunan Pengelak (diversion) Type : Terowongan (tunnel) atau sudetan 

(cut off) tergantung jenis batuan Penampang galian : Tapal Kuda Banjir desain : 

Q10 atau Q25 Bangunan Pelimpah (spill way) Type : Overflow tanpa pintu Lebar 

: 18 meter Elevasi mercu : + 190 meter Bangunan Operasi Type inlet : Kisi-kisi 

vertikal dan culvert horizontal Type bangunan : Beton bertulang dan pipa baja 

Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTH) Type : Penstok dan surge tank Tinggi 

jatuh : 30 m  

Peruntukan / manfaat Waduk Diponegoro  

a. Konservasi sumber daya air dan pengisian (recharge) air tanah  

b. Waduk sarana pendidikan  

c. Penyediaan air baku untuk laboratorium hidrolika  

d. Laboratorium perikanan  

e. Laboratorium teknik lingkungan  

f.   Laboratorium hidrografi  

g. Air baku penduduk sekitar  

h. Pembangkit listrik tenaga air (mikro hidro)  

i.   Rekreasi  
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III. BAHAN DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Pada tahun pertama (2012)  akan dilakukan penelitian   dengan judul kegitan 

“ Keanekaragaman biota air di DAS Krengseng. “, pelaksanaan penelitian akan 

dimulai pada bulan Maret 2012 hingga  Desember 2012.  Sampling dan observasi 

lapangan  dilakukan sebanyak 3 kali yang mewakili musim kemarau dan penghujan 

yaitu pada bulan Maret,  Mei, September 2012.  Penelitian bersifat survei lapangan 

dan studi kasus   di waduk Laboratorium UNDIP Semarang  Parameter yang diamati 

meliputi ikan, plankton bentos, fisika-kimia perairan. Lokasi pengambilan sampel 

yaitu lokasi A merupakan inlet dekat jembatan, lokasi B merupakan lokasi tengah 

dekat Lab. Undip, lokasi C merupakan out let. 

Kab.  Semarang

Lokasi Waduk Diponegoro

S. Krengseng

A

B

C

Keterangan: A = Lokasi sampling inlet dekat jembatan

B = Lokasi sampling  tengah dekat Lab Undip

C = Lokasi sampling tengah dekat Pondok

D = Lokasi sampling outlet

D

 
 

Gambar 4. Peta Lokasi Pengambilan Sampel  
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3.2. Pengumpulan Data dan Analisis 

       3.2.1.  Fisika kimia perairan  

Sebagai data dukung lainnya maka diamati pula beberapa parameter 

kualitas air seperti : Suhu, Kecerahan, Conductivity (DHL), pH, CO2, 

alkalinitas, BOD, TSS, TDS  berdasarkan metode APHA 1986 (lihat Tabel 1) 

Tabel 1. Parameter dan metode analisis sampel air 

Parameter Satuan Metode dan peralatan 

1. Suhu 0 C Insitu.  Termometer 

2. Kecerahan cm Insitu. Piring sechi 

3. DHL µS/ cm Insitu. SCT meter 

3. pH pH unit Insitu.  pH universal indicator 

4. Karbondioksida mg/L Insitu,metode Winkler, titrimetri dengan NaOH sebagai 

titrant 

5. Oksigen terlarut mg/L Insitu,metode Winkler, titrimetri dengan larutan 

thiosulfat sebagai titrant. 

6. Alkalinitas mg/L Insitu, metode Winkler, titrimetri dengan larutam H2SO4 

sebagai titrant 

7. PO4 mg/L Metode Vanadate molibdate,  Spectrophotometric 

8. NO3 mg/L Metode Nessler, Spectrophoto metric. 

Sumber (Source):  APHA  1986 

 

3.2.2.  Inventarisasi Jenis ikan. 

Ikan di DAS Kregseng akan dilakukan Inventarisasi selanjutnya 

dilakukan identifikasi di Laboratorium berdasarkan Kottelat 1993., Weber, M 

and De Beaufort, 1916.  Data jenis ikan dianalisis secara deskriftif  dalam 

bentuk tabulasi data dan grafik berdasarkan  lokasi.  Setiap pengambilan 

contoh ikan di lapangan dilakukan pencatatan posisi geografis dengan alat 

GPS, sehingga akan diketahui peta sebaran jenis ikan. 
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3.2.3.   Plankton dan Bentos 

Plankton dan Bentohos di DAS Krengseng juga akan dilakukan 

Inventarisasi Selanjutnya dilakukan identifikasi berdasarkan Nedhem and 

Nedhem 1963., Penack, 1964.  Data kelimpahan plankton (individu/liter) dan 

bentos disajikan dalam bentuk tabulasi data. Selanjutnya data plankton 

dianalisis keanekaragaman (H’) dan keseragamannya (E). 

3.3.   Analisis Data  

a).  Indeks Keanekaragaman (H’) 

Indeks keanekaragaman adalah indeks yang menunjukkan tingkat 

keanekaragaman jenis organisme yang ada dalam suatu komunitas.  

Perhitungan indeks keanekaragaman dengan menggunakan persamaan 

indeks Shanon sebagai berikut (Bengen, 2000).   

    H’ = 



s

n

pipi
1

ln  

H’ = Indeks keanekaragaman 

S = jumlah  jenis plankton 

pi = 
N

ni
 

ni = jumlah individu dari jenis ke-i 

N = jumlah total individu 

c).   Indeks keseragaman (E) 

Indeks keseragaman jenis adalah indeks yang menunjukkan tingkat 

kemerataan individu tiap spesies di dalam suatu komunitas (Bengen 2000; 

Odum, 1971). 

    E = 
S

H

ln

'
 

E  = Indeks keseragaman jenis 

H’ = Indeks keanekaragaman  

S = jumlah jenis plankton 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.   Keadaan Umum Daerah 

Waduk Diponegoro mengandalkan sumber air dari Sungai Krengseng, 

sehingga DTA Sungai Krengseng harus dijaga kelestariannya, terutama lahan yang 

masih memungkinkan dilakukan tindakan konservasi dengan pendekatan vegetatif. 

Dari seluas 213 ha lahan milik Undip tidak semua dibangun dengan bangunan fisik. 

Misalnya lahan kosong didepan fakultas teknik sipil dan lahan kosong lainnya antar 

fakultas. Maka lahan yang tidak digunakan untuk bangunan fisik tersebut dapat 

ditanami dengan tanaman vegetasi permanen dan berfungsi sebagai tanaman 

konservasi. Dengan adanya tanaman konservasi tersebut diharapkan wilayah 

kampus menjadi lebih sejuk, serta resapan air meningkat. 

 

 

Gambar 5.  Gambaran Sungai Krengseng. 
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Kali Krengseng direncanakan untuk pasok air Waduk Diponegoro yang 

diperuntukkan untuk air baku berbagai pemanfaatan. Kali Krengseng / Seketak 

bermuara di Kali Pengkol; Panjang lebih kurang 15 Km; Luas DAS sekitar 1.700 Ha 

Hulu di Kel. Pudakpayung, Kec. Banyumanik (± 300 m DPL); Bermuara pada Kali 

Pengkol di Kel. Meteseh, Kec. Tembalang (± 37,5 DPL). Letak Geografis : 10O 24’ 

20’’ sampai 1100 28’ 54” Bujur Timur;  dan 7O 02’ 30” sampai 7O 05’ 34” Lintang 

Selatan. Suhu udara rata-rata harian berkisar antara 26 - 29oC. Temperatur udara 

pada bulan terdingin sebesar 21,5o C dan temperatur udara pada bulan terpanas 

sebesar 35,0o C. Kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 63 % sampai dengan 

87 %. Arah angin sebagian besar bergerak dari arah Tenggara menuju Barat Laut 

dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 36 km/hari – 194 km/hari. Hujan 

sepanjang tahun, dengan curah hujan tahunan yang bervariasi dari tahun ke tahun 

rata-rata 1.300 mm sampai dengan 3.650 mm, maksimum bulanan terjadi pada 

bulan Desember sampai bulan Januari. 

Gambaran data teknis Waduk Diponegoro Sumber air : Mata air dan air 

hujan Luas DAS : 777 Ha Panjang Sungai : 8 Km Elevasi muka air normal : + 190 m 

Elevasi muka air banjir : + 191 m Luas genangan : 15 Ha Volume genangan : 

1.420.000 m³. Bendungan Utama Bahan bangunan : Urugan tanah (earthfill dam) 

atau urugan batu dengan inti kedap (rockfill dam) Tinggi bendungan : 35 m Elevasi 

puncak bendung : + 195 m Lebar mercu : 8 m Kemiringan lereng hulu : 1 :3 

Kemiringan lereng hilir : 1 : 2,5  

Bangunan Pengelak (diversion) Type : Terowongan (tunnel) atau sudetan 

(cut off) tergantung jenis batuan Penampang galian : Tapal Kuda Banjir desain : Q10 

atau Q25 Bangunan Pelimpah (spill way) Type : Overflow tanpa pintu Lebar : 18 

meter Elevasi mercu : + 190 meter Bangunan Operasi Type inlet : Kisi-kisi vertikal 

dan culvert horizontal Type bangunan : Beton bertulang dan pipa baja Pembangkit 

Listrik Tenaga Hidro (PLTH) Type : Penstok dan surge tank Tinggi jatuh : 30 m  

 Erosi total pada daerah tangkapan air Kali Krengseng tahun 2008 sebesar 

2.445,655 ton/ha/thn atau erosi rerata tertimbang 2,668 ton/ha/thn. Berdasarkan nilai 

erosi total diatas, maka dapat dihitung nilai sedimen tahunan (sediment yield) DTA 

Kali Krengseng sebesar 0,640 ton/ha/thn.  Penyebab tercemarnya Kali Krengseng 

kemungkinan dari limbah penduduk, seperti buangan non kakus yaitu bekas mandi, 

cuci dan dapur (grey water). Kualitas air K.Krengseng mendatang diperkirakan akan 
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bertambah buruk, ini akibat pertambahan penduduk yang akan menghasilkan limbah 

cair domestik lebih tinggi, juga adanya aktifitas lain (pertanian). 

 

4. 2.  Fisika Kimia Perairan. 

4.2.1.  Fisika Perairan. 

Parameter fisika yang diukur yaitu kecerahan, kedalaman, suhu, 

kecepatan arus, dan debit. Berikut adalah hasil pengukuran parameter fisika 

yang akan tersaji dalam tabel 1. 

 

    Tabel 2. Hasil pengukuran parameter fisika 
 

Parameter 
Stasiun I Stasiun II Stasiun III 

I II III I II III I II III 

Kecerahan (cm) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Kedalaman (cm) 26,3 23,7 24,3 21 12,3 20,7 25,7 20,3 23,7 

Suhu air (
O
C) 26 26,2 29 29,2 27,3 29,2 29 28 30 

Kecepatan arus 

(m/s) 
2,84 4,03 3,13 2,3 3,16 3,22 2,76 2 2,91 

Debit 0,67 0,57 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 0,57 0,83 

 

 Tingkat kecerahan perairan kurang dari 200 cm termasuk dalam 

tingkat kesuburan eutrofik. Kecerahan air tergantung kepada warna,  

kekeruhan (turbidity), keadaan cuaca, waktu pengukuran, dan padatan 

tersuspensi (TSS) dan terlarut (TDS). Kecerahan pada Stasiun I, II dan III 

Trip I hingga III tembus hingga kedalaman maksimal perairan yaitu 25,7 

cm, hal ini menunjukkan bahwa kedalaman perairan DAS krengseng 

tergolong dangkal sehingga sinar matahari dapat menembus hingga dasar 

perairan. 

Tinggi rendahnya suhu pada satu lokasi/ stasiun pengamatan sangat 

tergantung dengan waktu pengukuran yaitu jam dan bulan pengukuran. 

Suhu perairan cendrung semakin menurun seiring dengan tingkat 

kedalaman air. Suhu perairan DAS Krengseng berkisar 26 hingga 30oC, 

masih termasuk kisaran suhu optimum untuk pertumbuhan ikan berkisar 

antara 25–32oC di daerah tropika (Boyd, 1990). Krebs (1985) dan Goto 

(1987) menyatakan bahwa suhu adalah salah satu faktor utama yang 
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menentukan distribusi ikan di suatu perairan karena peranannya cukup 

penting dalam setiap tahapan siklus ikan. Setiap organisme mempunyai 

toleransi suhu lingkungan yang maksimum, optimum, dan minimum untuk 

kehidupannya. Perubahan suhu air antara lain akan mempengaruhi derajat 

metabolisme ikan. Selanjutnya Krebs (1985) mengemukakan bahwa ikan 

mempunyai sifat yang dapat mengadaptasi perubahan suhu lingkungan 

dan ikan air tawar mempunyai daya toleransi yang besar terhadap 

perubahan suhu. Menurut Novotny dan Olem, (1994) dalam Effendi, (2003). 

Arus diartikan sebagai pergerakan air yang menyebabkan terjadinya 

perpindahan massa air secara horizontal. Massa air permukaan selalu 

bergerak, gerakan ini ditimbulkan terutama oleh kekuatan angin yang 

bertiup melintasi permukaan air. Kecepatan arus berkisar 2 m/s hingga 4,03 

m/s. Kecepatan arus tersebut masih memungkinkan ikan-ikan untuk hidup 

dan berenang di perairan. Debit air berkisar 0,5 hingga 0,83. Debit air di 

DAS Krengseng tergolong kecil. 

 

                     

Gambar 6.  Stasiun Sampling A, inlet dekat jembatan 
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Gambar 7. Stasiun Sampling B, Tengah dekat Laboratorium UNDIP. 

            

Gambar 8.  Stasiun Sampling C, Outlet 
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4.2.2.  Kimia Perairan 

 Parameter kimia yang diukur yaitu oksigen terlarut, karbondioksida, 

alkalinitas, nitrat, fosfat, dan pH. Berikut asalah hasil pengukuran parameter 

kimia yang akan tersaji dalam tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil pengukuran parameter kimia 
 

Parameter 
Stasiun I Stasiun II Stasiun III 

I II III I II III I II III 

Oksigen terlarut 3,7 4,5 4,27 5,3 3,47 3,83 4,6 3,43 5,3 

Karbondioksida 5,28 6,16 8,624 2,99 11,79 6,69 4,4 10,91 5,632 
Alkalinitas 46,3 48 45,7 53,7 44,3 72,3 53,3 46 74,7 

Nitrat 0,093 0,174 0,173 0,228 0,432 0,183 0,872 0,62 0,424 

Fosfat 0,524 0,231 0,167 0,587 0,231 0,156 0,2 0,219 0,158 

pH 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 

Secara alami oksigen akan masuk kedalam perairan air waduk 

terutama melalui proses fotosintesis sebesar 90-95 % dan yang lain melalui 

proses difusi dari udara, serta dari perairan itu sendiri (Schmittou, 1991). 

Proses fotosintesa akan terjadi diperairan yang masih mendapatkan cahaya 

atau sinar matahari, dipengaruhi oleh suhu, tekanan parsiel yang ada di 

udara maupun yang di air, kadar garam  serta adanya senyawa atau unsur 

yang mudah teroksidasi yang terkandung dalam air, makin tinggi suhu, kadar 

garam dalam air, dan tekanan parsiel gas yang terlarut dalam air maka 

kelarutan oksigen dalam air akan berkurang (Wardoyo,1981). Hasil 

pengukuran Oksigen Terlarut berkisar 3,43 hingga 5,3 mg/L. Kandungan 

oksigen terlarut sebaiknya tidak kurang dari 4 mg/l agar kehidupan 

organisme perairan dapat layak dan kegiatan perikanan dapat berhasil 

(NTAC, 1968). Bila kandungan oksigen ≤ 2 mg/l dapat menyebabkan 

kematian bagi ikan (Boyd, 1988).  Oksigen terlarut dalam perairan masih 

memenuhi kriteria sebagai perairan yang layak. Rendahnya oksigen terlarut 

di DAS Krengseng disebabkan oleh jenis perairan yang merupakan perairan 

mengalir. Oksigen terlarut dalam perairan mengalir juga dipengaruhi oleh 

adanya difusi dengan udara bebas.  
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CO2 bebas di perairan yang layak untuk perikanan sebaiknya kurang 

dari 5 mg/l. jika lebih besar dari 10 mg/l masih cukup baik asalkan kadar 

oksigen terlarutnya cukup (Boyd, 1988). Hasil pengukuran CO2 menunjukkan 

bahwa kadar CO2 di DAS Krengseng berkisar antara 2,99-11,79. Kadar 

tersebut masih dikategorikan cukup baik karena oksigen terlarut di perairan 

tersebut juga masih cukup baik. Kadar CO2 di perairan yang mengalir selain 

dihasilkan dari respirasi organisme dalam perairan juga adanya difusi dengan 

udara bebas. 

Nilai alkalinitas di perairan yang baik berkisar 30 – 500 mg/l CaCO3.  

pada perairan alami nilai alkalinitas 40 mg/l CaCO3, jika lebih dari 40 mg/l 

CaCO3 disebut perairan sadah dan jika kurang dari 40 mg/l CaCO3 disebut 

perairan lunak (Boyd,1988). Nilai alkalinitas perairan berikisar antara 44,3-

77,4 mg/l. Hal ini mengindikasikan bahwa DAS Krengseng masih tergolong 

baik. 

Kandungan senyawa nitrogen di sungai cenderung mengikuti pola 

perubahan alamiah pada vegetasi di aliran sungai yang disebabkan oleh 

kebakaran, banjir atau pembebasan lahan yang biasanya mengakibatkan 

meningkatnya kandungan nitrat di sungai (Goldman and Horne, 1983). 

Orthofosfat dalam kondisi basa akan berada dalam bentuk 

orthofosfatcalsium dan tidak tersedia bagi biota atau tidak dapat 

dimanfaatkan oleh biota perairan. P-tersedia atau orthofosfat (PO42-) dalam 

konsentrasi 0,003-0,01 mg/l termasuk oligotrofik, 0,011-0,03 mg/l meso, 

0,031 – 0,1 mg/l eutrofik.  0,002 mg/l rendah, 0,021-0,05 sedang, 0,051-0,1 

mg/l tinggi (Yoshimura dalam Liaw, 1969 dalam Effendi, 2000).          

Nilai pH pada setiap pegukuran bersifat stabil yaitu 7. Nilai ini 

optimum bagi kehidupan ikan yang berkisar 6,8 – 7,2 (Efendi, 2000), 

sehingga dapa dikatakan bahwa pH DAS Krengseng baik bagi kehidupan 

ikan. 

4.3.  Plankton 

Plankton merupakan organisme air yang berukuran mikroskopis, hidupnya 

melayang di perairan, arah peregerakanya sangat ditentukan oleh arus.  Ada dua 

macam plankton yaitu fitoplankton dan zooplankton.  fitoplankton merupakan 

plankton nabati (tumbuhan) sedang zooplankton merupakan plankton hewani.   

Plankton merupakan organisme yang penting dalam rantai makanan di perairan 
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yaitu sebagai pakan alami bagi larva ikan.  Fitoplankton merupakan jenis plankton 

yang punya zat hijau daun, dapat melakukan proses fotosintesa mengasilkan 

oksigen dan bahan organik. Beberapa jenis phyto-plankton dan zooplankton yang 

terdapat di Sungai Seketak dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kelimpahan Plankton yang didapatkan di Sungai Seketak 

No. Spesies 
Stasiun I Stasiun II Stasiun III 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Closterium sp. 88 29 0 0 104 286 51 110 166 

2. Nitzchia sp. 145 5 6 47 22 3 20 20 2 

3. Volvox sp. 44 17 39 32 23 13 15 11 28 

4. Mougeotya sp. 119 47 158 325 62 278 37 531 90 

5. Pediastrum sp. 2 1 17 41 2 36 9 27 64 

6. Anabaena sp. 1 0 2 4 0 1 0 0 0 

7. Navicula sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Scenedesmus sp. 0 1 1 1 1 2 0 4 9 

9. Dichtyocha sp. 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

10. Brachionus sp. 0 7 6 9 17 2 7 19 6 

11. Lepadella sp. 0 8 25 1 45 32 0 0 3 

12. Oscilatoria sp. 0 120 8 225 38 13 39 27 28 

13. Fillinia sp. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 

14. Monostyla sp. 0 0 0 0 0 2 0 23 0 

15. Asterionella sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Gambar 9. Kelimpahan Plankton Stasiun I 

 Gambar 9 menunjukkan bahwa komposisi jenis plankton yang mendominasi 

stasiun I berbeda untuk setipa tripnya. Jenis plankton yang mendominasi pada trip 1 yaitu 

Nitzchia sp., pada trip 2 Oscillatoria sp., dan trip 3 Mougeotya sp. Jenis plankton yang 

selalu ditemukan dalam setiap trip dalam jumlah relatif banyak adalah Mougeotya sp.  

 

 

Gambar 10. Kelimpahan Plankton Stasiun II 

Gambar 10  menunjukkan bahwa komposisi jenis plankton yang mendominasi 

stasiun II berbeda untuk setiap tripnya. Jenis plankton yang mendominasi pada trip 1 yaitu 
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Mougeotya sp., pada trip 2 dan trip 3 Closterium sp. Jenis plankton yang selalu ditemukan 

dalam setiap trip dalam jumlah relatif banyak adalah Mougeotya sp. Kelimpahan plankton 

pada trip 1 dan 3 lebih tinggi daripada trip 2. 

 

 

Gambar 11. Kelimpahan Planton Stasiun III. 

Gambar 11 menunjukkan bahwa komposisi jenis plankton yang mendominasi 

stasiun III berbeda untuk setiap tripnya. Jenis plankton yang mendominasi pada trip 1 

yaitu Closterium sp., pada trip 2 Mougeotya sp. dan trip 3 Closterium sp. Jenis plankton 

yang selalu ditemukan dalam setiap trip dalam jumlah relatif banyak adalah Mougeotya sp. 

Kelimpahan plankton tertinggi diperoleh pada Trip 2, sedangkan pada trip 1 dan 3 relatif 

kecil.  

 

Berdasarkan gambar 9, 11, dan 12 Jenis plankton yang mendominasi di setiap 

stasiun dan dapat ditemukan di setiap trip adalah Mougeotya sp. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa jenis plankton ini dapat hidup dalam kondisi arus seperti di DAS 

Krengseng. Mougeotya sp termasuk ke dalam famili Chloropiceae. Dalam perairan 

mengalir, faktor yang mempengaruhi kelimpahan plankton adalah arus. Arus akan 

membawa plankton karena plankton tidak mempunyai kekuatan untuk melawan arus. 
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4.4.  Benthos 

  Benthos yaitu organisme air yang melekat di dasar perairan, bersifat 

menetap tidak banyak  mengadakan perpindahan.  Benthos memakan bahan 

organik yang mengendap di dasar perairan.  Peran benthos dalam rantai makanan 

yaitu sebagai pakan alami ikan yang hidupnya di dasar seperti ikan Lele (Clarias).  

Beberapa jenis benthos yang terdapat di Sungai Seketak dapat dilihat pada Tabel 

5. 

 
Tabel 5. Benthos yang didapatkan di Sungai Seketak 
 

No. Kelas Spesies 
Stasiun I Stasiun II Stasiun III 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Oligochaeta Ophidonais sp. 1 2 2 - - - - - - 

  Tubifex sp. 1 3 - - - - - - - 

  Nais sp. 4 41 21 - - 1 - - - 

  Limnodrilus sp. 14 4 - - - 1 - - - 

  Photamotrix sp. - 3 - - - - - -  

  Branchiura sp. - - 5 - - - - - - 

2. Polychaeta Laeonereis sp. 18 10 13 - - - - - - 

3. Clitellata Glossiphonia sp. - 1 - - 1 - - 1 - 

4. Hexapoda Chironomus sp. 184 51 173 35 64 99 5 9 22 

  Larva 

Hydropsyche 

- 1 - - 10 - 31 10 69 

5. Gastropoda Ademietta sp. 1 - - - - - - - 1 

  Melanoides sp. 2 9 5 19 21 17 26 45 28 

  Elimia sp. 2 - 1 2 1 1 - 2 1 
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44%

52%

3%

Brachiounus sp. Lepadella sp. Filinia sp.
 

26%

72%

1% 2%

Brachiounus sp. Lepadella sp.

Filinia sp. Monostyla sp.

 

 

55%

5%

40%

Brachiounus sp. Lepadella sp. Monostyla sp.
 

 

Gambar 12. Komposisi Bentos di Stasiun 1, Stasiun 2, dan Stasiun 3. 

Jenis plankton yang mendominasi di stasiun 1 adalah Lepadella sp. 

(52%) dan Brachiounus sp. (44%), di stasiun 2 adalah Lepadella sp. (72%) dan 

Brachiounus sp. (26%) ,dan di stasiun 3 adalah Brachiounus sp. (55%) dan 

Monostyla sp. (40%). Kelimpahan bentos sangat tergantung dari substrat dasar 

perairan sebagai tempat melekat dan juga arus. Lepadella sp. Mendominasi di 

Stasiun 1 Stasiun 2 

Stasiun 3 

Stasiun 1 Stasiun 2 

Stasiun 3 
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stasiun 1 dan 2 karena substrat dan arus yang sesuai. Pada stasiun 3 substrat dan 

arus sudah tidak begitu sesuai sehingga jenis bentos yang mendominasi berganti 

menjadi Brachiounus sp. bahkan terdapat jenis bentos yang di stasiun lain 

berkelimpahan kecil di stasiun 3 menjadi relatif besar yaitu Monostyla sp. (40%). 

4.5.  Vegetasi di Das Krengseng 

Dari inventarisasi vegetasi di DAS Krengseng di dapatkan beberapa jenis 

vegetasi baik yang bersifat tumbuhan tanaman penghasil buah hingga rerumputan. 

Inventarisasi terhadap vegetasi di DAS Krengseng dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 

7. 

Tabel 6. Vegetasi di Stasiun Tengah I 

No. Jenis Vegetasi M H Kelimpahan Keterangan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Bambu 
Sengon 
Akasia 
Rumput 
Jati 
Nangka 
Jambu Mete 
Pisang 
Ganyong 
Kluwih 
Rambutan 
Randu 
Jambu 
Sirsak 
Semak 
Mahoni 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

*** 
** 
* 

**** 
* 
* 
* 
** 
** 
* 
* 
* 
* 
* 

*** 
* 

tenggelam 50% 
½ batang tenggelam 
½ batang tenggelam 
tenggelam 100% 
½ tenggelam 100% 
½ tenggelam 100% 
½ batang tenggelam 
¾ batang tenggelam 
terendam 100% 
terendam 80% 
¼ batang terendam 
¼ batang terendam 
terendam 100% 
terendam 100% 
terendam 100% 
¼ batang terendam 

 

Tabel 7. Vegetasi di Stasiun Tengah II 

No. Jenis Vegetasi M H Kelimpahan 
Kemungkinan setelah 

dijadikan waduk 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Jati 
Bambu 
Rumput alang - alang 
Pisang 
Mangga 
Klueh 
Petai Cina 
Kayu duri 
Singkong 
Randu 
Sengon 
Mahoni 
Nangka 
Pepaya 
Rambutan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

** 
* 

*** 
*** 
** 
* 
* 
* 

*** 
* 
* 
** 
* 
* 
- 

sedang M = 50%, H = 50% 
terendam 
terendam 
terendam (75%) 
terendam (50%) 
terendam 
terendam 
terendam 
terendam (80%) 
terendam 
½ batang terendam 
terendam (50%) 
½ batang terendam 
terendam 
tidak terendam 
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Keterangan :    
*      = sedikit 
**    = sedang 
***  = banyak 
M    = kemungkinan akan mati 
H    = kemungkinan akan hidup 
 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa banyak vegetasi yang di prediksi 

mengalami kematian karena terendam air, baik yang terendam sebagian maupun yang 

terndam keseluruhan.  Tanaman yang tidak terendam  masih tetap hidup. Vegetasi yang 

akan mati terendam air akan menjadi serasah yang lambat laun akan diurai oleh detritus 

sebagai sumber bahan organik perairan. Vegetasi yang masih hidup dapat menjadi 

sumber oksigen bagi perairan. Akar dan dedaunan vegetasi tersebut juga dapat 

bermanfaat sebagai tempat perlindungan ikan, sebagai spawning dan nursery ground. 

 

4.6.  Jenis Ikan di DAS Krengseng 

Tabel 8. Jenis ikan di DAS Krengseng 

No. Nama Lokal Nama Ilmiah Kelimpahan 

1. Cetol Poecilia reticulata *** 

2. Lele Clarias batrachus * 

3. Sapu-sapu Hyposarcus pardalis * 

 

Keterangan :    
*      = sedikit 
**    = sedang 
***  = banyak 
 

Jenis ikan yang paling banyak ditemui di DAS Krengseng adalah cetol (Poecilia 

reticulata). Ikan jenis lain yang ditemui namun dalam jumlah yang relatif sedikit adalah 

lela (Clarias batrachus) dan sapu-sapu (Hyposarcus pardalis). Ikan cetol dan sapu-sapu 

bukan merupakan ikan ekonomis penting. Ikan cetol mudah ditemui di sungai dengan 

dangkal dan arus yang tidak begitu deras. Ikan ini juga sangat toleran terhadap kondisi 

perairan yang kurang baik, bahkan di sering kita jumpai di parit-parit atau selokan. Bila 

terjadi penenggelaman lokasi, ikan cetol masih dapat bertahan dengan hidup di daerah 

litoral waduk yang relatif dangkal. 
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