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ABSTRAK
Kajian yang diusulkan ini merupakan lanjutan dari kegiatan 2010 tetang
biofisik dan dinamika Sungai Musi. Selama ini ditengarai bahwa telah terjadi
degradasi kualitas lingkungan Sungai Musi yang mengakibatkan terjadi
perubahan-perubahan biologis ikan antara lain perubahan pola reproduksi,
distribusi yang pada akhirnya akan terjadi penurunan rekruitmen dan populasi
suatu jenis ikan. di samping itu terjadinya degradasi lingkungan dapat
menyebabkan daya dukungnya terhadap sumberdaya, baik biomassa maupun
keragaman hayati (biodiversity) berkurang cukup nyata. Faktor pemicu dari
adanya perubahan ini dapat terjadi akibat tindakan lokal, seperti perubahan
penggunaan dan pemanfaatan lahan di sekitar DAS Sungai Musi, atau akibat
perubahan iklim global, misalnya pemanasan global. Upaya untuk meminimalkan
dampak perubahan tersebut diawali dengan penyusunan profil bio-fisik dan
dinamika Sungai Musi pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 perlu dilanjutkan
dengan mengembangkan data dan informasi yang ada sehingga membentuk suatu
deret waktu (time series). Dengan data dan informasi yang mencakup rentang
waktu yang memadai dan dengan dilengkapi dengan data spasial dan data
sumberdaya ikan (biologi dan penangkapan) di sepanjang badan sungai maka
diharapkan dapat diproyeksikan kondisi Sungai Musi di masa depan berdasarkan
kecenderungan yang terjadi selama ini. Adanya proyeksi kondisi Sungai Musi ini
pada gilirannya dapat membantu perencanaan dan penataan kembali kondisi
Sungai Musi secara optimal. Sebagaimana pada tahun 2010, kegiatan pada tahun
2011 akan menerapkan pendekatan beberapa disiplin ilmu antara lain biologi
perikanan, penangkapan (akustik) dan lingkungan perairan dengan pemanfaatan
teknik dan metode observasi lapang dan pengaruh perubahan iklim global
terhadap sumberdaya ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim
sangat berpengaruh terhadap pola reproduksi ikan spesies kunci antara lain ikan
gabus (Channa striata), ikan tembakang (Helostoma temminkii), ikan betok
(Anabas testudineus) dan ikan sepat siam (Trichogaster pectoralis). Ikan gabus
yang memijah sepanjang tahun dengan adanya perubahan iklim jumlah yang
memijah < 10% dari jumlah populasi sampel (Tahun 2010) sedangkan Tahun
2011 jumlah yang memijah bervariasi yaitu sebanyak 10-20% dari populasi
sampel dan terdapat puncak musim yaitu pada bulan November. Kebalikannya
pada ikan tembakang yang biasanya memijah pada awal musim penghujan, pada
tahun 2010-2011 memijah hampir setiap bulan, tidak ada puncak musim tahun
2010 dan memiliki puncak musim pada tahun 2011. Ikan betok dan ikan sepat
siam polanya hampir sama yaitu memijah pada bulan September pada 2010 dan
tidak ada puncak musim, tahun 2011 memijah dalam bulan yang sama dan
memiliki puncak musim.
I. LATAR BELAKANG
Jelajah Sungai Musi yang dilakukan oleh Tim Kompas baru-baru ini
(2010) mengukuhkan peran Sungai Musi sebagai urat nadi dan roh kehidupan
masyarakat Sumatera Selatan. Sungai Musi memainkan peran multifungsi, antara
lain sebagai jalur dan sarana utama transportasi, pertanian, pengairan, perikanan
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dan pariwisata.

Dalam konteks perikanan, Sumsel dengan Sungai Musinya

menyumbang kurang lebih 47% dari total produksi perikanan dari perairan umum
daratan.

Produksi perikanan perairan umum cukup nyata, walaupun relatif

konstan selama periode

1992-2001, yaitu sekitar 300.000 ton per tahun.

Sebagaimana perairan umum lainnya, Sungai Musi peka terhadap kegiatan
yang terjadi

pada Sungai Musi itu sendiri maupun di sekitarnya.

Semakin

ramainya aktivitas transportasi sungai dan semakin memburuknya kondisi DAS
mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan perairan Musi. Degradasi ini
terlihat dari tingkat sedimentasi dan kekeruhan yang terjadi, dan semakin
berkurangnya jenis maupun biomas biota yang hidup di Sungai Musi, misalnya
udang, ikan, dll. Laju degradasi ini perlu segera dihentikan melalui serangkaian
kegiatan yang terencana dengan baik. Untuk itu, yang pertama-tama perlu
dilakukan adalah memetakan secara komprehensif kondisi terkini biofisik perairan
Sungai Musi yang telah dilakukan pada kegiatan tahun 2010. Selain itu, dengan
terjadinya berbagai perubahan lingkungan di sekitar sungai maka besar
kemungkinan dinamika pergerakan komunitas hayati ikan telah berubah secara
drastis. Sejauhmana pengaruh dinamika ini perlu dikaji kembali secara lebih
seksama, termasuk pengaruh perubahan iklim global terhadap sumberdaya ikan
yang hidup di dalamnya.
Justifikasi
Pada saat ini antara musim penghujan dengan musim kemarau sudah tidak
menentu sehingga menyebabkan terjadi perubahan biofisik perairan. hal ini
berpengaruh terhadap sumberdaya ikan yang hidup di perairan Sungai Musi,
sampai sejauhmana pengaruhnya terhadap biota perairan dapat dilihat dari
perubahan-perubahan terhadap kepadatan stok, spesies ikan kunci dan terhadap
pendapatan nelayan itu sendiri. Data-data penelitian-penelitian yang telah
dilakukan sepuluh tahun terakhir dikumpulkan untuk dibandingkan dengan
kondisi terkini.
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II.TUJUAN
Penelitian ini akan diarahkan untuk menyiapkan landasan dan langkahlangkah bagi perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya
Sungai Musi secara optimal berdasarkan fakta dan pertimbangan ilmiah yang
terekam dalam waktu yang cukup memadai. Secara rinci, tujuan penelitian ini
adalah:
A. Sumberdaya ikan di Sungai Musi
(1) Pendugaan Kepadatan stok ikan diestuarin Sungai Musi dengan metode
akustik
(2) Aspek biologi spesies kunci (kebiasaan makanan, reproduksi, panjang
berat, ukuran dan distribusi) dan mengetahui perubahan iklim global pada
pola reproduksi spesies kunci (jika ada) pada ekosistem Sungai Musi,
kajian dinamika populasi spesies kunci
(3) Dampak global warming terhadap nelayan (Aspek penangkapan ikan
(hasil tangkapan/alat tangkap, ukuran ikan tertangkap dan pendapatan
nelayan)
(4) Kajian potensi udang galah (Macrobrachium rosenbergii) di estuarin
Sungai Musi

B. Lingkungan perairan Sungai Musi :
(1) Mengetahui perubahan (jika ada) kualitas air (suhu, salinitas, pH, BOD,
O2, kecerahan dll) dengan menganalisis data pada beberapa tahun terakhir
(2) Mengetahui perubahan (jika ada) dan proyeksi sebaran dan konsentrasi
nutrien dan Chl-a (produktivitas primer) OKI
(3) Mengetahui perubahan (jika ada) sebaran plankton dan makrozoobentos di
perairan estuaria Sungai Musi OKI

III.SASARAN
Sasaran yang ingin diraih melalui riset ini adalah terkuasainya IPTEK
tentang dampak perubahan iklim global terhadap perubahan sumberdaya ikan di
Sungai Musi. Secara rinci, sasaran yang ingin dicapai adalah:
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(1) Tersedianya informasi aspek biologi spesies

kunci, kepadatan stok,

keanekaragaman jenis ikan, larva, dan juvenil ikan serta hasil tangkapan
ikan/alat tangkap.
(2) Tersedianya informasi tentang kondisi lingkungan perairan Sungai Musi
selama rentang waktu, minimal 10 tahun terakhir, untuk pengelolaan dan
pemanfaatan perikanan.
(3) Tersedianya data dan informasi tentang pengaruh perubahan iklim global
terhadap sumberdaya ikan sebagai masukan dalam rangka perencanaan
(termasuk agenda riset ke depan), pengelolaan dan pemanfaatan Sungai Musi
secara optimal.

IV. KELUARAN YANG DIHARAPKAN
Keluaran yang diharapkan diakhir penelitian ini adalah:
(1) Diketahui aspek biologi spesies kunci, kepadatan stok dan keanekaragaman
jenis ikan dan larva ikan dan pengaruh perubahan iklim terhadap nelayan
(aspek penangkapan musim, hasil tangkapan dan pendapatan nelayan).
(2) Diketahuinya mekanisme dan proses perubahan sumberdaya ikan dalam
konteks perubahan iklim dan seberapa besar kontribusi perubahan iklim
global terhadap sumberdaya ikan yang hidup di Sungai Musi.
(3) Dapat

diprediksinya

kondisi

Sungai

Musi

kedepan

berdasarkan

kecenderungan yang terjadi selama ini.

V. HASIL YANG DIHARAPKAN
Data ilmiah perubahan sumberdaya ikan akibat pengaruh iklim global
terutama dalam hal perubahan biologi spesies kunci (pola distribusi, makanan,
reproduksi dan keanekaragaman jenis ikan dan larva ikan serta ukuran ikan yang
tertangkap).
basis data ilmiah tentang kondisi historis (minimal 10 tahun terakhir) dan
terkini perairan Sungai Musi (Lubuk Lampam) yang dapat dimanfaatkan sebagai
dasar perencanaan dan pertimbangan penetapan kebijakan mengenai tindakan
pengelolaan Sungai Musi yang optimal. Hasil ini juga dapat digunakan sebagai
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masukan untuk bahan kebijakan pengelolaan Sungai Musi dalam menghadapi
perubahan iklim global.

VI. MANFAAT DAN DAMPAK
Manfaat
Manfaat dari pelaksanaan kegiatan adalah bahwa informasi tentang
perubahan karakteristik sumberdaya ikan di Sungai Musi dapat digunakan untuk
perencanaan pengelolaan Sungai Musi secara berkelanjutan. Di samping itu
didapat informasi tentang perubahan tingkah laku mencari makan dan
bereproduksi spesies kunci , stok assesmen spesies kunci. Perubahan distribusi
ikan dan keanekaragaman jenis juvenil ikan dan larva. Perubahan pola
penangkapan dan pedapatan nelayan dalam konteks perubahan iklim
Dampak Kegiatan
Tersedianya data dan informasi sumberdaya ikan yang hidup di Sungai
Musi (stok assesmen dan aspek biologi ikan kunci, keanekaragaman juvenil ikan,
larva dan aspek penangkapan) serta kondisi lingkungan perairan Sungai Musi.
Dampak dari tersedianya basis data deret waktu tentang kondisi Sungai
Musi dan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sumberdaya ikan di
Sungai Musi adalah terbukanya peluang pemanfaatan badan sungai secara optimal
untuk berbagai jenis pemanfaatan/penggunaan.

VII.TINJAUAN PUSTAKA.
Estuaria
Estuaria adalah perairan yang semi tertutup yang berhubungan bebas
dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air
tawar (Pritchard, 1967). Wilayah estuaria dapat berupa muara sungai dan deltadelta besar, hutan mangrove yang berada di estuaria, teluk dan rawa pasanng surut
(Koessoebiono, 1995; Supriadi, 2001).

Estuari dapat dianggap sebagai zona

transisi (ekoton) antara habitat laut dan perairan tawar, namun beberapa sifat fisis
dan biologis pentingnya tidak memperlihatkan karakteristik peralihan, lebih
cenderung terlihat sebagai suatu karakteristik perairan yang khas (unik). Suhu dan
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salinitas merupakan faktor yang sangat penting bagi distribusi organisme di
estuari.
Rositasari dan Rahayu (1994) mengemukakan bahwa Sebagai suatu
sistem, estuari merupakan satu kesatuan yang sangat kompleks. Berdasarkan pada
bentuk, kedalaman dan sebaran air laut serta berbagai material lain ke seluruh
sistem, maka estuari dapat dibagi menjadi 4 subsistem yaitu :
1) Subsistem laut (marine) yang terletak tepat di mulut sungai yang langsung
berhubungan dengan laut. Pada zona yang didominasi oleh pengaruh laut ini,
selalu terjadi percampuran biota yang berasal dari lingkungan laut menuju estuari
dan sebaliknya. Saluran utama berfungsi sebagai gerbang keluar / masuk bagi
berbagai jenis ikan dan invertebrata bertaxa tinggi. Biota-biota tersebut
memanfaatkan kekayaan nutrien di daerah estuari ini untuk melangsungkan
pertumbuhannya yang melalui beberapa fase tersebut. Namun demikian ada pula
beberapa estuari yang lebih didominasi oleh komponen air laut, akibat kurangnya
aliran air tawar.
2) Subsistem teluk ( Bay) yang dicirikan dengan adanya hamparan rataan lumpur
yang tampak ke permukaan pada saat surut, dan tergenang oleh campuran air
tawar dan air laut pada saat pasang. Rataan ini tidak hanya terdiri dari lumpur, tapi
juga butiran pasir yang terbawa oleh aliran sungai.
3) Rawa - rawa (Slough) yang merupakan percabangan kecil yang
menghubungkan teluk dengan saluran utama dari sungai. Input air tawar di
lingkungan ini biasanya sedikit. Pengaruh pasang-surut di lingkungan ini tidak
sebesar bagian lain dari estuari yang lebih dekat dengan laut. Umumnya rawarawa ini terdiri dari saluran yang berkelok yang menerobos rataan lumpur hingga
mencapai bagian teluk utama. Saluran kecil inilah yang membawa air pasang
hingga ke rawa pasang-surut (marsh) dan bagian ujung dari hutan pantai di daerah
tersebut.
4) Sungai ( Riverine ) yang terletak di daerah masuknya air tawar dari gunung
menuju lingkungan estuari. Sebagian besar dari subsistem ini berbentuk menyudut
dan biasa disebut saluran sungai yang terpengaruh pasang-surut. Salinitas
sepanjang tahun di lingkungan ini rendah, malah sebagian dari subsistem ini
seluruhny terdiri dari air tawar.
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Kombinasi pengaruh air laut dan air tawar tersebut akan menghasilkan
suatu komunitas yang khas, dengan kondisi lingkungan yang bervariasi, antara
lain 1. tempat bertemunya arus sungai dengan arus pasang surut, yang berlawanan
menyebabkan suatu pengaruh yang kuat pada sedimentasi, pencampuran air, dan
ciri-ciri fisika lainnya, serta membawa pengaruh besar pada biotanya. 2.
Pencampuran kedua macam air tersebut menghasilkan suatu sifat fisika
lingkungan khusus yang tidak sama dengan sifat air sungai maupun sifat air laut.
3. perubahan yang terjadi akibat adanya pasang surut mengharuskan komunitas
mengadakan penyesuaian secara fisiologis dengan lingkungan sekelilingnya. 4.
tingkat kadar garam di daerah estuaria tergantung pada pasangsurut air laut,
banyaknya aliran air tawar dan arus-arus lain, serta topografi daerah estuaria
tersebut.
Secara umum estuaria mempunyai peran ekologis penting antara lain :
sebagai sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang
surut (tidal circulation), penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan yang
bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makanan
(feeding ground) dan sebagai tempat untuk bereproduksi dan/atau tempat tumbuh
besar (nursery ground) terutama bagi sejumlah spesies ikan dan udang. Perairan
estuaria secara umum dimanfaatkan manusia untuk tempat pemukiman, tempat
penangkapan dan budidaya sumberdaya ikan, jalur transportasi, pelabuhan dan
kawasan industri (Bengen, 2002).
Komunitas estuari membentuk komposisi yang unik berupa percampuran
jenis endemik (Jenis yang hidup terbatas di lingkungan estuari), jenis yang berasal
dari ekosistem laut dan sebagian kecil jenis biota yang dapat masuk/keluar dari
lingkungan air tawar, yaitu biota yang memiliki kemampuan osmoregulator yang
baik. Ekosistem estuaria merupakan jalan masuk dan jalan keluar bagi ikan-ikan
diadromus (anadromus dan katadromus). Ikan anadromus menggunakan estuaria
sebagai jalan masuk dari laut menuju sungai atau estuaria, sebaliknya ikan
katadromus menggunakan estuaria sebagai sebagai jalan keluar dari sungai atau
danau untuk bermigrasi ke laut
Kennish (1990) mengelom[pokkam ikan-ikan estuaria menjadi enam
kelompok yang menggunakan daerah estuaria sebagai tempat pemijahan, migrasi
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dan sebagai daerah asuhan yaitu 1) passage migrant yaitu spesies anadromus dan
katadromus misalnya dari jenis Anguilla spp, 2) spesies air tawar yang secara
musiman masuk kedaerah yang bersalinitas rendah untuk mencari makan.
Beberapa spesies ini membentuk populasi yang permanen di daerah pasang surut
air tawar di sepanjang estuaria, 3) Spesies ikan air laut yang masuk ke mulut
estuaria sebagai opportunist feeders, 4) ikan-ikan estuaria yang menghabiskan
sebagian besar atau seluruh hidupnya di daerah estuaria, 5) ikan laut yang
menggunakan estuaria sebagai daerah asuhan dan 6) ikan air tawar dan ikan laut
yang masuk ke daerah estuaria dalam bentuk dewasa untuk melakukan pemijahan.

Rawa Banjiran
Proses hidrologi mempengaruhi komponen biotik dan abiotik dalam suatu
ekosistem (Timchenko 1994). Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Sungai
Desnia. Danau rawa banjiran Sungai Desnia mempengaruhi kualitas air dan
kondisi ekosistem sungai (Malafeyev & Grib 1994). Di bagian hulu Sungai Yazoo
yang merupakan suatu ekosistem rawa banjiran di Mississipi, hidrologis sungai
dan iklim setempat berhubungan dengan stok ikan (Jackson & Ye 2000). Produksi
ikan di rawa banjiran sangat bergantung pada waktu, luas, dan durasi
penggenangan (Halls et al. 2000). Gosselink & Turner (1978) menyatakan bahwa
hidrologis bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keragaman ruang,
namun itu adalah suatu faktor penting.
Pada musim hujan, air akan menggenangi daratan. Akibat adanya
penggenangan lahan dan terbawanya nutrien dari daratan ke perairan, habitat dan
sumber makanan berkembang sangat besar. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan
ikan di rawa banjiran. Sumber makanan yang melimpah menjadikan pertumbuhan
ikan menjadi cepat (Moyle & Cech 2004). Periode musim hujan adalah periode
utama untuk mencari makan dan tumbuh berkembang (Lowe-McConnell 1987).
Oleh karena itu, daerah rawa banjiran menjadi daerah penangkapan ikan bagi
nelayan (Welcomme 1979 in Utomo 2002). Akan tetapi, ikan tropis tidak hanya
tumbuh cepat pada musim hujan. Di lembah Sungai Amazon, ikan dapat
mengubah kebiasaan makan menjadi omnivor saat musim kemarau untuk tetap
bertahan hidup (Moyle & Cech 2004). Karakteristik vegetasi dengan dinamika
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penggenangan menjelaskan banyak hal tentang potensi produksi perikanan di
ekosistem rawa banjiran yang mengalami masukan allocthonous bahan organik,
seperti nutrien bagi tumbuhan darat (Vannote et al. 1980, Junk et al. 1989 in
Jackson & Ye 2000). Gordon et al. (2004) menyatakan bahwa salah satu
keuntungan penggenangan ketika musim hujan adalah peningkatan ketersediaan
nutrien di rawa banjiran. Pemrosesan detritus allocthonous yang sebaik produksi
autocthonous dirangsang oleh penggenangan dan menjadi dasar prinsip energi
untuk mendukung populasi ikan (Bayley 1989, 1995, Thorp & Delong 1994,
Sparks 1995 in Jackson & Ye 2000). Pada daerah rawa lebak, vegetasi air
menyumbang 52 % dari total produktivitas primer (Forsberg 1993 in Sulistiyarto
1998). Penggenangan juga dapat memasukkan runtuhan kayu besar yang saat itu
menyediakan substrat bagi invertebrata (Benke et al. 1985 in Jackson & Ye 2000).
Lowe-McConnell (1987) menyatakan bahwa invertebrata yang melimpah tersebut
merupakan sumber makanan bagi ikan di rawa banjiran.
Perairan rawa merupakan salah satu tipe ekosisitem di perairan umum
yang pada permukaan tanahnya ditutupi oleh tumbuhan baik tumbuhan semak
atau tumbuhan tahunan. Perairan rawa di Indonesia cukup luas, sekitar 33,4 juta
ha, terdiri dari rawa lebak 13,3 juta ha dan rawa pasang surut 2,1 juta ha yang
tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian jaya (Haryono et al, 1994).
Perairan rawa dicirikan dengan tebalnya lapisan tanah organik (gambut) dan
kondisi fisik-kimiawi tanah tersebut mempengaruhi kondisi fisik, kimia dan
biologi perairan. Pada umumnya perairan rawa bersifat sangat asam sampai netral
(Nilai pH berkisar 3,5-7), tingkat kecerahan sechi disk sedang sampai cukup
tinggi (lebih dari 100 cm) dan dengan kandungan unsur hara yang rendah
(Welcomme, 1979; Whitten et al, 1987). Paparan banjir adalah lahan datar di
sekitar sungai yang digenangi air saat banjir, yaitu saat daya tampung alur sungai
terlampaui sehingga air meluap. Paparan banjir biasanya berupa lebak dan lebung
yang terjadi secara musiman, hutan rawa air tawar, atau rawa semak. Pada musim
banjir, paparan banjir bisa berbentuk sistem danau yang besar (lebak) atau berupa
danau-danau kecil yang saling terhubungkan. Sebaliknya pada musim kemarau,
aliran membalik dan paparan banjir berfungsi untuk mengisi badan air sungai.
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Indonesia juga memiliki sekitar 840 danau dan 735 situ (danau kecil) serta sekitar
162 waduk (Depkimpraswil, 2003).
Perairan lebak pada saat musim kemarau relatif lebih asam dari pada saat
musim penghujan. Pada waktu musim kemarau kandungan O2 rendah dan CO2
tinggi. Ikan yang hidup diperairan lebak pada umumnya termasuk golongan
(ordo) Labyrintinci mempunyai alat pernapasan tambahan (Labyrintch), sehingga
dapat hidup diperairan yang kadar O2 rendah dan agak asam (pH = + 5).
Kelompok ikan ini juga sering disebut kelompok ikan hitam (black fish) termasuk
diantaranya Sepat Siam (Trichogaster pectoralis), Keli (Clarias spp), Gabus
(Channa striata), Betok (Anabas testudineus), Selinca (Polycanthus hasselti),
Tembakang (Helostoma temminkcii) dan lain-lain.
Ekosistem sungai
Sungai Lempuing merupakan salah satu anak sungai Komering yang pada
musim kemarau terputus hubungannya dengan sungai utama yaitu sungai
Komering. Sungai ini mempunyai banyak lebak-lebak, lebung dan danau-danau
banjiran sehingga dapat dikatakan bahwa sungai Lempuing merupakan perairan
rawa banjiran. Lebak lebung adalah perairan yang terletak dikiri kanan sungai
yang dipisahkan dari sungai induknya oleh tanggul yang terbentuk secara alami.
Selama musim penghujan perairan lebak menerima limpasan air sungai dan
selama musim kemarau airnya kembali ke sungai. Umumnya perairan lebak
mempunyai kedalaman air tidak lebih dari 6 meter dengan pH antara 4-6.
Perairan lebak sungai Lempuing dihuni
sebagian besar merupakan

sekitar 91 jenis ikan yang

ikan-ikan dari famili Cyprinidae hidup di sungai

utama yaitu sungai Lempuing sedangkan pada musim penghujan masuk ke lebaklebak untuk mencari makan dan memijah. Jenis- jenis ikan yang mendominasi
perairan lebak di Dungai Lempuing adalah jenis-jenis dari Ordo Cypriniformes,
Siluriformes dan Perciformes. (Utomo et al, 2002).
Pada musim penghujan sebagian besar ikan-ikan dari sungai utama masuk
ke perairan lebak dengan berbagai kepentingan antara lain untuk memijah dan
mencari makan. Ikan-ikan yang melakukan pemijahan di perairan lebak antara
lain ikan baung (Hemibagrus nemurus), tapa lubuk (Wallago leeri). Ikan damaian
(Thynnichthys polylepis) dan ikan palau Ostoechilus hasseltii merupakan
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penghuni tetap perairan lebak. Ikan-ikan tersebut dapat berpijah di reservat Suak
Buaya yang merupakan salah satu reservat tipe lebak. (Utomo et al, 2001).
Ekosistem Lebak
Perairan tipe sungai dan rawa banjiran mempunyai ciri khas, yaitu di mana
fluktuasi air yang sangat berbeda antara musim penghujan dan musim kemarau.
Pada musim penghujan air sungai meluap hingga menggenangi sebagian besar
arealnya kecuali bagian tanah yang tinggi, sebaliknya pada musim kemarau air
sungai menjadi surut dan sebagian besar arealnya kering kecuali bagian yang
dalam meliputi sungai utama dan lebung (Welcome, 1985). Beberapa jenis ikanikan ini secara periodik beruaya dari rawa ke sungai atau sebaliknya. Pada waktu
air sungai meluap menggenangi rawa di sekitarnya, beberapa jenis ikan
melakukan migrasi ke rawa tersebut dan memijah di lokasi tersebut. Lokasi ini
juga merupakan lokasi bagi pembesaran anakan ikan (nursery ground).
Pemanfaatan lebung sebagai sumber ikan sudah berlangsung sejak lama.
Aktifitas penangkapan ikan dilakukan pada akhir musim penghujan atau awal
musim kemarau. Pada musim penghujan di mana air sungai besar melimpah,
lebung akan terisi air dan ikan akan memasukinya. Ketika musim kemarau, air
kembali ke sungai besar. Pada saat itu di pintu masuk lebung dipasang jebakan
dan perburuan ikan di lebung dilakukan. Sampai sekarang pola penangkapan ikan
dengan sistem pemanfaatan lebung masih berlanjut dikelola secara tradisional
oleh marga (Djausal, 1996). Meskipun pelaksana penangkapan oleh banyak orang
namun operasional pengelolaannya berada di tangan kepala marga. Hasil dari
perburuan ini kemudian diperuntukkan bagi masyarakat anggota marga. Dalam
hal ini terjadi model pertukaran redistribusi. Pada saat sekarang di mana sistem
pemerintahan adat marga sudah tidak berlaku secara efektif, pengelolaan lebak
lebung berada di tangan pemerintah.

Keanekaragaman Hayati
Keanekaragaman hayati sering didefiniskan sebagai keragaman seluruh
bentuk kehidupan dari genus hingga spesies, melalui ekosistem secara luas
(sebagai catatan keragaman pada definisi yang sederhana, (Gaston, 1996).
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Dahuri (2004) menyatakan potensi lainnya dari sumberdaya perikanan
perairan umum adalah potensi plasma nutfah ikan dan biota air lainnya. Tidak
kurang dari 1.100 jenis ikan air tawar terdapat diperairan umum Indonesia.
Perairan umum Kalimantan memiliki tidak kurang dari 600 jenis ikan, sedangkan
di kawasan danau Sentarum tercatat sebanyak lebih dari 200 jenis ikan air tawar.
Disamping kaya akan plasma nutfah ikan, perairan umum di Indonesia kaya akan
jenis plankton dan tumbuhan air (higher aquatic plant). Perairan umum di
Kalimantan Barat terkenal sebagai salah satu perairan tawar yang terkaya didunia
akan jenis plankton. Sedangkan Desmidiaceae dan Copepoda merupakan
organisme plankton yang sering dijumpai di perairan umum di Kalimantan. Di
antara tumbuhan air, Ilang (Eichhornia crassipes), Kiambang (Salvinia spp, Pistia
spp), Ganggeng (Hydrilla spp, Ceratophyllum sp, Myriophyllum sp) rumputrumputan (Gramineae) dan Jungkal (Pandanaceae) merupakan individu-individu
yang banyak dijumpai di perairan umum di Sumatera dan Kalimantan.

Akustik di perairan estuarine dan perairan rawa banjiran
Metode Akustik
Akustik kelautan yang dalam bahasa Inggrisnya disebut “marine acoustic”
adalah teori tentang gelombang suara/akustik dan perambatannya di air laut.
Dengan demikian, dalam akustik kelautan ini proses pembentukan gelombang
suara, sifat-sifat perambatannya, serta proses - proses selanjutnya hanya dibatasi
pada medium air laut, bukan air secara keseluruhan seperti halnya akustik bawah
air (underwater acoustic) (Arnaya, 1991).
Prinsip Instrumen Akustik.
Alat untuk mendeteksi atau untuk mencari ikan dan objek bawah air lainnya
dikenal dengan peralatan akustik. Peralatan ini memanfaatkan prinsip - prinsip
perambatan gelombang suara secara vertikal di dalam air.

Dengan alat ini

diharapkan nelayan / pengguna dapat dengan mudah dalam proses pendeteksian
ikan, atau juga untuk mendeteksi kedalaman perairan. Echosounder adalah sistem
SONAR yang arah pemancaran gelombang suaranya vertikal. SONAR (Sound
Navigation and Ranging) adalah peralatan yang digunakan untuk mendapatkan
informasi tentang objek-objek bawah air yakni dengan pemancaran gelombang
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suara dan “pengamatan” echo yang kembali dari objek yang bersangkutan, sonar
mempunyai arah pemancaran gelombang suaranya horizontal (Pujiati dkk., 2003).

Komponen Utama Echosounder
Secara prinsip sistem SONAR tersebut terdiri dari empat komponen utama
(Gambar 3) yakni Transmitter, Transducer, Receiver, dan Display / recorder. Di
samping itu dilengkapi dengan Time Base untuk tujuan kuantitatif dengan echo
signal prosesor atau echo intergrator (Medwin and Clay, 1998).
Time Base adalah komponen yang menginisiasi suatu pulsa untuk men
“switch on” modulation transmitter, di mana akan menghasilkan sebuah pulsa
dengan center frequensi (f) dan duration (  ) untuk memicu transducer. Time
Base berfungsi untuk: (1) menghasilkan “clock” dimana memungkinkan diperoleh
akurasi dari pengukuran kedalaman (2) mengontrol pulsa repetition rate saat
mana transmitter dibuat. Transmitter menghasilkan pulsa listrik yang berfrekuensi
dan berlebar tertentu tergantung dari desain transducer. Suatu perintah dari Time
Base dan dari kotak pemicu pulsa di-recorder akan memberikan saat kapan
pembentukan pulsa (pulse former) bekerja. Pintu pulsa atau switching pulsa yang
dihasilkan oleh pulse former akan menentukan lama pulsa. Transmitter adalah ditrigger dari time base dengan pulse repetitian rate tertentu. Masing - masing
trigger memulai sirkuit duration, ini berlangsung untuk waktu tertentu dan selama
waktu ini frekuensi echosounder di”couple” terhadap power amplifier di mana
kemudian dihubungkan dengan transducer. Power amplifier di dalam transmitter
meningkatkan keluaran (output) power beberapa ratus watt atau sampai beberapa
kilo watt dan tingkat power harus diusahakan tetap. Transducer mempunyai
fungsi utama untuk mengubah energi listrik menjadi energi suara ketika suara
akan dipancarkan dan sebaliknya mengubah energi suara menjadi energi listrik
ketika echo diterima. Fungsi lain (tambahan) dari transducer adalah memusatkan
energi suara yang dipancarkan sebagai beam. Secara umum transducer ini dibagi
menjadi projector (untuk transmisi) dan hydrophone (untuk penerima) (Arnaya,
1991).
Receiver adalah sinyal echo (energi listrik) yang lemah yang dihasilkan
oleh transducer harus diperkuat beberapa ribu kali sebelum diteruskan ke
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recorder. Penguat echo ini dilakukan oleh receiver amplifier dan besarnya
penguatan dapat diatur oleh (sensitivity control) atau pengatur volume (Medwin
and Clay, 1998).

Gambar 1. Komponen utama dan prinsip dasar echosounder
Display/Recorder, pada echosounder yang umumnya digunakan adalah
recording echosounder di mana dilengkapi dengan kertas pencatat

atau

menggunakan monitor berwarna yang umumnya disebut Colour Echosounder.
Prinsip kerja dari colour echosounder ini intensitas echo diekspresikan dengan
perbedaan warna (karena perbedaan intensitas echo setara dengan electric signal
level) sebagai contoh intensitas echo yang kuat dari dasar perairan akan berwarna
red-brown, gerombolan ikan besar berwarna orange, gerombolan ikan kecil
berwarna hijau, ikan tunggal berwarna biru, dan seterusnya (Arnaya, 1991).
Echosounder Split Beam System
Walaupun banyak sekali keunggulan oleh dual beam method, tetapi
terhadap noise mempunyai banyak kelemahan. Untuk itulah dikembangkan
metode split beam yang ditemukan oleh Ehrenberg (1981) yang kemudian
dikembangkan di Norwegia (Foote et al., 1984 dalam Irawan, 2005).
Transducer ini terdiri dari empat kuadran yaitu Fore (bagian depan), AFT
(buritan kapal), Port (sisi kiri kapal), Starboard (sisi kanan kapal), di mana
pemancaran gelombang suara dilakukan dengan full beam yang merupakan
penggabungan dari keempat kuadran secara simultan (Simrad, 1993). Selanjutnya
echo dari target diterima oleh masing–masing kuadran secara terpisah dan outputnya digabung lagi untuk membentuk suatu full beam dan dua split beam
(MacLennan and Simmonds, 2005).
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Menurut Arnaya (1991), split beam echosounder modern memiliki fungsi
time varied gain (TVG) di dalam sistem perolehan data akustik. TVG ini
berfungsi secara otomatis untuk

mengeliminir pengaruh atenuasi yang

disebabkan baik oleh geometrical spreading dan absorbsi suara ketika merambat
dalam air. Ada dua tipe TVG yaitu fungsi TVG yang bekerja untuk echo ikan
tunggal yang disebut fungsi TVG 40 log R dan fungsi TVG 20 log R yang bekerja
untuk echo kelompok ikan. Fungsi TVG 40 log R menghasilkan sinyal amplitudo
yang sama untuk ikan dengan ukuran yang sama tanpa tergantung dari echo target
strength yang bersangkutan. Begitu juga fungsi TVG 20 log R akan menghasilkan
sinyal amplitudo yang sama untuk kelompok ikan dengan ukuran yang sama
terhadap pusat transducer.
Dibandingkan dengan dual beam method, split beam ini lebih rumit karena
memerlukan hardware dan software yang lebih rumit pula untuk mengukur beda
fase antara sinyal-sinyal yang diterima pada kedua bagian/belahan beam (Arnaya,
1991).

Perubahan iklim global
Perubahan Iklim (Climate Change) adalah berubahnya kondisi fisik
atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang berdampak luas
terhadap berbagai sektor kehidupan manusia (Kementrian Lingkungan Hidup,
2001). Perubahan iklim mengakibatkan terjadinya perubahan besaran dan
distribusi komponen iklim dalam jangka waktu yang panjang (inter centennial)
yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia (anthropogenis). Perubahan iklim terjadi
karena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK). Efek rumah kaca
merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan meningkatnya suhu
udara di permukaan bumi dan lapisan atmosfer bawah akibat terus meningkatnya
konsentrasi CO2 dan gas-gas rumah kaca anthropogenis lainnya di atmosfer
(CH4, N2O, dll).

El-Nino dan La-Nina seperti kita ketahui bersama bukan

fenomena perubahan iklim karena alami (natural) dan berulang dalam satu
dasawarsa (interdecadal). Dampak perubahan iklim secara global diantaranya
adalah naiknya pemukaan air laut, terjadinya perubahan pola hujan dan naiknya
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temperatur serta cuaca tidak menentu dan terjadi perubahan pola dan intensitas
hujan.
Salah satu perairan umum daratan yang sangat rentan terhadap perubahan
iklim adalah perairan rawa banjiran. fluktuasi permukaan air sangat dipengaruhi
oleh pola hujan di bagian hulu sungai dan tingginya curah hujan. Perubahan pola
hujan dapat mempengaruhi perubahan pola pemijahan ikan dan mempengaruhi
rekruitmen di suatu perairan. Di samping berpengaruh terhadap ikan-ikan yang
hidup di perairan banjiran, pengaruh yang tidak kalah pentingnya adalah terhadap
ikan-ikan yang hidup di sungai utama yang berhubungan dengan rawa banjiran.
Sebagian besar spesies ikan yang hidup di sungai-sungai utama memanfaatkan
rawa banjiran sebagai nursery ground bagi larva dan juvenil. Pada saat musim
penghujan ikan-ikan sungai ini memijah, larva dan juvenil memasuki rawa
banjiran untuk tumbuh dan besar dan pada awal musim kemarau kembali ke
sungai untuk tumbuh dan dewasa di sungai. Jika pola hujan normal siklus ini
dimulai pada bulan September- Oktober dan berakhir pada bulan Maret- Mei.

Aspek Reproduksi
Reproduksi adalah kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan
sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya atau kelompoknya. Beberapa aspek
reproduksi ikan yaitu nisbah kelamin, faktor kondisi, tingkat kematangan gonad,
indeks kematangan gonad, fekunditas, dan diameter telur memberikan informasi
mengenai frekuensi pemijahan, keberhasilan pemijahan, lama pemijahan dan
ukuran ikan pertama kali matang gonad (Nikolsky, 1963).
Kematangan gonad suatu individu sangat menentukan reproduksi dari
individu ikan tersebut. Pembuahan dapat terjadi apabila gonadnya sudah benar
benar matang yang sempurna.

Ikan yang telah dewasa ditandai dengan

kematangan gonad dan didukung dengan ukuran panjang serta bobotnya. Pada
saat ikan mulai berkembang, gonad betina (telur) mulai terlihat dan akan
memenuhi rongga tubuh saat memasuki tahap matang dan gonad jantan (testis)
akan berwarna pucat pada saat matang (Royce, 1972).
Ukuran panjang ikan saat pertama kali matang gonad berhubungan dengan
pertumbuhan ikan dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya terutama
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ketersediaan makanan, oleh karena itu ukuran ikan pada saat pertama kali matang
gonad tidak selalu sama (Effendie, 1997). Berdasarkan penelitian yang dilakukan
Sulistiono et al. (2001), ukuran ikan belanak pada saat pertama kali matang gonad
menunjukkan bahwa ikan jantan cenderung lebih cepat matang dibandingkan
dengan ikan betina, yakni masing-masing pada ukuran panjang 120 mm dan 140
mm. Selanjutnya, Sulistiono et al. (2001) mengungkapkan bahwa ikan kurisi
(Nemipterus tambuloides Blkr.) di Pandeglang digolongkan kedalam kelompok
yang terdiri dari ikan betina matang gonad lebih awal dan biasanya mati lebih
dahulu dari pada ikan jantan sehingga ikan-ikan dewasa yang lebih muda terutama
terdiri dari ikan betina, sementara ikan-ikan yang lebih besar ukurannya adalah
ikan jantan.
Fekunditas merupakan jumlah telur yang dikeluarkan ikan pada saat
memijah (Effendie, 1997). Moyle dan Cech (2004) menyatakan bahwa secara
umum pada setiap ikan, fekunditas akan meningkat sesuai dengan ukuran bobot
tubuh ikan betina. Brojo et al. (2001) mengungkapkan hasil penelitian di Danau
Laut Tawar, Aceh Tengah bahwa pada ikan depik (Rasbora tawarensis), IKG
akan semakin besar seiring dengan meningkatnya TKG. Fekunditas ikan di alam
akan bergantung pada kondisi lingkungannya, apabila ikan hidup di kondisi yang
banyak ancaman predator maka jumlah telur yang dikeluarkan akan semakin
banyak atau fekunditas akan semakin tinggi sebagai bentuk upaya untuk
mempertahankan regenerasi keturunannya, sedangkan ikan yang hidup di habitat
yang sedikit predator maka telur yang dikeluarkan akan sedikit atau fekunditas
rendah.
Terdapat kecenderungan bahwa semakin kecil ukuran telur, maka
fekunditasnya semakin tinggi begitu pula sebaliknya. Sulistiono et al. (2001)
meyatakan bahwa pada ikan belanak (Mugil dussumieri), fekunditas pada TKG III
bervariasi antara 27.117-150.466 butir telur, fekunditas maksimum pada ikan
berukuran 177 mm dan minimum 140 mm, sedangkan pada TKG IV fekunditas
berkisar antara 41.237-323.200 butir telur, fekunditas maksimum terdapat pada
ikan berukuran 280 mm dan minimum pada 142 mm. Dewantoro dan Rachmatika
(2004) mengungkapkan bahwa fekunditas rata-rata ikan paray (Rasbora
aprotaenia) dari sungai-sungai yang diamati berkisar antara 1.357-2.402 butir.
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Selanjutnya Brojo et al. (2001) mengungkapkan hasil penelitian di Danau Laut
Tawar, Aceh Tengah bahwa pada ikan depik (Rasbora tawarensis) memiliki
fekunditas 1.686-4.662 butir (TKG III dan IV). Effendie (1979) mengungkapkan
bahwa dengan semakin meningkatnya TKG, akan semakin besar pula diameter
telurnya. Pada ikan sasau (Hampala sp.), fekunditasnya berkisar antara 88.442
butir sampai dengan 143.155 butir per ekor dengan nilai rataan 128.155 butir,
sedangkan pada ikan lelan (Osteochilus vittatus) fekunditasnya berkisar antara
28.140 sampai dengan 129.042 butir per ekor dengan nilai rataan 78.155 butir
(Syandri dan Uslichah, 2003). Nilai tersebut menunjukkan potensi telur yang
dihasilkan untuk suatu pemijahan.
Pertumbuhan
Pertumbuhan merupakan parameter utama untuk ikan-ikan bernilai
ekonomis, pertumbuhan menentukan hasil produksi. Pertumbuhan didefinisikan
sebagai perubahan panjang atau berat yang terjadi pada suatu individu atau
populasi yang merupakan tanggapan atau respon terhadap perubahan makanan
yang tersedia dalam waktu tertentu (Effendi, 1997). Laju pertumbuhan organisme
di suatu perairan bergantung kepada kondisi lingkungan dan ketersediaan
makanan dimana organisme tersebut berada (Nikolsky, 1963).
Pertumbuhan ada dua macam yaitu pertumbuhan isometrik dan
pertumbuhan allometrik. Pertumbuhan isometrik dimaksudkan sebagai perubahan
yang bersifat seimbang dalam tubuh dalam tubuh suatu organisme, sedangkan
pertumbuhan allometrik adalah perubahan yang tidak seimbang dan dapat bersifat
sementara, misalnya perubahan yang berhubungan dengan kematangan gonad
pada ikan. Tercapainya kematangan gonad yang pertama kali mempengaruhi
pertumbuhan, yaitu menjadi lambat. Hal ini disebabkan sebagian makanan yang
dimakan digunakan untuk perkembangan gonad.
Pertumbuhan adalah suatu indikator yang baik untuk melihat kondisi
kesehatan individu, populasi, dan lingkungan. Laju pertumbuhan yang cepat
menunjukkan kelimpahan makanan dan kondisi lingkungan tempat hidup yang
sesuai. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai perubahan ukuran (panjang,
bobot) selama waktu tertentu. Pertumbuhan dari segi energi juga dapat diartikan
sebagai perubahan jaringan somatik dan reproduksi dilihat dari kalori yang
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tersimpan. Definisi pertumbuhan dari segi energi berguna untuk memahami
faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan, yaitu asupan energi dari
makanan,

keluaran

energi

untuk

metabolisme,

keluaran

energi

untuk

pertumbuhan, dan keluaran energi dalam ekskresi (Brett & Groves 1979 in Moyle
& Cech 2004).
Pada mulanya, saat ukuran ikan kecil, ukuran ikan mulai meningkat secara
lambat. Akan tetapi kemudian, laju pertumbuhan semakin cepat. Setelah waktu
tertentu, laju pertumbuhan kembali meningkat dengan lambat sampai akhirnya
tetap pada suatu garis asimtot. Kecenderungan ini ditunjukkan dengan kurva
sigmoid Graham (1939) (Gulland 1974). Sebagian besar ikan memiliki
kemampuan untuk meneruskan pertumbuhan selama hidup bila kondisi
lingkungannya sesuai dan ketersediaan makanan cukup baik, walaupun pada umur
tua pertumbuhan ikan hanya sedikit. Ikan tidak memiliki limit tertentu untuk
membatasi pertumbuhan (undeterminate growth) (Effendie 1997).
Secara umum pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan
faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan ikan yaitu
keturunan (genetik), jenis kelamin, parasit dan penyakit (Effendie 1997), serta
umur dan maturitas (Moyle & Cech 2004). Faktor eksternal yang mempengaruhi
pertumbuhan ikan yaitu jumlah dan ukuran makanan yang tersedia, jumlah ikan
yang menggunakan sumber makanan yang tersedia, suhu, oksigen terlarut
(Weatherley 1972), kadar amonia di perairan, dan salinitas (Moyle & Cech 2004).
Pertumbuhan ikan bersifat sangat labil (Weatherley 1972).
Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menduga parameterparameter pertumbuhan (K = koefisien pertumbuhan; L∞ = nilai rata-rata panjang
ikan yang sangat tua; t0 = umur ikan ketika panjangnya sama dengan nol), yaitu
plot Gulland & Holt, plot Ford-Walford, metode Chapman, dan plot von
Bertalanffy. Plot Gulland & Holt (1959) hanya akan masuk akal jika nilai ∆t
(interval waktu) kecil. Keunggulan metode ini adalah nilai ∆t tidak perlu menjadi
konstanta. Plot Ford (1933)-Walford (1946) dapat mengestimasi nilai L∞ dan K
secara cepat tanpa penghitungan-penghitungan. Akan tetapi, metode yang
dikembangkan oleh Chapman (1961) dan Gulland (1969) ini hanya bisa
diaplikasikan jika observasi-observasi yang dilakukan bersifat berpasangan karena
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nilai ∆t menjadi suatu konstanta. Plot von Bertalanffy (1934) dianggap lebih baik
dari metode-metode lain karena dapat mengestimasi nilai K yang lebih masuk
akal, dengan catatan digunakan suatu estimasi yang masuk akal dari L∞.
Kekurangan dari metode ini adalah tidak bisa menerima Lt yang lebih besar dari
L∞ padahal hal tersebut mungkin saja terjadi pada ikan yang sangat tua (Sparre &
Venema 1999).
Determinasi nilai K sangat efektif untuk menganalisis perkembangan atau
penurunan aktivitas makan sesuai dengan perubahan ketersediaan makanan
(Weatherley 1972). Penurunan nilai L∞ dan K untuk jenis yang sama di perairan
yang sama dapat disebabkan oleh perbedaan waktu pengambilan contoh, tekanan
penangkapan yang semakin tinggi dengan penggunaan ukuran mata jaring yang
relatif lebih kecil (Amir, 2006), serta kondisi lingkungan yang semakin buruk
(Ongkers, 2006). Nilai K ikan terbang di Perairan Binuangeun termasuk kecil,
mendekati nol (Harahap & Djamali 2005).
Laju pertumbuhan yang cepat menunjukkan kelimpahan makanan dan kondisi
lingkungan tempat hidup yang sesuai (Moyle & Cech 2004). Perairan rawa
banjiran Sungai Kampar Kiri menyediakan kondisi lingkungan yang baik untuk
pertumbuhan ikan selais (Simanjuntak, 2007). Di rawa banjiran Sungai Musi,
pertumbuhan ikan gabus lebih baik dibandingkan pertumbuhan ikan gabus dari
jenis yang sama yang ada di Waduk Kedungombo dan Danau Tondano (Makmur,
2003).
Secara umum, ada tiga metode yang dapat digunakan dalam penentuan
umur ikan, yaitu perbandingan distribusi frekuensi panjang, penangkapan ikan
yang sudah diberi tanda, dan interpretasi bagian-bagian tubuh ikan yang
menunjukkan pertumbuhan tahunan (Rounsefell & Everhart, 1962). Metode
perbandingan distribusi frekuensi panjang untuk penentuan umur didasarkan pada
kenyataan bahwa panjang ikan yang mempunyai umur sama membentuk suatu
sebaran normal (Rounsefell & Everhart, 1962). Kelompok ukuran atau yang
dikenal sebagai kohort (broods) yaitu sekelompok individu ikan dari jenis yang
sama yang berasal dari kelahiran (pemijahan) yang sama dan diasumsikan
menyebar menurut distribusi normal. Metode ini umumnya tepat digunakan untuk
menentukan umur ikan yang berada pada kisaran 2-4 tahun, namun kurang akurat
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pada kelompok ikan yang lebih tua karena ada tumpang tindih distribusi panjang
(Rounsefell & Everhart, 1962). Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan yang lambat
pada ikan-ikan yang lebih tua dibandingkan dengan pertumbuhan ikan-ikan yang
lebih muda (Effendie, 1979). Kekurangan lain metode ini adalah: (1) ikan-ikan
dalam suatu ukuran cenderung berkelompok, (2) penetasan telur mungkin terjadi
pada waktu yang tidak beraturan sehingga menghasilkan kelompok-kelompok
ukuran yang tidak mengindikasikan kelas-kelas tahun, (3) bagian suatu kelas
tahun yang mungkin berkembang di bawah kondisi yang sesuai menghasilkan
ukuran yang berbeda namun memiliki umur yang sama dengan bagian suatu kelas
tahun yang berkembang di bawah kondisi yang kurang sesuai , (4) satu atau lebih
kelas tahun bisa jadi tidak diwakilkan dengan baik karena kekurangan contoh
(Rounsefell & Everhart, 1962).
Metode penentuan umur dengan mempelajari tanda tahunan pada bagian
tubuh ikan mudah diterapkan pada ikan-ikan yang hidup di daerah ugahari.
Bagian-bagian tubuh ikan yang dapat digunakan untuk menduga umur adalah
sisik, operkulum, duri sirip, tulang punggung, dan otolith (Effendie, 1979). Tanda
tahunan pada ikan tropis sangat sulit diamati untuk pendugaan umur karena tanda
tahunan pada musim hujan tidak berbeda jelas dengan tanda tahunan pada musim
kemarau. Ikan tropis relatif mengalami pertumbuhan sepanjang tahun. Oleh
karena itu, pendugaan umur untuk ikan tropis umumnya dilakukan dengan metode
frekuensi panjang. Data umur ikan dapat memberikan keterangan mengenai
komposisi populasi, umur ikan saat pertama kali matang gonad, lama hidup,
mortalitas, pertumbuhan, dan produksi (Effendie, 1979).
Kondisi lingkungan perairan
Pola kehidupan ikan sebagai organisme fagotrof distribusinya tidak dapat
dipisahkan dari adanya berbagai kondisi lingkungan perairan (faktor abiotik) yang
mempengaruhi

biotik

(organisme

autotrof).

Ke

dua

faktor

ini

saling

mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat terlepas. Faktor abiotik yang
berpengaruh adalah faktor fisik seperti musim, kelarutan oksigen, suhu yang
mempengaruhi faktor biotik ( adanya makanan seperti detritus, tanaman hijau dan
plankton). Fluktuasi keadaan lingkungan mempunyai pengaruh yang besar
terhadap kehadiran suatu jenis ikan di suatu perairan pada saat tertentu.
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Kecerahan merupakan ukuran transparansi yang tergantung pada warna dan
kekeruhan. Kecerahan juga dipengaruhi oleh cuaca dan padatan tersuspensi
(Effendi, 2001) Kecerahan yang baik untuk mendukung kehidupan ikan adalah
lebih besar dari 45 cm. Kecerahan yang tinggi menandakan penetrasi cahaya
matahari yang sampai ke perairan yang dalam. Tingkat kecerahan yang tinggi
dapat mendukung proses fotosintesis yang memproduksi

oksigen terlarut di

kolom air.
pH air menunjukkan reaksi basa atau asam terhadap titk netral pH 7,0
(Schmittou, 1991). pH berkaitan erat dengan CO2 bebas dan alkalinitas. Semakin
tinggi pH, semakin tinggi pula nilai alkalinitas dan semakin rendah konsentrasi
CO2 bebas. pH juga mempengaruhi toksisitas suatu senyawa kimia. Pada suasana
alkalis (pH tinggi) lebih banyak ditemukan ammonia yang tak terionisasi dan
bersifat toksik. Amonia tak

terionisasi lebih mudah diserap tubuh oranisme

akuatik dibandingkan dengan amonium (Tebbut dalam Effendi, 2003). pH
perairan berfluktuasi pada siklus siang hari/diurnal secara primer dipengaruhi oleh
konsentrasi CO2, kepadatan fitoplankton, alkalinitas total dan tingkat kesadahan
(Schmittou, 1991).
Oksigen terlarut dibutuhkan untuk respirasi plankton (65%), respirasi ikan
(20%) dan juga organisme dasar. Oksigen terlarut di badan air dari hasil
fotosintesis plankton (90-95%), difusi dari udara. Pada danau eutrofik tinggi,
rendahnya oksigen terlarut dan meningkatnya CO2 dapat menyebabkan LODOS
(Low dissolved Oxygen), stres ekologi pada ikan, tidak stabilnya ekologi
(Schimttou,1991). Konsentrasi oksigen terlarut berfluktuasi secara harian dan
musiman tergantung pada pencampuran (mixing) dan pergerakan (turbulence)
massa air, aktivitas fotosintesis, respirasi dan limbah yang mauk kedalam air
(Effendi, 2003). Konsentrasi oksigen yang rendah menandakan bahwa proses
fotosintesis tidak berjalan baik. Rendahnya konsentrasi oksigen terlarut biasanya
diikuti oleh tingginya konsentrasi CO2. Jika konsentrasi oksigen terlarut berkisar
1-5 mg/l ikan akan tetap bertahan hidup dan reproduksi ikan akan rendah dan
pertumbuhan ikan lambat (Boyd, 1982).
Alkalinitas berperan sebagai buffer perairan terhadap perubahan pH yang
drastis. Tingkat produktivitas perairan sebenarnya tidak berkaitan secara langsung
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dengan nilai alkalinitas tetapi berkaitan dengan keberadaan fosfor dan elemen
esensial lain yang kadarnya meningkat dengan meningkatnya nilai alkalinitas.
Alkalinitas yang baik berkisar antara 30 –500 mg/L CaCO3, jika > 40 mg/L
CaCO3 disebut perairan sadah dan jika < 40 mg/L CaCO3 disebut perairan
dengan kesadahan sedang (Effendi, 2003).

VIII. PERMASALAHAN
Sungai Musi banyak mengalami degradasi lingkungan akibat adanya
aktifitas-aktifitas manusia dan adanya perubahan iklim yang tidk menentu. Hasil
penelitian tahun 2010 menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi didorong
utamanya oleh kegiatan manusia (faktor anthropogenik), tidak terlalu banyak yang
diakibatkan oleh pemanasan global (faktor iklim). Dibutuhkan lebih banyak lagi
pemahaman dan pengetahuan tentang sejauhmana perubahan ini terhadap
keragaman organisma, sebaran, kelimpahannya, dan lain-lain. Untuk itu di tahun
2011 dilakukan penelitian kajian dampak perubahan (iklim) global terhadap
sumberdaya ikan di sungai musi
Rawa banjiran saat ini sedang mengalami penciutan dalam luas akibat
dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lain untuk kepentingan pertanian
dan perkebunan. Di samping itu adanya perubahan-perubahan ekologis habitat
(Sungai Lempuing) akibat adanya pengerukan sungai dan pembuatan pematangpematang pinggiran sungai sehingga dapat merubah kualitas dan kuantitas air di
lebak-lebak yang terdapat di sepanjang sungai. Maraknya perkebunan kelapa
sawit dapat menyebabkan fungsi perairan ini berubah dan ikan-ikan penghuninya
juga dapat mengalami perubahan dalam hal jenis dan populasinya.

IX. METODOLOGI
1. Komponen Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan adalah :
1.

Pendugaan stok ikan dengan metoda akustik

2.

Biologi spesies kunci (ikan dan Udang galah) dan keanekaragaman jenis
larva.
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3.

Wawancara dengan nelayan tentang perubahan iklim terhadap pendapatan
nelayan/hasil tangkapan.

2. Jadwal dan lokasi penelitian
Penelitian dilakukan di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering
Ilir (sungai Lempuing, Lubuk Lampam), dan Kabupaten Banyuasin (Sungai Musi
mulai dari Mariana sampai ke Sungsang). Sampling dilakukan sebanyak empat
kali yang mewakili musim kemarau dan musim penghujan pada tahun 2011.

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian Sungai Musi

25

Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian Lubuk Lampam

3. Metode
3.1. Pengumpulan data
 Pengambilan sampel spesies kunci (ikan dan udang galah) yang hidup di
Sungai Musi dengan alat tangkap dominan (belat, hampang dan jaring
kantong). Pengukuran kualitas air, plankton dan bentos serta pengambilan
sampel larva dengan bongo net.
 Untuk perairan estuarin dilakukan penangkapan larva dan juvenil ikan
untuk melihat

keanekaragaman dan distribusinya. Untuk melihat

keanekaragaman larva dan juvenil ikan di estuaria Sungai Musi dilakukan
penangkapan dengan bongo net.
 Dalam setiap survei lapang dilakukan pengukuran beberapa parameter
biofisik, antara lain: plankton, larva, Chl-a, kecepatan arus, tinggi muka
air, kecerahan.
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3.2. Analisis sampel
Sampel ikan di analisis di laboratorium ikan untuk melihat makanan dan
reproduksinya. Sampel air dianalisis di laboratorium Kimia dan sampel larva,
plankton dan bentos dianalisis di laboratorium biologi perairan.
Pengambilan contoh plankton dilakukan dengan plankton net, larva
dengan bongo net, pengukuran Chl-a, salinitas dan suhu secara insitu dan di
laboratorium. Disamping itu, pengukuran beberapa parameter kimiawi lainnya
dilakukan yaitu meliputi pH, Alkalinitas, fosfat, dan nitrat, serta salinitas.
Pengukuran dilakukan mewakili musim (yaitu musim barat dan musim timur)

3.3. Analisis data
1. Akustik
Pendugaan stok ikan dengan metoda akustik yang dilakukan di Sungai
Musi mulai dari Tanjung Menang (Kab. Muara Enim) – Tanjung Buyut (Kab
Banyuasin). Pendugaan akustik dilakukan dengan peralatan Simrad EY-60
scientific echosounder yang dioperasikan pada frekuensi 120 kHz
Target Strength
Menurut Foote et al (1984). dalam Arnaya (1991), target strength dan
hubungannya dengan ukuran ikan dapat ditulis dengan persamaan :

TS = 20 Log L + A.................................................................(1)

A adalah nilai TS untuk 1 cm panjang ikan (normalized target strength) di mana
tergantung dari spesies ikan. Khusus untuk ikan-ikan yang mempunyai gelembung
renang (bladder fish), hubungan linier tersebut sudah banyak diteliti dan diuji
kebenarannya (Foote et. al., dalam Arnaya, 1991). Menurut Greene et al. (1991);
Hewitt and Demer (1991) dalam MacLennan and Simmonds (2005), untuk
pendeteksian nilai TS pada plankton dapat digunakan formulasi sebagai berikut:
TS = -127.45 + 34.85 log (L)………………………………(2)
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Di mana L adalah ukuran panjang plankton dalam mm dan diukur pada
frekuensi 120 kHz. Satuan TS biasanya dinyatakan dalam bentuk Target Strength
per kilogram (TSkg).

Scattering Volume
Distribusi ukuran dari nilai Sv pada berbagai frekuensi, digunakan TS
sebagai akibat perubahan fluktuasi acak dari sinyal. Range frekuensi harus cukup
untuk mencakup tanda batas atas dari sinyal. Frekuensi transisi k sekitar 2. Di sini
k=

2 π

/ λ dan satu adalah dimensi tipikal dari target, misalnya RSE sama halnya

dalam kasus plankton. (MacLennan and Simmonds, 2005).
Misalkan Sv adalah determinan pada M frekuensi terpisah, ditulis sebagai fi untuk
I = 1 ke M. kita memerlukan ukuran linier untuk kalkulasi, yakni koefisien
hamburan balik volume adalah :
Sv = 10 (Sv/10)………………………………………………..(3)
Untuk kejelasan menulis Si untuk pengukuran Sv Setiap aj,

j = 1 ke N

merepresentasikan beberapa interval dari ukuran. Ukuran interval tidak harus
tumpang-tindih tetapi mereka hampir berdekatan. Jika Fj adalah jumlah jenis
scatterers setiap unit volume. Fj menggambarkan distribusi ukuran. Scatering
model meramalkan σbs satu target sebagai sebuah fungsi dari ka. Dengan begitu
untuk setiap ukuran dan frekuensi, kita mengetahui σij = σbs = ki.aj . Keadaan
bagian teori integrasi-gema Linier dimana Si adalah penjumlahan dari kontribusi
dari semua sampel.
Si = ∑ σij Fj

,di mana i = 1 ke M………………………………(4)

(Greenlaw, 1979 dalam MacLennan and Simmonds, 2005).
Keterangan : σ : adalah target back scattering cross section

2. Biologi spesies kunci dan udang galah
Survei biologi ikan kunci dilakukan untuk melihat apakah terjadi
perubahan pola makan dan pola reproduksi ikan akibat adanya perubahan musim
yang tidak menentu. Perubahan pola reproduksi yang biasanya dapat berpijah
beberapa kali menjadi sekali saja di dalam setahun yang mengakibatkan
penurunan rekruitmen.
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Reproduksi
Beberapa aspek biologi ikan spesies kunci yang diukur antara lain nisbah
kelamin, TKG, IKG, fekunditas, diameter telur dan ukuran pertama kali matang
gonad.

Nisbah kelamin
Nisbah kelamin ditentukan dengan membandingkan antara jumlah ikan
jantan dengan jumlah ikan betina yang dihitung dengan menggunakan rumus :
..................................................................................................... (5)
Keterangan :
x = nisbah kelamin
j = jumlah ikan jantan (ekor)
B = Jumlah ikan betina (ekor)
Keseragaman sebaran nisbah kelamin dilakukan dengan uji Khi-Kuadrat
(Steel and Torrie 1989) :
∑

......................................................................................................(6)

Keterangan :
X2

: nilai bagi peubah acak yang sebaran penarikan contohnya

mendekati sebaran
Khi-Kuadrat
oi : frekuensi ikan jantan dan betina yang diamati ke-i
ei : frekuensi harapan dari ikan jantan + ikan betina dibagi dua
Indeks Kematangan Gonad
Indeks kematangan gonad diukur dengan membandingkan berat gonad
dengan berat tubuh ikan (Effendie 1979) :
……………………………………………………………...(7)
Keterangan :
BG

: Berat gonad (gram)

BT

: Berat tubuh (gram)
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Tingkat kematangan gonad
Tingkat kematangan gonad ditentukan dengan mengamati ciri-ciri
morfologis (Nikolsky 1963) (Tabel 3). Pengamatan secara morfologis dilakukan
dengan menggunakan mikroskop, terutama untuk ikan yang berada pada TKG I
dan II. Ikan yang diamati fekunditasnya hanya ikan yang berada pada TKG IV
dan V dan fekunditas total telur dihitung dengan menggunakan metode
gravimetrik sebagai berikut :
……………………………………………………………(8)
Keterangan :
F

: Fekunditas total (butir)

Fso

: Fekunditas sub ovarium (butir)

Wso

: Berat sub ovarium (gram)

Wo

: Berat ovarium (gram)
Pada tahap selanjutnya diameter telur diukur dengan mengambil contoh

dari tiga bagian telur yaitu bagian anterior, median, dan posterior yang masingmasingnya sebanyak 100 butir, lalu dengan menggunakan mikrometer okuler dan
objektif diukur diameter telurnya. Ini dilakukan untuk mengetahui penyebaran
diameter telur, apakah ikan tilan merupakan ikan yang bersifat memijah secara
serentak (telur dikeluarkan seluruhnya) atau secara bertahap.
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Tabel 1. Tingkat kematangan gonad ikan menurut Nikolsky (1963)
TKG

IV

Keterangan
Tidak
masak
Masa
istirahat
Hampir
masak
Masak

V

Reproduksi

VI

Keadaan
salin

VII

Masa
istirahat

I
II
III

Ciri-ciri
Individu masih belum berhasrat untuk melakukan
reproduksi, ukuran gonad kecil.
Produk seksual belum berkembang, gonad berukuran kecil
dan telur tidak dapat dibedakan oleh mata.
Telur dapat dibedakan oleh mata, testes berubah dari
transparan menjadi warna merah jambu.
Produk seksual masak dan mencapai berat maksimum, tetapi
produk tidak akan keluar jika diberi sedikit tekanan.
Bila perut diberi sedikit tekanan maka produk seksual akan
keluar dari lubang pelepasan, berat gonad cepat menurun
sejak pemijahan mulai hingga berakhir.
Produk seksual telah dikeluarkan, lubang genital berwarna
kemerahan, gonad mengempis, ovarium dan testes berisi
gonad sisa.
Produk seksual telah dikeluarkan, warna kemerah-merahan
pada lubang genital telah pulih dan gonad kecil serta telur
belum terlihat oleh mata.

Ukuran pertama kali matang gonad
Untuk menduga ukuran rata-rata ikan pertama kali matang gonad
digunakan dua kriteria kematangan gonad menurut Udupa in Karyaningsih dan
Suhendradata (1992) yaitu kelompok belum matang gonad (TKG I dan TKG II)
dan kelompok matang gonad (TKG III, TKG IV, dan TKG V). Metode yang
digunakan yaitu metode Spearman-Karber (Udupa 1986)

 x
m  xk     x pi 
2
.......................................................(9)
Dengan simpangan deviasi :

m  1.96 * X * 2 pi * qi / ni  1

.................................................(10)

Keterangan :
m
xk

= Logaritma panjang rata-rata ikan pertama kali matang gonad
= Logaritma nilai tengah kelas panjang terakhir ukuran ikan telah
matang gonad 100%
x
= Selisih logaritma nilai tengah
pi
= Proporsi ikan matang gonad pada selang kelas panjang ke-i
ri
= Jumlah ikan matang gonad pada kelas ke-i
ni
= Jumlah ikan pada kelas ke-i
qi
= 1- pi
Panjang ikan pertama kali matang gonad (Lm) diduga dari antilog m.
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Beberapa parameter pertumbuhan
Pertumbuhan ikan spesies kunci dianalisa berdasarkan

formula VON

BERTA LANFFY sebagai berikut :
 Untuk panjang digunakan rumus Lt = L∞ [1-e -k (t-to)]
 Untuk berat digunakan rumus Wt = W∞ [1-e –k(t-to)]
Parameter lainnya mortalitas (Z), kematian alami (M) dianalisis
menggnakan program Fisat II. Parameter pertumbuhan (L∞ dan K) diduga dengan
menggunakan metode Bhattacharya (1967), penghitungan nilai panjang asimtot
dan berat asimtot dilakukan dengan menggunakan ELEPANT I (Fisat II).
Parameter pertumbuhan lainnya yaitu to dicari dengan menggunakan persamaan
empiris (Pauly 1984; Sparre dan Venema, 1999) :
Log (-to) = -0,3922- 0,2752 log L∞ - 1,038 log K
L∞ dan Woo adalah panjang dan berat ikan terbesar (maksimum) yang tercatat
selama periode pengumpulan data.

Mortalitas total (Z) diduga dengan

menggunakan metode Kurva penangkapan (catch curve) dengan formula yang
diturunkan oleh Beverton&Holt dalam Wouthuyzen et al (1984):
Z = K (L∞-L/L-Lc)

Plankton dan larva ikan
Analisis plankton dilakukan untuk menentukan komposisi, jenis dan
sebarannya dalam kolom air serta posisinya di sepanjang sungai. Demikian pula
analisis larva dilakukan dengan metode baku yang ditujukan untuk mengetahui
jenis, keanekaragaman dan sebarannya. Contoh air dianalisis dengan metode
baku untuk mendapatkan kandungan nutrientnya (nitrat, fosfat, amonia).
Demikian pula dengan analisis konsentrasi Chl-a untuk produktivitas primer yang
terjadi di sungai Musi.
Larva ikan estuaria Sungai Musi
Penelitian ini dilaksanakan tahun 2011 di estuaria Sungai Musi. Jumlah
stasiun pengambilan sampel sebanyak 3 titik.
Sampel meroplankton diambil dengan menggunakan bongonet yang
berukuran 250 µm. Pengambilan sampel dilakukan dengan menarik bongonet
dengan menggunakan kapal selama 15 menit. Jumlah sampel air yang diambil
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sebanyak 500 ml dan selanjutnya diawetkan dengan menggunakan formalin 10 %.
Sampel selanjutnya diamati di Laboratorium Hidrobiologi Balai Riset Perikanan
Perairan Umum (BRPPU). Selanjutnya sampel meroplankton diidentifikasi
dengan menggunakan buku Leis & Carson-Ewart. Identifikasi meroplankton
dilakukan sampai famili dan genus.
Data meroplankton ditabulasi untuk mengetahui komposisi jenis dan
selanjutnya dianalisa dengan menggunakan rumus:
K = (V/v) x P ……………………………… (11)
W
Dimana:
K = Kelimpahan Meroplankton (m3)
P = Jumlah individu pengamatan (ekor)
V = Volume air yang disaring (ml)
v = Volume air pengamatan (ml)
W = Volume sample meroplankton yang diambil (m3)
Jarak yang ditempuh kapal :

Dimana:
S = v x t ……………………………………… …………….……..(12)
S = Jarak yang ditempuh (m)
v = Kecepatan kapal (km/jam)
t = waktu yang ditempuh
Vwar = r2 x l ….………………………………………………… (13)

Dimana:

Vwar = Volume waring (m3)
µ = 3,14
R = Jari-jari lingkaran
l = Panjang waring (1 m)
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W = S x V war ………………………………………………….. (14)
Dimana:
W = Volume sample meroplankton yang diambil (m3)
X. HASIL PENELITIAN

Hasil
Ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan pada penelitian Kajian dampak
perubahan (iklim) global terhadap sumberdaya ikan di Sungai Musi meliputi :
1.

Pendugaan stok ikan dengan metoda akustik

2.

Biologi spesies kunci (ikan dan Udang galah) dan keanekaragaman jenis
larva.

3.

Wawancara dengan nelayan tentang perubahan iklim terhadap pendapatan
nelayan/hasil tangkapan.

10.1Pendugaan stok ikan dengan metoda akustik
Perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim
global merupakan kondisi yang harus tengah dihadapi oleh seluruh sektor
pengelolaan sumberdaya alam. Akibat dari perubahan lingkungan dapat
menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem sehingga mempengaruhi secara
langsung komponen biotik baik terjadinya perubahan dominansi spesies, ukuran
dan stok biomass spesies di suatu ekosistem.
Estuari sebagai ekosistem yang unik, memiliki toleransi yang tinggi
terhadap salinitas sehingga banyak terdapat keanekaragaman hayati fauna akuatik
di perairan ini baik sebagai tempat memijah maupun sebagai tempat
perkembangbiakan fauna ikan, crustacea dll. Rawa banjiran juga merupakan salah
satu tipe perairan umum daratan yang unik, dengan karakteristik ketersediaan air
yang dipengaruhi oleh siklus perubahan debit air memiliki potensi perikanan yang
besar sehingga menjadi sumber pendapatan nelayan perikanan tangkap.
Secara empiris terdapat keterkaitan yang nyata perubahan kondisi
ekosistem akan mempengaruhi terhadap struktur habitat dan komponen di
dalamnya. Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan,
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diperlukan data dan informasi mengenai status stok sumberdaya perikanan di
suatu habitat sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah pengelolaan yang tepat
sebagai antisipasi atas perubahan lingkungan yang sangat cepat terjadi.
Laporan ini menyajikan hasil rapid assesment, pendugaan status stok ikan
di dua tipe habitat yaitu estuari Sungai Musi dan rawa banjiran Lubuk Lampam.
Data dan informasi yang diperoleh merupakan data awal dari serangkaian
kegiatan dalam mengidentifikasi setiap komponen biotik dan abiotik dalam
rangka bahan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Estuari Das Musi
Pengambilan data akustik di estuari sungai musi menggunakan Simrad
dengan frekuensi 120 kHz, metode mobile downlooking aspect dengan transek
mengikuti topografi sungai. Daerah kajian pendugaan stok di estuari sungai musi
dilaksanakan dari sub area sungai di kota Palembang sampai dengan muara sungai
di Selat Bangka. Panjang transek akustik pada survey bulan maret 2011 sepanjang
± 157 km yang terbagi dalam 79 ESDU (Elementary Sampling Distance Unit)
dengan panjang transek setiap ESDU sebesar kurang lebih 2 km.
Untuk memudahkan dalam deskripsi hasil dari setiap lintasan transek
akustik, maka dari 79 ESDU dibagi kedalam 4 wilayah yaitu transek I
(palembang-upang jaya) sepanjang 18 ESDU, transek II (Upang Jaya-Muara
Upang) sepanjang 19 ESDU, transek III (muara upang-muara sungsang)
sepanjang 17 ESDU dan transek IV (muara sungsang-upang jaya) sepanjang 24
ESDU.
Analisa data akustik yang diperoleh menggunakan perangkat lunak Sonar4
yang didesain khusu untuk pendugaan biomass ikan di perairan dangkal terutama
di sungai, danau, waduk dan rawa. Metode analisis integrasi dan akuisisi data
akustik secara spasial menggunakan metode fish counting untuk menjaga akurasi
pendugaan stok ikan.
Pengaturan parameter akustik selama pengambilan data dapat dilihat pada
Tabel 2.
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Setting Environment
1. Temperature

: 29 oC

Setting Transceiver
1. Pulse duration

: 128 Us

2. Power Output

: 50 Watt

3. Sample Interval

: 0.024 m

4. Tranducer depth

: 0.5 m

5. Frekuensi

120 kHz

Setting Echogram
1. Sv threshold

: -70 dB

2. TVG

: 20 log R

Tabel 2. Parameter akustik metode mobile downlooking aspect di Estuari
Sungai Musi, Sumatera Selatan

Jumlah ikan yang terdeteksi
Jumlah target ikan yang terdeteksi pada saat pengambilan data sebanyak ±
35.600 ekor yang dibagi ke dalam 10 kelas interval target strength. Jumlah
tertinggi pada kisaran -67 dB s.d -64 dB dengan jumlah 9.600 ekor dan jumlah
terendah sebanyak 100 ekor pada kisaran -43 dB s.d -40 dB. Persentase individu
interval kelas -67 dB sampai -55 dB sebesar 27.11%, 18.18%, 16.89%, 14.71%
dan 10.78%. Sedangkan persentase target yang terdeteksi untuk rentang interval
kelas target strength – 52 dB s.d -40 dB berada dibawah 10% dimana untuk kelas
target strength -52 dB sebesar 6.69 % dan kelas target strength -49 dB s.d -40 dB
memiliki persentase target yang terdeteksi dibawah 5 %.
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Gambar 4. Distribusi frekuensi target strength ikan tiap inverval kelas
Hasil analisis spasial jumlah ikan yang terdeteksi pada survey akustik
bulan maret 2011 di estuari DAS Musi dibagi dalam 4 sub area yaitu transek I
(palembang-upang jaya) sepanjang 18 ESDU, transek II (Upang Jaya-Muara
Upang) sepanjang 19 ESDU, transek III (muara upang-muara sungsang)
sepanjang 17 ESDU dan transek IV (muara sungsang-upang jaya) sepanjang 24
ESDU, diperoleh sebaran horizontal jumlah ikan yang terdeteksi berkisar antara
20 – 6.200 ekor untuk setiap interval kelas target strength.
Jumlah ikan yang terdeteksi di sub area transek I (palembang-upang jaya)
sebesar ± 8.100 ekor dengan jumlah ikan yang terdeteksi menunjukkan nilai yang
tidak berbeda secara signifikan dari kelas target strength -67 dB s.d -58 dB dengan
rata-rata ikan yang terdeteksi sebesar 1.300-1.400 ekor. Jumlah ikan yang
terdeteksi di area transek I untuk kelas target strength -55 dB s.d -40 dB berkisar
antara 20-1.100 ekor. Nilai pantulan hambur balik individu ikan pada transek I
yang dinyatakan dalam nilai rataan backscattering volume (Sv) ikan dalam pola
agregasi kawanan (shoaling) sebesar -52,94 dB, dan nilai rataan target strength
(TSc) ikan dalam pola single target detection sebesar -54.47 dB.
Jumlah ikan yang terdeteksi di sub area transek II (Upang Jaya-Muara
Upang) sebesar ± 5.200 ekor dengan jumlah ikan yang terdeteksi menunjukkan
nilai yang tidak berbeda secara signifikan dari kelas target strength -64 dB s.d -55
dB dengan rata-rata ikan yang terdeteksi sebesar 600-800 ekor. Jumlah ikan yang
terdeteksi yang tertinggi di area transek II sebesar 32% atau setara ± 1.700 ekor
terdapat pada kelas target strength -67 dB dan jumlah ikan yang paling sedikit
terdeteksi pada interval kelas target strength -46 dB s.d -40 dB sebesar 20-80
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ekor. Nilai rataan backscattering volume (Sv) dan nilai rataan target strength
(TSc) individu ikan pada transek II masing-masing sebesar -52.13 dB dan -54.54
dB.
Jumlah ikan yang terdeteksi di sub area transek III (muara upang-muara
sungsang) sebesar ± 1.100 ekor. Jumlah ikan yang terdeteksi yang tertinggi di area
transek III sebesar ± 400 ekor dan jumlah ikan yang paling sedikit terdeteksi pada
interval kelas target strength -55 dB dan -40 dB sebesar 20-30 ekor. Nilai rataan
backscattering volume (Sv) dan nilai rataan target strength (TSc) individu ikan
pada transek III masing-masing sebesar -43.31 dB dan -51.36 dB. Pada sub area
ini jumlah ikan yang terdeteksi paling sedikit dibandingkan dengan sub area lain
karena perairan ini sudah memiliki kadar salinitas yang berbeda dengan area lain,
sehingga struktur komunitas ikan di muara sungai akan berbeda dengan jenis ikan
air tawar yang terdapat di sungai musi. Ini ditunjukkan dengan nilai Sv yang
berbeda sigfinikan dengan nilai Sv di sub area lainnya.
Jumlah ikan yang terdeteksi di sub area transek IV (muara sungsang-upang
jaya) sebesar ± 21.200 ekor dengan jumlah ikan yang terdeteksi menunjukkan
nilai yang tidak berbeda secara signifikan dari kelas target strength -64 dB s.d -52
dB dengan rata-rata ikan yang terdeteksi sebesar 1.200-4.000 ekor. Jumlah ikan
yang terdeteksi yang tertinggi di area transek IV sebesar 29% atau setara ± 6.200
ekor terdapat pada kelas target strength -67 dB dan jumlah ikan yang paling
sedikit terdeteksi pada interval kelas target strength -43 dB s.d -40 dB sebesar 3070 ekor. Nilai rataan backscattering volume (Sv) dan nilai rataan target strength
(TSc) individu ikan pada transek II masing-masing sebesar -54.13 dB dan -55.65
dB.
Dari keempat sub area estuari musi, diperoleh bahwa jumlah ikan yang
paling banyak terdapat pada sub area transek IV (muara sungsang-upang jaya) dan
jumlah ikan yang paling sedikit terdapat di bagian muara sungai pada sub area
transek III (muara upang-muara sungsang). Dilihat dari struktur komunitas ikan
berdasarkan ukuran panjang ikan diperoleh data bahwa jenis ikan yang terdapat
pada sub area transek III (muara upang-muara sungsang) memiliki ukuran yang
lebih besar dibandingkan sub area lain, sedangkan di sub area transek IV (muara
sungsang-upang jaya) walaupun jumlah ikan banyak terdeteksi namun patut
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diduga struktur ukuran jenis ikan yang terdeteksi memiliki ukuran yang masih
kecil dilihat dari nilai Sv dan TS yang diperoleh.

Gambar 5. Jumlah ikan yang terdeteksi di estuari Sungai Musi, Sumsel.

Densitas Area
Analisis lebih lanjut dalam pendugaan stok ikan di estuari Sungai Musi,
diperoleh nilai kepadatan ikan dalam satuan luas area (densitas area). Perhitungan
nilai densitas area diperoleh dari jumlah ikan yang terdeteksi dengan nilai area
back scattering strength (σ).
Nilai densitas area secara spasial pada sub area transek I (palembangupang jaya) diperoleh rata-rata kepadatan ikan sebesar ± 14 ekor/m2. Densitas
area ikan yang terendah sebesar ± 2 ekor/m2 yang terdapat pada ESDU 14 dan
densitas tertinggi terdapat pada ESDU 11 sebesar ± 54 ekor/m2. Secara umum dari
18 ESDU di sub area I, densitas area ikan yang berkisar di bawah 10 ekor/m2
banyak terdapat pada bagian sungai yang dekat dengan pemukiman maupun
industri. Sedangkan densitas ikan yang tinggi banyak terdapat di bagian sungai
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yang relatif masih terjaga vegetasi perairan yang memungkinkan ikan dapat
tumbuh dan berkembang biak di perairan tersebut.
Sub area transek II yang meliputi Upang Jaya sampai muara di Selat
Bangka diperoleh nilai rata-rata kepadatan area ikan sebesar ± 24 ekor/m2.
Panjang transek di sub area yang meliputi 19 ESDU diperoleh nilai densitas
terendah sebesar ± 3 ekor/m2 dan densitas tertinggi sebesar ± 120 ekor/m2 masingmasing terdapat pada ESDU 19 dan 14. Sebaran spasial densitas area ikan di sub
area ini memperlihatkan bahwa semakin ke arah muara sungai densitas ikan
menunjukkan densitas ikan semakin tinggi. Sedangkan nilai densitas ikan tepat di
ESDU 19 yang merupakan densitas terendah ini diduga karena merupakan mulut
muara sehingga kondisi arus yang kencang dan tingkat sedimentasi yang
menyebabkan ikan jarang menyukai kondisi habitat tersebut.
Sub area transek III

yang terdapat di muara Upang sampang muara

Sungsang di Selat Bangka diperoleh nilai rata-rata kepadatan area ikan sebesar ±
50 ekor/m2. Panjang transek di sub area yang meliputi 17 ESDU diperoleh nilai
densitas terendah sebesar ± 1 ekor/m2 dan densitas tertinggi sebesar ± 185 ekor/m2
masing-masing terdapat pada ESDU 17 dan 2. Sebaran spasial densitas area ikan
di sub area ini memperlihatkan bahwa densitas ikan di muara lebih tinggi
dibandingkan dengan densitas ikan di bagian dalam sungai. Sedangkan nilai
densitas ikan tepat di ESDU 17 yang merupakan densitas terendah yang
merupakan mulut muara sungsang memperlihatkan trend yang sama dengan
kondisi di mulut muara upang. Namun bila dibandingkan dari sub area ini,
densitas area ikan lebih tinggi di daerah muara upang dibandingkan dengan muara
sungsang.
Nilai densitas area secara spasial pada sub area transek IV (muara
sungsang-upang jaya) diperoleh rata-rata kepadatan ikan sebesar ± 16 ekor/m2.
Densitas area ikan yang terendah sebesar ± 4 ekor/m2 yang terdapat pada ESDU
14 dan 14, sedangkan densitas tertinggi terdapat pada ESDU 1 sebesar ± 70
ekor/m2. Secara umum dari 24 ESDU di sub area IV, densitas area ikan yang
berkisar di bawah 5 ekor/m2 banyak terdapat pada ESDU 13-24 ke arah Upang
Jaya . Sedangkan densitas ikan yang tinggi banyak terdapat di bagian muara
sungai Sungsang. Kecenderungan rendahnya densitas area di sub area ini diduga
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lebih disebabkan area ini merupakan jalur lalu lintas angkutan air sehingga
kecenderungan ikan untuk hidup di pinggir-pinggir sungai sehingga deteksi ikan
menjadi kurang optimal.

Gambar 6. Densitas area ikan di estuari Sungai Musi, Sumsel.

Densitas Volume
Analisis pendugaan stok ikan di estuari Sungai Musi, diperoleh pula nilai
kepadatan ikan dalam satuan volume (densitas volume). Perhitungan nilai densitas
area diperoleh dari jumlah ikan yang terdeteksi dengan nilai volume back
scattering strength (sv).
Nilai densitas volume secara spasial pada sub area transek I (palembangupang jaya) diperoleh rata-rata kepadatan ikan sebesar ± 5 ekor/m3. Densitas area
ikan yang terendah sebesar ± 1 ekor/m3 dan densitas tertinggi terdapat pada
ESDU 13 sebesar ± 21 ekor/m3. Dari 18 ESDU di sub area I, densitas volume ikan
yang berkisar di bawah ± 5 ekor/m3 terdapat di sepanjang sub area I. Sedangkan
densitas ikan yang tinggi banyak terdapat di ESDU 9-11 yang menunjukkan trend
yang sama dengan densitas area.
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Trend yang sama tingginya densitas volume seperti densitas area terdapat
pada sub area transek II (Upang Jaya-Muara Upang). Nilai rata-rata densitas
volume di sub area ini sebesar ± 9 ekor/m3. Densitas tertinggi terdapat pada
ESDU 17 sebesar ± 48 ekor/m3. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan
di estuari yang dipengaruhi oleh salinitas sangat mempengaruhi tingginya densitas
ikan.
Sub area III yang terdapat di muara upang sampai muara sungsang
diperoleh nilai rata-rata densitas volume sebesar ± 34 ekor/m3. Perbandingan nilai
densitas volume di muara upang, nilai densitas volume ikan berkisar antara ± 40160 ekor/m3. Sedangkan densitas volume ikan di muara sungsang lebih rendah
berkisar dibawah ±

30 ekor/m3. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kedalaman

perairan di muara upang berkisar 6-9 meter, sedangkan kedalamana perairan di
muara sungsang pada saat pengambilan data sedang surut berkisar 2-4 meter
sehingga kondisi arus yang kencang, menyebabkan deteksi ikan lebih rendah
dibandingkan dengan di muara upang.
Nilai densitas volume secara spasial pada sub area transek IV (muara
sungsang-upang jaya) diperoleh rata-rata kepadatan ikan sebesar ± 26 ekor/m3.
Densitas volume ikan yang tertinggi terdapat pada ESDU 1 sebesar ± 26 ekor/m3.
Dari 24 ESDU di sub area IV, densitas volume ikan lebih tinggi di daerah muara
dibandingkan daerah kondisi salinitasnya lebih rendah (ke arah hulu) . Dari hasil
analisa pendugaan stok ikan, sebaran spasial ikan di estuari kondisi salinitas
merupakan faktor kunci penyebaran densitas ikan.
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Gambar 7. Densitas volume ikan di estuari Sungai Musi, Sumsel.

Survey trip II bulan mei 2011
Pengambilan data akustik di estuari sungai musi pada bulan mei 2011
menggunakan Simrad dengan frekuensi 120 kHz, metode mobile downlooking
aspect dengan transek mengikuti topografi sungai. Daerah kajian pendugaan stok
di estuari sungai musi dilaksanakan dari sub area sungai di kota Palembang
sampai dengan muara sungai di Selat Bangka. Panjang transek akustik pada
survey bulan mei 2011 sepanjang ± 142 km yang terbagi dalam 77 ESDU
(Elementary Sampling Distance Unit) dengan panjang transek setiap ESDU
sebesar kurang lebih 2 km.
Untuk memudahkan dalam deskripsi hasil dari setiap lintasan transek
akustik, maka dari 77 ESDU dibagi kedalam 4 wilayah yaitu transek I
(palembang-upang jaya) sepanjang 19 ESDU, transek II (Upang Jaya-Muara
Upang) sepanjang 21 ESDU, transek III (muara sungsang) sepanjang 15 ESDU
dan transek IV (muara sungsang-upang jaya) sepanjang 22 ESDU.
Analisa data akustik yang diperoleh menggunakan perangkat lunak Sonar4
yang didesain khusu untuk pendugaan biomass ikan di perairan dangkal terutama
di sungai, danau, waduk dan rawa. Metode analisis integrasi dan akuisisi data
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akustik secara spasial menggunakan metode fish counting untuk menjaga akurasi
pendugaan stok ikan.
Pengaturan parameter akustik selama pengambilan data dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Parameter akustik metode mobile downlooking aspect di Estuari
Sungai Musi, Sumatera Selatan Mei 2011
Setting Environment

Nilai

1. Temperature

: 29 oC

Setting Transceiver
1. Pulse duration

: 128 Us

2. Power Output

: 50 Watt

3. Sample Interval

: 0.024 m

4. Tranducer depth

: 0.5 m

5. Frekuensi

120 kHz

Setting Echogram
1. Sv threshold

: -70 dB

2. TVG

: 20 log R

Jumlah ikan yang terdeteksi
Jumlah target ikan yang terdeteksi pada saat pengambilan data sebanyak ±
44.800 ekor yang dibagi ke dalam 10 kelas interval target strength. Jumlah
tertinggi pada kisaran -67 dB s.d -64 dB dengan jumlah 8.800 ekor dan jumlah
terendah sebanyak 700-900 ekor pada kisaran -43 dB s.d -40 dB. Persentase
individu interval kelas -67 dB sampai -61 dB sebesar 33.78%, 19.70%, dan
12.27%. Sedangkan persentase target yang terdeteksi untuk rentang interval kelas
target strength – 58 dB s.d -49 dB berada dibawah 5 - 10% dimana untuk kelas
target strength -58 dB s.d -49 dB masing-masing sebesar 8.77 %, 7.32 %, 6.40
%, dan 5.32 %, Persentase target ikan dengan kelas target strength -43 dB s.d -40
dB memiliki persentase target yang terdeteksi dibawah 5 % (2.01% dan 1.52%).
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Gambar 8. Distribusi frekuensi target strength ikan tiap inverval kelas, Mei 2011
Hasil analisis spasial jumlah ikan yang terdeteksi pada survey akustik
bulan mei 2011 di estuari DAS Musi dibagi dalam 4 sub area yaitu transek I
(palembang-upang jaya) sepanjang 19 ESDU, transek II (Upang Jaya-Muara
Upang) sepanjang 21 ESDU, transek III (muara sungsang) sepanjang 15 ESDU
dan transek IV (muara sungsang-upang jaya) sepanjang 22 ESDU, diperoleh
sebaran horizontal jumlah ikan yang terdeteksi berkisar antara 10 – 5.400 ekor
untuk setiap interval kelas target strength.
Jumlah ikan yang terdeteksi di sub area transek I (palembang-upang jaya)
sebesar ± 10.000 ekor dengan jumlah ikan yang terdeteksi menunjukkan dari kelas
target strength -67 dB s.d -61 dB dengan rata-rata ikan yang terdeteksi sebesar
3.600-1.200 ekor. Jumlah ikan yang terdeteksi di area transek I untuk kelas target
strength -58 dB s.d -40 dB berkisar antara 200 – 800 ekor. Nilai pantulan hambur
balik individu ikan pada transek I yang dinyatakan dalam nilai rataan
backscattering volume (Sv) ikan dalam pola agregasi kawanan (shoaling) sebesar
-55.47 dB, dan nilai rataan target strength (TSc) ikan dalam pola single target
detection sebesar -50.36 dB.
Jumlah ikan yang terdeteksi di sub area transek II (Upang Jaya-Muara
Upang) sebesar ± 8.400 ekor dengan jumlah ikan yang terdeteksi dari kelas target
strength -64 dB s.d -58 dB dengan rata-rata ikan yang terdeteksi sebesar 3.6001.100 ekor. Jumlah ikan yang terdeteksi yang tertinggi di area transek II sebesar
42.70 % atau setara ± 3.600 ekor terdapat pada kelas target strength -67 dB dan
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jumlah ikan yang paling sedikit terdeteksi pada interval kelas target strength -43
dB s.d -40 dB sebesar 70 – 120 ekor. Nilai rataan backscattering volume (Sv) dan
nilai rataan target strength (TSc) individu ikan pada transek II masing-masing
sebesar -53.90 dB dan -52.12 dB.
Jumlah ikan yang terdeteksi di sub area transek III (muara sungsang)
sebesar ± 12.800 ekor. Jumlah ikan yang terdeteksi yang tertinggi di area transek
III sebesar ± 3.600 ekor dan jumlah ikan yang paling sedikit terdeteksi pada
interval kelas target strength -46 dB dan -40 dB sebesar 70-130 ekor. Nilai rataan
backscattering volume (Sv) dan nilai rataan target strength (TSc) individu ikan
pada transek III masing-masing sebesar -42.14 dB dan –51.00 dB.
Jumlah ikan yang terdeteksi di sub area transek IV (muara sungsang-upang
jaya) sebesar ± 13.600 ekor dengan jumlah ikan yang terdeteksi menunjukkan
nilai yang tidak berbeda secara signifikan dari kelas target strength -67 dB s.d -52
dB dengan rata-rata ikan yang terdeteksi sebesar 3.800 – 1.100 ekor. Jumlah ikan
yang terdeteksi yang tertinggi di area transek IV sebesar 27.41% atau setara ±
3.800 ekor terdapat pada kelas target strength -67 dB dan jumlah ikan yang paling
sedikit terdeteksi pada interval kelas target strength -43 dB s.d -40 dB sebesar 280
– 350 ekor. Nilai rataan backscattering volume (Sv) dan nilai rataan target
strength (TSc) individu ikan pada transek II masing-masing sebesar –45.81 dB
dan -49.19 dB.
Dari keempat sub area estuari musi, diperoleh bahwa jumlah ikan yang
paling banyak terdapat pada sub area transek IV (muara sungsang-upang jaya) dan
jumlah ikan yang paling sedikit terdapat di bagian muara sungai pada sub area
transek II (Upang Jaya-Muara Upang). Dilihat dari struktur komunitas ikan
berdasarkan ukuran panjang ikan diperoleh data bahwa jenis ikan yang terdapat
pada sub area transek IV (muara sungsang-upang jaya) memiliki ukuran yang
lebih besar dibandingkan sub area lain, sedangkan di sub area lainnya ( I – III)
walaupun jumlah ikan yang terdeteksi memiliki struktur kelompok ukuran
panjang ikan yang terdeteksi tidak berbeda nyata dilihat dari nilai Sv dan TS.
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Gambar 9. Jumlah ikan yang terdeteksi di estuari Sungai Musi, Sumsel.Mei 2011
Densitas Area
Analisis lebih lanjut dalam pendugaan stok ikan di estuari Sungai Musi,
diperoleh nilai kepadatan ikan dalam satuan luas area (densitas area). Perhitungan
nilai densitas area diperoleh dari jumlah ikan yang terdeteksi dengan nilai area
back scattering strength (σ).
Nilai densitas area secara spasial pada sub area transek I (palembangupang jaya) diperoleh rata-rata kepadatan ikan sebesar ± 11 ekor/m2. Densitas
area ikan yang terendah sebesar ± 2 ekor/m2 yang terdapat pada ESDU 18 dan
densitas tertinggi terdapat pada ESDU 9 sebesar ± 31 ekor/m2. Secara umum dari
19 ESDU di sub area I, densitas area ikan yang berkisar 10 - 20 ekor/m2 yang
terdapat pada bagian aliran anak sungai (tributary channel) dan banyak terdapat
vegetasi perairan.
Sub area transek II yang meliputi Upang Jaya sampai muara di Selat
Bangka diperoleh nilai rata-rata kepadatan area ikan sebesar ±

18 ekor/m2.

Panjang transek di sub area yang meliputi 21 ESDU diperoleh nilai densitas
terendah sebesar ± 3 ekor/m2 dan densitas tertinggi sebesar ± 49 ekor/m2 masingmasing terdapat pada ESDU 3 dan 14. Sebaran spasial densitas area ikan di sub
area ini terlihat fluktuasi yang diduga disebabkan faktor perubahan tinggi muka
air akibat pasang surut.
Sub area transek III yang terdapat di muara Sungsang di Selat Bangka
diperoleh nilai rata-rata kepadatan area ikan sebesar ± 32 ekor/m2. Panjang
transek di sub area yang meliputi 15 ESDU diperoleh nilai densitas terendah
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sebesar ± 1 ekor/m2 dan densitas tertinggi sebesar ± 90 ekor/m2 masing-masing
terdapat pada ESDU 13 dan 8. Sebaran spasial densitas area ikan di sub area ini
memperlihatkan bahwa densitas ikan di muara lebih tinggi dibandingkan dengan
densitas ikan di bagian dalam sungai. Sedangkan nilai densitas ikan tepat di
ESDU 13 yang merupakan densitas terendah yang merupakan mulut muara sungai
yang dipengaruhi oleh aliran transport sediment akibat pasang surut dari sungai
musi sehingga mempengaruhi ketersediaan habitat yang disukai oleh ikan.
Nilai densitas area secara spasial pada sub area transek IV (muara
sungsang-upang jaya) diperoleh rata-rata kepadatan ikan sebesar ± 30 ekor/m2.
Densitas area ikan yang terendah sebesar ± 4 ekor/m2 yang terdapat pada ESDU
14 , sedangkan densitas tertinggi terdapat pada ESDU 17 sebesar ± 88 ekor/m 2.
Secara umum dari 22 ESDU di sub area IV, densitas area ikan yang berkisar 10 30 ekor/m2 banyak terdapat pada ESDU 1 -16 ke arah Upang Jaya . Sedangkan
densitas ikan yang tinggi banyak terdapat di bagian muara sungai Sungsang. Dari
hasil perhitungan nilai densitas area rata-rata, diperoleh nilai densitas di sub area
III dan IV memiliki nilai densitas yang tidak berbeda nyata, lebih tinggi
dibandingkan dengan sub area I dan II.

Gambar 10. Densitas area ikan di estuari Sungai Musi, Sumsel, Mei 2011
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Biomass Ikan
Analisa lebih lanjut untuk memperoleh estimasi kelimpahan ikan dalam
satuan bobot, diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Sub area transek I (palembang-upang jaya) diperoleh rata-rata kepadatan
ikan sebesar ± 570 kg/ha dengan nilai kepadatan terendah sebesar 10
kg/ha dan nilai kepadatan tertinggi sebesar 1.250 kg/ha.
2. Sub area transek II (upang jaya – muara upang) diperoleh rata-rata
kepadatan ikan sebesar ± 570 kg/ha dengan nilai kepadatan terendah
sebesar 70 kg/ha dan nilai kepadatan tertinggi sebesar 2.200 kg/ha.
3. Sub area transek III (muara musi) diperoleh rata-rata kepadatan ikan
sebesar ± 920 kg/ha dengan nilai kepadatan terendah sebesar ± 10 kg/ha
dan nilai kepadatan tertinggi sebesar 3.500 kg/ha.
4. Sub area transek IV (sungsang-upang jaya) diperoleh rata-rata kepadatan
ikan sebesar ± 420 kg/ha dengan nilai kepadatan terendah kurang dari 10
kg/ha dan nilai kepadatan tertinggi sebesar 2.700 kg/ha.
Untuk menghitung biomass di das musi, maka total sapuan area (swept
area) dibagi menjadi 2 wilayah yaitu estuari musi yang merupakan bagian dari
selat bangka serta das musi bagian hilir.
Analisis spasial luasan estuari musi diperoleh luasan daerah survey akustik
seluas 13.710 hektar. Nilai rata-rata dari wilayah das musi yang meliputi sub area
transek I,II dan IV diperoleh nilai rata-rata kepadatan ikan sebesar 520 kg/ha,
sehingga dapat dihitung estimasi biomass ikan di das musi bagian hilir sebesar ±
7.060 ton.
Luasan sapuan area di bagian estuari musi diperoleh luasan sebesar ±
14.990 hektar, sehingga dengan nilai densitas sebesar 920 kg/ha diperoleh nilai
estimasi biomass ikan di estuari musi sebesar ± 13.820 ton.
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Gambar 11. Biomassa di estuari Sungai Musi, Sumsel, Mei 2011

Gambar 12. Sebaran Biomassa di estuari Sungai Musi, Sumsel, Mei 2011
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RAWA BANJIRAN LUBUK LAMPAM
Survey trip I bulan maret
Perairan rawa banjiran di Sumatera Selatan memiliki potensi perikanan
yang telah dikelola sejak lama sebagai salah satu andalan sektor perikanan
terutama di Kabupaten OKI. Salah satu wilayah perikanan rawa banjiran terletak
di Lubuk Lampam, Sungai Lempuing OKI. Model pengelolaan perikanan rawa
banjiran di daerah ini, nelayan menggunakan jenis alat tangkap perangkap (trap)
yang memberikan hasil tangkapan yang besar dibandingkan dengan alat tangkap
jenis lain.
Pendugaan stok ikan di perairan rawa banjiran Lubuk Lampam telah lama
dilakukan oleh BRPPU pada pertengahan tahun 1990-an. Oleh karena itu perlu
dilakukan pendugaan stok kembali untuk melihat sejauh mana perubahan stok dan
biomass ikan di daerah tersebut. Pengambilan data akustik menggunakan Simrad
ES-120C menggunakan kapal nelayan dengan metode mobile downlooking aspect
yang dimulai dari Desa Pedamaran sampai Suaka Pasik Haji dengan panjang
transek ± 19 km.
Analisis data akustik menggunakan metode sv/ts scaling untuk pendugaan
biomass ikan di perairan yang diduga memiliki kepadatan yang masih tinggi.
Pengaturan parameter akustik selama pengambilan data sama dengan pengaturan
parameter pengambilan data di estuari Sungai Musi. Deskripsi spasial data akustik
di rawa banjiran Lubuk Lampam menggunakan interval ESDU ± 1 km yang
terbagi dalam 19 ESDU.

Jumlah ikan yang terdeteksi
Jumlah ikan yang terdeteksi di rawa banjiran lubuk lampam sebanyak ±
27.100 ekor yang terbagi dalam 10 kelas target strength. Jumlah ikan pada kelas
target strength -67 dB memiliki persentase deteksi yang paling besar sebanyak ±
15.000 ekor (54%). Kelas target strength -64 dB s.d –61 dB terdeteksi sebesar
masing-masing ± 6.500 ekor (24%) dan 2.900 ekor (10.61%). Sedangkan untuk
kelas target strength -58 dB s.d -40 dB terdeteksi sebesar ± 3.000 ekor (11%)
dengan deteksi masing-masing kelas target strength sekitar 1-5%. Nilai rataan Sv
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dan TS di rawa banjiran lubuk lampam tercatat masing-masing sebesar -44.55 dB
dan -54.81 dB.

Gambar 13. Distribusi frekuensi target strength ikan tiap inverval kelas

Analisis spasial deteksi ikan untuk 19 ESDU di rawa banjiran lubuk
lampam memperlihatkan bahwa jumlah ikan yang terdeteksi lebih dari 500 ekor
kecuali pada ESDU 3 yang memiliki deteksi ikan yang paling rendah. Hal ini
diduga bahwa pada daerah tersebut kedalaman perairan sangat dangkal sekitar 1-2
meter yang menyebabkan deteksi ikan secara vertikal tidak optimal dilakukan
karena ikan banyak terdapat di pinggir sungai yang banyak terdapat vegetasi air
seperti eceng gondok dan rumput-rumputan.
Nilai rata-rata ikan yang terdeteksi di rawa banjiran lubuk lampam sebesar
± 1.400 ekor dengan jumlah ikan tertinggi tercatat sebesar ± 2.300-2.700 ekor
yang terdapat di lubuk lampam. Yang menjadi perhatian menarik bahwa pada
ESDU 14-19 yang merupakan daerah reservat (sarang ular dan pakis haji), jumlah
ikan yang terdeteksi hanya berkisar 700-600 ekor lebih rendah dibandingkan
dengan daerah yang tidak dijadikan reservat. Hal ini patut menjadi perhatian
utama bahwa keberadaan daerah reservate yang sejak dulu diharapkan menjadi
habitat bagi pertumbuhan ikan, sejalan dengan waktu menurun produktivitasnya.
Dapat diduga bahwa perubahan tataguna lahan di bagian hulu seperti perubahan
hutan primer menjadi perkebunan sawit dan perluasan lebar sungai untuk
meningkatkan debit air yang mengalir menyebabkan hilangnya habitat ikan untuk
memijah dan berkembangbiak.
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Gambar 14. Jumlah ikan yang terdeteksi di rawa banjiran Lubuk Lampam,
Sumsel.

Densitas Area
Densitas area ikan di rawa banjiran lubuk lampam, diperoleh nilai rata-rata
sebesar ± 7 ekor/m2. Densitas area ikan yang tinggi berkisar antara 10-20 ekor/m2
terdapat pada bagian sungai yang terdapat area rawa banjiran yang luas yang
diusahakan oleh nelayan sebagai usaha perikanan tangkap. Hal ini menguatkan
fakta bahwa daerah yang menjadi usaha perikanan rawa banjiran masih
menunjukkan densitas yang tinggi. Selain itu densitas yang tinggi terdapat pada
daerah reservate Pakis Haji berkisar 10-12 ekor/m2, sedangkan pada daerah
reservate sarang ular densitas area ikan hanya berkisar di bawah 6 ekor/m2.

Gambar 15. Densitas area ikan di rawa banjiran Lubuk Lampam, Sumsel.
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Densitas Volume
Densitas volume ikan di rawa banjiran lubuk lampam diperoleh nilai
densitas volume sebesar 7 ekor/m3, dengan densitas tertinggi tercatat sebesar 16
ekor/m3. Analisis secara spasial densitas volume ikan di rawa banjiran lubuk
lampam diperoleh nilai densitas yang tinggi tidak saja pada daerah reservate pakis
haji namun juga terdapat pada daerah lain seperti yang terdapat pada ESDU 9-12.
Nilai densitas volume ikan secara umum berkisar antara 4-10 ekor/m3. Perbedaan
trend densitas area dan densitas volume di rawa banjiran lubuk lampam dapat
dijelaskan bahwa, kondisi lebar sungai yang kecil mengakibatkan tingginya
densitas volume ikan secara spasial. Namun dalam satuan densitas area ikan
cenderung banyak terdapat di pinggir sungai yang banyak terdapat vegetasi air
seperti eceng gondok dan rumput-rumputan yang mengakibatkan densitas area
secara spasial kurang optimal menjelaskan kondisi stok di tipe perairan rawa
banjiran lubuk lampam.
Perbandingan densitas ikan di estuari musi dan rawa banjiran lubuk
lampam menunjukkan densitas ikan di estuari musi lebih tinggi di bandingkan
dengan tipe perairan rawa banjiran. Namun dilihat dari luasan perairan untuk
perhitungan biomass ikan maka nilai pendugaan biomass rawa banjiran akan
memberikan hasil yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan data penunjang dalam
memperoleh pendekatan nilai biomass ikan di perairan rawa banjiran untuk
menjaga akurasi hasil pendugaan status stok terkini untuk dibandingkan dengan
status stok perikanan rawa banjiran pada tahun 1990-an.

Gambar 16. Densitas volume ikan di rawa banjiran Lubuk Lampam,
Sumsel.
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Survey trip II bulan mei 2011
RAWA BANJIRAN LUBUK LAMPAM
Jumlah ikan yang terdeteksi
Jumlah ikan yang terdeteksi di rawa banjiran lubuk lampam sebanyak ±
10.100 ekor yang terbagi dalam 10 kelas target strength. Jumlah ikan pada kelas
target strength -67 dB memiliki persentase deteksi yang paling besar sebanyak ±
5.400 ekor (52.78%). Kelas target strength -64 dB s.d –61 dB terdeteksi sebesar
masing-masing ± 1.800 ekor (17.32%) dan 750 ekor (7.37%). Sedangkan untuk
kelas target strength -58 dB s.d -40 dB terdeteksi sebesar ± 2.300 ekor (22.52%)
dengan deteksi masing-masing kelas target strength sekitar 1-5%. Nilai rataan Sv
dan TS di rawa banjiran lubuk lampam tercatat masing-masing sebesar -39.52 dB
dan -49.87 dB.

Gambar 17. Distribusi frekuensi target strength ikan tiap inverval kelas, Mei 2011

Analisis spasial deteksi ikan untuk 20 ESDU di rawa banjiran lubuk
lampam memperlihatkan bahwa jumlah ikan yang terdeteksi berkisar antara 150 750 ekor kecuali pada ESDU 9 dan ESDU 19 yang dekat dengan pemukiman dan
tempat pengolahan kayu (sawmill) yang memiliki deteksi ikan yang paling
rendah. Hal ini diduga bahwa pada daerah tersebut kedalaman perairan sangat
dangkal sekitar 1-2 meter dan kondisi perairan yang sudah dipengaruhi oleh
limbah rumah tangga dan industri pengolahan kayu.
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Nilai rata-rata ikan yang terdeteksi di rawa banjiran lubuk lampam sebesar
± 500 ekor dengan jumlah ikan tertinggi tercatat sebesar ± 900 ekor yang terdapat
ESDU 5. Secara keseluruhan jumlah ikan yang terdeteksi di rawa banjiran, lubuk
lampam berkisar 300-500 ekor per satuan ESDU. Jumlah tersebut lebih rendah
dibandingkan dengan data pengambilan pada bulan maret 2011. Penurunan
jumlah ikan yang terdeteksi disebabkan oleh pola tingkah laku ikan yang
cenderung berada di pinggir sungai pada siang hari.

Gambar 18. Jumlah ikan terdeteksi di rawa banjiran Lubuk Lampam,
Sumsel, Mei 2011

Densitas Area
Densitas area ikan di rawa banjiran lubuk lampam, diperoleh nilai rata-rata
sebesar ± 50 ekor/m2. Densitas area ikan yang tinggi terdapat pada ESDU 4-5
(reservate sarang ular) yang berkisar antara 50 – 100 ekor/m2. Selain itu densitas
yang tinggi terdapat pada ESDU 13-14 berkisar 70 – 90 ekor/m2, sedangkan
secara keseluruhan nilai densitas area ikan berkisar antara 25 – 100 ekor/m2,
kecuali di bagian sungai yang terletak dengan desa pedamaran nilai densitas area
ikan berkisar antara 15 – 40 ekor/m2.
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Gambar 19. Densitas area ikan di rawa banjiran Lubuk Lampam, Sumsel,
Mei 2011

Biomass Ikan
Analisa lebih lanjut untuk memperoleh estimasi kelimpahan ikan dalam
satuan bobot, diperoleh nilai rata rata kepadatan ikan sebesar 400 kg/ha dengan
nilai kepadatan terendah sebesar 10 kg/ha, dan kepadatan tertinggi sebesar 1.800
kg/ha. Lebar sungai diwilayah rawa banjiran lubuk lampam berkisar antara 10 –
20 meter, sehingga estimasi luasan sapuan area survey akustik diperoleh sebesar ±
40 hektar. Sehingga estimasi biomass di rawa banjiran pada survey akustik bulan
mei diestimasi sebesar 16.000 kg.

57

Gambar 20. Biomassa Ikan Lubuk Lampam Mei 2011

Uji Target Strengh
Pengkajian stok ikan rawa banjiran menggunakan metode holistik, salah
satunya dengan survey akustik akan memberikan data dan informasi mengenai
kelimpahan dan biomass ikan dalam skala spasial dan temporal yang luas. Untuk
memperoleh data pendugaan stok ikan dengan derajat akurasi yang relatif tinggi,
maka diperlukan data dan informasi pendukung berupa parameter-parameter
deskriptor akustik ikan yang terdapat di suatu perairan.
Parameter deskriptor akustik yang sangat penting dalam pendugaan
biomass salah satunya adalah target strength. Besaran target strength dapat
merepresentasikan perbedaan ukuran morfometrik ikan. Oleh karena itu
diperlukan suatu formula spesifik yang dapat menjelaskan hubungan antara
parameter akustik dan parameter biologi ikan.
Tujuan pelaksanaan survey ini adalah :
a. Melakukan pengukuran morfometrik beberapa spesies indicator di rawa
banjiran lubuk lampam.
b. Melakukan pengukuran target strength beberapa ikan rawa banjiran lubuk
lampam

Penelitian dilakukan di rawa banjiran lubuk lampam, Sungai Lempuing
Sumsel. Jenis ikan yang digunakan sebagai sampel pengukuran target strength
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yaitu ikan tambakan/tambakan (Helostoma temminkii

Cuvier, 1829) dan ikan

gabus (Channa striata Bloch, 1793). Peralatan akustik yang digunakan yaitu
Simrad EY-60 dengan frekuensi 120 kHz (ES 120-7C) dengan pulse duration
0.128 ms. Pengukuran target strength dilakukan dengan menginsonifikasi ikan
target dalam jaring (net), menggunakan metode lateral aspect. Pengukuran
morfometrik ikan target dilakukan untuk memperoleh data panjang total, bobot
ikan, tinggi ikan dan panjang swimbladder dan parameter reproduksi (Tingkat
Kematangan Gonad, Bobot Gonad, Jenis Kelamin Ikan).
Analisis hubungan parameter morfometrik dan target strength ikan
dilakukan untuk memperoleh formula hubungan Panjang ikan (L) dan Target
Strength Ikan (TS) secara spesifik untuk masing-masing ikan target/sampel.

a. Ikan Tambakan/Tembakang (Helostoma temminkii Cuvier, 1829)
Ikan tambakan atau dikenal di rawa banjiran lubuk lampam sebagai
ikan tembakang merupakan jenis ikan benthopelagic dan potamodromous,
yang menyukai perairan tenang dan kaya akan oksigen yang disediakan
oleh vegetasi perairan dan proses difusi oksigen ke badan peraian.
Ikan tambakan yang digunakan dalam percobaan akustik berjumlah
31 ekor ikan dengan panjang yang berbeda, berkisar antara 11.10 – 24. 90
cm dan interval bobot ikan antara 29 – 330 gram. Menurut referensi dari
www.fishbase.org, ikan tembakang tercatat memiliki panjang maksimum
hingga 30 cm.
Hubungan panjang-berat ikan tambakan dalam percobaan akustik
ini, diperoleh koefisien determinasi sebesar 0.9732 dengan nilai intercept,
a = 0.0129 dan koefisien regresi b = 3.1175 yang dihasilkan dari
persamaan logistik antara panjang dan berat ikan.
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Gambar 21. Hubungan Panjang Berat Ikan tembakang
Hasil analisis nilai target strength ikan tembakang untuk 31 sampel
ukuran ikan diperoleh nilai rataan target strength ikan sebesar -55.44 ±
2.42 dB dengan masing-masing nilai rataan untuk setiap sampel ukuran
ikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Nilai Panjang total dan target strength ikan tembakang
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Panjang
(cm)
11.10
12.40
13.90
14.00
15.00
15.20
15.40
15.50
15.80
16.40
16.40
16.40
16.40
16.50
17.10

TS
(dB)
-59.07
-59.27
-58.51
-59.12
-58.94
-57.51
-58.20
-57.95
-55.28
-59.29
-58.42
-57.26
-55.42
-57.62
-52.43

No
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Panjang
(cm)
17.50
17.60
17.80
17.90
18.30
18.50
19.10
19.10
19.20
19.20
19.80
20.30
20.60
22.60
23.50
24.90

TS
(dB)
-53.30
-57.23
-55.98
-56.83
-56.90
-55.32
-56.08
-57.43
-53.15
-55.73
-55.39
-54.61
-49.50
-53.28
-53.38
-53.27

Hubungan linier persamaan matematik antara nilai rataan target strength
dan panjang ikan diperoleh dengan mengkonversi nilai panjang ikan dalam
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besaran logaritmik. Persamaan regresi linier hubungan TS dan log L diperoleh
nilai koefisien determinasi sebesar 0.5236 dengan nilai intercept sebesar 23.222
dan koefisien regresi sebesar -84.919.
-35,00
-40,00

y = 23,222x - 84,919
R² = 0,5236

TS (dB)

-45,00
-50,00
-55,00
-60,00
-65,00
1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

log L

Gambar 22. Hubungan antara TS dan Log L
Penyelesaian persamaan Foote dan nilai rataan C ikan tembakang untuk
interval panjang 11.10 – 24.90 cm diperoleh formula :
TSlateral

= 20 log L – 88.91

…………………………(15)

b. Ikan Gabus (Channa striata Bloch, 1793)
Ikan gabus merupakan salah satu ikan yang memiliki kelimpahan
yang tinggi di rawa banjiran lubuk lampam dan merupakan komoditas ikan
yang bernilai ekonomis. Ikan ini termasuk ikan benthopelagic dan tercatat
mengalami pertumbuhan 1.4 – 4.4 cm /tahun. Panjang maksimum ikan
gabus dapat mencapai 100 cm dengan kisaran rata-rata sebesar 61 cm
(www.fishbase.org).
Sampel ikan gabus yang digunakan dalam percobaan ini berjumlah
30 ekor dengan interval panjang total 21.20 – 54.60 dengan rata-rata
panjang 33.12 cm. Bobot ikan berkisar 70 – 1372 gram dengan rata-rata
397.17 gram. Hubungan panjang berat ikan gabus diperoleh nilai koefisien
determinasi sebesar 0.9847 dengan nilai intercept a = 0.0032 dan koefisien
regresi sebesar 3.262.

61

1600

y = 0,0032x3,262
R² = 0,9847

1400

Berat (gram)

1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Panjang (cm)

Gambar 23. Hubungan Panjang Berat Ikan Gabus
Hasil analisis nilai target strength ikan gabus untuk 30 sampel ukuran ikan
diperoleh nilai rataan target strength ikan sebesar -56.19 ± 2.42 dB dengan
masing-masing nilai rataan untuk setiap sampel ukuran ikan dapat dilihat pada
tabel di bawah.

Tabel 5. Nilai Panjang total dan target strength ikan gabus
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Panjang
(cm)
21.20
23.80
24.00
24.10
24.70
24.80
25.60
25.80
25.90
26.00
26.20
27.30
27.50
28.10
29.00

TS
(dB)
-59.6
-59.4
-59.7
-59.5
-58.6
-58.8
-59.1
-58.7
-58.4
-59.1
-58.9
-58.1
-56.9
-58.3
-58.2

No
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Panjang
(cm)
30.30
30.60
31.30
33.00
33.20
33.40
36.00
38.20
44.50
45.60
46.90
47.50
51.20
53.40
54.60

TS (dB)
-57.1
-53.9
-57.9
-57.1
-57.0
-51.3
-57.5
-56.8
-55.4
-54.7
-55.4
-55.6
-49.7
-54.8
-55.2
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Persamaan regresi linier hubungan TS dan log L diperoleh nilai koefisien
determinasi sebesar 0.575 dengan nilai intercept sebesar 15.329 dan koefisien
regresi sebesar -80.06.
-47,0

TS (dB)

-50,0
-53,0
-56,0
y = 15,329x - 80,06
R² = 0,575

-59,0
-62,0
-65,0
1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

log L

Gambar 24. Hubungan TS dan Log L
Penyelesaian persamaan Foote dan nilai rataan C ikan gabus untuk interval
panjang 21.20 - 54.60 cm diperoleh formula :
= 20 log L – 73.04

TSlateral

…………………………(16)

10.2 Keanekaragaman jenis ikan
Sampling biota ikan
Pengambilan contoh ikan dilakukan dengan menggunakan trawl nelayan
setempat (wilayah Sunsang dan sekitarnya). Trawling dilakukan sebanyak 6 titik,
di mana 3 titik dilakukan dari Muara Sungai Musi hingga ke arah laut (Selat
Bangka) dan 3 titik lainnya dari muara menuju ke arah sungai hingga Delta
Upang. Trawling 1 dan 6 dilakukan dengan menggunakan trawl udang, yaitu
sejenis bottom trawl.

Adapun trawling lainnya dengan menggunakan trawl

sejenis tetapi dengan mesh size yang lebi besar.

Untuk menentukan lokasi

penangkapan, ditentukan berdasarkan informasi akustik yaitu data kedalaman
perairan dan kerapatan obyek yang diduga sebagai ikan/biota air, disamping
pertimbangan keselamatan dan arus lalu lintas pelayaran di lokasi studi. Pada saat
pengoperasian, trawl ditarik dengan kapal selama kurang lebih 1 jam dengan
kecepatan 3 knot.

Saat trawl on board semua sampel ditimbang (termasuk
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sampah), kemudian dilakukan penyortiran khusus untuk semua hewan air yang
tertangkap (ikan, udang, kepiting, moluska, ular, dll.).

Setelah itu dilakukan

pengidentifikasian secara cepat di lapangan dengan beberapa buku identifikasi
(Kottelat et al., 1993; Allen, 2000, Paysan, 1991). Ikan/biota air yang tertangkap
dicatat jenis dan jumlahnya.
Hasil tangkapan dan struktur komunitas
Berdasarkan hasil tangkapan, tercatat sekitar 74 spesies, dengan jumlah
taksa antar lokasi trawling bervariasi antar stasiun (Tabel 6).
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Tabel 6. Komposisi hasil tangkapan dengan alat tangkap trawl di perairan
estuarine Sungai Musi
No

Nama Spesies
1 Arius thalasinus
2 Arius sp. (mgkn thalasinus???)
3 Johnius trachycephalus
4 Johnius amblycephalus
5 Johnius coitor
6 Setipinna tenufilis
7 Setipinna breviceps
8 Lepturacanthus savala
9 Cynoglosus cynoglossus
10 Synaptura sp.
11 Penaeus monodon
12 Penaeus sp.1
13 Penaeus sp.2
14 Hemiscyllum sp
15 Harpodon translucent
16 Loligo sp.
17 Muraenesox sp.
18 Coilia macroganthus
19 Euletheronema tetradactylum
20 Polynemus dubius
21 Dasyatis sp.
22 Raja sp.
23 Ikan lepu (Scorpaenidae)
24 Kepiting-1 (Charybdis)
25 Kepiting-2 (…)
26 Diodon sp.
27 Plotosus lineatus
28 Fistularia
29 Chirocentrus dorab
30 Arius venosus
31 Lutjanus ehrenbergii
32 Lutjanus argentimaculatus
33 Sphyrna jello
34 Stolephorus indicus
35 Leiognathus bindus
36 Pomadasys kaakan
37 Diodon sp.
38 Glossogobius giuris
39 Cychlocheilichthys enoplos
40 Belodondichthys dinema

Trawl-1 Trawl-2 Trawl-3 Trawl-4 Trawl-5 Trawl-6
241
1
10
130
2
112
95
39
2
36
331
28
3
3
12
3
2
1
25
18
245
2
9
5
14
9
1
5
101
57
23
9
24
5
2
2
2
1
8
10
5
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
322
559
2410
1
1
1
2
1
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Lanjutan Tabel 1. Hasil komposisi tangkapan
No
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Nama Spesies
Pangasius nasutus
Kryptopterus sp.
Tetraodon sp.
Brachyambliopsis caecus
Juvenil Kryptoterus
Stigmatogobius sp.
Juvenil (Bagridae/Hemibagrus??)
Udang drago
Macrobrachium rosenbergii
Penaues sp.3
Pangasius polyuranodon
Arius sp. (dukang)
Mystus gulio
Kryptopterus apogon (belut tulang)
Pangasius sp. (juvenil)
Hemibagrus nemurus
Typlacherus cacus (lidah)
Bagroides melapterus
Cynoglossus ps.
Himantura uarnak
Siamis
Udang jerengkek
Udang pepeh
Plotosus canius
Arius argyropleuron
Ambassis nalua
Parambassis wolfii
Otolithes ruber??
Mastacembelus erythrotaenia
Bagroides micronadus
Kryptopterus schilbeides
Kruptopterus hexpterus
Eleotris sp.
Pseudogobiopsis sp.
Jumlah individu
Jumlah taksa
Keragaman
Keseragaman
Dominansi

Trawl-1 Trawl-2 Trawl-3 Trawl-4 Trawl-5 Trawl-6
1
5
16
1
10
1
1
10
53
19
1
4
10
3
177
141
10
1
6
3
557
2
14
2
1
2
1
1
50
1
1
6
3
3
1
12
2
2
9
1
6
22
3
35
1
1
1080
345
2980
558
302
893
29
10
5
21
22
20
2.31908 0.34285 0.50851 1.42326 1.68718 1.40809
0.68871 0.1489 0.31595 0.46748 0.54583 0.47003
0.14117 0.87285 0.68923 0.39328 0.36766 0.42071
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Hasil analisis struktur komunitas diperlihatkan pada Gambar 25 dan 26
Jumlah spesies dan individu tertangkap
Stasiun-1 memiliki jumlah spesies terbanyak, sementara stasiun 3
memperlihatkan jumlah individu yang tertangkap paling tinggi.

Pada lokasi

trawl-1, trawl yan digunakan adalah pukat uadang dengan mesh size lebih kecil,
sedangkan stasiun 2 hingga 5 menggunakan mesh size yang lebih besar. Stasiun 6
yang berada di dekat Upang kembali menggunakan jaring yang pertama. Dengan
demikian hasilnya bervariasi. Hal lain yang berpengaruh adalah kondisi habitat.

35
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Jumlah individu ikan
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Gambar 25. Kelimpahan dan jumlah aksa ikan yang tekumpul pada setiap lokasi
trawling

Berdasarkan jumlah spesies dan beberapa parameter struktur komunitas,
secara umum bahwa jenis ikan yang ada memiliki keanekaragaman yang rendah
hingga sedang. Keragaman yang rendah diikuti dengan tingkat dominansi yang
tinggi seperti diperlihatkan pada stasiun 3. Pada stasiun ini, hasil tangkapan
didominasi oleh jenis ikan petek (Leiognathus bindus) yang memiliki pergerakan
bergerombol (schooling)

67

1.0
Keragaman (H')
Keseragaman (J)
Dominansi (c)

2.0

0.8

1.5

0.6

1.0

0.4

0.5

0.2

0.0

Dominansi (c)

Keragaman (H'); Keseragaman (J)

2.5

0.0
Trawl-1

Trawl-2

Trawl-3

Trawl-4

Trawl-5

Trawl-6

Lokasi

Gambar 26. Struktur komunitas ikan berdasarkan indeks biotik (keragaman,
keseragaman, dan dominansi) pada setiap stasiun

10.3 Keanekaragaman larva
Kehidupan ikan pertama kali dimulai pada fase larva, dimana fase ini
organ tubuh ikan masih belum terbentuk secara sempurna. Pada fase ini
pergerakan larva masih sangat lemah dan sangat tergantung dengan pergerakan
arus. Makanan yang dimakan pada umur 0-3 hari masih tergantung pada kuning
telur yang dikandungnya berfungsi sebagai sumber makanannya. Setelah kuning
telur habis larva selanjutnya akan memakan fitoplankton dan zooplankton. Ukuran
larva sangat kecil (mikroskopis), transparan dan bentuk tubuh masih sulit
dibedakan dengan ukuran dewasa.
Keberadaan larva didalam perairan sangat penting, sebagai suksesor atau
menggantikan peran ikan-ikan dewasa dimasa mendatang. Jika pertumbuhan dan
perkembangan larva ikan terganggu atau lambat maka dapat menyebabkan
produksi ikan menurun. Menurut Smith (1972) dalam Sediadi dan Sidabutar
(1994) bahwa penelitian telur dan larva ikan sangat efektif untuk mengetahui
perubahan relatif biomasa pemijahan (spawning biomassa). Walaupun se-ekor
ikan dalam memijah dapat menghasilkan ribuan bahkan jutaan telur, namun pada
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perkembangannya tidak semua telur yang menetas bahkan ketika mencapai
dewasa hanya tinggal beberapa puluh ekor yang mampu bertahan.
Menurut Mchugh (1967) dalam Bergan et al (2002) sebagian besar ikanikan yang ditemukan di etuaria melakukan pemijahan di laut. Spesies laut
memanfaatkan estuaria sebagai daerah pengasuhan khususnya setelah ikan
berpijah. Larva ikan estuaria di daerah temperate dan subtropik cenderung
mencapai puncak kelimpahan pada musim semi, panas dan musim gugur dan
kelimpahan yang paling sedikit pada musim dingin Neira & Potter, 1994). Untuk
estuaria di daerah tropik bahwa kelimpahan relatif larva ikan sebagian besar
dipengaruhii oleh salinitas dan pasokan air tawar. Demikian pula, di daerah
estuaria tropik wilayah lainnya, menunjukkan dampak pasokan air tawar terhadap
komunitas ichthyofaunal (Morais and Morais, 1994).
Ekosistem estuaria berfungsi sebagai nursery ground dan spawning
ground. Sehingga banyak ikan-ikan laut atau tawar yang bermigrasi memasuki
perairan estuaria untuk memijah atau membesarkan larva. Hal ini disebabkan
kandungan nutrien estuaria yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan
makanan bagi larva ikan. Studi mengenai larva ikan secara komprehensif belum
banyak dilakukan, sehingga informasi dan data mengenai larva ikan masih sangat
sedikit. Informasi ini sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan pengelolaan
sumberdaya perikanan di estuaria.

Sebaran dan Komposisi Jenis
Jumlah jenis meroplankton yang dijumpai pada estuaria sungai Musi
cukup beragam. Hasil identifikasi di estuaria sungai Musi ditemukan 13 famili
meroplankton dengan komposisi yang berbeda masing-masing stasiun (Tabel 7).
Jumlah famili meroplankton yang tertinggi dijumpai pada stasiun 1 (10 famili)
dan terendah pada stasiun 3 (4 famili). Gobiidae dan Chirocentridae merupakan
famili yang memiliki sebaran yang luas, dimana dapat ditemukan diseluruh
stasiun penelitian. Sedangkan sebanyak 11 famili meroplankton hanya ditemukan
di satu atau dua stasiun saja dan tidak ditemukan pada stasiun lainnya.
Berdasarkan data diatas, luasnya sebaran jenis Gobiidae dan Chirocentridae ini
disebabkan kemampuan adaptasi yang baik kelompok ini terhadap lingkungan
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estuaria dan kelompok ini banyak mendiami perairan estuaria di wilayah perairan
Indonesia.
Prianto et al (2010) menyatakan jumlah famili larva ikan di esturia sungai
Musi sebanyak 6 famili terdiri dari Gobiidae, Antennariidae, Scombridae,
Gonorynchidae, Schindleriidae dan Synodontidae. Sedangkan Raynie and Shaw
(1994) dalam Añorve (2003) menyatakan bahwa larva ikan di wilayah estuaria
dapat berasal dari perairan laut atau air tawar atau berasal dari estuaria itu sendiri.
Hasil pengamatan dilaboratorium di peroleh informasi bahwa beberapa jenis
meroplankton merupakan spesies laut yang melakukan pemijahan di estuaria.
Menurut Castro de and Bonecker (1996) jumlah jenis ichytoplankton di
estuaria Caete-Brazil 63 taxa dan 28 famili, jumlah ini lebih tinggi dari estuaria di
bagian utara Brazil yang terdiri dari 24 taxa dan 17 famili sedangkan menurut
Krishnamurthy and Jeysaleelam (1981) di estuaria di India ditemukan 195 taxa.
Menurut Dianthani (2003) dalam Prianto et al (2008) jumlah spesies pada estuaria
pada umumnya jauh lebih sedikit daripada yang mendiami habitat air tawar atau
air laut di dekatnya. Hal ini antara lain karena ketidakmampuan organisme air
tawar mentolerir kenaikan salinitas dan organisme air laut mampu mentolerir
penurunan salinitas.
Jumlah jenis meroplankton dipengaruhi oleh faktor fisika-kimia perairan
terutama salinitas perairan. Menurut Flores-Coto (1988), komposisi, kelimpahan
dan pola distribusi larva ikan di wilayah laguna disebabkan oleh pertukaran air
laut dan laguna. Sedangkan Tzeng et al. (1997) memberikan pandangan bahwa
variasi salinitas yang tinggi akan menyebabkan kekayaan jenis yang rendah dan
lebih mudah didominasi oleh jenis tertentu.
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Tabel 7. Jumlah famili dan sebaran meroplankton di estuaria Sungai Musi

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Famili
Clupeidae
Gobiidae
Cheilodactylidae
Monocanthidae
Gonorynchidae
Chirocentridae
Ambassidae
Blennidae
Cynoglossidae
Fistulariidae
Callionymidae
Synodontidae
Engraulidae

Genus
Gobiinae

Gonorynchus

Fistularia
Harpadon
Setipinna
Stolephorus
Eucrasicholina
Engraulis

Stasiun 1
*
*
*
*
*
*
*
*

Stasiun 2
*
*

Stasiun 3
*

*
*
*

*

*

*

*
*
*
*
*

*

*
*

Jika dilihat komposisi meroplakton berdasarkan musim, maka jumlah
famili yang tertinggi dijumpai pada bulan mei dan oktober masing-masing
sebanyak 7 famili, sedangkan yang terendah pada bulan juni sebanyak 3 famili.
Famili dengan sebaran temporal (musiman) yang luas adalah Gobiidae, dimana
ditemukan setiap bulan pengamatan. Berdasarkan data ini dapat ditelaah bahwa
famili Gobiidae memijah sepanjang tahun di estuaria sungai Musi (Tabel 8).
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Tabel 8. Jumlah famili dan sebaran temporal meroplankton di estuaria Sungai
Musi

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Famili
Clupeidae
Gobiidae
Cheilodactylidae
Monocanthidae
Gonorynchidae
Chirocentridae
Ambassidae
Blennidae
Cynoglossidae
Fistulariidae
Callionymidae
Synodontidae
Engraulidae

Genus
Gobiinae

Gonorynchus

Maret
*
*
*
*
*

Mei
*
*
*
*
*
*
*

Juni

Oktober

*

*
*
*

*

*
Fistularia
Harpadon
Setipinna
Stolephorus
Eucrasicholina
Engraulis

Kelimpahan Meroplankton
Kelimpahan meroplankton berkisar antara 9-46 ind/m3, dengan jumlah
yang tertinggi ditemukan di bulan mei dan terendah pada bulan juni (Gambar28).
Añorve (2003) menyatakan di estuaria Carribean kelimpahan larva tidak
ditunjukkan dengan baik melalui pola spasial dan nilai kelimpahannya bervariasi
dari 0-227 ind/100 m3 pada bulan Oktober. Jika dilihat perbandingan antara
estuaria sungai Musi dengan di estuaria Carribean maka kelimpahan
meroplankton di estuaria sungai Musi lebih tinggi.

*
*
*
*
*
*
*
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Gambar 27. Kelimpahan meroplankton setiap bulan pengamatan.
Pada Gambar 27 dapat dilihat kelimpahan meroplankton setiap bulan
pengamatan memiliki perbedaan yang mencolok. Pada bulan maret dan mei
memiliki kelimpahan yang tinggi (masing 45 dan 46 ind/m3) sedangkan dibulan
juni dan oktober memiliki kelimpahan yang lebih rendah (masing-masing 9 dan
15 ind/m3). Berdasarkan data ini dapat diduga bahwa puncak pemijahan ikan-ikan
di estuaria sungai Musi berlangsung pada bulan maret dan mei.

Gambar 28. Kelimpahan meroplankton masing-masing stasiun pengamatan.
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Pada gambar 28 dapat dilihat bahwa stasiun 1 memiliki kelimpahan ratarata yang tertinggi yaitu 65 ind/m3 dan terendah stasiun 3 ditemukan sebanyak (7
ind/m3). Tingginya kelimpahan di stasiun 1 diduga karena lokasi ini memiliki
habitat yang cocok untuk pemijahan dan pengasuhan larva ikan. Perbedaan
kelimpahan meroplankton setiap stasiun disebabkan faktor fisika-kimia perairan
yang berbeda-beda. Disamping itu, kondisi geomorfologi perairan juga
mempengaruhi kesuburan perairan. Secara tidak langsung kesuburan perairan
akan mempengaruhi kelimpahan meroplankon.
Variasi Ukuran Panjang Meroplankton
Variasi ukuran tergantung jenis dan stadia dari meroplankton itu sendiri.
Ukuran meroplankton yang tertangkap dengan menggunakan bongonet memiliki
kisaran panjang dan lebar yang bervariasi. Pada bulan maret ukuran meroplankton
terbesar yang tertangkap memiliki panjang total 8 mm dan lebar 1.5 mm yaitu
famili Clupeidae. Ukuran yang terkecil ditemukan pada famili Gobiidae dan
Cheilodactylidae masing-masing memiliki panjang 3 mm dan lebar 0.5 mm. Pada
bulan mei ukuran meroplankton yang terbesar ditemukan pada famili
Gonorynchidae dengan panjang 9 mm dan lebar 1 mm, sedangkan ukuran yang
terkecil pada famili Gobiidae dengan ukuran panjang 3 mm dan lebar 0.5 mm.
Selanjutnya pada bulan juli ukuran yang terbesar ditemukan pada famili
Chirocentridae dengan panjang 10 mm dan lebar 1 mm, sedangkan pada bulan
oktober famili yang terbesar adalah Eucrasicholina dengan panjang 4.5 mm dan
lebar 0.2 mm (Tabel 9).
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Tabel 9. Variasi ukuran meroplankton pada setiap bulan pengamatan

Famili

Genus

Clupeidae
Gobiidae

Gobiinae

Mei
Panjang
Lebar
(mm)
(mm)

8

1.5

8

0.5

3

0.5

3

0.5

3

0.5

3.5

0.5

4

5

0.5

0.6
0.5

1

2

0.5

9

1

3.2

0.3

8

1

3.5

0.5

4

0.5
4

0.3

2

0.8

Harpadon

4

0.2

Setipinna

4

0.2

3.5

0.2

Gonorynch
us

Chirocentridae
Ambassidae
Blennidae
Cynoglossidae

3

Oktober
Panjang
Lebar
(mm)
(mm)

3

Monocanthidae

Fistulariidae

Juli
Panjang
Lebar
(mm)
(mm)

3

Cheilodactylidae

Gonorynchidae

Maret
Panjang
Lebar
(mm)
(mm)

0.5

10

1

6

2

Fistularia

Callionymidae
Synodontidae

Engraulidae

Stolephorus
Eucrasichol
ina

4.5

0.2

Engraulis

3.5

0.3

10.4 Kajian Dampak Perubahan Iklim Global Terhadap Spesies Kunci

Perubahan iklim telah merubah musim penangkapan di estuari Sungai
musi dengan berubahnya musim penangkapan yaitu biasanya terjadi pada akhir
bulan Mei mundur menjadi akhir bulan september untuk estuari Sungai Musi dan
bulan Juli untuk perairan rawa banjiran Lubuk Lampam (Sungai Lempuing).
Belum terlihat adanya pengaruh iklim global terhadap pendapatan nelayan baik di
estuarin Sungai Musi maupun di perairan rawa banjiran
Hal yang jelas terlihat adalah dari segi pola reproduksi ikan-ikan dimana
pada tahun 2010 ikan rawa banjiran memijah terutama ikan gabus memijah
sepanjang tahun tetapi tidak ada puncak pemijahan sedangkan tahun 2011 tetap
memijah sepanjang tahun dan terjadi puncak pemijahan ikan gabus pada bulan
November. Begitu juga dengan ikan betok, tembakang dan ikan sepat siam tidak
ada puncak pemijahan pada tahun 2010 sedangkan tahun 2011 terjadi puncak
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pemijahan pada bulan November. Faktor penyebabnya adalah musim penghujan
yang lebih normal dibandingkan tahun 2010. Adanya musim kemarau yang
dimulai bulan Agustus sampai Oktober menyebabkan sebagian dari lebak-lebak di
Sungai Lempuing mengering. Pada awal November lebak-lebak yang mengering
ini tergenang air karena datangnya musim penghujan dan ini merupakan triger
bagi ikan-ikan untuk memijah secara bersamaan.
Untuk selanjutnya yang dibahas disini adalah pengaruh perubahan iklim
itu sendiri terhadap pola reproduksi ikan

spesies kunci yang hidup di perairan

rawa banjiran dan udang galah (Macrobrachium rosenbergii)
Aspek biologi spesies kunci
Rawa banjiran Sungai Lempuing (Lubuk Lampam dan Belanti)
1. Ikan gabus
Pengamatan TKG dilakukan terhadap Ikan gabus sebanyak 416 ekor yang
terdiri dari 89 ekor ikan jantan dan 343 ekor ikan betina dengan kisaran panjang
159 - 669 mm dan panjang rata-rata 314 mm untuk ikan betina sedangkan untuk
ikan jantan berkisar antara 195-560 mm dengan panjang rata-rata 337 mm (Tabel
9). Dari perbandingan jumlah ikan jantan yang tertangkap dengan ikan betina
terdapat perbedaan yang menyolok, hal ini dapat dikatakan hal yang biasa karena
ikan betina memijah sepanjang tahun dan lebih aktif mencari makan untuk proses
pematangan gonad.
Tabel 10. Jumlah ikan yang diamati TKG mulai dari bulan Maret sampai bulan
November 2011 di perairan rawa banjiran Lubuk Lampam dan Belanti
Bulan

Jantan

Betina

Jumlah

Maret

22

21

43

April

5

27

38

Mei

18

25

44

Juni

17

38

57

Juli

0

20

16

Agt

3

57

60

Sep

8

84

69

Okt

5

52

59

Nov

11

19

30

Jumlah

89

343

432
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Sebaran ukuran
Sampai bulan November 2011 ikan gabus yang didapat sebanyak 1691
ekor dengan dengan kisaran panjang 55-700 mm. Ukuran yang dapat dianalisis
dengan metode

Bhattacharya hanya sampai ukuran panjang 575 mm karena

ukuran yang lebih besar

tertangkap hanya

1-3 ekor sehingga tidak dapat

dianalisis dengan metode Bhattacharya.
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n = 1691
60

Frekuensi (ekor)

50
40
30
20
10

55
80
105
130
155
180
205
230
255
280
305
330
355
380
405
430
455
480
505
530
555
580
605
630
655
680

0
Tengah kelas panjang (mm)

Gambar 29.

Sebaran ukuran ikan gabus yang tertangkap di perairan Sungai
Lempuing dari bulan Maret sampai bulan November 2011

Dari Gambar 30 dapat dilihat bahwa sebaran ukuran ikan gabus yang
tertangkap di Sungai lempuing lebih besar yaitu berkisar antara 210-320 mm
sebanyak 950 ekor dari 1691 ikan sampel dibandingkan sebaran ukuran panjang
penelitian Safran (2004) yang mendapatkan ukuran panjang berkisar antara 80459 mm dengan jumlah tertinggi pada selang kelas ukuran panjang 140-209 mm
yaitu sebanyak 807 ekor dari 1200 ekor ikan sampel (Gambar 30). Ukuran ini
juga lebih besar dibandingkan dari hasil penelitian tahun 2010 yang mengambil
sampel diberbagai rawa banjiran di Sungai Musi dengan ukuran yang banyak
tertangkap berkisa antara 210,5 – 250,5 mm sebanyak 513 ekor dari 2306 ekor
sampel.
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Banyaknya ukuran ikan yang besar tertangkap karena di perairan Lubuk
Lampam dan Belanti yang letaknya berdampingan dikarenakan kedua perairan ini
dikelola oleh seorang pengemin yang mendapat lelangan selama 10 tahun
berturut-turut dan memiliki aturan penangkapan tersendiri untuk anggotanya yaitu
tidak melakukan penangkapan pada saat terjadi musim pemijahan dan aturanaturan ukuran alat tangkap yang diperbolehkan.
Bagi pengemin itu sendiri motivasinya adalah untuk kesinambungan hasil
tangkapan yang dapat dijual pada saat ini dan masa yang akan datang untuk
kelangsungan hidup keluarga dan anggota kelompoknya. Tanpa disadari mereka
sudah ikut melestarikan sumberdaya ikan di perairan rawa banjiran Lubuk
Lampam dan Belanti.
160
140
120
100
80
60
40
20

Gambar 30.

440-449

420-429

400-409

380-389

360-369

340-349

320-329

300-309

280-289

260-269

240-249

220-229

200-209

180-189

160-169

140-149

120-129

100-109

80-89

0

Sebaran ukuran ikan gabus yang tertangkap di perairan rawa
banjiran Sungai dari bulan Juli sampai bulan Desember 2002
(Safran 2004)

Kelompok ukuran
Dari analisis data panjang dengan metode Bhattacharya didapatkan
sembilan kelompok umur dengan nilai

Loo sebesar

809,2, nilai K sebesar

0,08/tahun dan to sebesar 0,005, dengan demikian didapatkan persamaan Von
Bertalanfy Lt = 609,2 (1-e-0,08(t

-0,05)

), Nilai Loo ini lebih besar dibandingkan

beberapa penelitian tentang pertumbuhan ikan gabus yang

mendapatkan Loo
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masing masingnya sebesar 669,3 di waduk Kedung Ombo dan 457 mm di Danau
Tondano (Katamihardja, 1994; 2000 dalam Safran 2004) sedangkan Penelitian
Safran (2004) yang meneliti di rawa banjiran Sungai Musi mendapatkan Loo
sebesar 722,8 mm.
Ukuran pertama matang gonad
Ukuran pertama matang gonad ikan gabus betina di Sungai Lempuing
yaitu ukuran panjang 259 mm untuk ikan betina dan ukuran panjang 239,5 mm
untuk ikan jantan. Jika dihubungkan dengan ukuran ikan gabus yang paling
banyak tertangkap yaitu kisaran ukuran panjang antara 210-320 mm maka
penangkapan ikan gabus yang dilakukan di perairan Lubuk Lampam dan Belanti
sudah cukup baik dan bisa mendukung kesinambungan produksi ikan gabus di
perairan tersebut. Ukuran ini lebih besar dibandingkan dari penelitian Safran
(2003) yang

mengemukakan bahwa ukuran ikan gabus jantan mulai matang

gonad (TKG IV) pada ukuran 154 mm, ikan gabus betina mulai matang gonad
pada ukuran 180 mm. Hal ini dapat disebabkan oleh parameter pertumbuhan yang
berbeda sehingga di dalam suatu kelas umur dapat terjadi perbedaan saat pertama
kali matang gonad antara ikan yang hidup di suatu perairan.

Tabel 11. Ukuran panjang rata-rata ikan gabus betina (Channa striata) pertama
matang gonad
Panjang

Frekuensi

Frekuensi X Panjang

(mm)

(ekor)

199,5

2

399

239,5

17

4071,5

279,5

2

559

319,5

7

2236,5

Jumlah

28

7266

Panjang rata-rata
pertama matang gonad

259,5
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Tabel 12. Ukuran panjang rata-rata ikan gabus Jantan (Channa striata) pertama
matang gonad
Panjang
(mm)
199,5
239,5
279,5
319,5
Jumlah

Frekuensi
(ekor)
8
3
2
3
16

Frekuensi X Panjang

Panjang rata-rata
pertama matang gonad

1596
718,5
559
958,5
3832

239,5

Tingkat kematangan gonad
Ikan gabus betina

TKG Ikan gabus Betina Tahun 2011
n = 343

TKG ikan gabus tahun 2010
n = 620
TKG I

TKG II

TKG III

TKG IV

TKG V

TKG I

TKG II

TKG III

TKG IV

TKG V

100%
100%

90%

90%

80%

80%

70%

Nopember

0%

Oktober

0%

10%

September

10%

20%

Agustus

20%

30%

Juli

30%

40%

Juni

40%

50%

Mei

50%

60%

April

60%

Maret

70%

Gambar 31. Tingkat kematangan ikan gabus betina Tahun 2010 dan Tahun 2011
Dari grafik tingkat kematangan gonad ikan gabus dapat dilihat bahwa ikan
gabus matang gonad (TKG IV) terjadi setiap bulan dan untuk tahun 2011 terlihat
adanya puncak musim yang terjadi pada bulan November (Gambar 27) sedangkan
untuk tahun 2010 tidak terlihat adanya puncak musim. Ikan gabus yang menjadi
sampel sebanyak 620 ekor, hanya 6,8 % yang ditemukan TKG IV selama 11
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bulan penelitian. Tingginya curah hujan menyebabkan ikan gabus tidak banyak
mengalami kematangan gonad

600

Curah hujan

500
400
300
200
100
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bulan

Gambar 32. Curah hujan dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2010

Hal ini didukung juga dengan hasil penelitian Safran 2003 yang
mengemukakan bahwa puncak musim pemijahan ikan gabus terjadi pada bulan
November 2002 (Gambar 29). Jika dihubungkan dengan curah hujan yang yang
memiliki musim kemarau, maka dapat dismpulkan disini bahwa perubahan musim
telah merubah pola reproduksi ikan dimana curah hujan yang tinggi secara terus
menerus mengakibatkan berkuragnya rekruitmen dan pada akhirnya akan
menurunkan produksi ikan jika terjadinya perubahan iklim ini secara terus
menerus
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100%
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Gambar 33. Tingkat kematangan gonad ikan gabus dari bulan Juli

sampai

CURAH HUJAN (MM)

Desember 2002 (Safran 2003)
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Gambar 34. Curah Hujan

Ikan tembakang (Helostoma temmincki)
Ikan tembakang merupakan salah satu ikan dominan yang hidup di
perairan rawa banjiran Sumatera Selatan. Ikan ini dianggap oleh nelayan memiliki
dua jenis, namun setelah dilihat bentuknya secara morpologi sama, ternyata nama
ikan tembakang pada saat berukuran kecil beranama sapil setelah berukuran besar
bernama ikan tembakang. Pada saat nama ikan tersebut sapil, lebih banyak
ditemukan ikan jantan tetapi setelah berukuran besar (tembakang) lebih banyak
berjenis kelamin betina. Kebalikan dari ikan gabus yang sulit tertangkap ad lah
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ikan jantan maka untuk ikan tembakang lebih mudah tertangkap ikan jantan
dibandingkan dengan ikan betina sehingga setelah besar lebih banyak ditemukan
ikan betina. Diduga pada saat terjadi pemijahan, perbandingan antara ikan jantan
dan betina 1:2, ini terlihat dari i gonad ikan jantan yang berukuran besar besar
(IKG berkisar antara
40

Tembakang betina
n = 437

Frekuensi

30
20

0

105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235

10

Tengah kelas panjang (mm)

Gambar 35. Sebaran ukuran panjang ikan tembakang betina bulan MaretNovember 2011
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Frekuensi

60

Jantan
n = 463

50
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0
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Gambar 36. Sebaran ukuran panjang ikan tembakang jantan bulan MaretNovember 2011

83

400
350
Frekuensi

300

tembakang
n = 865
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0
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Gambar 37. Sebaran ukuran ikan tembakang di rawa banjiran Kertapati
Palembang
Tabel 13.Ukuran panjang rata-rata ikan tembakang jantan (Helostoma temmincki)
pertama matang gonad
Panjang

Frekuensi

(mm)
110
115
120
125
130
155
Jumlah

(ekor)
2
1
1
3
1
1
9

Frekuensi X
Panjang

220
115
120
375
130
155
1115

Panjang rata-rata
pertama matang
gonad

123,8888889

Tabel 14. Ukuran panjang rata-rata ikan tembakang betina (Helostoma temmincki)
pertama matang gonad
Panjang

Frekuensi

(mm)
105
120
125
135
140
155
Jumlah

(ekor)
3
1
2
5
3
2
16

Frekuensi X
Panjang

315
120
250
675
420
310
2090

Panjang rata-rata
pertama matang
gonad

130,625
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Ukuran pertama matang gonad ikan tembakang di Kolam Sungki Kertapati 135
mm
Ikan tembakang betina
Tahun 2010

Ikan tembakang betina
Tahun 2011
100%

100%

90%

90%

80%

IV
III

80%

TKG V

60%
50%

TKG IV

40%

TKG III

30%
20%
10%

70%

II

60%
50%

I

40%
30%

TKG II

20%

TKG I

10%
0%

Februari
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November

0%

Persentase

70%

Gambar 38. Tingkat kematangan gonad ikan tembakang betina Tahun 2010 dan
Tahun 2011

Ikan tembakang jantan
Tahun 2010

Ikan tembakang jantan
Tahun 2011
100%
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90%
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40%
30%
20%
10%
0%

90%

IV

80%

I

40%
30%
20%
10%

Gambar 39.Persentase tingkat kematangan gonad ikan tembakang jantan
(Helostoma temminki) Tahun 2010 dan Tahun 2011.
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Ikan betok (Anabas testudineus)
Ikan betok (Anabas testudineus) merupakan ikan dasar yang tertangkap
lebih banyak di lebung-lebung dibandingkan di lebak. Ikan betok tidak setiap
bulan dapat tertangkap, selama penelitian tertangkap hanya pada bulan April
sampai bulan Juni dan bulan Agustus sampai bulan November pada bulan Maret
dan Agustus tidak tertangkap. Ikan betok jantan yang tertangkap selama penelitian
berjumlah 452 ekor dengan panjang berkisar antara 95 -181 mm dan berat
berkisar antara 14 -110 g. Dari sebaran ukuran panjang didapatkan ukuran yang
paling banyak tertangkap berkisar antara 116 -145 sebanyak 338 ekor (Gambar
36). Jika dihubungan dengan ukuran pertama matng gonad ikan jantan yaitu
panjang 114 mm (Tabel 9) maka penangkapan ikan betok di perairan Belanti dan
Lubuk lampam sudah cukup bagus yaitu ukuran yang tertangkap lebih besar dari
ukuran pertama matang gonad.
90
80

Jantan
n =562

70
Frekuensi

60
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40
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100
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185

0

Tengah kelas panjang

Gambar 40. Sebaran ukuran ikan betok jantan (Anabas testudineus) dari bulan
April sampai bulan November 2011
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Tabel 15.Ukuran panjang rata-rata ikan betok jantan (Anabas testudineus)
pertama matang gonad
Frekuensi X
Panjang Frekuensi Panjang
(mm)
110
115
120
135
Jumlah

(ekor)
13
3
5
1
22

Panjang rata-rata
pertama matang
gonad

1430
345
600
135
2510

114,0909091

60

Frekuensi

50
Ikan betok betina
n = 468

40
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20
10

190
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180
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105

100

0
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Gambar 41. Sebaran ukuran ikan betok betina (Anabas testudineus) dari bulan
April sampai bulan November 2011

Dari

Gambar

41 dapat dilihat bahwa ikan betok yang tertangkap

berjumlah 468 ekor dengan ukuran panjang berkisar antara 97 -187 mm dengan
berat berkisar antara 17 -141 gram. Ukuran panjang yang banyak tertangkap
berkisar antara 120-155 sebanyak 342 ekor dari 468 ekor sampel .

Jika

dihubungkan dengan ukuran pertama matang gonad ikan betina yaitu berukuran
panjang 114,6 mm (Tabel ...) , maka ukuran yang banyak tertangkap sudah
melebihi ukuran pertama matang gonad. Di perkirakan ada beberapa kali ikan
betok betina melakukan pemijahan baru tertangkap.
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Tabel 16. Ukuran panjang rata-rata ikan betok betina (Anabas testudineus)
pertama matang gonad
Frekuensi X
Panjang Frekuensi Panjang
(mm)
110
115
120
125
Jumlah

(ekor)
6
1
3
1
11

Panjang rata-rata
pertama matang
gonad

660
115
360
125
1260

114,5454545

Tingkat kematangan gonad ikan betok
Dari Gambar 38 untuk ikan betina dan Gambar 39 untuk ikan jantan maka
didapatkan perbedaan yang sangat menyolok antara persentase ikan betok yang
matang gonad. Tahun 2010 dengan kondisi iklim yang tidak menentu dan cutah
hujan yang tinggi, ikan betok yang memijah sedikit sekali (TKG III dan IV hanya
20%) sedangkan untuk tahun 2011 yang memiliki musim kemarau ikan betok
memijah dimulai pada bulan September dan puncak musim terjadi pada bulan
November 2011.

Ikan betok betina
Tahun 2011

Ikan betok Betina
Tahun 2010
100%
90%

100%

80%

90%

70%

V

60%

IV
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40%

I
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I
November
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Gambar 42.
Persentase tingkat kematangan gonad ikan betok betina (Anabas testusineus)
Tahun 2010 dan Tahun 2011.
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Ikan betok jantan
Tahun 2011

Ikan betok jantan
Tahun 2010
100%
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TKG (%)
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I

70%

40%

10%
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Gambar 43. Persentase tingkat kematangan gonad ikan betok jantan (Anabas
testusineus) Tahun 2010 dan Tahun 2011.
Ikan jantan juga mengalami hal yang sama yaitu persentase jumlahn yang
matang tinggi pada bulan Oktober dan menurun pada bulan November untuk
Tahun 2010 sedangkan tahun 2011 ikan betok jantan mulai matang gonad (TKG
IV) pada bulan Juni dan puncaknya terjadi pada bulan November 2011.

Sepat siam (Trichogaster pectoralis)
Ikan sepat siam merupakan ikan introduksi yang berasal dari Thailand dan
dimasuk ke perairan lebak Sumatera Selatan Tahun 1952 yang ditebar di Lebak
Petai di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sempat dilaporkan sebagai ikan
nomor satu terdapat di perairan tersebut (Ondara, 1994). Pada saat ini ikan sepat
siam telah kalah dengan ikan asli dimana jenis yang banyak tertangkap adalah
ikan tembakang dan ikan betok. ukuran yang tertangkap sudah mulai mengecil
yaitu dengan ukuran panjang 10-199 mm dan berat berkisar antara 1-106 g/ekor.
Ukuran dominan tertangkap 110,5 mm (trip I), 130,5 (trip II), 140,5 (trip III dan
IV) (Gambar 33-36). Kecilnya ukuran ikan sepat siam ini mungkin disebabkan
karena pengaruh persaingan dengan ikan lainnya antara lain ikan tembakang yang
jumlahnya dialam melebihi jumlah ikan sepat siam. Penelitian dari Utomo dan
Ondara (1987) menunjukkan bahwa ikan sepat siam yang tertangkap oleh nelayan
di Lubuk Lampam berkisar antara 140 – 180 mm.
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Gambar 44. Sebaran ukuran ikan sepat siam jantan (Trichogaster pectoralis) dari
bulan April sampai bulan November 2011
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Gambar 45. Sebaran ukuran panjang ikan sepat siam betina (Trichogaster
pectoralis) dari bulan April sampai bulan November 2011
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Tabel 17. Ukuran panjang rata-rata ikan sepat siam betina (Trichogaster
pectoralis) pertama matang gonad
Panjang

Frekuensi

Frekuensi X
Panjang

(mm)
120
125
130
135
140
150
170
Jumlah

(ekor)
2
1
1
1
1
2
1
9

240
125
130
135
140
300
170
1240

Panjang rata-rata
pertama matang
gonad

137,7777778

Tingkat kematangan gonad sepat siam
TKG ikan sepat siam
Tahun 2011

TKG Sepat siam betina
Tahun 2010

100%
90%

100%

80%

90%

70%

V

70%

V

60%

60%

IV

40%

40%

III

30%

III

30%

20%

II

10%

II

I

0%

50%

20%
10%
0%

50%

IV

Maret
April
Mei
Juni
Agustus
Septe…
Oktober
Nopem…

Persentase TKG

80%

Gambar 46. Persentase tingkat kematangan gonad ikan sepat siam betina
(Trichogaster pectoralis) Tahun 2010 dan Tahun 2011.
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TKG sepat siam jantan
Tahun 2010

TKG Sepat Siam Jantan
Tahun 2011

100%

100%

Persentase TKG

90%

90%

80%
70%

80%

IV

70%

60%
50%
40%
30%

III
II

60%

IV

50%

III

40%
30%

II

10%

20%

I

0%

10%

20%

I

0%

Gambar 47. Persentase tingkat kematangan gonad ikan sepat siam jantan
(Trichogaster pectoralis) Tahun 2010 dan Tahun 2011.

Udang galah (Macrobrachium rosenbergii)
Udang galah merupakan spesies yang hidup di sepanjang badan sungai
mulai dari muara sungai sampai memasuki rawabanjiran dan kearah bagian hulu
Sungai Musi (Muara Lakitan). Menurut Utomo
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Gambar 48. Sebaran ukuran panjang udang galah jantan dan betina
(Macrobrachium rosenbergii) bulan Maret

sampai bulan

Desember 2011

Ukuran pertama membawa telur
Tabel 18. Ukuran pertama membawa telur udang galah di Sungai Musi bagian
hilir Tahun 2011
Frekuensi X
Panjang Frekuensi Panjang
(mm)
100
105
110
115
120
Jumlah

(ekor)
1
4
4
2
2
13

100
420
440
230
240
1430

Panjang rata-rata
pertama matang
gonad

110
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Tabel 19. Ukuran pertama membawa telur udang galah tahun 1971,1972, 1973
dan tahun 1974 (Ondara, 1971)

Panjang
(mm)
110
115
120
125
130
140
145

Frekuensi
(ekor)
2
2
4
8
6
2
3
27

Frekuensi X
Panjang
220
230
480
1000
780
280
435
3425

Panjang rata-rata
pertama matang gonad

126,8518519

Tingkat kematangan gonad
Udang galah betina
n = 669

Udang galah jantan
n =589

100%

100%

90%
90%
80%
80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%
10%

20%

0%

10%
0%

TKG I

TKG II

TKG III

TKG IV TKG V

TKG VI

TKG I

TKG II

TKG III

TKG IV

Gambar 49. Persentase tingkat kematangan gonad udang galah betina dan jantan
(Macrobrachium rosenbergii) bulan Maret sampai bulan Desember
Tahun 2011.
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Gambar 49 menunjukkan bahwa udang galah matang gonad pada TKG IV
dimana gonad mengisi penuh di rongga rostrum dan TKG V merupakan udang
membawa telur dan TKG VI merupakan udang yang telurnya baru menetas dan
masih terlihat adanya telur sisa. terdapatnya udang membawa telur setiap
bulannya menunjukkan bahwa udang galah memijah sepanjang tahun.

XI. KESIMPULAN

Dari riset yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan,
sebagai berikut :
Dalam 20 tahun terakhir, terjadi perubahan yang nyata dalam penggunaan
lahan dan penutupan lahan pada lokasi studi. Rawa yang luas dan hutan rawa
sekunder dikonversi menjadi rawa atau hutan rawa sekunder menjadi lahan
perkebunan atau semak belukar. Perubahan yang terjadi didorong utamanya oleh
kegiatan manusia (faktor anthropogenik), tidak terlalu banyak yang diakibatkan
oleh pemanasan global (faktor iklim). Dibutuhkan lebih banyak lagi pemahaman
dan pengetahuan tentang sejauhmana perubahan ini terhadap keragaman
organisma, sebaran, kelimpahannya, dan lain-lain
Curah hujan atau fluktuasi tinggi rendahnya permukaaan perairan sangat
mempengaruhi tingkat kematangan gonad ikan. Perubahan-perubahan yang
terlihat nyata adalah perubahan pola pemijahan. Pengaruh yang sangat menonjol
dari perubahan iklim yang terjadi secara terus menerus adalah pada pola
reproduksi ikan di perairan rawa banjiran Sungai Musi khususnya Sungai
Lempuing.
Dari empat jenis spesies kunci, pada saat terjadi curah hujan tidak normal
di tahun 2010, ikan-ikan memijah secara tidak normal dan tidak ditemukam
puncak pemijahan terutama pada ikan gabus dan ikan betok. Ikan tembakang
menyesuaikan diri dan memijah hampir setiap bulan.
Perubahan iklim telah merubah musim penangkapan di estuari Sungai
musi dengan berubahnya musim penangkapan yaitu biasanya terjadi pada akhir
bulan Mei mundur menjadi akhir bulan september untuk estuari Sungai Musi dan
bulan Juli untuk perairan rawa banjiran Lubuk Lampam (Sungai Lempuing).
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Belum terlihat adanya pengaruh iklim global terhadap pendapatan nelayan baik di
estuarin Sungai Musi maupun di perairan rawa banjiran

Saran Saran
Pengaruh perubahan iklim global terhadap sumberdaya ikan dan terhadap
pendapatan nelayan harus dipantau setiap tahun. Lubuk Lampam dapat dijadikan
lokasi penelitian sampai sejauh mana perubahan iklim global ini terhadap
sumberdaya ikan. Pengamatan kematangan gonad ikan perlu dipantau setiap bulan
agar diketahui sampai sejauh mana pengaruh perubahan iklim ini terhadap
reproduksi ikan yang nantinya dapat mempengaruhi rekruitmen
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