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ABSTRAK

Dinamika stok ikan di suatu perairan merupakan indikator mendasar dalam
memonitor status ekologi suatu perairan laut maupun umum. Alat tangkap yang
sesuai peruntukannya dan ramah lingkungan akan menunjang kelestarian spesies
ikan. Penelitian mengenai kajian stok di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar
bagian tengah, Kabupaten Pelalawan, Riau pada bulan Maret – Desember 2009
bertujuan untuk  memperoleh data kepadatan, stok dan potensi sumberdaya ikan
serta aspek biologi dan dinamika populasi ikan di zona tengah Sungai Kampar,
Riau. Keluaran dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi
status potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di zona tengah Sungai
Kampar dan  alat tangkap yang sesuai dengan CCRF yang layak dikembangkan.

Metode yang dilakukan yaitu dengan identifikasi karakteristik
lingkungan/habitat, survey hidroakustik, Experimental fishing serta Quisioner dan
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan kondisi habitat di zona tengah sungai
kampar secara umum masih layak sebagai habitat ikan dengan nilai parameter
suhu antara  27,7 0C – 34,5 0C, Kecerahan berkisar antara 5 – 20 %, Kandungan
oksigen terlarut berkisar antara 1,9 – 4,2 mg/L, pH berkisar antara 5,2 – 7,5, Nitrat
berkisar antara 0,41 – 0,51 mg/L, Nitrit antara 0,01 mg/L – 0,022 mg/L dan
Fosfat antara 0,013 – 0,028 mg/L, Kelimpahan Fitoplankton antara 7,44 – 46,08
ind/L dengan rata-rata 22,21 ind/L, Genera yang paling melimpah adalah Surirella
(204 ind/L) dari kelas Bacillariophyceae dan Euglena (111,5 ind/L) dari kelas
Euglenoida.

Pendugaan stock ikan dengan survey akustik menunjukkan rata-rata jumlah
ikan yang terdeteksi di sepanjang Sungai Kampar bagian tengah sebesar 700 –
1.000 ekor. Nilai rataan target strength ikan yang terdeteksi memiliki kisaran nilai
-58 dB sampai -46 dB. Nilai rata-rata densitas area di zona tengah Sungai Kampar
yaitu sebesar 528 ekor/ha dan rata-rata nilai densitas volume untuk metode
vertical mobile survey diperoleh sebesar 809 ekor/1000 m3. Percobaan untuk
menghitung nilai target strength ikan baung untuk kisaran panjang total 22 – 45
cm memiliki nilai rata-rata sebesar -49.72 dB, dengan kisaran interval -60 dB
sampai -40 dB. Nilai densitas area dari 18 ESU yang tersebar dari desa kuala
kerinci sampai desa pekan tuo menunjukkan nilai densitas pada kisaran 60 – 170
kg/ha. dan pendugaan nilai biomass ikan di bagian tengah sungai kampar yaitu
sebesar ± 36.000 kg.

Jenis ikan yang merupakan ikan dominan dan spesies ekonomis penting di
Sungai Kampar yaitu ikan baung (Mystus nemurus), ikan Lais (Kryptoreus sp),
Lampam (Barbodes schwanenfeldii), ikan Bengalan (Puntioplites bulu) dan ikan
Seluang (Rasbora argyrotaenia).

Pendugaan stock ikan dengan metode produksi surplus (MSY/Maximum
Sustainable Yield), di daerah Pelalawan diperoleh hasil dimana nilai MSY adalah
2.122 kg dengan tingkat pemanfaatan optimalnya 1.490 kg. Nilai MSY yang
diperoleh pada perikanan di daerah Kampar adalah senilai 1.955 kg dengan nilai F
optimal 414 kg. Hasil perhitungan pemanfaatan maksimal yang dibawah nilai F
optimal, menunjukkan bahwa perikanan di Kampar belum mengalami overfishing
seperti halnya Pelalawan.
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Alat tangkap yang dioperasikan di Perairan Sungai Kampar bagian tengah

merupakan alat tangkap yang bersifat pasif, terbagi dalam 4 klasifikasi yakni

Gillnet (jaring  dan belat), Traps (bubu teban dan pengilar), Hook and lines

(pancing tajur/rawai dan pancing) dan Scoops net (jala rambai). Alat tangkap yang

layak untuk dikembangkan sesuai dengan CCRF di perairan Sungai Kampar

bagian tengah adalah pancing tajur (rawai).

Kata kunci : stok, ikan, akustik, alat tangkap

ABSTRACT

Dynamics of fish stocks in some waters was a fundamental indicator in
monitoring the ecological status of marine waters and public. Appropriate fishing
equipment and environmentally friendly allocation would support the
sustainability of fish species. Research on stock assessment in the Watershed
(DAS) the center of Kampar, Pelalawan district, Riau in March - December 2009
was aimed to obtain the density, stocks and the potential of fish resources and
biological aspects and population dynamics of fish in the middle zone of the river
Kampar, Riau . The output of this activity is expected to provide data and status
information and the potential utilization of fish resources in the central zone of the
Kampar River and the fishing gear in accordance with proper CCRF developed.

The method were performed by identifying the characteristics of the
environment / habitat i.e hydroacoustic survey, experimental fishing and
quisioner and interviews. The results showed habitat conditions in the middle
zone of Kampar River in general is still feasible as a habitat for fish with the
parameter values temperatures between 27.7 - 34.5 0C, Brightness ranges between
5 - 20%, dissolved oxygen ranged from 1.9 to 4.2 mg / L, pH ranged from 5.2 to
7.5, nitrate ranged from 0.41 to 0.51 mg / L, Nitrite between 0.01 mg / L - 0.022
mg / L and Phosphate between 0.013 to 0.028 mg / L, Phytoplankton abundance
between 7.44 to 46.08 ind / L with an average of 22.21 ind / L, the most abundant
genera are Surirella (204 ind / L) of the class Bacillariophyceae and Euglena
(111.5 ind / L) of Euglenoida class.

Estimation of stock fish in the acoustic survey showed that the average
number of fish detected along the Kampar River the middle of 700 to 1000 fish.
Average value of the target strength of fish that have a range of values detected -
58 dB to -46 dB. The average value of density area in the middle zone of Kampar
River in the amount of 528 fish / ha and average volume density values for the
vertical method for mobile survey obtained 809 fish/1000 m3. Experiment to
calculate the value of the target strength of baung which have total length ranges
from 22 to 45 cm had an average value of -49.72 dB, with a range of intervals up
to -60 dB -40 dB. Density value of 18 ESU area spread from upstream to
downstream showed the density values in the range of 60 to 170 kg / ha and
estimate the value of the fish biomass in the middle of the Kampar River in the
amount of ± 36,000 kg.
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Types of fish that are the dominant fish and economically important
species in the Kampar River, were baung (Mystus nemurus), Lais (Kryptoreus sp),
Lampam (Barbodes schwanenfeldii), Bengalan (Puntioplites feathers) and
Seluang (Rasbora argyrotaenia). Estimation of fish stock with Maximum
Sustainable Yield methods (MSY ), in areas where the results obtained Pelalawan
MSY value is 2,122 kg with optimal utilization level 1,490 kg. MSY values
obtained in fisheries in the area of Kampar is worth 1,955 pounds with the optimal
value of F 414 kg. The calculated maximum utilization under the optimal value of
F, indicates that the fishery in Kampar as well as in  Pelalawan were underfishing.

Fishing gears operated in the waters of Kampar River is the center of the
fishing gears that are passive, divided into 4 classification of Gillnet (net and
splinting), traps (bubu teban and pengilar), hooks and lines (fishing tajur / rawai
and fishing) and scoops net (mesh rambai). Proper fishing equipment to be
developed in accordance with the CCRF in the waters of Kampar River is the
center pole tajur (rawai).

Keywords : stock, fish, acoustic, fishing gear
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I. LATAR BELAKANG

Dinamika stok ikan di suatu perairan merupakan indikator mendasar dalam

memonitor status ekologi suatu perairan laut maupun umum. Alat tangkap yang

sesuai peruntukannya dan ramah lingkungan akan menunjang kelestarian spesies

ikan. Untuk mengetahui stok ikan di perairan umum maka diperlukan perpaduan

antara sampling alat tangkap dan upaya penangkapannya dengan pendeteksian

ikan menggunakan hidroakustik. Disamping itu perlu diidentifikasi alat tangkap

ikan yang sesuai CCRF di perairan umum dengan metode penangkapan menuju ke

arah pemanfaatan yang berkelanjutan.

Sungai Kampar di Propinsi Riau  masuk dalam dua wilayah Kabupaten

yaitu zona hulu dan tengah di Kabupaten Kampar, zona hilir dan estuaria di

Kabupaten Pelalawan. Aktivitas  perikanan tangkap merupakan salah satu usaha

andalan selain sektor pertanian, perkebunan, industri dan perikanan budidaya.

Produksi utama perikanan tangkap bermacam jenis ikan air tawar dan air payau

yang bernilai ekonomi tinggi seperti : udang galah , kelompok udang penaide,

ikan baung, ikan patin.

Walaupun sumberdaya ikan perairan umum merupakan sumberdaya yang

dapat pulih (renewable resources) tetapi penangkapan yang terus meningkat tanpa

adanya perbaikan alam dapat mengakibatkan habisnya sumberdaya tersebut.

Mengingat tingginya intensitas penangkapan sumberdaya ikan di perairan sungai

di Riau, maka dikhawatirkan akan mengancam kelestarian dan keberlanjutan

pemanfaatan sumberdaya tersebut di perairan ini.

Dengan adanya indikator semakin menurunnya laju tangkap sebagai

indeks kelimpahan stok di perairan ini, maka stok sumberdaya ikan di perairan

umum perlu mendapat perhatian yang serius sehingga sumberdaya yang ada

masih dapat menjadi modal bagi perbaikan (recovery) stok dalam kaitannya

dengan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan ini dapat

dimanfaatkan secara lestari maka diperlukan hasil riset untuk mendasarinya.

Dalam kaitan itu, penelitian ini difokuskan pada kajian stok sehingga dapat

diketahui status pemanfaatan sumberdaya ikan di Sungai Kampar, Riau.
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II. TUJUAN RISET

Tujuan yang diharapkan dalam riset ini adalah :

1. Memperoleh data kepadatan, stok dan potensi sumberdaya ikan di zona

tengah Sungai Kampar, Riau.

2. Aspek biologi dan dinamika populasi ikan di zona tengah Sungai Kampar,

Riau.

III. SASARAN

Sasaran dari kegiatan riset ini adalah:

1. Tersedianya data dasar tentang potensi, kelimpahan stok, distribusi dari

setiap musim di zona tengah Sungai Kampar, Riau.

2. Tersedianya data aspek biologi, dinamika populasi ikan di zona tengah

Sungai Kampar, Riau.

3. Tersedianya data dasar jenis alat tangkap yang layak untuk dikembangkan

sesuai dengan Code of Conduct of Responsible Fisheries (CCRF).

4. Mengevaluasi status pemanfaatan sumberdaya ikan di zona tengah Sungai

Kampar, Riau.

IV. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan riset ini adalah:

1. Data tentang kepadatan dan distribusi stok ikan di zona tengah Sungai

Kampar, Riau.

2. Data tentang aspek biologi dan dinamika populasi ikan di zona tengah

Sungai Kampar, Riau.

3. Alat tangkap yang sesuai dengan CCRF yang layak dikembangkan.

4. Potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di zona tengah Sungai

Kampar.
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V. METODOLOGI

Metode penelitian yang dilakukan meliputi :

(1) Identifikasi karakteristik lingkungan/habitat

Pengambilan data parameter lingkungan dilakukan di zona tengah Sungai

Kampar yang meliputi 10 stasiun pengambilan. Parameter penting yang diukur

yaitu suhu, kedalaman, kecerahan, oksigen terlarut (DO/Dissolve Oxygen), derajat

keasaman (pH), kandungan zat hara (nitrat, nitrit dan fosfat) serta kelimpahan

plankton.

a. Water Sampler b. Eckmann Grabb

c. Secchi disk d. Termometer

Gambar 1. Beberapa alat pengambilan sampel kualitas air

(2) Survey hidroakustik

Survei akustik dilakukan secara eksperimental untuk mendapatkan data

posisi, target strength, densitas ikan dan distribusi ikan. Metode pengambilan data

akustik pada penelitian ini terbagi atas tiga bagian yaitu :

a. Vertical mobile survey

b. Horizontal mobile survey

c. Target strength experiment
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Pengambilan data akustik dilakukan dengan menggunakan alat scientific

echosounder SIMRAD EY-60 split beam dengan  frekuensi tranducer 120 kHz

(ES-120) yang memiliki sudut tranmisi 11o dan dioperasikan dengan pulse

duration 0.128 ms. Kapal yang digunakan yaitu kapal nelayan dengan ukuran 6

GT (Gambar 2).

a. Kapal Penelitian b.  Laptop

c.  GPT (General Purpose Tranceiver) d.  GPS

Gambar 2.  Komponen alat akustik SIMRAD EY-60 dan kapal yang
digunakan untuk survey akustik

(3) Experimental fishing

Experimental fishing dilakukan untuk memperoleh data jenis ikan yang

terdapat di zona tengah Sungai Kampar, Riau. Selanjutnya ikan yang tertangkap

dikelompokkan berdasarkan jenis dan ukuran untuk diidentifikasi parameter

biologi ikan seperti identifikasi jenis spesies, pengukuran meristik morfometrik

dan tingkat kematangan gonadnya. Identifikasi jenis ikan menggunakan buku

identifikasi Kottelat et al. (1993).. Pengkajian dinamika populasi ikan yang

meliputi parameter pertumbuhan seperti panjang, berat dan umur yang dianalisis

menggunakan perangkat lunat FISAT.
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(4) Quisioner dan wawancara

Wawancara dan pengisian quisioner dilakukan secara searah dan dua arah.

Untuk wawancara searah ditujukan kepada nelayan sekitar zona tengah Sungai

Kampar dan wawancara dua arah ditujukan kepada dinas setempat (stake holder).

Secara umum kuisioner berisi data mengenai hasil tangkapan yang didaratkan,

jenis alat tangkap yang digunakan, jumlah kapal yang beroperasi, data upaya

(effort) dan kendala yang umum ditemui. Analisa status pemanfaatan sumberdaya

ikan dengan data statistik menggunakan model produksi surplus (MSY) dari data

upaya (effort) penangkapan dan jumlah jenis alat tangkap yang digunakan.

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam menganalisa MSY adalah :

1. Pengelompokkan data dan pembuatan tabel sesuai dengan data yang

dibutuhkan

2. Penghitungan Fishing Power Index (FPI)

3. Penentuan Total Effort Standard tahunan

4. Penghitungan Catch per Unit Effort (CPUE)

5. Menentukan nilai Catch Optimum (MSY) dan Effort Optimum

(FMSY)

Identifikasi alat tangkap ramah lingkungan sesuai CCRF bertujuan untuk

mengetahui alat tangkap yang ada dilokasi penelitian yang memiliki kriteria

ramah lingkungan. Selanjutnya data dan informasi mengenai jenis alat tangkap

yang beroperasi di Sungai Kampar akan dianalisa dari aspek biologi, teknis,

sosial, ekonomi dan  aspek ramah lingkungan.
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VI. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan yang meliputi daerah riset ini yaitu Daerah Aliran Sungai

(DAS) Kampar bagian tengah, Kabupaten Pelalawan, Riau (Gambar 3).

Gambar 3. Peta lokasi penelitian akustik di Sungai Kampar, Provinsi Riau

Pengambilan data di lapangan dilakukan dari mulai bulan Februarit sampai

Desember 2009. Survey pengambilan data dibagi dalam 4 tahap yaitu survey

pendahuluan untuk mendapatkan data dan informasi awal kondisi perikanan di

Sungai Kampar, survey  pada musim penghujan dan musim kemarau, serta survey

akhir untuk melengkapi data dan informasi yang belum diperoleh dari 3 kegiatan

survey sebelumnya.

VII. HASIL DAN PEMBAHASAN

7.1. Karakteristik Habitat dan Parameter Kualitas Air

7.1.1   Karakteristik Habitat DAS Kampar

DAS Kampar berdasarkan elevasi dan karakteristik habitatnya dapat

dibagi atas zona hilir, zona tengah dan zona hulu. Zona hilir berada pada

ketinggian permukaan air antara 0–15 m di atas permukaan laut yang dicirikan

dengan habitat sungai utama, anak sungai. Zona Tengah berada pada ketinggian

permukaan air antara 20 - 15 m di atas permukaan laut yang dicirikan dengan

habitat sungai utama, danau banjiran (oxbow) serta lebung sungai. Bentuk sungai
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kampar di zona tengah lebih banyak berkelok-kelok. Zona hulu berada pada

ketinggian permukaan air antara 15 – 80 m di atas permukaan laut dan dicirikan

dengan habitat sungai utama yang dangkal dan berarus deras, beriam dengan

anak-anak sungainya.Tipe vegetasi yang berada di sepanjang DAS Kampar zona

tengah yang merupakan daerah penelitian bervegetasi hutan rawang, rumput

kumpai, Althenanthera sp., Elodea sp, Polygonum sp., Potamogeton sp.,

Sagittaria sp., Phragmites sp., Panicum sp., Paspalum sp., Eleoharis sp., dan

Ludwigia sp., serta eceng gondok, Eichhornia crassipes (Gambar 4).

Gambar 4.  Tipe vegetasi di zona tengah Sungai Kampar, Riau

DAS Kampar di zona tengah merupakan daratan dengan topografi relatif

mendatar (flat) mempunyai tinggi permukaan air yang sangat berfluktuasi dan

sangat dipengaruhi oleh input massa air dari hulu dan anak sungai serta musim.

Kisaran fluktuasi air pada musim penghujan dan musim kemarau dapat mencapai

2 – 8 meter.

7.1.2 Parameter Kualitas Air

Pengambilan data parameter lingkungan dilakukan di zona tengah Sungai

Kampar yang meliputi 10 stasiun pengambilan. Parameter penting yang diukur

yaitu suhu, kedalaman, kecerahan, DO (Dissolve Oxygen), pH. Parameter lainnya

yaitu kelimpahan fitoplankton sebagai indikator kesuburan perairan.Pengukuran



11

kualitas air Sungai Kampar dilakukan pada 10 stasiun pengamatan seperti

disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Lokasi dan posisi satsiun-stasiun pengamatan kualitas air Sungai
Kampar

Stasiun Lokasi
Posisi

Lintang (LU) Bujur (BT)
1 Kuala Kerinci 0° 21' 20.76" 101° 51' 53.16"

2 Lenjago 0° 21' 20.70" 101° 51' 52.98"

3
Simpang Tigo Kualo Batang

Nilo
0° 21' 32.22" 101° 53' 44.50”

4 Jembatan Pangkalan Kerinci 0° 21' 32.76" 101° 49' 39.00"

5 Rengas 0° 54' 35.34" 101° 23' 35.32 "

6 Sungai Sengkulin 0° 23' 45.54" 101° 55' 40.50"

7 Sebelum Sungai Kelayap 0° 25' 07.56" 102° 00' 03.06"

8 Sungai Kelayap 0° 25' 14.34" 102° 00' 38.28"

9 Desa Pelalawan 0° 26' 09.72" 102° 05' 15.48"

10 Nenasik 0° 26' 12.18" 102° 07' 26.40"

Hasil pengukuran parameter fisika, kimia dan biologi perairan sungai Kampar,

Provinsi Riau disajikan secara lengkap pada Lampiran 1. Parameter yang tercatat

yaitu suhu, kandungan oksigen terlarut (DO), derajat keasaman (pH), kecerahan,

kandungan zat hara (nitrat, nitrit dan fosfat) serta plankton.

7.1.2.1. Suhu

Suhu adalah suatu besaran fisik yang menyatakan banyaknya bahang

(heat) yang terkandung dalam suatu benda. Secara alamiah sumber utama bahang

dalam air adalah matahari (Hutagalung, 1988). Lebih lanjut Nybakken (1988)

menyatakan bahwa suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam

mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme. Proses kehidupan yang

vital dan secara kolektif yang disebut proses metabolisme, hanya dapat berfungsi

di dalam kisaran suhu yang relatif sempit biasanya antara 00 C – 400 C, namun ada

juga organsime yang mampu mentolerir suhu sedikit diatas dan dibawah batas

tersebut.
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Hasil pengukuran rata-rata suhu air di lokasi pengamatan disajikan pada Gambar 5

berikut.

Gambar 5. Suhu air Sungai Kampar di 10 titik pengamatan

Data pada Gambar 5 menunjukkan kisaran suhu perairan Sungai Kampar

berkisar antara  27,7 0C – 34,5 0C. Secara keseluruhan, kondisi suhu perairan ini

masih baik untuk kehidupan biota air dan juga untuk aktifitas manusia. Hal ini

dapat dilihat dari kisaran suhu yang masih berada dalam kisaran suhu optimum

untuk berbagai jenis budidaya perikanan. Selanjutnya Mechlas et al (1972)

menjelaskan bahwa kondisi yang baik dan nyaman bagi tubuh untuk keperluan

mandi, selam dan renang adalah pada kisaran suhu antara 20 0C – 28 0C.

Setiap organisme mempunyai suhu maksimum, optimum dan minimum

bagi kehidupannya. Menurut Boyd (1979) dalam Ginting (2002) suhu optimum

untuk pertumbuhan ikan di daerah tropis berkisar antara 25 0C – 30 0C.

Selanjutnya Mulyanto (1992) menyatakan bahwa ikan-ikan mempunyai toleransi

yang rendah terhadap perubahan suhu yang mendadak. Di samping itu kenaikan

suhu dapat mempengaruhi kelarutan oksigen dan meningkatkan toksisitas polutan.

Perubahan suhu akan mempengaruhi distribusi, metabolisme, nafsu

makan, reproduksi organisme perairan serta berpengaruh langsung terhadap

proses fotosintesis fitoplankton dan tanaman air (Zakiyah, 1991).
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7.1.2.2. Kedalaman dan Kecerahan

Kecerahan perairan berkaitan erat dengan kekeruhan dan intensitas cahaya

yang masuk ke kolom perairan. Kekeruhan pada suatu perairan akan menghambat

cahaya matahari yang masuk, dimana semakin rendah kekeruhan akan

menyebabkan semakin cerah perairan tersebut (Odum, 1971). Selanjutnya

dijelaskan bahwa bagi fitoplankton kecerahan yang rendah akan menghambat

produksinya sehingga kelimpahannya akan berkurang pada suatu perairan, yang

pada akhirnya juga akan mengakibatkan rendahnya kelimpahan ikan di suatu

perairan. Hasil pengukuran kedalaman dan kecerahan di lokasi pengamatan

disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Kedalaman dan kecerahan di Lokasi
Pengamatan

Stasiun
Posisi Depth

(m)
Visibility

(%)Lintang (LU) Bujur (BT)
1 0° 21' 20.76" 101° 51' 53.16" 2 5

2 0° 21' 20.7" 101° 51' 52.98" 8.5 5

3 0° 21' 32.22" 101° 53' 445” 12 5

4 0° 21' 32.76" 101° 49' 39" 7.5 5

5 0° 54' 35.34" 101° 23' 35.32 " 13 Malam

6 0° 23' 45.54" 101° 55' 40.5" 13.4 Malam

7 0° 25' 7.56" 102° 0' 3.06" 7 20

8 0° 25' 14.34" 102° 0' 38.28" 8 20

9 0° 26' 9.72" 102° 5' 15.48" 8 8

10 0° 26' 12.18" 102° 7' 26.4" 8 5

Pada saat pengambilan sampel dilakukan, secara umum kondisi kecerahan

di perairan cukup rendah. Kisaran kecerahan yang ada di perairan Kampar

berkisar antara 5 – 20 % (Tabel 2). Rendahnya tingkat kecerahan ini diduga

berkaitan dengan jenis perairan Sungai Kampar khususnya daerah yang menuju ke

arah muara yang termasuk daerah gambut. Selain itu, sungai kampar juga

mendapat masukan substrat yang cukup tinggi (sedimentasi) dari aktifitas industri,

perumahan dan sebagainya yang banyak terdapat di sepanjang aliran sungai
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kampar dan cenderung mengalami akumulasi ke arah muara sehingga

meningkatkan kekeruhan dan menurunkan tingkat kecerahan.

7.1.2.3. Oksigen Terlarut (DO)

Sidabutar dan Edward (1994) mengemukakan bahwa sumber utama

oksigen terlarut (Dissolved Oxygen) dalam air adalah difusi dari udara dan hasil

fotosintesis biota berklorofil yang hidup di perairan. Selanjutnya Mulyanto (1992)

menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya oksigen dalam air

antara lain adalah: respirasi biota, dekomposisi bahan organik, dan pelepasan

oksigen ke udara.

Organisme air memiliki bentuk adaptasi yang beragam terhadap kadar

oksigen terlarut. Penurunan kadar oksigen terlarut dalam jumlah yang sedang akan

menurunkan kegiatan fisiologis makhluk hidup dalam air diantaranya terjadi

penurunan pada nafsu makan, pertumbuhan  dan kecepatan berenang ikan (Welch,

1980). Hasil pengukuran kandungan DO di lokasi pengamatan disajikan pada

Gambar 6.

Gambar 6. Kandungan Oksigen Terlarut Sungai Kampar

Gambar 6 menunjukkan bahwa kandungan oksigen terlarut di perairan

Sungai Kampar berkisar antara 1.9 – 4.2 mg/L. Kadar oksigen terlarut ini masih

cukup baik dalam kaitannya terhadap kegiatan fisiologis ikan. Menurut Welch

(1980), kegiatan fisiologis makhluk hidup dalam air akan menurun pada saat
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kadar oksigen kurang dari  8 – 10 ppm (Welch, 1980). Kondisi oksigen terlarut di

perairan Sungai Kampar juga masih layak untuk kegiatan perikanan. Menurut PP

no. 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air  dijelaskan bahwa

kandungan DO untuk kegiatan perikanan diharuskan > 3 mg/L.

7.1.2.4. Derajat Keasaman (pH)

pH adalah ukuran dari konsentrasi ion hidrogen dan dapat menunjukkan

suasana apakah asam atau basa, atau dapat didefinisikan dalam bentuk rumus pH

= -log [H+], di mana H+ adalah ion hidrogen. Jumlah ion hidrogen dalam suatu

larutan merupakan suatu tolak ukur keasaman. Lebih banyak ion H+ berarti lebih

asam suatu larutan dan lebih sedikit ion H+ berarti lebih basa larutan tersebut.

Titik netral adalah pada pH 7, di mana terdapat jumlah yang seimbang antara

kedua ion terbut. Di alam umumnya pH berkisar antara 4 - 9, kecuali di daerah

bakau, nilai dapat menjadi lebih rendah (asam). Hasil pengukuran pH air sungai

Kampar disajikan pada Gambar 7.

Gambar 7. Nilai pH air Sungai Kampar di 10 titik pengamatan

Kisaran pH air Sungai Kampar berkisar antara 5,2 – 7,5 (Gambar 7).

Kondisi perairan yang netral cenderung asam menunjukkan karakteristik dari

perairan yang terdapat di dekat daerah Gambut. Kodisi pH ini masih dalam batas

kisaran untuk kehidupan ikan yang berkisar antara 5-9 (Mulyanto, 1992).
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Nilai pH perairan Sungai kampar juga masih layak untuk kegiatan perikanan

karena masih dalam kisaran nilai yang diperkenankan menurut PP No.20 Tahun

1990 tentang pengendalian pencemaran air yang mensyaratkan nilai pH untuk

kegiatan perikanan adalah antara 6 – 9.

7.1.2.5. Zat Hara (Nitrat, Nitrit dan Fosfat)

Zat hara utama yang diperlukan bagi tumbuhan perairan (terutama

fitoplankton) untuk tumbuh dan berkembang ialah nitrogen (sebagai nitrat (NO3
-)

atau Nitrit (NO2
-)) dan fosfor (sebagai fosfat, PO4

-). Zat-zat hara yang lain,

mungkin diperlukan dalam jumlah kecil atau sangat kecil, namun pengaruhnya

terhadap produktifitas tidak sebesar nitrogen dan fosfor. Menurut Hutabarat

(1989), dari 6 jenis nutrien (nitrogen, fosfor, potasium, kalsium, mangan dan

sodium) yang dibutuhkan oleh tanaman berbunga hanya nitrogen (N) dan fosfor

(P) yang merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan alga.

Hasil pengukuran Nitrat (NO3-N), Nitrit (NO2-N) dan Fosfat (PO4) di

lokasi pengamatan disajikan pada Gambar 8, 9 dan 10.

Gambar 8. Kandungan Nitrat (NO3-N) air Sungai Kampar
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Gambar 9. Kandungan Nitrit (NO2-N) air Sungai Kampar

Gambar 10. Kandungan Fosfat (PO4-P) air Sungai Kampar

Kandungan rata-rata nitrat air Sungai Kampar berkisar antara 0,41 – 0,51

mg/L; Nitrit antara 0,01 mg/L – 0,022 mg/L dan untuk fosfat antara 0,013 – 0,028

mg/L. Berdasarkan kepada kandungan nitratnya, dengan mengacu kepada Sharp

(1983) dalam Susana (2005), maka perairan Sungai Kampar dapat dikategorikan

kedalam tipe perairan dengan kesuburan tinggi, yakni perairan dengan kandungan

nitrat berkisar >0,422 mg/L. Tingginya kandungan nitrat ini diduga berkaitan

dengan kondisi perairan sungai Kampar yang merupakan daerah yang di
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sepanjang alirannya terdapat kegiatan industri sehingga memungkinkan

banyaknya aliran limbah yang mengandung nutrien.

Sementara jika dilihat dari konsentrasi nitritnya, maka perairan Sungai

Kampar dikategorikan dalam kondisi Normal. Menurut Sharp (1983) dalam

Susana (2005), kondisi normal kandungan Nitrit dalam suatu perairan berkisar

antara 0 – 0,028 mg/L. Hal ini juga diperkuat oleh PP No.20 Tahun 1990 tentang

pengendalian pencemaran air yang mensyaratkan nilai pH untuk kegiatan

perikanan haruslah < 0,06 mg/L.

Lebih lanjut kisaran nilai Fosfat Perairan Sungai Kampar yang

keseluruhannya < 1 mg/L, maka perairan ini juga masih dikategorikan normal

untuk kegiatan perikanan bila mengacu pada PP No.20 Tahun 1990 tentang

pengendalian pencemaran air. Berkaitan dengan tingkat kesuburan perairan,

secara umum perairan Sungai kampar dapat dikategorikan normal, yakni perairan

dengan kandungan fosfat berkisar antara 0,02 – 0,2 mg/L (Liaw, 1969 dalam

Susana, 2005).

Gambar 11. Kegiatan pengukuran kualitas air dan plankton di Sungai
Kampar, Riau
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7.1.2.6. Fitoplankton

Fitoplankton merupakan merupakan salah satu kelompok dari plankton

yang dapat menggambarkan produktifitas dari suatu perairan.Plankton merupakan

istilah umum untuk biota yang hanyut, melayang atau mengambang di dalam air

secara bebas, kemampuan geraknya kalaupun ada sangat terbatas atau dengan kata

lain di atur oleh pergerakan air seperti arus, gelombang dan sebagainya (Nontji,

1993). Plankton dibagi atas dua golongan utama, yakni fitoplankton dan

zooplankton.

Fitoplankton adalah tumbuhan perairan yang bebas melayang dan hanyut

dalam air serta mampu berfotosintesis. Fitolankton karena kemampuannya

membentuk zat organik dari zat anorganik sehingga disebut juga dengan

“PRODUSEN PRIMER”. Keberadaan fitiplankton di perairan dapat disamakan

dengan fungsi tumbuhan hijau di daratan.

Jenis dan kelimpahan Fitoplankton di perairan Sungai Kampar disajikan pada

Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Identifikasi dan Kelimpahan Fitoplankton di Lokasi
Pengamatan.

No Kelas Genus Kelimpahan (ind/L) Rerata
St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 St.9 St.10

1 Asterionella 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1.50

2 Coconeis 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00

3 Cyclotella 0 0 0 0 5 0 0 10 0 0 1.50

4 Bacillariophyceae Eunotia 40 25 0 0 0 0 5 0 0 0 7.00

5 Fragillaria 0 15 190 155 0 0 0 0 5 40 40.50

6 Nitzschia 10 0 25 0 25 30 40 0 0 0 13.00

7 Surirella 15 15 0 0 25 15 115 945 595 315 204.00

8 Tabellaria 0 0 0 0 80 25 190 65 120 50 53.00

9 Actynastrum 40 30 0 0 0 0 0 0 15 0 8.50

10 Ankystrodesmus 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.50

11 Chlorococcus 130 65 0 220 30 80 0 60 270 135 99.00

13 Closterium 35 10 0 5 0 10 10 10 0 15 9.50

14 Cosmarium 0 0 15 0 25 0 0 0 0 0 4.00

15 Crucigenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

16 Chlorophyceae Desmidium 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50

17 Pediastrum 45 40 25 220 25 20 80 60 145 65 72.50

18 Scenedesmus 40 30 50 135 40 15 105 45 135 85 68.00

20 Strautrastrum 35 20 75 25 20 0 110 75 80 30 47.00
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21 Ulotrix 0 0 15 0 10 30 40 0 0 10 10.50

22 Xanthidium 5 0 0 0 0 0 0 30 0 0 3.50

23 Crysophyceae Synedera 0 0 5 0 0 0 5 30 0 0 4.00

24 Navicula 0 0 0 0 0 0 15 20 5 0 4.00

25 Anabaena 10 0 5 0 5 0 10 5 0 0 3.50

26 Cyanophyceae Choroococcus 0 0 130 0 0 0 100 0 0 0 23.00

27 Merispodia 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00

28 Oscillatoria 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50

29 Spyrulina 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 1.50

30 Streptococcus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.50

31 Euglenoida Euglena 0 0 250 225 170 65 0 60 335 10 111.50

32 Phytomonadida Trachelomonas 190 165 10 0 5 0 70 10 0 130 58.00

33 Ploima Trichocerca 0 0 5 0 0 0 10 5 0 0 2.00

34 Apchanocapsa 0 25 0 0 0 0 0 0 0 10 3.50

35 Rotatoria Rotifer 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50

36 Coscinodiscus 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.50

37 Pinularia 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.50

38 Phacus 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.50

39 Maugotia 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.50

40 Cyclops 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1.00

41 Tribonema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.50

Rata-rata 16.03 12.44 20.51 25.26 12.05 7.44 23.72 37.18 46.08 24.59 22.21

Secara keseluruhan, dari 10 stasiun pengamatan ditemukan 41 genera

fitoplankton dari 8 kelas (Bacillariophyceae, Chlorophycea, Crysophyceae,

Cyanophyceae, Euglenoida, Phytomonadida, Ploima, dan Rotatoria). Penyusun

utama komunitas fitoplankton dari kelas Chlorophyceae , yaitu genera

Chlorococcus, Pediastrum, dan Scenedesmus serta Strautrastrum yang ditemukan

di seluruh stasiun pengamatan. Penyusun komunitas selanjutnya dari kelas

Cyanophyceae, yaitu genera Chorococcus, Anabaena dan Oscillatoria. Sedangkan

genera Flagillaria, Surirella, dan Tabellaria merupakan penyusun komunitas

fitoplankton dari kelas Bacillariophyceae. Komunitas zooplankton didominasi

oleh genera Euglena (Euglenoida), Trachelomonas (Phytomonidae),

Aphchanocapsa (Ploima) dan Rotifera, Cyclops sebagai penyusun utama

zooplankton dari kelas Rotaria. Umumnya jenis plankton yang ditemukan di

perairan ini termasuk jenis yang dapat dimanfaatkan oleh ikan pemakan plankton.

Genera yang paling melimpah adalah Surirella (204 ind/L) dari kelas

Bacillariophyceae dan Euglena (111,5 ind/L) dari kelas Euglenoida. Kelimpahan



21

fitoplankton di seluruh stasiun pengamatan berkisar antara 7,44 – 46,08 ind/L

dengan rata-rata 22,21 ind/L. Kelimpahan fitoplankton tertinggi terdapat di stasiun

9 yakni di desa Pelalawan, sedangkan yang terendah terdapat di Stasiun 6 yakni di

Sungai Sengkulin. Rendahnya  kelimpahan fitoplankton di Sungai Sengkulin di

duga karena lokasinya yang berdekatan dekat pelabuhan kayu dan tangki minyak

dari perusahaan besar yang terdapat di sungai KampAr. Adanya aktifitas

pelabuhan dan bongkar muat bahan bakar diduga dapat memberikan pengaruh

terhadap kualitas air di lokasi ini dan akhirnya mempengaruhi kelimpahan

fitoplankton.

7.2. Survei Akustik

Pengambilan data akustik pada penelitian di Sungai Kampar terbagi dalam

3 metode yaitu :

a. Vertical mobile survey, yaitu pengambilan data akustik dengan

memasang tranducer tegak lurus ke bawah perairan untuk mendapatkan

data kelimpahan stok ikan pada musim penghujan dan musim kemarau.

Tranducer akan mentransmit gelombang echo secara vertikal untuk

menduga parameter akustik di sungai Kampar pada musim kemarau.

Pengambilan data secara vertikal mobile dilakukan dengan menggunakan

transek zigzag dari satu tepi sungai ke tepi lainnya untuk mendapatkan

data secara lengkap (Gambar 12).

b. Horizontal mobile survey, yaitu pengambilan data akustik dengan

memasang tranducer pada kapal penelitian secara horizontal dengan

membentuk sudut tranducer terhadap permukaan air sebesar  ± 10o.

Tranducer akan memancarkan gelombang echo secara horizontal dari

kapal penelitian ke arah tepi sungai dengan pergerakan kapal selama

pengambilan data menggunakan trek lurus dari satu sisi sungai (Gambar

12).

c. Target strength experiment, yaitu dengan melakukan pengukuran target

strength ikan jenis yang sama yang memiliki kelompok panjang ukuran

dan berat yang berbeda yang telah diketahui sebelumnya untuk
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mendapatkan formula konversi nilai target strength yang diperoleh pada

survey akustik sebagai referensi nilai untuk meningkatkan presisi dan

akurasi pendugaan biomass ikan di sungai kampar. Percobaan target

strength dilakukan pada jenis ikan baung secara in-situ  dengan metode

vertikal fix beaming dimana ikan ditempatkan pada jaring ikan (cage)

yang telah dimodifikasi agar tingkat stress ikan dapat dikurangi akibat

terbatasnya ruang gerak ikan (Gambar 12).

Gambar 12.  Desain tranducer untuk setiap metode akuisisi data akustik
(kiri ke kanan : vertical, horizontal dan diam/fix)

Pengaturan parameter akustik selama pengambilan data dengan

konfigurasi sebagai berikut (Tabel 4) :

Tabel 4. Pengaturan parameter untuk pengoperasian Simrad EY60

Parameter Vertical survey Horizontal survey TS experiment
Frequency 120 KHz 120 KHz 120 KHz
Pulse Duration 0.128 ms 0.128 ms 0.128 ms
Power transmit 50 watt 50 watt 50 watt
Sound speed 1545 m/s 1545 m/s 1545 m/s
Absorp. Coef. 41.59 dB/km 41.59 dB/km 41.59 dB/km
SV threshold -100 dB -100 dB -100 dB
TS threshold -100 dB -100 dB -100 dB
Echogram Sv = 20 log R Sv = 20 log R TS = 40 log R
Transect zigzag lurus Diam (fix)
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7.2.1. Pengolahan dan Analisis Data Akustik

Analisa data akustik yang meliputi interpretasi visual dan ekstraksi data

dilakukan dengan menggunakan piranti lunak Sonar 4. Pengolahan data akustik

dalam bentuk echogram hasil akuisisi ER60 harus melalui tahapan compress atau

diconvert terlebih dahulu, sebelum diolah menggunakan piranti lunak Sonar 4.

Data yang dihasilkan berupa data dari echo target tunggal atau SED (single echo

detection) meliputi jumlah taget yang terdistribusi dalam nilai target strength

(dB), sA SED, area density SED, dan volume density SED. Data-data tersebut

yang nantinya akan menghasilkan suatu nilai kepadatan/densitas dan biomas.

Selain itu data penunjang lainnya dapat diperoleh juga seperti posisi geografis, Sv

(dB), jumlah ping, dan jarak akuisisi data ini dipakai dalam penentuan ESDU.

Data-data hasil olahan Sonar 4, dapat disimpan dalam bentuk file ataupun dapat

langsung diekstrak dalam format excel. Selanjutnya bentuk data tersebut

ditabulasi dalam format excel untuk perhitungan jumlah, ukuran dan densitas ikan

yang ditampilkan dalam bentuk grafik dan sebaran horizontal sehingga dapat

dilihat hubungan antara nilai-nilai tersebut berdasarkan posisi geografis.

Distribusi spasial jumlah dan ukuran ikan secara geografis diperoleh dari

data distribusi target strength berdasarkan data akustik trek, sedangkan data area

densitas untuk menyatakan kepadatan ikan-ikan tersebut dalam suatu kolom

perairan dalam hal ini dinyatakan dalam ekor per satuan hektar (f/ha).

Percobaan pendugaan target strength dari panjang ikan baung yang telah

diketahui di kelompokkan dalam  kelompok file yang memiliki panjang dan berat

ikan baung yang sama. Analisa target strength dilakukan dengan piranti lunak

Sonar 4 dan dianalisis lebih lanjut dengan piranti lunak Statistik Minitab untuk

diperoleh kelompok frekuensi kejadian dan distribusi normal sebaran target

strength dari setiap panjang ikan baung yang diukur.

7.2.2. Vertical mobile survey

Kegiatan survey akustik dengan metode vertical mobile survey

dilaksanakan pada bulan mei, 2009 yang mewakili musim penghujan dan bulan

agustus, 2009 yang mewakili musim kemarau.  Pengambilan data  dilakukan di

zona tengah Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau. Survey akustik
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menggunakan kapal nelayan ukuran 6 GT dari arah daerah Pangkalan Kerinci ke

arah hilir dengan koordinat 0o 21’ 20.54” LU; 101o 53’ 9.14” BT  (desa kuala

kerinci) sampai dengan 0o 22’ 49.13” LU; 102 o 11’ 36.09” BT ( desa pekan tuo).

Perekaman data di zona tengah sungai kampar dilakukan dengan

menggunakan piranti lunak ER60 yang menghasilkan data dengan format RAW

yang akan dianalisis lebih lanjut dengan piranti lunak Sonar 4. Penentuan panjang

dan jarak antar kaki (leg) serta arah pelayaran berdasarkan luas daerah yang

dicakup serta waktu yang tersedia seperti dikemukakan oleh Johannesson dan

Mitson (1983). Alur pelayaran pengambilan data dilakukan dengan menggunakan

bentuk transek sistematic zig-zag transect (MacLennan, 1990) yang dimodifikasi

sesuai dengan kondisi perairan.

Perekaman data akustik di sungai kampar dapat dibedakan dalam 3

kelompok yaitu perekaman data dengan transek zig-zag dari arah hulu ke hilir,

transek lurus dari hilir ke hulu dan perekaman data statis pada pertemuan sungai

dan anak sungai kampar (tributary channel).  Proses akuisisi data akustik untuk

musim penghujan (mei 2009) hanya menggunakan metode vertical mobile survey.

Gambar 13. Akuisisi data akustik dengan piranti lunak ER-60 yang
memuat data parameter akustik dengan posisi geografis di
sungai Kampar.
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noise
fish

Pengolahan data akustik menggunakan piranti lunak Sonar4 untuk

menduga biomass ikan di suatu perairan menurut Balk and Lindem (2001)  terbagi

ke dalam 3 tahap yaitu :

a. Bottom detection : deteksi dasar perairan untuk mendapatkan bentuk

topografi kontur dasar perairan (bathymetri) yang berfungsi sekaligus

sebagai batas maksimum ekstrasi nilai parameter akustik secara vertikal.

b. Noise removal : mengidentifikasi dan memisahkan objek yang tidak

dikehendaki (noise) di sekitar target (ikan) yang akan dianalisis. Noise

yang teridentifikasi di perairan sungai biasanya berasal dari serasah yang

terlarut dan masuk ke perairan yang berasal dari vegetasi di sepanjang

perairan, partikel padat yang tersuspensi, dan gelembung udara (bubble)

yang berasal dari putaran mesin kapal dan arus di permukaan.

c. Biomass Analysis : analisa biomass ikan yang akan menghasilkan data

jumlah target yang terdeteksi/single echo detection, densitas area (ekor/ha)

dan densitas volume (ekor/m3) yang memuat data posisi geografis untuk

setiap file yang dianalisis.

Gambar 14. Proses pre-analisis dengan piranti lunark Sonar4 untuk
memisahkan (filter) target ikan dengan noise
disekelilingnya (padatan terlarut, serasah, dll).
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Kegiatan sampling akustik di sungai kampar pada musim penghujan (mei

2009) meliputi transek yang menghasilkan 78 leg, yang terdiri dari 50 leg dengan

transek zig zag dari arah hulu ke hilir dan 28 leg transek lurus pada bagian

tengah/alur sungai kampar dari arah hilir ke hulu. Sedangkan pengambilan data

pada tributary channels sebanyak 10 file yang disesuaikan dengan stasiun

pengambilan data parameter kualitas air. Pengambilan data pada musim kemarau

(agustus 2009) dengan metode vertical mobile survey diperoleh transek yang

terdiri dari 37 file dengan rata-rata tiap 1 file berjarak kurang lebih 1 nautical mil

(nm). Data yang diperoleh dari survey bulan mei dan agustus kemudian akan

dibandingkan untuk melihat dinamika stok pada setiap musim di sungai Kampar,

Riau.

Jarak tiap leg bervariasi mengikuti kondisi topografi sungai kampar yang

di survey. Pada pengolahan file dari tiap-tiap leg tersebut dibagi lagi dalam skala

yang lebih sempit, atau yang sering disebut ESDU (Elementary Sampling

Distance Unit). Hal ini bertujuan agar data yang diolah menghasilkan suatu yang

lebih detail terutama untuk menggambarkan sebaran spasial ikan di perairan

sungai kampar. Hasil pengolahan diperoleh 18 ESDU per 2 nm sehingga dapat

diperkirakan panjang trek yang ditempuh waktu akuisisi data adalah 36 nm atau

kurang lebih 140 km.

Hasil pengambilan data akustik di Sungai Kampar diperoleh data

kelompok panjang ukuran ikan, rataan target strength, kelimpahan ikan per area

(area density) dan kelimpahan ikan per volume (volume density). Selain itu

diperoleh data tambahan yaitu kedalaman (bathymetry) dan bentuk topografi dasar

sungai di sepanjang area yang disurvei.

Pengolahan data akustik untuk ekstraksi data panjang dan ukuran ikan di

bagi kedalam 12 kelompok target strength dengan interval 3 dB dari -60 dB

sampai -25 dB. Dari pengelompokkan target strength untuk setiap deteksi ikan

selanjutnya dapat dihasilkan data kelompok panjang dan berat ikan dan

kelimpahan ikan di Sungai Kampar.
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Gambar 15. Proses analisis dengan piranti lunark Sonar4 untuk
memperoleh nilai target strength ikan dan densitas ikan
secara horizontal (area) dan vertikal (volume)

7.2.2.1. Jumlah Ikan yang terdeteksi (Single Echo Detection)

Jumlah ikan yang terdeteksi pada kisaran -60 dB s.d -25 dB pada bulan

mei sebanyak 4.380 ekor pada 18 ESDU selama survey akustik di Sungai

Kampar. Nilai terendah jumlah ikan yang terdeteksi sebanyak kurang lebih  81

ekor dan jumlah ikan yang terdeteksi  sebesar kurang lebih 777 ekor. Pada

Gambar 4 dapat terlihat bahwa rata-rata jumlah ikan yang terdeteksi di sepanjang

Sungai Kampar pada bulan mei, 2009  berada pada kisaran 200 – 300 ekor.

Jumlah ikan yang sedikit terdeteksi pada bulan mei terdapat pada ESU 9, 10 yang

terletak di sekitar desa pelalawan dan pada ESU 15, 17 yang terletak di sekitar

desa pekan tuo. Jumlah ikan yang paling banyak terdeteksi yaitu pada ESU 13

yang diduga merupakan daerah asuhan ikan (nursery area).

Untuk kelas interval target strength yang sama pada pengambilan data

bulan agustus 2009 menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jumlah ikan yang

terdeteksi mencapai 21.171 ekor Nilai terendah jumlah ikan yang terdeteksi

sebanyak 222 ekor dan jumlah ikan yang terdeteksi paling banyak sebesar 3.673

ekor. Sedangkan rata-rata jumlah ikan yang terdeteksi di bagian tengah Sungai

Kampar pada bulan agustus, 2009 berada pada kisaran 400 – 900 ekor.  Jumlah



28

ikan yang sedikit terdeteksi pada bulan agustus ESU 1 (desa kuala kerinci) dan 17

(desa pekan tuo).  Jumlah ikan yang paling banyak terdeteksi yaitu pada ESU 2

sampai 7  dengan kisaran jumlah ikan yang terdeteksi kurang lebih 1.000 – 3.000

ekor.

Perbedaan jumlah ikan yang terdeteksi pada bulan mei dan agustus sangat

dipengaruhi oleh perbedaan tinggi muka air akibat pengaruh curah hujan yang

masuk ke badan perairan. Bulan mei yang masih dalam waktu musim penghujan

tinggi muka air mencapai ketinggian optimal bila dibandingkan pada musim

kemarau (bulan agustus). Hal ini menyebabkan ikan akan bergerak lebih

menyebar pada musim penghujan ke arah pinggir sungai yang banyak terdapat

vegetasi perairan untuk mencari makan dan berkembang biak. Sebaliknya pada

musim kemarau luas perairan mengecil karena turunnya tinggi muka air sehingga

ikan cenderung berkumpul dan terdeteksi oleh alat akustik. Rata-rata jumlah ikan

yang terdeteksi pada musim penghujan dan musim kemarau di  bagian tengah

Sungai Kampar berkisar antara 700 – 1.000 ekor untuk setiap jarak ± 5 km

(Gambar 16).

Gambar 16. Jumlah ikan yang terdeteksi  pada setiap leg (ESU) di zona
tengah Sungai Kampar pada bulan mei dan agustus 2009.
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7.2.2.2. Target strength

Target strength didefinisikan sebagai besaran echo yang dipantulkan

kembali oleh tulang belakang (dorsal) organisme di dalam kolom perairan

(backscattering echo). Semakin tinggi nilai target strength yang terekam oleh

peralatan akustik mengindikasikan semakin panjang/besar ukuran ikan yang

terdeteksi. Sebaliknya semakin rendah nilai target strength maka ikan yang

terdeteksi diduga memiliki ukuran panjang yang kecil.

Hasil pengolahan dengan perangkat lunak Sonar 4 diperoleh data bahwa

rataaan target strength ikan di Sungai Kampar pada bulan mei, 2009  berada pada

kisaran rata-rata -61 dB s.d -39 dB. Nilai rataan target strength sepanjang Sungai

Kampar tidak berbeda nyata pada setiap ESDU dari hulu ke hilir. Pada Gambar 5

terlihat persentase kelas TS (target strength) -61 dB paling tinggi sebesar 34.38%,

TS -58 dB sebesar 18.77 %, TS -55 dB sebesar 13.49% dan TS -52 dB dan 49 dB

pada kisaran 9 – 11 %. Sedangkan persentase TS -46 dB sampai -28 dB memiliki

persentase dibawah 5 %. Bila dibandingkan dengan persentase target strength

pada bulan agustus nilai persentase TS -61 dB dan -52 dB memiliki nilai yang

hampir sama yaitu masing-masing sebesar 17.90 % dan 16.60 %. Selanjutnya nilai

persentase TS -55 dB dan -49 dB memiliki nilai yang sama pada kisaran 15 %,

dan TS -58 dB dan -46 dB memiliki nilai persentase pada kisaran 10 – 11 %.

Sedangkan untuk nilai TS -46 dB sampai -28 dB memiliki nilai dibawah 6 %

(Gambar 17).

Nilai target strength pada bulan mei dan agustus dapat terlihat bahwa ikan

pada musim penghujan didominasi oleh jenis ikan yang berukuran kecil

dibandingkan dengan ikan pada musim kemarau. Pada musim penghujan terlihat

ikan yang banyak terdeteksi pada kisaran target strength -61 dB dan -55 dB. Hal

ini diduga pada musim penghujan ikan yang berukuran besar banyak berada pada

aliran anak sungai (tributary channel) atau di pinggir untuk berkembang biak.

Sedangkan pada musim kemarau ikan yang terdeteksi merata pada kisaran -61 dB

dan -52 dB. Hal ini diduga karena tinggi muka air yang menurun sehingga ikan

banyak berada pada alur sungai kampar dan ikan di Sungai Kampar diduga sudah

berada pada ukuran dewasa (matang gonad). Nilai rataan target strength untuk
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bulan mei dan agustus 2009 di zona tengah Sungai Kampar memiliki kisaran nilai

-58 dB sampai -46 dB.

Gambar 17. Jumlah ikan yang terdeteksi dalam interval kelas target
strength di zona tengah Sungai Kampar pada bulan mei dan
agustus 2009.

7.2.2.3. Densitas area

Kelimpahan ikan per area didefinisikan sebagai kelimpahan ikan per

satuan wilayah yang di bagi kedalam  satu unit ESDU. Sebaran spasial

kelimpahan ikan di Sungai Kampar pada bulan mei, 2009 menunjukkan nilai

densitas yang rendah dengan rata-rata kelimpahan per area sebesar  91 ekor/ha.

Kelimpahan ikan per area pada daerah yang disurvey berada pada kisaran 13 –

232 ekor/ha. Nilai densitas area yang rendah ditunjukkan pada gambar 6 terletak

pada ESDU 1, sedangkan nilai densitas area yang paling tinggi terletak pada

ESDU 9.

Perbedaan yang cukup signifikan antara densitas area pada musim

penghujan (mei) dan musim kemarau (agustus) berbanding lurus seperti jumlah

ikan yang terdeteksi (SED). Nilai rata-rata densitas area pada bulan agustus

sebesar 965 ekor/ha dengan nilai densitas yang paling kecil pada ESU 18 dan nilai

densitas yang besar dengan kisaran 1.000 – 1.500 ekor/ha terlihat merata hampir

di semua ESU (Gambar 18). Adapun nilai rataan densitas area di zona tengah
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Sungai Kampar yaitu sebesar 528 ekor/ha. Dari sebaran spasial densitas area yang

merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan perikanan tangkap

terdapat pada ESU 3 – 8 (di sekitar pelalawan) yang memiliki banyak pertemuan

anak sungai (tributary channel), dan ESU 10 -12 (desa pelalawan). Namun

penentuan zona pemanfaatan perikanan harus mempertimbangkan aspek lain

seperti teknologi penangkapan dan konflik kepentingan untuk peruntukan

kegiatan non perikanan untuk kehati-hatian dalam pengelolaan sumberdaya

perikanan di Sungai Kampar.

Gambar 18. Densitas area (ekor/ha)  pada setiap leg (ESU) di zona tengah
Sungai Kampar pada bulan mei dan agustus 2009.

7.2.2.4. Densitas volume

Kedalaman sungai Kampar yang terekam oleh alat akustik berkisar antara

3 – 26 meter. Kedalaman terendah tercatat di sekitar desa kuala kerinci sedangkan

kedalaman 26 meter tercatat di dekat desa pelalawan. Secara umum rata-rata

kedalaman di sungai Kampar sekitar 8 meter dengan lebar sungai rata-rata sebesar

200 – 400 meter. Kedalaman antara bagian tengah dan sisi sungai memiliki

interval rata-rata sekitar 3 – 8 meter. Perbedaan tinggi muka air pada bulan mei

dan bulan agustus dari data akustik kurang lebih 3 – 5 meter.
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Nilai densitas volume dapat menggambarkan stratifikasi kelimpahan ikan

pada setiap kedalaman perairan. Ikan yang terdeteksi di Sungai Kampar banyak

terdeteksi pada kedalaman sekita 10 meter (Gambar 19).

Gambar 19. Proses analisis sebaran target strength Ikan untuk melihat
stratifikasi menurut kedalaman berdasarkan interval kelas
target strength ikan.

Nilai densitas volume rata-rata pada bulan mei, 2009 di Sungai Kampar

sebesar 59 ekor/1000 m3. Densitas volume ikan tertinggi tercatat pada ESDU 9

sebesar 598  ekor/1000 m3 , sedangkan nilai densitas volume terendah pada

kisaran 1 – 5  ekor/1000 m3 banyak terdapat di sepanjang Sungai Kampar. Hal ini

menunjukkan bahwa stratifikasi nilai densitas pada setiap kedalaman sangat kecil

dikarenakan meluasnya badan perairan akibat curah hujan sehingga ikan banyak

terdapat di pinggir sungai atau masuk ke dalam anak sungai (Gambar 20) .

Sedangkan nilai densitas volume pada bulan agustus, 2009 menunjukkan

bahwa ikan banyak terdapat di alur sungai Kampar. Hal ini ditunjukkan nilai

rataan densitas volume sebesar 1.561 ekor/1000 m3 dengan nilai densitas terkecil

sebesar 400 – 500 ekor/1000 m3 dan nilai densitas terbesar terdeteksi pada ESU 1

yang mencapai 5.000 ekor/1000 m3 dan nilai densitas volume pada kisaran 1.000

-3.000 ekor/1000 m3 banyak di jumpai di sepanjang zona tengah sungai Kampar.

Rata-rata nilai densitas volume untuk metode vertical mobile survey diperoleh

sebesar 809 ekor/1000 m3 (Gambar 20).
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Gambar 20. Densitas volume (ekor/1000m3)  pada setiap leg (ESU) di
zona tengah Sungai Kampar pada bulan mei dan agustus
2009.

7.2.3. Horizontal  mobile survey

Pengambilan data akustik di Sungai Kampar dengan metode mobile

survey merupakan metode yang pertama kali di terapkan untuk pendugaan

biomass ikan di perairan umum Indonesia. Metode ini diaplikasikan untuk melihat

sejauhmana aplikasi akustik yang paling tepat dalam menduga biomass ikan di

habitat sungai, danau dan rawa. Perbedaan yang sangat penting dalam pendugaan

biomass dengan metode horizontal yaitu nilai target strength yang diperoleh

berasal dari side aspect ikan, sedangkan metode vertikal nilai target strength yang

diperoleh berasal dari dorsal aspect ikan (Balk and Lindem, 2001).

Analisa yang lebih mendalam akan menentukan sejauhmana akurasi

pendugaan biomass antara kedua metode yang diterapkan di Sungai Kampar,

Riau. Pengambilan data akustik dilakukan pada bulan Agustus, 2009 dengan

survey mobile horizontal di zona tengah Sungai Kampar, Riau. Data yang dapat

terekam dan dianalisis sebanyak 25 kelompok file yang dikelompokkan dalam  13

ESU dengan jarak masing-masing leg sebesar 2 nm. Data tersebut kemudian

dibandingkan dengan data akustik dengan metode akuisisi survey mobile vertical

bulan agustus, 2009.  Data yang dibandingkan dari pengambilan data secara
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vertical berasal dari lokasi yang sama dengan metode horizontal yaitu ESDU 3 -

15 yang berada pada lokasi antara jembatan Kampar sampai desa pelalawan, Riau.

7.2.3.1. Jumlah Ikan yang terdeteksi (Single Echo Detection)

Jumlah ikan yang terdeteksi pada survey horizontal mobile diperoleh

jumlah ikan di Sungai Kampar sejauh 13 ESU sebesar 130.000 ekor lebih besar

bila dibandingkan dengan metode vertikal yang hanya sebesar 18.000 ekor,

dimana jumlah yang paling sedikit terdeteksi sebesar 6.400 ekor (horizontal) dan

300 ekor (vertikal), dan jumlah ikan yang banyak terdeteksi dengan metode

horizontal sebesar 19.000 ekor dimana pada metode vertikal hanya terdeteksi

sebesar 3.600 ekor (Gambar 21). Rata-rata jumlah ikan yang terdeteksi dengan

metode horizontal pada bulan agustus sebesar 10.300 ekor lebih besar dari metode

vertikal untuk interval ESU yang sama sebesar 1.500 ekor.

Gambar 21. Jumlah ikan yang terdeteksi  dengan metode survey
horizontal di Sungai Kampar, Provinsi Riau

7.2.3.2. Target strength

Nilai rataan target strength pada pengambilan data bulan agustus dengan

metode horizontal survey diperoleh nilai rataan sebesar -32 dB. Sedangkan

dengan metode survey vertikal diperoleh nilai rataan sebesar -57 dB. Seperti yang

tampak pada Gambar 22 dapat terlihat deteksi nilai target strength dengn metode
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horizontal menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan metode

akuisisi data akustik dengan survey vertikal mobile. Hal ini karena deteksi ikan

dengan metode horizontal yang mengenai badan ikan dari samping (side aspect)

akan menghasilkan nilai echo yang lebih besar dari pada nilai echo yang

dihasilkan dari pantulan dorsal ikan.

Pada Gambar 22 terlihat persentase kelas TS (target strength) -61 dB s.d

46 dB memiliki persentase dibawah 10% untuk metode horizontal, sedangkan

pada interval kelas yang sama pada metode vertikal menunjukkan persentase yang

besar dengan kisaran 11% - 24% dari total individu yang terdeteksi. Nilai rataan

target strength untuk metode horizontal yang dominan ditunjukkan untuk selang

interval -43 dB s.d 34 dB dengan kisaran persentase 10% - 12% (Gambar 10). Hal

ini menunjukkan nilai target strength yang besar dari setiap pantulan gelombang

echo dari ikan yang terdeteksi dengan metode horizontal. Analisis yang lebih

mendalam untuk mendapatkan nilai densitas ikan dan biomass dari metode

horizontal akan berbeda dengan analisis dengan data yang dihasilkan dari metode

vertikal mobile survey.

Gambar 22. Penyebaran target strength di zona tengah Sungai Kampar
antara metode horizontal dan vertikal survey, Agustus 2009.
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7.2.3.3. Densitas area

Densitas area ikan yang diperoleh dengan survey horizontal mobile

menghasilkan nilai rata-rata sebesar 1.900 ekor/ha lebih tinggi bila dibandingkan

dengan survey vertikal sebesar 1.100 ekor/ha. Nilai densitas area dengan survey

horizontal di Sungai Kampar berada pada kisaran 1.000 – 4.000 ekor/ha, lebih

tinggi daripada hasil yang diperoleh dengan survey vertikal yang menghasilkan

nilai densitas area pada kisaran 600 – 1.700 ekor/ha (Gambar 23). Hasil analisis

densitas area untuk kedua metode pada bulan agustus di Sungai Kampar

menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan, namun acuan data yang digunakan

untuk mendapatkan nilai biomass akan ditentukan oleh kualitas data yang

dihasilkan yang dianalisis secara statistik untuk mendapatkan nilai acuan yang

terbaik dalam mendapatkan nilai biomass di Sungai Kampar, Riau.

Gambar 23. Densitas area (ekor/ha)  pada setiap leg (ESU) di zona tengah
Sungai Kampar antara metode horizontal dan vertikal survey,
Agustus 2009.

7.2.3.4. Densitas volume

Deteksi nilai densitas volume ikan dengan metode horizontal

menunjukkan hasil yang berbeda dibandingkan dengan parameter akustik lainnya

bila dibandingkan dengan metode survey vertikal mobile. Nilai rata-rata densitas

volume ikan dengan metode survey horizontal yaitu sebesar 496 ekor/1000m3
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lebih rendah bila dengan metode survey vertikal sebesar  1.495 ekor/1000m3 .

Nilai densitas volume untuk survey horizontal mobile pada kisaran 300 - 600

ekor/1000m3 , sedangkan untuk survey vertikal mobile pada kisaran 500 – 3.300

ekor/1000m3 (Gambar 24).

Nilai densitas volume yang rendah dari metode horizontal diduga karena

sudut pemancaran gelombang (angle) dari tranducer lebih sedikit menyapu

(swath) kolom air dibandingkan dengan metode vertikal. Hal ini menyebabkan

cakupan area secara vertikal (kedalaman) untuk metode horizontal lebih sedikit

dan menghasilkan nilai yang rendah dibandingkan dengan metode vertikal. Lebar

sungai mempengaruhi pula cakupan area yang dihasilkan dalam akuisisi data

akustik secara horizontal. Oleh karena itu penggunaan metode horizontal di

daerah subtropis masih lebih banyak untuk riset migrasi ikan (ruaya) dan

digunakan secara horizontal fix survey. Faktor lain yang mempengaruhi nilai

densitas volume yang kecil yaitu pemasangan alat dan kedalaman sungai yang

turut berperan menghasilkan data akustik yang baik.

Gambar 24. Densitas volume (ekor/1000m3)  pada setiap leg (ESU) di
zona tengah Sungai Kampar antara metode horizontal dan
vertikal survey, Agustus 2009.
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7.2.4. Target strength Experiment

Percobaan pendugaan nilai target strength ikan dilakukan pada bulan

agustus di Sungai kampar pada jenis ikan baung (Mytus nemurus)  yang

merupakan salah satu ikan yang terdapat hidup secara bebas dan biasa tertangkap

di Sungai Kampar. Ikan baung yang akan diperoleh nilai target strengthnya telah

diukur panjang dan bobot badannya terlebih dahulu. Ikan kemudian dimasukkan

kedalam jaring ikan (cage) yang telah dimodifikasi dan dipancarkan gelombang

echo dari tranducer 120 kHz kedalam jaring yang telah dimasukkan ikan baung

tersebut.

Gambar 25. Proses akusisi data target strength ikan baung dan jaring ikan
(net) yang digunakan dalam percobaan di Sungai Kampar,
Riau.

Pengambilan data nilai target strength dilakukan secara sensus, dimana

satu ekor ikan baung dimasukkan ke dalam jaring kemudian nilai target strength

yang terekam akan dianalisis dengan piranti lunak statistik untuk diperoleh

distribusi normal nilai target strength ikan baik untuk setiap panjang dan bobot

ukuran yang berbeda-beda.

Percobaan target strength dilakukan terhadap 10 ikan baung yang

memiliki panjang dan bobot berbeda dengan kisaran panjang 22 - 45 cm. Analisis

nilai target strength dilakukan untuk setiap jenis ikan sebanyak 50 sampel data
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(ping),   selanjutnya dapat dikelompokkan panjang ikan baung yang telah diukur

ke dalam 8 kelompok file yaitu :

a. Panjang total (TL) = 22 cm,

Ikan baung yang memiliki panjang total 22 cm, setelah dianalisis nilai target

strength yang terekam oleh piranti echosounder dan diterjemahkan oleh

piranti Sonar diperoleh untuk 50 sampel data memiliki distribusi  nilai target

strength pada kisaran -60 dB sampai -48 dB.  Nilai rata-rata target strength

setelah dianalisis distribusi normalnya berada pada nilai -56.28 dB dengan

standar deviasi sebesar 3.112 (Gambar 26).

b. Panjang total (TL) = 24 cm,

Ikan baung yang memiliki panjang total kurang lebih 24 cm, terdapat 2 ekor

yang menjadi ikan sample untuk percobaan target strength yaitu panjang total

24 cm yang memiliki kisaran nilai interval -60 dB sampai -36 dB dengan nilai

rata-rata -48.43 dB dan standar deviasi sebesar 6.104. Sedangkan  ikan sample

dengan panjang total 24.5 cm memiliki kisaran nilai target strength pada

interval -60 dB sampai -40 dB dengan nilai rata-rata sebesar -49.23 dB dan

standar deviasi sebesar 3.258 untuk 50 sampel data (ping). (Gambar 26)

c. Panjang total (TL) = 26.4 cm,

Ikan baung yang memiliki panjang total 26.4 cm, memiliki distribusi  nilai

target strength pada kisaran -60 dB sampai -40 dB.  Nilai rata-rata target

strength setelah dianalisis distribusi normalnya berada pada nilai -46.98 dB

dengan standar deviasi sebesar 5.510 (Gambar 26).

d. Panjang total (TL) = 29.5 cm,

Ikan baung yang memiliki panjang total 29 cm. memiliki distribusi  nilai

target strength pada kisaran -60 dB sampai -32 dB.  Nilai rata-rata target

strength setelah dianalisis distribusi normalnya berada pada nilai -51.15 dB

dengan standar deviasi sebesar 7.214  seperti tampak pada Gambar 26 untuk

50 sampel data (N = 50).
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e. Panjang total (TL) = 32 cm,

Ikan baung yang memiliki panjang total kurang lebih 32 cm, terdapat 2 ekor

yang menjadi ikan sample untuk percobaan target strength yaitu panjang total

32.5 cm yang memiliki kisaran nilai interval -60 dB sampai -42 dB dengan

nilai rata-rata -49.39 dB dan standar deviasi sebesar 4.447. Sedangkan  ikan

sample dengan panjang total 32.1 cm memiliki kisaran nilai target strength

pada interval -60 dB sampai -44 dB dengan nilai rata-rata sebesar -53.65 dB

dan standar deviasi sebesar 4.746 untuk 50 sampel data (ping). (Gambar 26)

f. Panjang total (TL) = 35 cm,

Ikan baung yang memiliki panjang total 35 cm. memiliki distribusi  nilai

target strength pada kisaran -52 dB sampai -40 dB.  Nilai rata-rata target

strength setelah dianalisis distribusi normalnya berada pada nilai -46.36 dB

dengan standar deviasi sebesar 2.964  seperti tampak pada Gambar 26 untuk

50 sampel data (N = 50).

g. Panjang total (TL) = 38 cm,

Ikan baung yang memiliki panjang total 38 cm, setelah dianalisis nilai target

strength dengan analisis statistik diperoleh untuk 50 sampel data memiliki

distribusi  nilai target strength pada kisaran -54 dB sampai -40 dB.  Nilai rata-

rata target strength setelah dianalisis distribusi normalnya berada pada nilai -

46.76 dB dengan standar deviasi sebesar 4.515 (Gambar 26).

h. Panjang total (TL) = 45.4 cm,

Ikan baung yang memiliki panjang total 45.5 cm yang merupakan ikan baung

paling panjang dalam percobaan ini, setelah dianalisis nilai target strength

untuk 50 sampel data memiliki distribusi  nilai target strength pada kisaran -

56 dB sampai -42 dB.  Nilai rata-rata target strength setelah dianalisis

distribusi normalnya berada pada nilai -49.96 dB dengan standar deviasi

sebesar 4.046 (Gambar 26).
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Gambar 26. Distribusi frekuensi target strength ikan baung  untuk setiap
kelompok panjang ukuran (TL) di Sungai Kampar, Provinsi
Riau



42

Hasil analisis secara menyeluruh nilai target strength ikan baung  dalam

percobaan ini untuk semua panjang ukuran dengan jumlah sample ( N = 500)

diperoleh kurva normal untuk panjang ukuran ikan 22 -45 cm memiliki interval

target strength -58 dB sampai -40 dB dengan nilai rata-rata target strength

sebesar 49.72 dB dan standar deviasi sebesar 5.608 untuk 500 sampel data

(Gambar 27).

Nilai sebaran target strength ikan baung bila diplotkan secara individual

plot multi graph untuk setiap data panjang ukuran seperti terlihat pada gambar 11

nilai target strength ikan baung banyak terdapat pada kisaran -60 dB sampai -40

dB, sedangkan nilai target strength yang menjadi kelompok terpisah dengan

jumlah sample sedikit diduga merupakan nilai target strength yang dikategorikan

unwanted echo (noise) yang ikut teranalisis dalam pengolahan data target strength

experiment.

Gambar 27. Sebaran frekuensi dan plot target strength ikan baung  di
Sungai Kampar, Provinsi Riau

7.2.5. Biomass ikan

Biomassa ikan di suatu perairan didefinisikan sebagai jumlah ikan total

(satuan ekor/kg/ton) dalam suatu area yang diketahui luasannya (FAO, 1994).

Pada kegiatan riset pendugaan stok di Sungai Kampar ini, nilai biomass ikan di

zona tengah Sungai Kampar akan diestimasi dari nilai yang diperoleh dari survey

akustik. Nilai densitas ikan yang diperoleh dari analisa data akustik kemudian

akan diinterpretasi dengan luasan sungai Kampar yang menjadi area survey

akustik. Nilai luasan sungai Kampar secara spasial diperoleh dari data analisis
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peta citra satelit Landsat 7 ETM dan peta kontur ketinggian (elevasi) dari data

satelit SRTM +90 m dengan tingkat resolusi 250 m.

Nilai densitas area yang diperoleh dari survey akustik yang menjadi acuan

interpretasi data yaitu nilai rata-rata dari densitas area untuk metode vertikal

survey mobile yang mempunyai data musim penghujan (mei 2009) dan musim

kemarau (agustus 2009). Nilai acuan untuk merubah satuan densitas ikan dari

ekor/ha menjadi kg/ha dengan menggunakan nilai target strength acuan yang

diperoleh dari percobaan TS dari ikan baung yang terdapat di Sungai Kampar,

Riau.

Hasil yang diperoleh nilai densitas untuk setiap interval kelas target

strength menunjukkan nilai densitas pada kisaran 160 – 460 kg/ha. Nilai densitas

terkecil diperoleh untuk kelas target strength -37 dB sebesar 160 kg/ha,

sedangkan nilai densitas yang paling tinggi terdapat pada kelas target strength -52

dB sebesar 460 kg/ha.  Nilai rataan densitas area di zona tengah Sungai Kampar

sebesar 300 ekor/ha (Gambar 28). Grafik nilai densitas area untuk setiap kelas

target strength di zona tengah Sungai Kampar menunjukkan terdapat 3 kelompok

panjang ikan yang mendominasi yaitu untuk kelompok ikan dengan target

strength -61 dB, -52 dB dan -28 dB. Hal ini menunjukkan kelimpahan ikan di

zona tengah Sungai Kampar merata untuk setiap kelompok panjang ukuran ikan.

Gambar 28. Densitas area (kg/ha)  pada setiap interval kelas target
strength di zona tengah Sungai Kampar .
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Densitas area di zona tengah Sungai Kampar untuk setiap ESU dari hulu

ke hilir menunjukkan terdapat 3 daerah yang berpotensi sebagai daerah

pengelolaan sumberdaya ikan yang dapat menguntungkan bagi nelayan di Sungai

Kampar. Nilai densitas area dari 18 ESU yang tersebar dari desa kuala kerinci

sampai desa pekan tuo menunjukkan nilai densitas pada kisaran 60 – 170 kg/ha.

Nilai densitas antara ESU menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu signifikan.

Nilai densitas terendah terdapat pada ESU 1 dan 18 sedangkan nilai densitas yang

tinggi diperoleh pada ESU 4 dan 5.  Densitas area di  zona tengah Sungai Kampar

membentuk kurva pada 3 daerah yang berbeda. Kurva yang pertama ditunjukkan

pada ESU 1 – 9 dengan nilai densitas 60 – 170 kg/ha, kurva kedua yaitu pada ESU

9 – 13 dengan nilai densitas area sebesar  70 – 110 kg/ha, dan kurva ketiga

diperoleh di daerah hilir pada ESU 13 – 18 dengan nilai densitas area sebesar 70 –

120 kg/ha (Gambar 29).

Gambar 29. Densitas area (kg/ha)  pada setiap leg (ESU) di zona tengah
Sungai Kampar .

Hal ini menunjukkan bahwa kelimpahan ikan di zona tengah Sungai

Kampar lebih tinggi di daerah hulu (ESU 1 –9), hal ini diduga banyak terdapat

habitat yang masih baik untuk perkembangbiakan ikan dengan banyaknya terdapat

alur anak sungai dan kualitas air yang masih baik, sedangkan densitas area di ESU

9 -18 menunjukkan bahwa kelimpahan ikan di daerah tersebut hampir merata.

Nilai rata-rata densitas ikan di zona tengah Sungai Kampar sebesar 60 - 170

kg/ha menunjukkan bahwa kelimpahan ikan dapat digolongkan rendah.
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Nilai densitas ikan untuk jenis badan perairan seperti sungai di Indonesia

menggunakan survey akustik berada pada kisaran 50 – 4.000 kg/ha

(Kartamihardja et al, 2008). Nilai potensi biomass ikan di Sungai Musi dengan

menggunakan hasil rata-rata produksi ikan sebesar 239 kg/ha (Aeron-Thomas et

al, 2003), sedangkan untuk pendugaan secara akustik diperoleh nilai potensi

biomass di Sungai Musi sebesar 50 – 200 kg/ha. Adapun nilai rata-rata potensi

biomass ikan di perairan sungai di daerah Asia rata-rata sebesar 389 kg/ha

(Welcomme, 200; de Graaf, 2000).

Interpretasi data Landsat ETM tahun 1990 dan 2005 serta data citra satelit

kontur di DAS Kampar menggunakan peta SRTM 90+ tahun 2009 menunjukkan

luas badan perairan yang menjadi area survey akustik seluas ± 150 km. Luas

badan sungai Kampar yang diperoleh dari rata-rata tinggi muka air dari data

akustik dan data citra satelit menunjukkan rata-rata lebar sungai Kampar adalah

100 – 250 meter. Dari data panjang  dan lebar sungai Kampar yang diperoleh

maka luas area survey akustik di zona tengah Sungai Kampar sebesar ± 350 ha.

Sehingga dapat diduga nilai biomass ikan dari desa kuala kerinci (hulu) sampai

desa pekan tuo (hilir) yaitu sebesar ± 36.000 kg.

7.3. Experimental Fishing

Experimental fishing dilakukan untuk memperoleh data jenis ikan yang

terdapat di zona tengah Sungai Kampar, Riau. Data yang diperoleh berasal dari

pengukuran langsung sampel ikan di lapangan dan analisis data dari hasil

pencatatan enumerator di Sungai Kampar.

7.3.1. Struktur Komunitas Ikan

Struktur komunitas ikan di zona tengah Sungai Kampar yang mendominasi

perikanan tangkap terdiri dari jenis-jenis yang termasuk kedalam Famili

Channidae (2 jenis), Cichlidae (1 jenis), Cyprinidae (10 jenis), Eliotrididae (1

jenis), Helostomatidae (1 jenis) Homalopteridae (1 jenis), Mastacenbelidae (1

jenis), Pristolepididae (1 jenis), Siluridae (1 jenis) dan Synbranchidae (1 jenis).
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Beberapa aspek biologi dari jenis-jenis ikan yang dominan tertangkap

tersebut diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1. Susuh Batang (Ostechilus enneaporos), termasuk ke dalam Famili

Cyprinidae dengan ordo Ostariophysi. Alat tangkap yang digunakan untuk

menangkap jenis ikan ini yaitu jaring dan pancing. Panjang ikan yang

terukur yaitu panjang standar (SL) sebesar 94.4 mm.

2. Tilan (Mastacembelus crythrotaenia), termasuk ke dalam Famili

Mastacembeloidei. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap jenis

ikan ini yaitu jaring dan pancing.

3. Seburuk (Osteochilus microcephalus), termasuk ke dalam Famili

Cyprinidae dengan ordo Ostariophysi. Alat tangkap yang digunakan untuk

menangkap jenis ikan ini yaitu jaring dan pancing. Panjang ikan yang

terukur yaitu panjang standar (SL) sebesar 82.6 mm.

4. Lubuk (Channa lucius), termasuk ke dalam Famili Channidae dengan

ordo Malacopterygii. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap jenis

ikan ini yaitu jaring dan pancing. Panjang ikan yang terukur yaitu panjang

standar (SL) sebesar 18.9 mm.

5. Sepatung (Pristolepis grootii), termasuk ke dalam Famili Pristolepididae

dengan ordo Percoidae. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap

jenis ikan ini yaitu jaring dan pancing. Panjang ikan yang terukur yaitu

panjang standar (SL) sebesar 92.7 mm.

6. Tobongal (Puntius waandersi), termasuk ke dalam Famili Homalopteridae

dengan ordo Ostariophysi. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap

jenis ikan ini yaitu jaring dan pancing. Panjang ikan yang terukur yaitu

panjang standar (SL) sebesar 105.7 mm.

7. Silumbut (Labiobarbus leptocheilus), termasuk ke dalam Famili

Cyprinidae dengan ordo Ostariophysi. Alat tangkap yang digunakan untuk

menangkap jenis ikan ini yaitu jaring dan pancing. Panjang ikan yang

terukur yaitu panjang standar (SL) sebesar 146 mm.
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8. Ikan kuning (Osteochilus kappenii), termasuk ke dalam Famili Cyprinidae

dengan ordo Ostariophysi. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap

jenis ikan ini yaitu jaring dan pancing.

9. Jalai (Channa melasoma), termasuk ke dalam Famili Channidae dengan

ordo Melanosoma. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap jenis

ikan ini yaitu jaring dan pancing. Panjang ikan yang terukur yaitu panjang

standar (SL) sebesar 21 mm.

10. Nila (Oreochromis niloticus), termasuk ke dalam Famili Cichlidae dengan

ordo Perciformes. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap jenis

ikan ini yaitu jaring dan pancing. Panjang ikan yang terukur yaitu panjang

standar (SL) sebesar 230 mm.

11. Pimping / siamis (Parachela oxygastroides), termasuk ke dalam Famili

Cyprinidae dengan ordo Ostariophysi. Alat tangkap yang digunakan untuk

menangkap jenis ikan ini yaitu jaring dan pancing. Panjang ikan yang

terukur yaitu panjang standar (SL) sebesar 101 mm.

12. Betutu (Oxyeleotris marmorata), termasuk ke dalam Famili Eleotrididae

dengan ordo Gobioidae. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap

jenis ikan ini yaitu jaring dan pancing.

13. Tetukul (Cyclocheilichthys heteronema), termasuk ke dalam Famili

Cyprinidae dengan ordo Ostariophysi. Alat tangkap yang digunakan untuk

menangkap jenis ikan ini yaitu jaring dan pancing.

14. Bau (Hampala macrolepidota), termasuk ke dalam Famili Cyprinidae

dengan ordo Ostariophysi. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap

jenis ikan ini yaitu jaring dan pancing.

15. Pitok (Holestoma temminckii), termasuk ke dalam Famili Helostomatidae

dengan ordo Labyrinthici. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap

jenis ikan ini yaitu jaring dan pancing.
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16. Kepiat (Puntioplites  waandersi), termasuk ke dalam Famili Cyprinidae

dengan ordo Ostariophysi. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap

jenis ikan ini yaitu jaring dan pancing.

17. Pantau Ulu (Barbichthys laevis), termasuk ke dalam Famili Cyprinidae

dengan ordo Ostariophysi. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap

jenis ikan ini yaitu jaring dan pancing.

18. Belut (Monopterus albus), termasuk ke dalam Famili Synbranchidae

dengan ordo Synbranchoidea. Alat tangkap yang digunakan untuk

menangkap jenis ikan ini yaitu jaring dan pancing. Panjang ikan yang

terukur yaitu panjang standar (SL) sebesar 39 mm.

19. Tilan (Mastacembelus crythrotaenia), termasuk ke dalam Famili

Mastacembeloidei. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap jenis

ikan ini yaitu jaring dan pancing.

20. Wajan (Albulichthys albuloides), termasuk ke dalam Famili Cyprinidae

dengan ordo Ostariophysi. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap

jenis ikan ini yaitu jaring dan pancing. Panjang ikan yang terukur yaitu

panjang standar (SL) sebesar 179 mm.

7.3.2. Data enumerator

Jenis ikan yang merupakan ikan dominan dan spesies ekonomis penting di

Sungai Kampar yaitu ikan baung (Mystus nemurus). Data hasil tangkapan

enumerator (nelayan) di sekitar area penelitian di zona tengah Sungai Kampar

memperoleh hasil ukuran panjang dan berat ikan baung bulan agustus sampai

November 2009. Sampel ikan yang tercatat seluruhnya sejumlah 586 sampel ,

dimana pada bulan agustus tercatat sebanyak 107 sampel ikan baung  rata-rata

panjang 36 cm dan berat 438 gram (Gambar 30).
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Gambar 30. Frekuensi panjang ikan baung bulan Agustus – November
2009 di Sungai Kampar, Riau.

Kisaran panjang ikan baung yang tertangkap yaitu 20-68 cm dengan

kisaran berat 100 – 3.100 gram. Rata-rata panjang ikan baung pada bulan

September untuk 112 sampel ikan yaitu sebesar 35 cm dengan berat rata-rata yaitu

414 gram. Interval panjang ikan yang tertangkap yaitu 26 – 57 cm dengan berat

antara 100 – 1.400 gram. Pada bulan oktober ikan baung yang tertangkap

sebanyak 152 ekor dengan rata-rata panjang dan berat yaitu 36 cm dan 436 gram,

sedangkan kisaran panjang yang tercatat yaitu 27 – 68 cm dengan berat 100 –

3.100 cm. Adapun pada bulan November jumlah ikan yang tercatat oleh

enumerator sebanyak 115 sampel ikan dengan kisaran panjang 26 – 51 cm (rata-

rata 33 cm) dan kisaran berat 100 – 1.150 gram (rata-rata 306 gram).

Hubungan panjang dan berat ikan merupakan suatu fungsi logaritmik, oleh

karena itu untuk mendapatkan nilai parameter pertumbuhan kita harus mengubah
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nilai panjang dan berat ke dalam suatu hubungan yang linier dalam satuan

eksponensial. Analisis regresi linier hubungan panjang dan berat ikan baung

memberikan nilai koefisien korelasi sebesar 0.8294, sedangkan dari analisa

hubungan panjang berat, ikan baung memiliki koefisien pertumbuhan dengan nilai

koefisien a = 0.0023 dan b= 3.3161 (Gambar 31).

Gambar 31. Hubungan panjang berat ikan ikan baung di Sungai Kampar,
Riau.

Analisa frekuensi panjang total ikan baung yang tertangkap oleh

enumerator di Sungai Kampar, kemudian dianalisa dengan menggunakan FISAT.

Hasil distribusi frekuensi panjang yang dengan metode ELEFAN untuk

mendapatkan distribusi normal frekuensi panjang memberikan nilai parameter

L∞ = 71.40 cm dan  K = 0.21 untuk ikan baung di zona tengah Sungai Kampar.

Selanjutnya dengan metode Battacharya menunjukkan terdapat dua kelompok

umur yang sama (kohort) dimana kohort yang pertama memiliki nilai rata-rata

panjang  32 cm dan kohort yang kedua 38 cm. Artinya populasi ikan baung di

sungai Kampar pada bulan agustus sampai November 2009 hanya terdapat

populasi ikan baung dengan 2 kelompok umur yang berbeda (Gambar 32).
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Gambar 32. Frekuensi panjang yang dikelompokkan dalam kelompok
umur yang sama (kohort).

Beberapa jenis ikan lain yang tertangkap dan dicatat oleh enumerator

periode bulan agustus – November 2009 di Sungai Kampar yaitu ikan Lais

(Kryptoreus sp), Lampam (Barbodes schwanenfeldii), ikan Bengalan (Puntioplites

bulu) dan ikan Seluang (Rasbora argyrotaenia). Analisa lebih mendalam untuk

mengetahui pola pertumbuhan berdasarkan hubungan panjang dan berat dilakukan

pada 4 jenis ikan ini seperti terlihat pada Gambar 33.

Gambar 33. Hubungan panjang berat ikan lain yang tertangkap enumerator
di Sungai Kampar.
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7.3.3 Dinamika Populasi

Jenis ikan baung (Mystus nemurus) dan lais (Kryptopterus sp.) dijadikan

target untuk evaluasi tingkat mortalitas karena kedua jenis ikan ini paling

mendominasi hasil tangkapan nelayan.  Data frekuensi ukuran ikan tiap bulan

didapatkan dari enumerator di lapangan yang telah dilatih sebelumnya tentang

cara pengukuran ikan.  Cara pengambilan contoh ukuran ikan adalah hasil

tangkapan yang diambil secara acak, selanjutnya ikan tersebut diukur panjang

totalnya (cm).

Parameter pertumbuhan individu ikan yaitu panjang infinitif (L) dan

koefisien percepatan pertumbuhan (K) jenis ikan baung dan lais diduga

berdasarkan pada data contoh frekuensi ukuran panjang yang didapat dari bulan

ke bulan dengan bantuan program ELEFAN dalam paket program FISAT II

(Gayanilo et al., 1996).  Parameter mortalitas penangkapan total (Z) diduga

dengan metoda Jones dan Van Zalinge dalam Spare and Venema  (1992) yang

berdasarkan pada basis kelompok ukuran panjang dan parameter pertumbuhan

yang telah didapatkan, dikerjakan dengan bantuan paket program FISAT II.

Metoda tersebut menggunakan persamaan regresi sebagai berikut :

Log C {(L, L)}=a+Z/K*Log(L-L)

Dimana:

Z/K = b (sudut regresi)

Keterangan:

1. C (L, L)= Hasil tangkapan kumulatif pada ukuran panjang kumulatif L

cm.

2. L=Panjang infinitif, K= Konstanta percepatan pertumbuhan,

Z=Parameter mortalitas total.

Pendugaan mortalitas alami (M) berdasarkan persamaan empiris Pauly, (1984)

yaitu Log (M)=-0,0066-0,2790 Log(L)+0,6543 Log (K)+0,4634 Log(T), rata-

rata suhu perairan pada lokasi penelitian 29,5 oC.  Sedangkan parameter mortalitas

penangkapan (F)=Z-M dan laju penangkapan E= F/Z.
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Berdasarkan pada analisis frekuensi ukuran ikan (length frequency data)

dari bulan ke bulan dengan bantuan program paket FISAT II, didapatkan kurva

pertumbuhan pada Gambar 1 dan 2 .  dan mortalitas pada Gambar 3 dan 4

didapatkan parameter pertumbuhan Vont Bertalanfy (K dan L) dan parameter

mortalitas alami (M), mortalitas penangkapan (F) dan mortalitas total (Z), serta

laju penangkapan (E) pada Tabel 2.

Gambar 34.Kurva pertumbuhan Von Bertalanfly terhadap frekuensi
panjang total ikan baung (Mystus nemurus)

Gambar 35.Kurva pertumbuhan Von Bertalanfly terhadap frekuensi
panjang total ikan lais (Kryptopterus sp.)

Hasil analisis panjang total ikan baung diperoleh nilai  L=79 cm dan K

0,8, dan dan ikan lais L=40 cm dan K 0,8.  Artinya ikan diperkirakan mampu

tumbuh hingga mencapai 79 cm dengan laju pertumbuhan 0,8, dan ikan lais

diperkirakan mampu tumbuh hingga mencapai 40 cm dengan laju pertumbuhan

0,8.  Ikan baung dan lais termasuk ikan sungai (white fish) yang berukuran relatif

besar.   Laju pertumbuhan dan penangkapan tertera pada Tabel 1.
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Gambar 36.Analisis parameter mortalitas ikan baung (Mystus nemurus)

Gambar 37.Analisis parameter mortalitas ikan lais (Krypterus sp.)

Laju penangkapan ikan baung sudah termasuk over fishing yaitu E= 0,65

dan tidak dapat ditingkatkan lagi karena sudah lebih  besar dari nilai optimum

E=0,5 (Gulland, dalam Pauly, 1984). Sedangkan laju penangkapan ikan lais masih

dapat ditingkatkan, karena nilainya masih dibawah laju penangkapan optimum

E=0,5, yaitu E=0,28.  Ikan baung berukuran besar dan mempunyai sirip duri yang

besar di dada dan punggung sehingga lebih mudah tertangkap.  Selain itu,

Hoggarth dan Utomo (1994) menyatakan bahwa ikan baung merupakan ikan yang

beruaya jarak sedang. Jenis ikan yang beruaya lebih mudah tertangkap, sehingga

mortalitas penangkapannya relatif tinggi.
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Tabel 5.Parameter pertumbuhan dan mortalitas ikan baung dan lais

Jenis Ikan Parameter pertumbuhan Parameter mortalitas
K L E Z M F

Baung (M. Nemurus) 0,8 79 0,65 3,44 1,205 2,235
Lais (Kryptopterus sp.) 0,8 40 0,28 2,015 1,457 0,556

Gambar 38.Grafik Pertumbuhan Ikan Lais dan Baung

7.4. Pendugaan Stok Ikan secara Statistik

Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan Tahun 2006

menyatakan bahwa jumlah nelayan tangkap di Kabupaten Pelalawan Tahun 2006

sebanyak 3869 KK dari 12 Kecamatan (3339 KK adalah nelayan tangkap di

perairan umum) dan jumlah nelayan tangkap di Kecamatan Pelalawan adalah 590

KK. Pada Tahun 2007 terjadi penyamaan persepsi mengenai definisi RTP

sehingga pada Tahun 2007 jumlah RTP di Kabupaten Pelalawan sebanyak 1997

RTP (1627 RTP adalah nelayan tangkap di perairan umum). Berdasarkan data ini

maka populasi nelayan diprediksi 287 RTP (Tabel 6)

Tabel 6.Populasi Nelayan Tangkap Kabupaten Pelalawan

Populasi Nelayan Perikanan Tangkap

Tahun

2006 2007 2008

Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap 3869 1997 2007

Perikanan Laut 530 370 380

Perikanan Perairan Umum 3339 1627 1627

Kecamatan Pelalawan 590 287* 287*

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, Tahun 2009

Keterangan : * data prediksi

Lt=79*(1-exp(-0,8)*(C1+0,8138)Lt=36*(1-exp(-1)*(C1+0,15)
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Responden yang mewakili untuk diwawancara sebanyak 10% dari jumlah

populasi, sehingga jumlah nelayan yang akan diwawancara sebanyak 29 RTP

yang akan disebarkan secara merata pada masing-masing alat tangkap yang

digunakan.

7.4. Pendugaan Stok Ikan

7.4.1. Maximum Sustainable Yield (MSY)

Maximum Sustainable Yield (MSY) di perairan Pelalawan dan Kampar ini

dianalisa berdasarkan data perikanan selama 5 tahun yang diperoleh dari Dinas

Kelautan dan Perikanan Riau. Data series yang digunakan adalah data perikanan

selama kurun waktu dari tahun 2003 hingga 2007. Metode yang digunakan dalam

analisis adalah metode deskriptif berdasarkan grafik hasil tangkapan yang

sebelumnya telah diolah menggunakan metode surplus metode Schaefer.

Data yang dibutuhkan meliputi :

1. Data produksi perikanan per jenis alat tangkap tiap tahun

2. Data jumlah unit per alat tangkap tiap tahun

3. Data jumlah trip per alat tangkap tiap tahun

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam menganalisa MSY adalah :

1. Pengelompokkan data dan pembuatan tabel sesuai dengan data yang

dibutuhkan

2. Penghitungan Fishing Power Index (FPI)

3. Penentuan Total Effort Standard tahunan

4. Penghitungan Catch per Unit Effort (CPUE)

5. Menentukan nilai Catch Optimum (MSY) dan Effort Optimum (FMSY)

Analisis yang dilakukan mendapatkan hasil yang kemudian akan dianalisis

secara deskriptif. Pada penghitungan FPI (fishing power indeks) diperoleh hasil

pada Tabel 7 dan Tabel 8.
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Tabel 7. Hasil Penghitungan FPI di Daerah Pelalawan

Jenis alat Produksi (kg) Jumlah trip Produksi/trip FPI
Jaring insang
(gill-net)

drift gill nets 2.298 558.110 0,004 0,48
set gill nets 1.226 326.196 0,003 0,43

jaring angkat
(lift net)

portable liftnet 0 0 0 0
scoop net 880 454.676 0,001 0,22
Songko 0 0 0 0

pancing
(hook&lines)

rawai long line 1.035 312.171 0,003 0,38
Pancing 1.153 476.120 0,002 0,28

perangkap
(traps)

sero 0 0 0 0
Jermal 0 0 0 0
Belat 0 0 0 0
jala tebar 456 53.283 0,008 1
bubu 3.057 760.647 0,004 0,46

Lain 264,1 144.495 0,001 0,21

Hasil perhitungan Fishing Power Index (FPI) menunjukkan nilai terbesar

adalah pada alat tangkap perangkap (traps) jenis jala tebar. Hal tersebut berarti,

dilihat dari nilai produksi dan trip penangkapan di perairan Pelalawan, alat

tangkap yang sesuai dengan kondisi perairan dan jenis ikan adalah jenis jala tebar.

Penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan FPI ini diharapkan dapat menjaga

tingkat kelestarian perikanan dan mencegah terjadinya overfishing.

Tabel 8. Hasil Penghitungan FPI di Daerah Kampar

Jenis alat Produksi Jumlah trip Produksi/trip FPI

Jaring insang
(gill-net)

drift gill nets 1.769 622.856 0,002 0,21

set gill nets 1.027 415.172 0,003 0,18

jaring angkat
(lift net)

portable liftnet 154 15.102 0,010 0,75

scoop net 368 153.527 0,002 0,17

Songko 37.5 39.600 0,001 0,07

pancing
(hook&lines)

rawai long line 638 208.088 0,003 0,22

Pancing 577 283.918 0,002 0,15

perangkap
(traps)

Sero 0.1 360 0,0002 0,02

Jermal 0 0 0 0

Belat 0 0 0 0

jala tebar 947 232.071 0,004 0,30

bubu 1.271 94.345 0,013 1

Lain 264,1 28.541 0,009 0,002



58

Alat tangkap baku yang sesuai dengan kondisi perairan dan perikanan

Kampar, ternyata sama seperti daerah Pelalawan, yaitu jala tebar. Hal ini

disebabkan lokasi perairan Kampar yang tidak jauh dari Pelalawan. Aliran air

pada perairan Pelalawan merupakan terusan dari Kampar. Sehingga sangat tinggi

kemungkinan kondisi perairan dan bahkan jenis perikanan yang terdapat di kedua

perairan ini sama. Penggunaan jala tebar yang menjadi alat tangkap baku sangat

disarankan pada masyarakat demi kelestarian sektor perikanannya.

Hasil penghitungan CPUE dapat dilihat pada Tabel 9 dan Tabel 10, Gambar 38

dan Gambar 39.

Tabel 9. CPUE di Daerah Pelalawan

2003 2004 2005 2006 2007
Total catch (kg) 2.414 2.332 1.796 1.737 2.092
Total effort (X) 1.248. 1.248 1.260 1.218 1.559
CPUE (Y) 1,93 1,86 1,42 1,42 1,34

Tabel 9 menunjukkan nilai CPUE di Pelalawan tiap tahun dalam kurun

waktu tahun 2003-2007. Selama kurun waktu tersebut, CPUE tertinggi terjadi

pada tahun 2003 dan kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2007.

Penurunan CPUE terjadi karena adanya perubahan tingkat produksi dan usaha

penangkapan. Produksi tertinggi diperoleh pada tahun 2003 dan terendah tahun

2006. Usaha penangkapan maksimal terjadi pada tahun 2007 dan usaha terendah

tahun 2006.

Gambar 39.Grafik Regresi Total Effort-CPUE di Daerah Pelalawan

Pada grafik regresi antara total effort (x) dan CPUE (y), diperoleh hasil nilai

R2 = 0,870 dengan persamaan y = -0,011x + 9,434. Hal ini berarti besar total
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effort atau usaha penangkapan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap

tingkat Catch Per Unit Effort (CPUE) perikanan.

Tabel 10. CPUE di Daaerah Kampar

2003 2004 2005 2006 2007
Total catch (kg) 1.912 1.366 1.833 857 901
Total effort (X) 432 640 647 670. 705
CPUE (Y) 4.42 2.13 2.83 1.27 1.27

Gambar 40. Grafik Regresi Total Effort-CPUE di Daerah Kampar

Pada grafik regresi, diperoleh hasil nilai R2 = 0,870 dengan persamaan y  =

-0,011x + 9,434. Hal ini berarti besar total effort atau usaha penangkapan

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat Catch Per Unit Effort

(CPUE) perikanan.

Hasil penghitungan MSY, fMSY, total pemanfaatan maksimum dan minimum di

daerah Pelalawan dan Kampar dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Nilai MSY, fMSY, total pemanfaatan maksimum dan minimum di
Daerah Pelalawan dan Kampar

Pelalawan Kampar
MSY 2.122 1.955
fMSY 1.490 414
Tingkat Pemanfaatan Maksimum 81,8 43,8
Tingkat Pemanfaatan Minimum 113 97,8
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Dari perhitungan Maximum Sustainable Yield, pada daerah peraian

Pelalawan diperoleh hasil dimana nilai MSY adalah 2.122 kg dengan tingkat

pemanfaatan optimalnya 1.490 kg. Tingkat pemanfaatan minimal perikanan pada

daerah Pelalawan adalah senilai 81,8 kg dan tingkat pemanfaatan maksimalnya

adalah 113 kg. Hal tersebut berarti pada penangkapan perikanan di Pelalawan,

belum mengalami overfishing. Tingkat pemanfaatan maksimal yang masih berada

di bawah tingkat pemanfaatan optimal dan MSY, memungkinkan untuk lebih

dikembangkannya produksi perikanan di daerah Pelalawan ini.

Nilai MSY yang diperoleh pada perikanan di daerah Kampar adalah senilai

1.955 kg dengan nilai F optimal 414 kg. Tingkat pemanfaatan minimal di perairan

Kampar senilai 43,8 kg dan pemanfaatan maksimal senilai 97,8 kg. Hasil

perhitungan pemanfaatan maksimal yang dibawah nilai F optimal, menunjukkan

bahwa perikanan di Kampar juga belum mengalami overfishing seperti halnya

Pelalawan.

Gambar 41. Grafik MSY  Pelalawan

Dari gambar 41 di atas, terlihat tingkat MSY dan F optimal. Tingkat

pemanfaatan maksimal wilayah perairan ini masih berada di bawah F optimal dan

MSY. Sehingga penangkapan di perairan Pelalawan masih dapat dilakukan secara

lebih optimal dan masih jauh dari overfishing.

MSY

F optimal

Pemanfaatan
maksimal
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Gambar 42. Grafik MSY Kampar

Penangkapan di wilayah Kampar juga mengalami hal yang sama, yaitu

pemanfaatan maksimal masih berada di bawah MSY dan F optimal (Gambar 42).

Sehingga perairan ini masih dapat dilakukan usaha penangkapan yang lebih

tinggi. Wilayah ini masih jauh dari overfishing. Namun demikian, peningkatan

pemanfaatan di kedua wilayah ini haruslah dengan memperhatikan tingkat

kelestariannya.

7.5. Teknologi Penangkapan Ikan Yang Sesuai CCRF (Code Of Conduct
For Responsible Fisheries) di Sungai Riau

Secara umum, alat tangkap yang dioperasikan di Perairan Sungai Kampar

bagian tengah merupakan alat tangkap yang bersifat pasif, terbagi dalam 4

klasifikasi yakni Gillnet (jaring  dan belat), Traps (bubu teban dan pengilar), Hook

and lines (pancing tajur/rawai dan pancing) dan Scoops net (jala rambai). Secara

lebih detil akan diuraikan satu per satu.

7.5.1. Jaring  (Gillnet)

Jaring insang adalah jenis drift gill net yang berbentuk empat persegi

panjang, mempunyai mata jaring yang sama ukurannya pada seluruh jaring, lebar

lebih pendek jika dibandingkan dengan panjangnya. Dengan kata lain, jumlah

mesh depth lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah mesh size pada arah

Pemanfaatan
maksimal

MSY

F optimal
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panjang jaring. Nelayan setempat menyebutnya dengan jaring  karena ikan tujuan

tangkapannya adalah ikan .

(1) Alat Tangkap

Desain alat tangkap jaring insang terdiri dari jaring, tali ris atas tanpa tali

ris bawah, pelampung, pemberat dan pelampung tanda. Desain alat tangkap

gillnet/jaring adalah sebagai berikut :

Gambar 43. Desain alat tangkap gillnet/jaring di Sungai Kampar

(2).  Kapal

Kapal yang digunakan termasuk perahu motor tempel seperti terlihat pada

Gambar 44, dengan ukuran sebagai berikut :

Tabel 12. Spesifikasi Perahu Motor Tempel alat tangkap Jaring

Spesifikasi Kapal Ukuran

Panjang (m) 4

Lebar (m) 0.7

Dalam (tinggi dlm m) 0.35

Mesin (PK) 6.5

Jumlah ABK (org) 1
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Gambar 44. Perahu motor tempel dan Alat tangkap Jaring

(3). Metode Pengoperasian

Sesudah sampai di lokasi fishing ground yang telah ditentukan maka yang

pertama diturunkan adalah pelampung tanda selanjutnya penurunan jaring

(setting) dan yang terakhir pelampung tanda. Pengoperasiannya dipasang tegak

lurus di perairan selama jangka waktu tertentu biasanya sekitar 3 jam. Kemudian

dilakukan penarikan jaring (Hauling) seperti pada gambar 45. Nelayan berangkat

menjaring pada pagi hari sekitar jam 6.30 s/d 13.30 WIB.

Hasil tangkapan utamanya adalah ikan , Juaro, baung, tepengal, wajang,

sepongka, Bujam, Kelomak, Motan, Lais dan Tapah. Lokasi Penangkapan

umumnya di Sungai Kampar, Kuala terusan pangkalan Kerinci, Terintik, Sungai

Sering (kecil, besar), Sungai Telayap (kecil, besar), Sungai Rengas dan Sungai

Telao. Musim penangkapan umumnya setelah air pasang atau mendekati musim

penghujan. Adapun musim paceklik terjadi saat air surut atau mendekati kemarau.

A. Posisi drifting B. Posisi Hauling

Gambar 45. Pengoperasian Jaring
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7.5.2. Belat

Belat adalah jenis set gill net yang berbentuk empat persegi panjang,

mempunyai mata jaring yang sama ukurannya pada seluruh jaring, lebar lebih

pendek jika dibandingkan dengan panjangnya. Dengan kata lain, jumlah mesh

depth lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah mesh size pada arah panjang

jaring. Kekhasan dari belat adalah adanya kayu pancang yang akan ditancapkan

saat pemasangan jaring.

(1) Alat Tangkap

Desain alat tangkap belat terdiri dari jaring, tali ris atas tanpa tali ris bawah

dan kayu pancang. Desain alat tangkap belat adalah sebagai berikut :

Gambar 46. Desain alat tangkap belat di Sungai Kampar

(2).  Kapal

Kapal yang digunakan termasuk perahu motor tempel seperti terlihat pada

Gambar 47, dengan ukuran sebagai berikut :

Tabel 13. Spesifikasi Perahu Motor Tempel alat tangkap Belat

Spesifikasi Kapal Ukuran

Panjang (m) 4

Lebar (m) 1.5

Dalam (tinggi dlm m) 0.5

Mesin (PK) 110

Jumlah ABK (org) 3
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A. Perahu jaring B. Belat

Gambar 47. Perahu motor tempel dan Alat tangkap Belat

(3). Metode Pengoperasian

Sesudah sampai di lokasi fishing ground yang telah ditentukan maka yang

pertama ditunkan adalah kayu pancang selanjutnya penurunan jaring (setting) dan

yang terakhir kayu pancang. Pengoperasiannya dipasang menghadang arus dan di

pasang dipinggiran sungai selama jangka waktu tertentu biasanya sekitar 3-5.

Hasil tangkapan utamanya adalah ikan Juaro, baung, tepengal, wajang,

sepongka, Bujam, Kelomak, Motan, Lais dan Tapah. Lokasi Penangkapan

umumnya di Sungai Kampar, Kuala terusan pangkalan Kerinci, Terintik, Sungai

Sering (kecil, besar). Musim penangkapan umumnya setelah air pasang atau

mendekati musim penghujan. Adapun musim paceklik terjadi saat air surut atau

mendekati kemarau.

7.5.3. Bubu Teban

Bubu teban adalah alat penangkapan ikan yang terbuat dari bambu sebagai

perangkap ikan (traps), mempunyai pintu masuk yang berjumlah satu buah. Bubu

teban mempunyai bermacam-macam bentuk. Alat penangkapan ini dapat diangkat

dan dipindahkan dengan mudah ke daerah-daerah penangkapan lainnya (Portable

Traps) tanpa menggunakan perahu atau dengan menggunakan perahu/kapal

sebagai alat pengangkutnya.
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(1) Alat Tangkap

Bubu teban terbuat dari kayu dengan adanya pintu masuk di bagian mulut

dan pintu keluar, tempat pengambilan hasil tangkapan. Desain alat tangkap bubu

teban adalah sebagai berikut :

Gambar 48. Desain alat tangkap bubu teban di Sungai Kampar

(2).  Kapal

Sebagian nelayan ada yang menggunkan perahu sampan dan ada juga yang

menggunakan perahu motor tempel seperti terlihat pada Gambar 49, dengan

ukuran sebagai berikut :

Tabel 14. Spesifikasi Perahu Sampan & Perahu Motor Tempel alat
tangkap Bubu Teban

Spesifikasi Kapal

Ukuran

Tanpa mesin
Mesin Motor

Tempel

Panjang (m) 5 5

Lebar (m) 0.7 0.4

Dalam (tinggi dlm m) 0.35 0.5

Mesin (PK) 0 5.5

Jumlah ABK (org) 2 2



67

A. Perahu Sampan dan Perahu Motor Tempel

B. Bubu Teban

Gambar 49. Perahu dan Alat tangkap Bubu teban

(3). Metode Pengoperasian

Pemasangannya di dasar atau di dekat pemukaan perairan selama jangka

waktu tertentu. Seringkali di dalam bubu dipasang umpan ulat pohon sawit

sebagai alat penarik ikan. Pengoperasiannya dengan cara meletakkan bubu

dilokasi yang diperkirakan terdapat ikan-ikan, selanjutnya dibiarkan selama waktu

tertentu, kemudian mengangkat bubu. Jika ada ikan yang tertangkap maka akan

diambil dan bubu kembali dibenamkan ke dalam perairan.

Target tangkapan utamanya adalah Udang Galah dan Ikan Baung.

Umumnya ikan yang didapat dalam keadaan hidup. Lokasi Penangkapan

umumnya di Sungai Kampar, Jembatan kerinci, Terusan Sungai Kampar, Terintik,

Sungai Sering (kecil, besar), Sungai Telayap (kecil, besar), Sungai Rengas, Sungai
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Telao. Musim penangkapan umumnya setelah air pasang atau mendekati musim

penghujan. Adapun musim paceklik terjadi saat air surut atau mendekati kemarau.

Gambar 50. Umpan Bubu teban di Sungai Kampar

7.5.4. Bubu Pengilar

Bubu pengilar adalah alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring atau

bambu sebagai perangkap ikan, mempunyai pintu masuk yang berjumlah satu atau

dua buah. Bubu mempunyai bermacam-macam bentuk. Alat penangkapan ini

dapat diangkat dan dipindahkan dengan mudah ke daerah-daerah penagkapan

lainnya dengan menggunakan perahu/kapal sebagai alat pengangkutnya.

(1) Alat Tangkap

Bubu pengilar terbuat dari kayu atau rangka kayu dan badan jaring dengan

adanya pintu masuk di bagian mulut bubu dan pintu keluar tempat mengambil

ikan hasil tangkapan. Desain alat tangkap bubu pengilar adalah sebagai berikut :
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Gambar 51. Desain alat tangkap Bubu Pengilar di Sungai Kampar

(2).  Kapal

Kapal yang digunakan termasuk perahu motor tempel seperti terlihat pada

Gambar 52, dengan ukuran sebagai berikut :

Tabel 15. Spesifikasi Kapal alat tangkap Bubu Pengilar

Spesifikasi Kapal Ukuran

Panjang (m) 5

Lebar (m) 0.9

Dalam (tinggi dlm m) 0.25

Mesin (PK) 6.5

Jumlah ABK (org) 1

Gambar 52. Kapal dan Alat tangkap Bubu Pengilar
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(3). Metode Pengoperasian

Pemasangannya di dasar atau di dekat pemukaan perairan selama jangka

waktu tertentu. Seringkali di dalam bubu dipasang umpan ulat pohon sawit

sebagai alat penarik ikan. Pengoperasiannya dengan cara meletakkan bubu

dilokasi yang diperkirakan terdapat ikan-ikan (pinggiran sungai yang bersemak-

semak dengan posisi bagian atas bubu timbul ke permukaan), selanjutnya

dipasangkan tiang pancang yang diikatkan di dekat pohon agar bubu tidak hanyut

(Gambar 53) kemudian dibiarkan selama waktu tertentu (biasanya di pasang pagi

hari dan sore hari diambil kembali), selanjutnya bubu diangkat. Jika ada ikan yang

tertangkap maka akan diambil dan bubu kembali dipasang di lokasi tersebut.

Target tangkapan utamanya adalah Baung, Gurame/Kalui. Umumnya ikan

yang didapat dalam keadaan hidup. Lokasi Penangkapan umumnya di Sungai

Kampar, Kuala terusan pangkalan Kerinci, Terintik, Sungai Sering  (kecil, besar),

Sungai Telayap (kecil, besar), Sungai Rengas, Sungai Telao. Musim penangkapan

umumnya hampir sepanjang tahun.

Gambar 53. Posisi pemasangan bubu pengilar

7.5.5. Pancing Tajur (Rawai) dan pancing (lines)

Rawai adalah alat penangkapan ikan berupa serangkaian tali yang terdiri

dari tali utama dan tali cabang (branch line). Tali cabang terdiri dari 2 tali berbeda

yaitu tali ais (panjang 3 m) dan tali tajur (panjang 30 cm). Pancing umumnya

diberi umpan berupa ikan atau udang kecil.

(1) Alat Tangkap

Desain alat tangkap pancing tajur (rawai) terdiri dari pancing utama &

pancing cabang, dipasang secara paralel. 1 (satu) paket rawai dipasang kira-kira

Kayu pancang
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30 mata pancing untuk tujuan tangkapan ikan belida dengan ukuran mata pancing

7-8 dan kira-kira 100 mata pancing untuk tujuan tangkapan ikan baung dengan

ukuran mata pancing 10-11. Desain alat tangkap pancing tajur adalah sebagai

berikut :

Gambar 54. Desain alat tangkap pancing tajur di Sungai Kampar

(2).  Kapal

Kapal yang digunakan termasuk perahu motor tempel seperti terlihat pada

Gambar 55, dengan ukuran sebagai berikut :

Tabel 16. Spesifikasi Perahu Motor Tempel alat tangkap Pancing Tajur

Spesifikasi Kapal Ukuran

Panjang (m) 5

Lebar (m) 0.8

Dalam (tinggi dlm m) 0.25

Mesin (PK) 6.5

Jumlah ABK (org) 1
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A. Perahu Pancing

B. Umpan

Gambar 55. Perahu motor tempel dan umpan

(3). Metode Pengoperasian

Pengoperasiannya dengan cara menebarkan rawai secara

mendatar/horizontal dan ujung tali diikatkan di pohon atau tiang pancang,

selanjutnya rawai dihanyutkan secara bebas di sungai, selama jangka waktu

tertentu.

Target utama penangkapan adalah ikan Baung dan Belida. Ikan jenis lain

yang tertangkap oleh rawai atau pancing adalah betutu, patin, toman, jalai,

gurame, kapetuk,batung dan ubuk. Lokasi Penangkapan umumnya di Sungai

Kampar, Kuala terusan pangkalan Kerinci, Terintik, Sungai Sering (kecil, besar),

Sungai Telayap (kecil, besar), Sungai Rengas, Sungai Telao dan Sungai

Pelalawan. Musim penangkapan umumnya setelah air pasang atau mendekati

musim penghujan. Adapun musim paceklik terjadi saat air surut atau mendekati

kemarau.
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7.5.6. Jala Rambai (Scoop nets)

Scoop nets adalah alat penangkapan ikan berupa sekop terbuat dari jaring,

umumnya dioperasikan dengan menyisir sungai akan tetapi ada juga yang

dioperasikan mirip dengan bubu dan diberi umpan. Umpan berupa sarang semut.

(1) Alat Tangkap

Desain alat tangkap jala terdiri dari bambu baik satu buah maupun dua

buah yang dibuat melingkar dilengkapi jaring. Desain alat tangkap Jala rambai

adalah sebagai berikut :

Gambar 56. Desain alat tangkap Jala Rambai di Sungai Kampar

(2).  Kapal

Kapal yang digunakan termasuk perahu tanpa motor seperti terlihat pada

Gambar 57, dengan ukuran sebagai berikut :

Tabel 17. Spesifikasi Perahu Sampan alat tangkap Jala rambai

Spesifikasi Kapal Ukuran
Panjang (m) 5
Lebar (m) 0.4
Dalam (tinggi dlm m) 0.5
Mesin (PK) 0
Jumlah ABK (org) 1
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A. Perahu Jala Rambai

B. Umpan Jala Rambai

Gambar 57. Perahu, alat tangkap jala rambai dan umpan

(3). Metode Pengoperasian

Pengoperasiannya dengan cara mengikatkan umpan diatas pepohonan

dipinggiran sungai dan menenggeramkan jala tepat dibawah umpan.  Selanjutnya

jala ditancapkan dipinggiran sungai, selama jangka waktu tertentu.

Ikan Hasil Tangkapan adalah ikan Juaro, Baung,  patin, jalai dan gurame.

Lokasi Penangkapan umumnya di Sungai Kampar, Terintik, Sungai Sering (kecil,

besar), Sungai Telayap (kecil, besar). Musim penangkapan umumnya sepanjang

tahun.

Analisis untuk mengidentifikasi alat tangkap yang ramah lingkungan

sesuai dengan CCRF di perairan Sungai Kampar bagian tengah dilihat dari

berbagai aspek yaitu aspek biologi, teknis, sosial, ekonomi dan ramah lingkungan.
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7.5.7. Kriteria Penilaian Aspek Biologi

Optimasi alat tangkap berdasarkan aspek biologi dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Penilaian aspek biologi unit penangkapan ikan di perairan
Sungai Kampar bagian tengah

Alat Tangkap

Kriteria Penilaian

X1
V1
(X1) X2

V2
(X2) X3

V3
(X3) X4

V4
(X4) X5

V5
(X5) V(A) UP

Jaring 4 0.0 70 0.5 12 0.3 4 1.0 3 0.5 2.3 6
Jaring Belat 4 0.0 60 0.0 12 0.3 4 1.0 3 0.5 1.8 7
Bubu Teban 8 1.0 80 1.0 6 0.0 2 1.3 2 0.0 3.3 5
Bubu Pengilar 8 1.0 60 0.0 25 1.0 3 1.1 3 0.5 3.6 3

Pancing Tajur 7 0.8 75 0.8 25 1.0 2 1.3 4 1.0 4.8 1
Pancing 8 1.0 70 0.5 25 1.0 3 1.1 4 1.0 4.6 2
Jala Rambai 8 1.0 70 0.5 10 0.2 3 1.1 3 0.5 3.4 4

Keterangan
X1 = Waktu Musim Penangkapan ikan (bulan) V(A) = fungsi nilai dari alternatif

A, yaitu jumlah dari Vi(Xi)X2 = Persentase ikan target dari total ikan hasil tangkapan (%)
X3 = Rata-rata ukuran ikan target (cm) UP = Urutan Prioritas
X4 = rata-rata jumlah spesies yang tertangkap (ekor)
X5 = Mempunyai selektifitas yang tinggi

Tabel 18 menunjukkan bahwa alat tangkap pancing tajur (Rawai)

merupakan alat tangkap yang paling optimum berdasarkan standarisasi fungsi dari

aspek biologi.  Pancing tajur (Rawai) yang dioperasikan di perairan Sungai

Kampar menangkap ikan Belida dan Baung dengan ukuran yang relatif sama.

Pancing tajur menggunakan mata pancing no.7-8 untuk target ikan Belida yang

berjumlah 30 mata pancing dan no. 10-11 untuk target ikan Baung yang berjumlah

100 mata pancing. Penggunaan nomor mata pancing memungkinkan jenis ikan

yang tertangkap hanya satu spesies (jenis) pada no mata pancing tertentu dengan

ukuran ikan target yang relatif seragam sehingga bersifat selektif yakni hanya

sedikit ikan sampingan (by catch) yang tertangkap atau dengan kata lain ikan

target yang tertangkap lebih dominan (75%). Hal ini sesuai dengan kriteria alat

tangkap ramah lingkungan yakni dapat menangkap ikan yang menjadi sasaran

penangkapan baik selektif secara ukuran maupun selektif secara jenis ikan yang

tertangkap.
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Urutan prioritas kedua dan ketiga adalah pancing dan bubu pengilar. Alat

tangkap pancing hampir sama dengan pancing tajur (rawai) hanya pancing yang

digunakan memiliki no pancing yang berbeda-beda sehingga spesies ikan yang

tertangkap pun berbeda-beda sekalipun memiliki ukuran yang relatif seragam

sesuai no mata pancing. Adapun bubu pengilar (Traps) yang dioperasikan di

perairan Sungai Kampar menggunakan kayu ukuran 1x1x1,5 m dengan webbing

jaring sehingga ikan yang tertangkap memiliki ukuran yang lebih besar

dibandingkan alat tangkap sejenis (bubu teban).

7.5.8. Kriteria Penilaian Aspek Teknis

Optimasi alat tangkap berdasarkan aspek teknis dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Penilaian aspek teknis unit penangkapan ikan di perairan Sungai
Kampar bagian tengah

Alat Tangkap
Kriteria Penilaian

X1 V1(X1) X2 V2(X2) X3 V3(X3) X4 V4(X4) V(A) UP
Jaring 2 0.5 1.5 0.3 58.2 0.7 320 0.5 2.0 2
Jaring Belat 2 0.5 0.7 0.0 49.2 0.5 320 0.5 1.5 4
Bubu Teban 1 0.0 1.0 0.1 24.6 0.0 160 0.0 0.1 6
Bubu Pengilar 2 0.5 1.0 0.1 58.2 0.7 320 0.5 1.8 3

Pancing Tajur 3 1.0 3.0 1.0 73.8 1.0 480 1.0 4.0 1
Pancing 1.5 0.3 1.5 0.3 36.9 0.3 240 0.3 1.1 5
Jala Rambai 1 0.0 1.0 0.1 24.6 0.0 160 0.0 0.1 6

Keterangan
X1 = Hasil tangkapan per trip (kg) V(A) = fungsi nilai dari alternatif A,

yaitu jumlah dari Vi(Xi)X2 = Hasil tangkapan per tenaga kerja
X3 = Hasil tangkapan per GT kapal (GT) UP = Urutan Prioritas
X4 = Hasil tangkapan per tahun (kg)

Tabel 19 menunjukkan bahwa pancing tajur (rawai) adalah urutan prioritas

pertama pada standarisasi aspek teknis.  Sesuai dengan kriteria penilaian yang

digunakan menunjukkan bahwa pancing tajur (rawai) adalah alat tangkap yang

produktif menangkap ikan di perairan Sungai Kampar.  Prinsip pengoperasian

pancing tajur adalah menangkap ikan sesuai dengan ikan target yaitu Baung dan

Belida sehingga alat tangkap khususnya no mata pancing di desain sesuai tujuan

tangkapannya.
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Jika diamati lebih lanjut, secara umum alat tangkap yang dioperasikan di

Perairan Sungai Kampar bagian tengah merupakan alat tangkap yang bersifat

pasif, terbagi dalam 4 klasifikasi yakni Gillnet (jaring  dan belat), Traps (bubu

teban dan pengilar), Hook and lines (pancing tajur/rawai dan pancing) dan Scoops

net (jala rambai).  Cara pengoperasiaanya masih tradisional sehingga secara teknis

masih masuk dalam kategori alat tangkap ramah lingkungan.

Perbedaan prinsip penangkapan diantara ketujuh jenis alat tangkap

tersebut menyebabkan produktivitas atau kemampuan menangkap ikan juga

berbeda. Berdasarkan kriteria X1, X2, X3 dan X4 menunjukkan bahwa pancing

tajur (rawai) adalah alat tangkap yang mempunyai kemampuan menangkap ikan

lebih besar dibandingkan alat tangkap lainnya. Hal ini juga memungkinkan bahwa

secara teknis pancing tajur (rawai) memberikan tekanan penangkapan lebih besar

terhadap sumberdaya ikan di perairan umum terutama Sungai Kampar.  Oleh

karena itu jumlah unit alat tangkap rawai harus dikendalikan agar jumlah alat

tangkap tidak melebihi kapasitas penangkapan dengan kata lain tidak

membahayakan kelestarian sumberdaya ikan yang menjadi target utamanya.

7.5.9. Kriteria Penilaian Aspek Sosial

Optimasi alat tangkap berdasarkan aspek sosial dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Penilaian aspek sosial unit penangkapan ikan di perairan Sungai
Kampar bagian tengah

Alat
Tangkap

Kriteria Penilaian

X1
V1
(X1) X2

V2
(X2) X3

V3
(X3) X4

V4
(X4) X5

V5
(X5) V(A) UP

Jaring 3,650,000 0.4 9,221,200 0.59 3.0 1 3.0 1 2.0 0.5 3.46 5
Jaring Belat 5,300,000 0.0 10,886,400 0.72 3.0 1 3.0 1 2.0 0.5 3.22 6
Bubu Teban 2,480,000 0.6 14,400,000 1.00 3.0 1 3.0 1 3.0 1 4.64 1
Bubu Pengilar 3,500,000 0.4 4,129,333 0.19 3.0 1 3.0 1 2.0 0.5 3.09 7
Pancing Tajur 2,658,000 0.6 8,254,600 0.51 3.0 1 3.0 1 3.0 1 4.11 3
Pancing 900,000 1.0 4,129,333 0.19 3.0 1 3.0 1 3.0 1 4.19 2
Jala Rambai 900,000 1.0 1,784,040 0.00 3.0 1 3.0 1 3.0 1 4.00 4

Keterangan V(A) = fungsi nilai dari alternatif A,
yaitu jumlah dari Vi(Xi)X1 = Biaya investasi (Rp)

X2 = Keuntungan per tahun (Rp) UP = Urutan Prioritas
X3 = tidak bertentangan dengan budaya setempat

X4 = tidak bertentangan dengan peraturan yang ada

X5 = tidak menimbulkan potensi konflik antar nelayan
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Standarisasi fungsi nilai aspek sosial menunjukkan bubu teban adalah alat

tangkap urutan prioritas pertama dan pancing diurutan kedua.  Hal ini

menunjukkan bahwa bubu teban termasuk alat tangkap yang memiliki investasi

dan biaya operasional yang lebih rendah namun memiliki keuntungan yang lebih

besar dibandingkan alat tangkap lainnya, sehingga dapat diterima oleh masyarakat

sesuai dengan salah satu kriteria alat tangkap ramah lingkungan.

Sebagian besar masyarakat nelayan di Sungai Kampar bagian tengah

memiliki kemampuan ekonomi yang relatif rendah dibandingkan status sosial

lainnya, sehingga dalam proses produksi nelayan akan menggunakan alat produksi

dalam hal ini alat tangkap yang investasinya relatif rendah dibandingkan alat

tangkap lainnya.  Hal ini sesuai dengan data dari Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2008 bahwa di Kecamatan

Pelalawan terdapat 5 desa yang dilalui Sungai kampar, dari 5 desa tersebut 4 desa

termasuk daerah/desa tertinggal.

Disamping itu, alat tangkap bubu teban maupun pancing merupakan alat

tangkap warisan budaya dari leluhur sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan

tidak menimbulkan potensi konflik antar nelayan.

7.5.10. Kriteria Penilaian Aspek Ekonomi

Optimasi alat tangkap berdasarkan aspek ekonomi dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Penilaian aspek ekonomi unit penangkapan ikan di perairan
Sungai Kampar bagian tengah

Alat Tangkap

Kriteria Penilaian

X1
V1
(X1) X2

V2
(X2) X3 V3 (X3) V(A) UP

Jaring 9,221,200 0.59 74,000 0.56 768,433 0.67 1.83 3
Jaring Belat 10,886,400 0.72 73,000 0.55 453,600 0.29 1.56 4

Bubu Teban 14,400,000 1.00 90,000 0.76 900,000 0.84 2.60 1
Bubu Pengilar 4,129,333 0.19 79,000 0.63 516,167 0.36 1.17 5
Pancing Tajur 8,254,600 0.51 109,000 1.00 1,031,825 1.00 2.51 2
Pancing 4,129,333 0.19 79,000 0.63 516,167 0.36 1.17 5
Jala Rambai 1,784,040 0.00 29,000 0.00 223,005 0.00 0.00 6

Keterangan
X1 = Rata-rata keuntungan per tahun (Rp) V(A) = fungsi nilai dari alternatif A,

yaitu jumlah dari Vi(Xi)X2 = Rata-rata keuntungan per trip(Rp)
X3 = Rata-rata pendapatan per ABK UP = Urutan Prioritas
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Sesuai dengan kriteria penilaian yang digunakan menunjukkan bahwa

bubu teban adalah alat tangkap urutan prioritas pertama dari aspek ekonomi. Bubu

teban unggul dari aspek ekonomi adalah nilai produksi ikan yang dihasilkan

dikurangi dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan

produksi ikan tersebut lebih besar dibandingkan alat tangkap lainnya.

Produksi hasil tangkapan ini berkaitan erat dengan nilai jual dari ikan,

yaitu semakin besar produksi apalagi untuk ikan hidup maka nilai jual juga akan

lebih besar.  Nilai jual yang semakin besar pada hasil tangkapan menyebabkan

keuntungan yang diperoleh juga akan semakin besar.  Demikian pula dengan

pendapatan ABK, karena keuntungan yang semakin besar akan menyebabkan bagi

hasil juga akan meningkat akibatnya pendapatan ABK bubu teban sedikit lebih

besar dibandingkan alat tangkap lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, di perairan Sungai Kampar masih banyak

nelayan yang masuk kategori daerah/desa tertinggal. Usaha perikanan tangkap

tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan hidup sehingga banyak nelayan mencoba

beberapa alternatif : (1.) tetap dijalur perikanan tangkap karena tidak memiliki

keahlian lainnya (2.) mencoba profesi lainnya tanpa meninggalkan profesi

nelayan dan (3.) Pindah profesi. Gambar berikut adalah gambaran pemukiman

nelayan.

Gambar 58. Pemukiman nelayan di sekitar Jembatan Kerinci

Untuk nelayan yang tetap dijalur perikanan tangkap, mereka berupaya

meningkatkan kesejahteraannya dengan menggunakan 2 sampai 3 alat tangkap

untuk dapat meningkatkan hasil tangkapan. Kombinasi alat tangkap yang

digunakan antara lain rawai dan jaring  atau pancing, bubu teban dan jaring . atau

bubu pengilar, jaring  dan jala rambai. Asumsi ini didasarkan bahwa dengan
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banyaknya alat tangkap yang digunakan maka akan didapatkan hasil tangkapan

yang lebih banyak dan menghemat biaya operasional.

Adanya kombinasi alat tangkap akan memberikan tekanan penangkapan

lebih besar terhadap sumberdaya ikan di perairan umum terutama Sungai Kampar.

Oleh karena itu harus dikendalikan agar tidak menimbulkan konflik antar nelayan

serta tidak membahayakan kelestarian sumberdaya ikan yang menjadi target

utamanya terutama satwa langka yang termasuk ikan konsumsi namun belum

dilindungi UU seperti Ikan Belida.

7.5.11. Kriteria Penilaian Aspek Ramah Lingkungan

Optimasi alat tangkap berdasarkan aspek ramah lingkungan dapat dilihat

pada Tabel 25. Berdasarkan penilaian aspek alat tangkap ramah lingkungan

menunjukkan bahwa nilai V(A) berkisar antara 5.3 – 6.7 dari 7 kriteria, maka

kegiatan penangkapan ikan di Sungai Kampar bagian tengah sudah sesuai dengan

tata laksana untuk perikanan yang bertanggungjawab (CCRF) dilihat dari aspek

operasi penangkapan ikan, baik disadari atau tidak oleh nelayan setempat. Hal ini

sesuai dengan tren pengembangan teknologi penangkapan ikan saat ini yang

menekankan pada teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan

(environmentally friendly fishing technology) dengan harapan dapat

memanfaatkan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Standarisasi fungsi nilai aspek penangkapan ikan ramah lingkungan

menunjukkan pancing (lines) dan jala rambai (Scoop nets) adalah alat tangkap

pada urutan prioritas pertama.  Hal ini menunjukkan bahwa pancing dan jala

rambai merupakan alat tangkap yang tidak merusak habitat, menghasilkan ikan

yang berkualitas tinggi, tidak membahayakan nelayan, produksinya tidak

membahayakan konsumen, memiliki by cacth yang rendah, dampak terhadap

biodiversitas rendah serta tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi. Urutan

prioritas pertama menunjukkan bahwa pancing dan jala rambai termasuk alat

tangkap yang memiliki tingkat ramah lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan

alat tangkap lainnya. Urutan prioritas kedua adalah Bubu (teban dan pengilar) dan

ketiga adalah pancing tajur (rawai).
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Tabel 22. Penilaian aspek ramah lingkungan unit penangkapan ikan di perairan Sungai Kampar bagian tengah

Alat Tangkap
Kriteria Penilaian

X1 V1 (X1) X2 V2 (X2) X3 V3 (X3) X4 V4 (X4) X5 V5 (X5) X6 V6 (X6) X7 V7 (X7) V(A) UP
Jaring 3 0.7 3 0.7 4 1.0 4 1.0 3 0.7 3 0.7 4 1.0 5.7 4
Jaring Belat 2 0.3 3 0.7 4 1.0 4 1.0 3 0.7 3 0.7 4 1.0 5.3 5
Bubu Teban 3 0.7 4 1.0 4 1.0 4 1.0 3 0.7 4 1.0 4 1.0 6.3 2
Bubu Pengilar 3 0.7 4 1.0 4 1.0 4 1.0 3 0.7 4 1.0 4 1.0 6.3 2
Pancing Tajur 4 1.0 3 0.7 4 1.0 4 1.0 3 0.7 3 0.7 4 1.0 6.0 3
Pancing 4 1.0 4 1.0 4 1.0 4 1.0 3 0.7 4 1.0 4 1.0 6.7 1
Jala Rambai 4 1.0 4 1.0 4 1.0 4 1.0 3 0.7 4 1.0 4 1.0 6.7 1

Keterangan :
X1= Tidak merusak habitat V(A) = fungsi nilai dari alternatif A,

yaitu jumlah dari Vi(Xi)X2 = Menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi
X3 = Tidak membahayakan nelayan UP = Urutan Prioritas
X4 = Produksi tidak membahayakan konsumen
X5 = By-catch rendah
X6 = Dampak ke biodiversity rendah
X7 = Tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi
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7.5.12. Identifikasi alat tangkap yang ramah lingkungan sesuai dengan
CCRF di perairan Sungai Kampar bagian tengah

Analisis untuk mengidentifikasi alat tangkap yang ramah lingkungan

sesuai dengan CCRF di perairan Sungai Kampar bagian tengah dilihat dari kelima

aspek yang telah diuraikan yaitu aspek biologi, teknis, sosial, ekonomi dan ramah

lingkungan seperti pada Tabel 26.

Tabel 23.Penilaian identifikasi alat penangkapan ikan yang sesuai dengan
CCRF di perairan Sungai Kampar bagian tengah

Alat Tangkap

Kriteria Penilaian

X1
V1
(X1) X2

V2
(X2) X3

V3
(X3) X4

V4
(X4) X5

V5
(X5) V(A) UP

Jaring 6 0.83 2 0.20 5 0.67 3 0.40 4 0.50 2.60 4
Jaring Belat 7 1.00 4 0.60 6 0.83 4 0.60 5 0.67 3.70 7

Bubu Teban 5 0.67 6 1.00 1 0.00 1 0.00 2 0.17 1.83 2
Bubu Pengilar 3 0.33 3 0.40 7 1.00 5 0.80 2 0.17 2.70 5

Pancing Tajur 1 0.00 1 0.00 3 0.33 2 0.20 3 0.33 0.87 1
Pancing 2 0.17 5 0.80 2 0.17 5 0.80 1 0.00 1.93 3
Jala Rambai 4 0.50 6 1.00 4 0.50 6 1.00 1 0.00 3.00 6

Keterangan
X1 = Kriteria aspek biologi V(A) = fungsi nilai dari alternatif A,

yaitu jumlah dari Vi(Xi)X2 = Kriteria aspek teknis
X3 = Kriteria aspek social UP = Urutan Prioritas
X4 = Kriteria aspek ekonomi
X5 = Kriteria aspek ramah lingkungan

Standarisasi fungsi nilai menunjukkan pancing tajur (rawai) adalah alat

tangkap urutan prioritas pertama. Urutan prioritas kedua adalah Bubu teban dan

ketiga adalah pancing. Hal ini menunjukkan bahwa alat tangkap yang layak untuk

dikembangkan sesuai dengan CCRF di perairan Sungai Kampar bagian tengah

adalah pancing tajur (rawai).

Hal ini menunjukkan bahwa pancing tajur (rawai) termasuk alat tangkap

yang efisien dari aspek biologi dan teknis penangkapan. Alat tangkap ini juga

dapat diterima oleh masyarakat dan menguntungkan dari aspek ekonomi serta

ramah lingkungan.

Nelayan di perairan Sungai Kampar bagian tengah secara umum telah

mentaati kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan tata laksana untuk perikanan

yang bertanggungjawab (CCRF) sekalipun belum sepenuhnya disadari oleh
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nelayan tersebut. Berdasarkan data yang telah diuraikan, pada prinsipnya nelayan

di perairan Sungai Kampar memegang kendali yang sangat penting bagi

keberlanjutan usaha perikanan di perairan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya

keterlibatan aktif dari nelayan/partisipasi nelayan dalam kegiatan pengelolaan

perikanan. Jika ini dapat dilaksanakan maka akan berpengaruh terhadap

ketersediaan sumberdaya perikanan di perairan Sungai Kampar. Pengelolaan

Berbasis Masyarakat nelayan akan meningkatkan rasa memiliki, percaya diri,

serta akan memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung penegakkan hukum

untuk memastikan ketersediaan sumberdaya perikanan di perairan umum.

VIII. KESIMPULAN

1. Hasil identifikasi karakteristik lingkungan di bagian tengah Sungai Kampar
secara umum perairan Sungai kampar dapat dikategorikan masih layak
sebagai habitat ikan dengan nilai parameter lingkungan sebagai berikut :
a. Suhu perairan Sungai Kampar berkisar antara  27,7 0C – 34,5 0C,
b. Kecerahan berkisar antara 5 – 20 %
c. Kandungan oksigen terlarut berkisar antara 1,9 - 4,2 mg/L
d. pH berkisar antara 5,2 – 7,5
e. Nitrat berkisar antara 0,41 – 0,51 mg/L
f. Nitrit antara 0,01 mg/L – 0,022 mg/L dan
g. Fosfat antara 0,013 – 0,028 mg/L
h. Kelimpahan Fitoplankton antara 7,44 – 46,08 ind/L dengan rata-rata

22,21 ind/L, Genera yang paling melimpah adalah Surirella (204 ind/L)
dari kelas Bacillariophyceae dan Euglena (111,5 ind/L) dari kelas
Euglenoida

2. Pendugaan stock ikan dengan survey akustik menunjukkan :
a. Rata-rata jumlah ikan yang terdeteksi di sepanjang Sungai Kampar pada

bulan mei, 2009  berada pada kisaran 200 – 300 ekor dan pada bulan
agustus, 2009 berada pada kisaran 400 – 900 ekor, dengan rata-rata 700
– 1.000 ekor untuk setiap jarak ± 5 km

b. Pada musim penghujan terlihat ikan yang banyak terdeteksi pada
kisaran target strength -61 dB dan -55 dB. Sedangkan pada musim
kemarau ikan yang terdeteksi merata pada kisaran -61 dB dan -52 dB.
Nilai rataan target strength untuk bulan mei dan agustus 2009 di zona
tengah Sungai Kampar memiliki kisaran nilai -58 dB sampai -46 dB.

c. Nilai rata-rata densitas area pada bulan mei, 2009 sebesar  91 ekor/ha
dan pada bulan agustus sebesar 965 ekor/ha dengan nilai rataan densitas
area di zona tengah Sungai Kampar yaitu sebesar 528 ekor/ha

d. Nilai densitas volume rata-rata pada bulan mei, 2009 sebesar 59
ekor/1000 m3 dan pada bulan agustus, 2009 sebesar 1.561 ekor/1000 m3
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dengan rata-rata nilai densitas volume untuk metode vertical mobile
survey diperoleh sebesar 809 ekor/1000 m3

e. Rata-rata jumlah ikan yang terdeteksi dengan metode horizontal sebesar
10.300 ekor lebih besar dari metode vertikal untuk interval ESU yang
sama sebesar 1.500 ekor.

f. Nilai rataan target dengan metode horizontal survey diperoleh nilai
rataan sebesar -32 dB. Sedangkan dengan metode survey vertikal
diperoleh nilai rataan sebesar -57 dB

g. Nilai densitas area dengan survey horizontal di Sungai Kampar berada
pada kisaran 1.000 – 4.000 ekor/ha, lebih tinggi daripada hasil yang
diperoleh dengan survey vertikal yang menghasilkan nilai densitas area
pada kisaran 600 – 1.700 ekor/ha

h. Rata-rata densitas volume ikan dengan metode survey horizontal yaitu
sebesar 496 ekor/1000m3 lebih rendah bila dengan metode survey
vertikal sebesar  1.495 ekor/1000m3

i. Percobaan untuk menghitung nilai target strength ikan baung untuk
kisaran panjang total 22 – 45 cm memiliki nilai rata-rata sebesar 49.72
dB, dengan kisaran interval -60 dB sampai -40 dB.

j. Nilai densitas area dari 18 ESU yang tersebar dari desa kuala kerinci
sampai desa pekan tuo menunjukkan nilai densitas pada kisaran 60 –
170 kg/ha. dan pendugaan nilai biomass ikan di bagian tengah sungai
kampar yaitu sebesar ± 36.000 kg.

3. Jenis ikan yang merupakan ikan dominan dan spesies ekonomis penting di
Sungai Kampar yaitu ikan baung (Mystus nemurus), ikan Lais (Kryptoreus
sp), Lampam (Barbodes schwanenfeldii), ikan Bengalan (Puntioplites bulu)
dan ikan Seluang (Rasbora argyrotaenia)

4. Pendugaan stock ikan dengan metode produksi surplus (MSY/Maximum
Sustainable Yield), pada daerah peraian Pelalawan diperoleh hasil dimana
nilai MSY adalah 2.122 kg dengan tingkat pemanfaatan optimalnya 1.490
kg. Nilai MSY yang diperoleh pada perikanan di daerah Kampar adalah
senilai 1.955 kg dengan nilai F optimal 414 kg. Hasil perhitungan
pemanfaatan maksimal yang dibawah nilai F optimal, menunjukkan bahwa
perikanan di Kampar belum mengalami overfishing seperti halnya
Pelalawan.

5. Alat tangkap yang dioperasikan di Perairan Sungai Kampar bagian tengah
merupakan alat tangkap yang bersifat pasif, terbagi dalam 4 klasifikasi
yakni Gillnet (jaring  dan belat), Traps (bubu teban dan pengilar), Hook and
lines (pancing tajur/rawai dan pancing) dan Scoops net (jala rambai). Alat
tangkap yang layak untuk dikembangkan sesuai dengan CCRF di perairan
Sungai Kampar bagian tengah adalah pancing tajur (rawai).
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SARAN DAN MASUKAN

1. DAS Sungai Kampar di bagian tengah masih layak dan berpotensi untuk
pengembangan usaha perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya.

2. Minimnya data statistik  perikanan di DAS Kampar perlu menjadi perhatian
agar pengelolaan sumberdaya perikanan di daerah tersebut dapat bertolak
dari data-data ilmiah sehingga pemanfaatannya lebih teroptimalkan dan tetap
ramah lingkungan.

3. Diperlukan upaya monitoring yang berkelanjutan mengenai pemanfaatan
sumberdaya perikanan tersebut terkait dinamika yang tinggi perubahan tata
guna lahan di sepanjang DAS Kampar yang akan mempengaruhi secara
langsung ekosistem perairan.

4. Metode hidroakustik dapat menjadi salah satu metode yang tepat untuk
diaplikasikan di perairan umum dalam mengkaji secara cepat (rapid stock
assessment) status terkini stok perikanan di suatu perairan.



86

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan. 2008.
Penyusunan Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun
2015.

Balk, H. and T. Lindem. 2001.  Proceeding I. Hydroacoustic fish counting in
rivers and shallow waters, with focus on problems related to tracking in
horizontal scanning sonar’s. Proc. 21’th  Scandinavian Symp. Phys
Acoust., 1998(04) : 21-22.

Burczynski J.J and Johnson R.L, 1986. Application of Dual Beam acoustic survey
techniques to limnetic population of juvenile sockeye salmon (O. nerka).
Can. Journal Fish. Aquat. Sci., 43 : 1776-1788

COREMAP II. 2006. Panduan Jenis-Jenis Penangkapan Ikan. Ramah Lingkungan
Volume 1. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Departemen Kelautan Dan Perikanan. Jakarta.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. 2008. Statistik Perikanan Tangkap
Provinsi Riau Tahun 2007.

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan. 2009. Laporan Tahunan
Tahun 2008.

Gayanilo,Jr.,P.Sparre, and D.Pauly. 1996.  The FAO-ICLARM, Fish Stock
Assessment Tools (FISAT) II User Guide. FAO Computeried Information
series (Fisheries). FAO.Rome (8),126p.

Ginting, M.I., 2002. Analisis Fungsi Ekosistem dan Sumberdaya Estuaria sebagai
Penunjang Perikanan yang Berkelanjutan (Studi Kasus Sungai Sembilang
Musi Banyuasin Sumatera Selatan). Program Pascasarjana IPB. Bogor.

Hoggarth,D.D&A.D.Utomo. 1994.  The fishes ecology of the Lubuk lampam river
flood plain in South Sumatera, Indonesia.  Fisheries Research International
Journal. Elsevier.  Netherland:20:191-213.

Hutabarat, S. 1989. Planktonologi. PS. Ilmu dan Teknologi Kelautan Universitas
Diponegoro. Semarang.

Hutagalung, H.P. 1988. Pengaruh Suhu Air terhadap Organisme Laut. Oceana
Vol.VIII

Kartamihardja, E.S, K. Purnomo, D.W.H. Tjahjo, C. Umar, M.T.D. Sunarno dan
S. Koeshendrajana. 2008. Petunjuk Teknis Pemulihan Sumberdaya Ikan di



87

Perairan Umum Daratan Indonesia. Pusat Riset Perikanan Tangkap,
BRKP, Jakarta.

Mangkusubroto K dan C.L. Trisnadi, 1985. Analisa Keputusan. Pendekatan
System dalam Manajemen Usaha dan Proyek. Ganeca Exact, Bandung.
271 Hal.

Mechlas, B.J., K.K. Hekimian, L.A. Schinazi and R.H. Dudley. 1972. An
Integration into Recreational Water Quality Data Book. US.EPA.
Washington (4): 35– 55

Midttun L. and Naken O., 1971. On acoustic identification, sizing and abundance
estimation of fish. Fiskeridir. Skr. (Havunders), 16 : 36-48.

Mulyanto. 1992. Lingkungan Hidup Untuk Ikan. Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan. Jakarta.

Nybakken, J., W. 1988. Biologi Laut; Suatu Pendekatan Ekologis. PT Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta.

Odum, P. 1971. Fundamentals of Ecology. Saunders College Publishing. Third
Edition.

Pauly,D. 1984.  Some simple methods for the assessment of tropical fish stock.
ICLARM.  Makati, Metro manila Philiphines:52p.

Simmonds, E.J. and D.N. MacLennan. 2005. Fisheries Acoustic : Theory and
Practice 2nd ed. Blackwell Science Ltd. 437 p.

Spare,P.&S.C.Venema.1992. Introduction to tropical fish stock assessment.
FAO-DANIDA, Rome.306(1).375 p.

Sultan. M, 2004. Pengembangan Perikanan Tangkap di Kawasan Taman Nasional
Laut Taka Bonerate. Bogor. IPB. (Disertasi). 174 Hal.

Susana T. 2005. Kualitas Zat Hara Perairan Teluk Lada Banten. Jurnal
Oseanologi dan Limnologi Indonesia. No. 37 P2O-LIPI. Jakarta.
Hal: 59–67.

Welch, E.B. 1980. Ecological Effect of Waste water. Cambridge University Press,
Cambridge.

Zakiyah. 1991. Pemupukan Tanah dan Air. LUW universitas Brawijaya Fiseries
Project. Universitas Brawijaya. Malang. Hal. 14-41.



88


	COVER LAPTEK Kampar 2009-BRPPU-edit_2.pdf (p.1-7)
	Untitled.pdf (p.8-95)
	LAPTEK Kampar 2009-BRPPU-edit.pdf (p.1-88)


