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KATA PENGANTAR
Potensi sumberdaya ikan daerah aliran Sungai Barito secara umum telah memberikan
kontribusi nyata terutama untuk pemenuhan pangan, protein hewani dan lapangan usaha nelayan
perairan umum daratan. Aktivitas pemanfaatan sumberdaya ikan DAS Barito menggunakan
banyak jenis alat tangkap sebagai instrumen utama dalam aktivitas penangkapan. Orientasi
penangkapan pada umumnya untuk mendapatkan jumlah atau nilai hasil tangkapan sebanyakbanyaknya. Keadaan ini akan akan mengganggu keseimbangan stok dan kelestarian kontribusi
sumberdaya ikan. Upaya pengelolaan dengan kebijakan pengaturan pemanfaatan sumberdaya
ikan harus didukung data dan informasi alat tangkap sebagai instrumen utama dalam aktivitas
pemanfaatannya.
Untuk tujuan tersebut telah dilakukan penelitian yang betujuan untuk mendapatkan data
dan informasi: deskripsi desain rancang bangun meliputi bentuk, bahan penyusun, ukuran,
meshsize; metoda penangkapan meliputi bagaimana, dimana dan kapan alat tangkap beroperasi
serta hasil tangkapan meliputi jenis , jumlah dan ukuran. Data dianalisa untuk mengetahui status
alat tangkap ramah lingkungan.
Penelitian dilakukan dengan metoda observasi lapangan, wawancara dan mengikuti
aktivitas penangkapan bersama nelayan. Pengamatan purposif sampling pada sentra
penangkapan zona hulu dan zona tengah daerah aliran sungai Barito, mewakili musim kemarau,
musim hujan dan musim peralihan. Analisa data deskriptif kuantitatif dilaporkan tabel, gambar
dan sketsa alat tangkap .
Tim pelaksana 8 orang terdiri dari 4 orang peneliti dan 1 teknisi Balai Penelitian
Perikanan Perairan Umum (BP3U), 3 orang tenaga pendamping lapangan Dinas Perikanan
Kabupaten lokasi penelitian. Alokasi dana penelitian tahun 2016 sebesar Rp. 500.018 000,Laporan Teknis penelitian

ini memuat informasi deskripsi desain rancang bangun

metoda penangkapan dan hasil tangkapan alat yang beroperasi di DAS Barito serta status alat
tangkap ramah lingkungan, beberapa parameter fisika-kimia perairan yang mengambarkan
karakteristik perairan habitat operasional alat tangkap.
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RINGKASAN
Sungai Barito merupakan salah satu sungai panjang di pulau Kalimantan yang masuk
kedalam administrative Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dan bermuara di
Laut Jawa. Potensi sumberdaya ikan di perairan ini memberikan kontribusi nyata untuk pangan,
pemenuhan protein hewani dan lapangan usaha nelayan perairan umum daratan. Aktivitas
pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan ini sangat berkembang menggunakan macam jenis alat
tangkap, metoda penangkapan dan hasil tangkapan yang bervariasi. Agar kontribuisi sumberdaya
ikan tersebut dapat berkelanjutan diperlukan kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan.
Pengelolaan dengan kebijakan pengaturan pemanfaatan sumberdaya ikan harus didukung
data dan informasi alat tangkap sebagai instrumen utama dalam aktivitas pemanfaatannya.
Meningkatnya kebutuhan akan konsumsi ikan air tawar menjadikan kegiatan pemanfaatan
terutama penangkapan semakin intensive dan massif. Perkembangan ini menjadikan banyak cara
penangkapan yang tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan kriteria kelestarian
sumberdaya perikanan itu sendiri. Untuk tujuan itu dilakukan penelitian identifikasi alat tangkap
ramah lingkungan sepanjang DAS Barito, disertai dengan komponen penunjang lain dalam
kehidupan masyarakat sepanjang DAS Barito.
Penelitian dilakukan dengan metoda observasi lapangan, wawancara dan percobaan
penangkapan mengikuti aktivitas penangkapan bersama nelayan. Pengamatan pada sentra
penangkapan zona hulu, zona tengah dan zona hilir daerah aliran sungai Barito, mewakili
musim kemarau, musim hujan dan musim peralihan. Analisa data deskriptif kuantitatif
dilaporkan dalam buku alat tangkap DAS Barito. Tim pelaksana 8 orang, yaitu 4 orang peneliti,
1 orang teknisi Balai Peneltian Perikanan Perairan Umum (BP3U), 3 orang tenaga Dinas
Perikanan Kabupaten sebagai tenaga pendamping lapangan. Alokasi dana penelitian tahun 2016
sebesar. Rp.500.018.000,-.
Dari 8 kelompok alat tangkap yang beroperasi DAS Barito telah dilakukan pengematan
33 jenis yaitu kelompok pukat tarik (seint net) 1 jenis, kelompok jaring angkat ( lift nets) 1 jenis,
kelompok alat yang dijatuhkan (falling gears) 1 jenis, kelompok jaring ingsang (gillnet) 3 jenis,
kelompok pancing (hook longline) 9 jenis, Kelompok perangkap ( pot traps dan traps nets) 16
jenis, kelompok serok (scoop nets) 1 jenis, kelompok jaring lingkar ( souronding nets) 1 jenis
IX
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dan kolam perangkap 1 jenis . Secara umum alat tangkap yang beroperasi di perairan DAS
Barito dibuat dari bahan kombinasi bahan alami 30% dan pabrikan 70%, bahan alami seperti
bambu, rotan, kayu dan batu kali, bahan pabrikan seperti tali nylon, jaring, pemberat besi, timah
dan kawat , pelampung sintetis, mata pancing .
Mengacu pada kreteria alat tangkap ramah lingkungan yang digunakan 32 jenis
tergolong sangat ramah lingkungan ( skor > 28) dan 2 jenis ramah lingkungan ( skor > 19). Yang
membedakan nilai / skor masing-masing jenis alat tangkap yaitu kreteria alat tangkap harus
memiliki selektivitas yang tinggi sehingga penilaian sesuai dengan berapa jenis dan kisaran
ukuran hasil tangkapan, sehingga mendapat skor terendah (1) . Beberapa jenis alat tangkap
menangkap jenis yang tidak laku dijual dipasar sehingga kreteria hasil tangkapan yang terbuang
minimum mendapat skor terendah (1). Hasil tangkapan bermutu baik (mati tetapi masih segar),
tidak menangkap ikan yang dilindungi dan operasional alat tangkap tidak bertentan gan
dengan peraturan yang ada sehingga kreteria diterima secara sosial mendapat skor maksimum
(3 – 4). Desain rancang bangun dan bahan yang digunakan alat tangkap dari bahan yang tidak
berbahaya baik bagi nelayan , sumberdaya ikan dan konsumen, sehingga penilaian kreteria alat
tangkap yang digunakan tidak membahayakan nelayan, tidak membahayakan konsumen
mendapat skor maksimal (3-4). Adapun alat tangkap tidak ramah lingkungan ditemukan ada 3
jenis adalah alat tangkap memotong jalur migrasi ikan, penggunaan strum/ listrik, dan
penangkapan menggunakan racun.
Berdasarkan kajian stock menggunakan alat hidroakustik diperoleh nilai biomassa total
untuk perairan Sungai Barito yang disurvey adalah 393,4 ton dengan kepadatan 0,2 ton/km2 atau
231 kg/km2 atau 2,3 kg/ha. Sebaran alat tangkap diwilayah Kalimantan Kabupaten Barito Selatan
didominasi oleh selambau danau, dan Beje. Sedangkan sepanjang daerah hilir Sungai Barito
banyak digunakan alat tangkap tamba dan jaring insang (rengge). Produksi ikan diperoleh
terbanyak adalah ikan campuran (grambasan) yang diidentifikasi merupakan hasil tangkapan
selambau dan beje. Sedangkan ikan lain yang banyak tertangkap adalah jenis ikan baung. Pada
wilayah rawa banjiran Kec. Paminggir ikan yang banyak tertangkap diantaranya adalah gabus
(Channa striata), sepat (Tricogaster pectoralis) dan Baung (Mystus nemurus) menggunakan
banjur dan lukah.
Kondisi perairan berfluktuasi untuk setiap lokasi dan waktu pengamatan. Aktivitas
penangkapan cenderung meningkat pada musim kemarau atau saat air surut. Sedangkan kondisi
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perairan dari sifat fisika dan kimia perairan menunjukan masih memasuki batas normal perairan,
dan tidak mencerminkan adanya pencemaran yang berarti. Kegiatan perekonomian masyarakat
cukup bervariasi mulai dari usaha rumahan, budidaya perikanan, itik, kerbau rawa, sarang
burung walet dan perniagaan. Faktor antropogenik yang tinggi diperoleh dari aktivitas
pertambangan yang banyak ditemukan sepanjang DAS barito berupa penganggkutan batu bara.
Selain itu aktivitas angkut juga menjadi kendala dalam aktivitas perikanan karena dapat merusak
alat tangkap. Faktor lain berupa penyuburan perairan berasal dari kegiatan perkebunan dan
pertanian.
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I. PENDAHULUAN
Luas perairan umum pedalaman di Indonesia diperkirakan 54 juta hektar dan
merupakan perairan pedalaman terluas yang ada diantara Negara-negara ASEAN. Dari luasan
perairan pedalaman tersebut 71,63 % atau 39,4 juta hektar terdiri dari perairan rawa, sungai
dan lebak 22,13%, danau alam dan buatan 3,89%.
Sebagian besar perairan tersebut berada

di

Kalimantan (60%). Potensi sumberdaya

hayati yang terkandung didalamnya terutama sebagai sumber pangan dan sumber protein
hewani masyarakat pedalaman, sehingga harus

dipertahankan kelangsungannya. Indonesia

dengan perairan tropisnya kaya akan berbagai jenis ikan (multi spesies) tetapi tiap jenis
jumlah individunya relatif sedikit. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya penggunaan alat
tangkap yang beraneka baik jenis, cara penangkapan dan hasil tangkapan sesuai dengan sifat
hidup dan daerah penangkapan. Kebijakan pengelolaan SDI dengan pengaturan pemanfaatan
potensi sumber daya ikan harus didukung data dan informasi alat tangkap sebagai instrumen
utama dalam pemanfaatan SDI.
Nilai Produksi

ikan

perairan umum daratan (PUD)

Indonesia

bila

dilihat

dari

kontribusinya sebagai Sumber devisa, keuangan negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
masih sangat

rendah. Tetapi

hewani yang di komsumsi

bila

dilihat

masyarakat

dari

terutama

nilai

bahan pangan dan sumber protein

masyarakat

pedalaman ± 3,1 juta ton

pertahun dikali kisaran harga Rp 2.500 – 60.000 maka mencapai nilai ± 90 triliun/tahun.
Sumberdaya

perairan yang besar tersebut

memberikan kontribusi dan manfaat

terhadap

lapangan kerja dan sumber pendapatan rumah tangga nelayan terutama masyarakat nelayan
perairan umum daratan (PUD). Peran

penting

perairan umum daratan

tersebut

di

Indonesia sebagai :
1. Sumber protein dan ketahananan pangan.
2. Sumber ekonomi masyarakat.
3. Sumber lapangan kerja.
4. Sumber plasma nutfah dan genetik
5. Sumber devisa dan PAD
Sungai-sungai di perairan umum pedalaman secara garis besar terbagi dalam
beberapa daerah aliran sungai (DAS), daerah aliran sungai menurut definisinya adalah
suatu daerah yang dibatasi atau dikelilingi oleh garis ketinggian air dimana setiap air
yang jatuh dipermukaan tanah akan dialirkan melalui satu outlet. Sungai Barito dengan
[1]
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panjang 900 km merupakan sungai utama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,
bermuara ke laut Jawa dikenal dengfan muara Banjar atau kuala banjar. Aktivitas
penangkapan di perairan ini sangat berkembang, menggunakan macam jenis alat tangkap,
metoda penangkapan dan hasil tangkapan yang bervariasi.
Pemanfaatan sumber daya ikan berperan nyata untuk menunjang perekonomian dan
pemenuhan protein hewani khususnya masyarakat perairan umum daratan. Sampai saat ini
informasi

jenis alat tangkap yang beroperasi di perairan umum daratan khususnya daerah

alairan sungai Barito belum terdokomentasikan dengan baik.
Hasil Penelitian inventarisasi alat tangkap DAS Barito

tahun 2015 pada zona hulu

Kalimantan Tengah dan zona tengah Kalimantan Selatan telah di data 20 jenis alat tangkap
dari kelompok alat tangkap : jaring ingsang, pancing dan, trap dan trap net. Secara umum 20
jenis alat tangkap tersebut baik bahan yang digunakan, metoda penangkapan serta hasil
tangkapan, mengacu pada kreteria alat tangkap ramah lingkungan dapat disimpulkan :
1.

Mempunyai selektifitas yang tinggi

2.

Tidak merusak habitat

3.

Menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi

4.

Tidak membahayakan nelayan

5.

Produksi tidak membahayakan konsumen

6.

Hasil tangkapan yang terbuang minimum

7.

Alat

tangkap

yang

digunakan

harus

memberikan

dampak

minimum terhadap

keanekaragaman sumberdaya hayati (biodiversitas).
8.

Tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi

9.

Diterima secara sosial
Penelitian ini merupakan penelitian terapan hasil dari penelitian sebelumnya

mengenai identifikasi berbagai jenis alat tangkap di DAS Barito. Berdasarkan hasil observasi
lapangan tidak ditemukan kegiatan penangkapan yang dilarang (illegal fishing)

seperti

menggunakan strum, racun dan bahan peledak. Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan
nelayan dan petugas Dinas perikanan aktivitas illegal fishing

masih ada

terutama yang

menggunakan strum dan bahan kimia.
Didapat informasi bahwa beberapa desa pelosok setiap tahun pada waktu dan lokasi
tertentu mengadakan acara adat panen raya ikan yang disebut acara “ toba adat “, sebagai
kebijakan kearifan lokal tingkat Desa .
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan tersedianya data dan informasi :
Desain rancang bangun (bentuk, ukuran , MS), metoda penangkapan (bagaimana, dimana dan
kapan), hasil tangkapan (jenis , jumlah, ukuran) per jenis alat tangkap DAS Barito zona hilir
dan zona muara (estuari).
Data dan informasi hasil peneltian dapat memberikan informasi jenis alat tangkap
ramah

lingkungan,

selektiv

dan

legal

atau

sebaliknya

sebagai

bahan

kebijakan

pemanfaatannya. Data awal di perairan zona hilir dan zona muara DAS Barito terdapat ±
25 jenis alat tangkap sebagai target kegiatan 2016.

II. TUJUAN PENELITIAN
Kontribusi potensi sumberdaya ikan untuk pemenuhan

pangan, sumber protein

hewani dan lapangan usaha di upayakan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk itu
diperlukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan antara lain
kebijakan penggunaan alat
aktivitas pemanfaatan

dengan

tangkap yang ramah lingkungan sebagai instrumen utama dalam

sumberdaya ikan. Alat tangkap yang beroperasi

di daerah aliran

sungai Barito sampai saat baik jenis alat tangkap serta status keramahannya terhadap
sumberdaya belum terdokumentasikan dengan baik.
Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengiventarisasi
tersedianya data dan informasi penggunaan jenis alat tangkap yang ramah lingkungan

dan
di

DAS Barito. Parameter pengamatan meliputi: Desain dan rancang bangun alat yaitu bentuk,
ukuran, bahan penyusun, meshsize, metoda penangkapan meliputi bagaimana, dimana dan
kapan alat tangkap beroperasi, hasil tangkapan meliputi jenis, jumlah dan ukuran hasil
tangkapan. Memberikan informasi terkini kepada pemangku kepentingan, pengusaha ikan
dan terutama nelayan tentang alat tangkap ramah lingkungan serta estimasi besaran sediaan
stok sumber daya ikan DAS Barito sebagai acuan dalam kebijakan pemanfaatannya.
Penerima Manfaat
Sasaran spesifik pengguna /stake holder


Direktorat Jenderal Perikaanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan



Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan



Perguruan tinggi dan civitas akademika



Peneliti, mahasiswa dan stakeholder lain sebagai sumber data dan informasi.
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III. METODE PENELITIAN
a. Penentuan Kriteria Alat Tangkap Ramah Lingkungan
Pengambilan Data
Pengumpulan

data

dilakukan

dengan

menggunakan

deskripsif

survey,

wawancara dan data sekunder dari instansi yang terkait. Digunakan nelayan sebagai
responden dengan alat tangkap yang telah dikumpulkan datanya sebagai objek penelitian.
Sampel didapatkan untuk sekitar 100 orang responden, dapat bertambah sesuai jumlah
alat yang diidentifikasi. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu 1) Penggunaan
kuisioner sebagai panduan kepada responden untuk mengidentifikasi kriteria alat
tangkap, 2) Observasi mendalam mengenai produk yang didapatkan dari masing-masing
alat tangkap, 3) Pengumpulan data alat tangkap dari instansi terkait, dan studi literatur
seperti jurnal atau publikasi lain. Pengambilan sampel jenis alat tangkap dilakukan pada
keseluruhan DAS Barito dari hulu ke hilir, baik yang digunakan dalam musim kemarau
atau musim penghujan.
Analisa data
Kriteria alat tangkap yang ramah lingkungan dalam kuisioner menggunakan
ketentuan 9 kriteria dari FAO (1995). Dimana pada masing-masing criteria terdapat 4
sub criteria. Cara pembobotan dari 4 sub criteria tersebut adalah dengan membuat skor
dari nilai yang terendah ke nilai yang tertinggi. Setelah skor/nilai sudah di dapat,
kemudian di buat refrensi poin yang dapat menjadi titik acuan dalam menentukan
rangking. Disini skor atau nilai maksimumnya adalah 36 point, sedangkan kategori alat
tangkap ramah lingkungan akan di bagi menjadi 4 kategori dengan rentang nilai sebagai
berikut : 1 – 9 sangat tidak ramah lingkungan, 10 – 18 tidak ramah lingkungan, 19 – 27
ramah lingkungan, 28 – 36 sangat ramah lingkungan. Sehingga untuk menentukan hasil
akhirnya yaitu ; jumlah total bobot nilai dibagi total responden atau digunakan rumus
ketatapan sebagai berikut :
X=
X=

∑
∑

Dimana :
Xn = Jumlah total bobot nilai
N = total responden
[4]
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Tabel 1. Kriteria dan pembobotan alat tangkap ramah lingkungan
No
I

2

3

Kreteria

Bobot

Alat tangkap harus memiliki selektivitas yang tinggi.
Alat menangkap lebih dari tiga spesies dengan ukuran yang berbeda jauh

1

Alat menangkap tiga spesies dengan ukuran yang berbeda jauh

2

Alat menangkap kurang dari tiga spesies dengan ukuran yang ± sama.

3

Alat menangkap satu spesies saja dengan ukuran yang ± sama

4

Alat tangkap yang digunakan tidak merusak habitat, tempat tinggal
dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya.
Menyebabkan kerusakan habitat pada wilayah yang luas

1

Menyebabkan kerusakan habitat pada wilayah yang sempit

2

Menyebabkan kerusakan sebagian habiat pada wilayah yang sempit

3

Aman bagi habitat (tidak merusak habitat)

4

Tidak membahayakan nelayan (penangkap ikan).
Alat tangkap dan cara penggunaannya dapat berakibat kematian pada
nelayan

1

Alat tangkap dan cara penggunaannya dapat berakibat cacat menetap
(permanen) pada nelayan

2

Alat tangkap dan cara penggunaannya dapat berakibat gangguan
kesehatan yang

sifatnya sementara

3

Alat tangkap aman bagi nelayan
4

5

4

Menghasilkan ikan yang bermutu baik.
Ikan mati dan busuk

1

Ikan mati, segar, dan cacat fisik

2

Ikan mati dan segar

3

Ikan hidup

4

Produk tidak membahayakan kesehatan konsumen.
Berpeluang besar menyebabkan kematian konsumen

1

Berpeluang menyebabkan gangguan kesehatan konsumen

2

Berpeluang sangat kecil bagi gangguan kesehatan konsumen

3

Aman bagi konsumen

4
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Hasil tangkapan yang terbuang minimum.
Hasil tangkapan sampingan (by-catch) terdiri dari beberapa jenis
(spesies) yang

tidak laku dijual di pasar

1

Hasil tangkapan sampingan (by-catch) terdiri dari beberapa jenis dan ada
yang laku dijual di pasar

2

Hasil tangkapan sampingan (by-catch) kurang dari tiga jenis dan laku
dijual di pasar

3

Hasil tangkapan sampingan (by-catch) kurang dari tiga jenis dan berharga
tinggi di pasar.
7

4

Alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum
terhadap kerusakan keanekaan sumberdaya hayati (biodiversity).
Alat tangkap dan operasinya menyebabkan kematian semua mahluk
hidup dan merusak habitat.

1

Alat tangkap dan operasinya menyebabkan kematian beberapa spesies
dan merusak habitat

2

Alat tangkap dan operasinya menyebabkan kematian beberapa spesies

8

9

tetapi tidak merusak habitat

3

Aman bagi keanekaan sumberdaya hayati

4

Tidak menangkap jenis yang dilindungi undang-undang atau
terancam punah.
Ikan yang dilindungi sering tertangkap alat

1

Ikan yang dilindungi beberapa kali tertangkap alat

2

Ikan yang dilindungi pernah. tertangkap

3

Ikan yang dilindungi tidak pernah tertangkap

4

Diterima secara sosial.
Biaya investasi murah

1

Menguntungkan secara ekonomi

2

Tidak bertentangan dengan budaya setempa

3

Tidak bertentangan dengan peraturan yang ada

4

Data

dianalisa

dengan

sistem penjaringan

instrumen

pengumpulan data,

melalui;

penyuntingan dan tabulasi data secara manual, kemudian dianalisis lebih mendalam
dengan menggunakan teknik deskriptif analitik. Identifikasi dan pengelompokkan alat
[6]
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penangkap ikan berdasarkan FAO (1995). Katagori ramah lingkungan melalui 4 kriteria,
yaitu : (1) Sangat tidak ramah lingkungan, (2) Tidak ramah lingkungan, (3) Ramah
lingkungan dan (4) Sangat ramah lingkungan.
b. Pendugaan Stok Menggunakan Akustik
Pendugaan stok ikan dengan metoda akustik yang dilakukan mulai hulu Sungai
Barito sampai ke wilayah estuari yang berbatasan dengan laut (Laut Jawa). Pendugaan
kepadatan ikan dengan akustik dilakukan dengan peralatan Biosonic DT-X scientific
echosounder yang dioperasikan pada frekuensi 200 kHz.
Target Strenght
Hubungan target strength dan óbs (backscattering cross-section, m2) dihitung
berdasarkan atas MacLennan & Simmonds (1992) yaitu:
TS=10 log óbs.........................................................................................................(1)
Persamaan untuk densitas ikan (ñA, ind./nmi2) adalah:
ñA=sA/óbs ............................................................................................................ (2)
Panjang ikan (L) berhubungan dengan óbs yaitu:
óbs=aLb ................................................................................................................ (3)
Menurut Foote et al. (1984) dalam Arnaya (1991), target strength dan
hubungannya dengan ukuran ikan dapat ditulis dengan persamaan:
TS = 20 Log L + A ............................................................................................... (4)
A adalah nilai TS untuk 1 cm panjang ikan (normalized target strength) dimana
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) ………………………...............…........................ (5)
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

[7]
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2π

/λ dan

satu adalah dimensi tipikal dari target
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) .......................................................................................................... (6)
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 …...................................................................... (7)
(Greenlaw, 1979 dalam MacLennan and Simmonds, 2005). Keterangan : σ : adalah
target back scattering cross section
Menurut Hile (1936) dalam Effendie (2002), hubungan panjang (L) dan bobot
(W) dari suatu spesies ikan yaitu:
W=aLb...................................................................................................................(8)
Menurut Mac Lennan & Simmonds (1992) persamaan panjang dan bobot untuk
mengkonversi panjang dugaan menjadi bobot dugaan adalah:
Wt=a{∑{ni(Li+ÄL/2)b+1-(Li-ÄL/2)b+1}/{(b+1)ÄL}}………………...………(9)
di mana:
Wt = bobot total (g)
ÄL = selang kelas panjang (cm)
Li = nilai tengah dari kelas panjang ke-i (cm)
ni = jumlah individu pada kelas ke-i
a, b = konstanta untuk spesies tertentu
Selain nilai estimasi stok ikan berdasarkan atas komposisi ukurannya, hasil
analisis juga disajikan dalam bentuk peta sebaran densitas tiap esdu nya.

[8]
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c. Sebaran Alat Tangkap
Sebaran alat tangkap digunakan untuk memetakan penggunaan dan sebaran
wilayah penangkapan yang dilakukan nelayan pada suatu perairan. Sebaran alat tangkap
diamati dengan menggunakan

peta dasar (citra) yang kemudian diplotkan wilayah-

wilayah penangkapan sesuai dengan posisi GPS dari alat tangkap yang diidentifikasi.
Selain itu peta dasar digunakan juga untuk melihat tingkat pemanfaatan/ tata guna lahan
sepanjang DAS Barito selama kurun waktu tertentu (30 tahun) kebelakang. Hal ini
bermanfaat untuk mendapatkan gambaran perubahan pemanfaatan wilayah pinggiran
DAS Barito.
d. Komposisi Hasil Tangkapan
Komposisi hasil tangkapan digunakan untuk melihat ikan ikan yang tertangkap
menggunakan alat tangkap tergolong ramah lingkungan. Sampel ikan diapatkan dari
hasil tangkapan nelayan, kemudian disampling secara random/ acak, dan diidentifikasi
hingga spesies menggunakan buku Kotellat (1993) dan diverifikasi pada website
www.fishbase.org. Sampel ikan juga diukur sebaran ukuran dan bobotnya, untuk
menggambarkan keterkaitan kondisi biologis ikan dengan musim penangkapan.
e. Sosial Ekonomi Nelayan
Gambaran social ekonomi masyarakat nelayan dibutuhkan untuk mendapatkan
gambaran tingkat ekonomi masyarakat dari kegiatan menangkap ikan. Data diambil
dengan

melakukan wawancara berdasarkan kuisioner terhadap

beberapa nelayan

(sampling). Beberapa data yang akan diambil diantaranya adalah modal alat tangkap,
lama penggunaan, penghasilan yang didapat, nilai BEP alat tangkap, harga produk
perikanan, dan pemasaran hasil tangkapan.

[9]
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IV. HASIL PENELITIAN

A. Identifikasi Alat Tangkap
Hasil pengamatan secara langsung
didapat

data dan informasi

dilapangan

perjenis alat tangkap

dan wawancara dengan nelayan
meliputi desain dan rancang bangun,

bahan penyusun, ukuran, meshsize ; metoda penangkapan yaitu bagaimana, dimana dan
kapan alat tangkap beroperasi

serta hasil tangkapan meliputi jenis, jumlah dan ukuran

sebagai berikut :
1. Kelompok pukat tarik (Seine nets.)
Nama umum

: Pukat tarik

Nama daerah

: Rempa

Deskripsi
Bahan penyusun jaring nylon (senar) atau jaring bahan PE berbentuk empat persegi
panjang, panjang 70 – 100 meter, lebar atau tinggi 2–3 meter, meshsize 0,5 – 1,0 inchi.
Tali ris atas dengan pelampung bahan stereoform yang dipasang setiap jarak 1 meter, tali
ris

bawah jaring di bentuk kantong dengan pemberat rantai besi (batu jala) berat 25

kg/100 m, tali selambar untuk menarik jaring ke tepian pantai. (Gambar 1).

Gambar. 1Alat tangkap rempa

Metoda penangkapan
Menggunakan perahu bermotor

ukuran 8x1,2x0,9 meter, dioperasikan oleh 3 sampai 4

orang. Pertama salah satu bagian ujung jaring di ikat pada patok kayu yang ditancapkan
di pinggiran sungai bagian hulu atau
satu bagian ujung jaring lainnya

dipegang oleh salah satu orang nelayan, kemudian

dibentang ketengah sungai

arah kehilir menggunakan

perahu bermotor. Setelah lebih kurang 70% dari panjang jaring terbentang, arah
[10]
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mencapai pinggiran sungai

atau pantai. Kolom air yang sudah dilingkari jaring dipersempit dengan cara kedua ujung
jaring ditarik kearah pantai, hasil tangkapan terkumpul ukuran lebih besar dari mershsize
jaring masuk dalam kantong jaring dan sebagian terjerat mata jaring. Habitat dan waktu
operasional tepian sungai utama dan anak sungai yang berpantai landai, telah diketahui
bersih dari tonggak kayu dioperasikan pada musim kemarau (tepian sungai berpantai)
Hasil tangkapan
Macam jenis ikan dan udang .

Gambar 2. Operasional rempa
2. Kelompok jaring angkat (Portable lift net / Hand lift net)
Nama umum

: Anco

Nama daerah

: Hancau, Tangkul.

Deskripsi
Alat penangkapan ikan terbuat dari bahan jaring benang nylon (senar) atau jaring
PE, berbentuk bujur sangkar, ukuran 2 x 2 m sampai 3 x 3 meter, meshsize 1 – 2 cm. Dua
potong bambu diameter 3 - 4 cm panjang 20-25 cm di satukan membentuk tanda tambah
(+)

dengan empat cabang

yang disebut

“gelangan” . Gelangan dihubungkan dengan

tangkai pembuka yang dibuat dari bilah bambu atau rotan,

panjang lebih kurang sama

dengan ukuran jaring. Gelangan dihubungkan dengan empat sudut jaring sehingga jaring
terbuka atau terbentang lebar sesuai ukuran jaring. Kemudian gelangan dihubungklan
dengan tangkai bahan bambu, panjang 5 – 6 m untuk menurunkan dan mengangkat jaring .
(Gambar 3).
Metoda penangkapan
Unit alat

ditenggelamkan dalam air sampai dasar perairan,

diangkat kepermukaan air untuk mengambil hasil tangkapan.
Habitat dan waktu operasional
[11]
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Dioperasikan diperairan dangkal pinggiran sungai utama, anak sungai dan rawa,
dapat dioperasikan sepanjang tahun dominan musim kemarau (air surut).
Hasil tangkapan :
Macam jenis ikan cyprinid,

dominasi ukuran kecil seperti ikan seluang, banta,

seluang juar, menangin.

Gambar 3. Alat tangkap Anco.

3. Kelompok alat yang dijatuhkan (falling gears/ Cast net )
Nama umum

: Jala

Nama daerah

: Lunta

Deskripsi

:

Alat penangkapan ikan
(senar) atau jaring bahan PE,
tergantung

ukuran

jala.

berbentuk kerucut yang terbuat dari jaring bahan nylon
pemberat rantai

Panjang

jala

timah bentuk cincin berat 5 – 7

kg

antara 4 – 6 meter, meshsize 0,5 – 2 inchi

Dilengkapi tali untuk menarik dan mengangkat jala.
Metoda penangkapan.
Unit

jaring jala dilempar dengan cara khusus sehingga terbuka lebar sesuai ukuran

jala dengan ujung tali tetap dipegang atau diikatkan pada salah satu lengan nelayan yang
melempar jala. Kemudian jala tenggelam sampai dasar perairan, mengurung sasaran yang
terlihat

maupun yang tidak terlihat yang ada dalam kolom air lingkaran

jala. Perlahan

luasan lingkaran jala dipersempit dengan menarik tali jala. Jenis hasil tangkapan yang
berukuran lebih besar dari meshsize jala akan terjebak pada kantong hasil bagian bawah
[12]
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jala dan ukuran hasil tangkapan yang sesuai dengan meshsize jala akan terjerat jaring jala.
Operasional jala yang tidak menggunakan umpan jala dilempar secara acak setiap jarak
tertentu. Untuk meningkatkan jumlah hasil tangkapan atau untuk target tangkapan jenis
tertentu seperti udang galah biasanya menggunakan umpan seperti

butir beras atau

potongan kelapa yang yang digumpal dengan tanah liat agar tenggelam kedasar perairan..
Sebelum jala ditebar pada tempat yang telah diberi tanda ditabur umpan, beberapa saat
kemudian jala ditebar pada lokasi umpan ditebar. (Gambar. 4)
Habitat dan waktu operasional
Dioperasikan diperairan dangkal pinggiran sungai utama, anak sungai dan danau,
dasar perairan bersih terutama dari sampah kayu atau tonggak kayu. Hasil tangkapan
macam jenis dan macam ukuran terutama jenis ikan dasar seperti udang galah, ikan baung.

Gambar 4. Alat tangkap lunta

4.

Kelompok Jaring ingsang (gillnet)
Nama Umum

: Jaring ingsang hanyut ( drief gillnet)

Nama daerah

: Rengge hanyut

Deskripsi
Jaring berbentuk empat persegi panjang, bahan jaring monofilament (senar) No.60 100, mesh size 1,0 – 8,0 inchi , panjang 80 – 120 meter, lebar atau kedalaman jaring 3 5 meter. Pada tali ris atas di lengkapi pelampung bahan botol plastik bekas atau
pelampung bahan steorofom atau potongan kayu apung, pelampung plastik sintetis yang
dipasang tiap

jarak 2 meter. Ujung unit jaring dipasang pelampung utama

jerigen

plastik volome 5 liter. Pada tali ris bawah dipasang pemberat bahan timah atau gelang
kawat diameter lebih besar dari meshsize jaring, dipasang setiap jarak 1 meter dengan
total berat 3 - 4 kg per 100 meter panjang. (Gambar 5.)
[13]

Laporan Teknis Penelitian
“Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan DAS Barito Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan

2016

Metoda operasional.
Jaring dibentang mulai tengah badan sungai mengarah kepinggir sungai sehingga
unit

jaring membentang

memotong

badan sungai, bentangan unit jaring hanyut

mengikuti arus air. Kendali jaring dilakukan dengan perahu pada ujung unit jaring bagian
pinggir sungai.

Bentangan jaring menghadang ikan, ikan tertankap dengan cara terjerat

dan atau terpuntal. Hasil tangkapan diambil pada saat ikan tertangkap (ikan ukuran
besar) atau pada saat jaring diangkat (hauling) untuk ikan ukuran kecil.
Habitat dan waktu operasional :
Operasional di sungai utama yang berarus, dilakukan siang atau malam hari, dapat
sepanjang tahun, dominan musim kemarau.
Hasil tangkapan
Hasil tangkapan macam jenis ikan famili cyprinide, ikan patin, jelawat, lawang,
sanggang dan macam ukuran sesuai dengan meshsize jaring.

Gambar 5. Alat tangkap rengge.
5. Nama umum

: Jaring ingsang tetap ( Set gillnet)

Nama daerah

: Rengge tajak

Deskripsi

:

Jaring berbentuk empat persegi panjang, bahan jaring monofilament (senar) No.100
- 120, mesh size 1,0 – 3,0 inchi, panjang 25 – 75 m, lebar atau kedalaman jaring 2,0 - 3,0
meter untuk perairan rawa dan danau, 4,0- 6,0 yang dipasang memotong badan anak
sungai.

Pada tali ris atas di lengkapi pelampung bahan botol plastik atau, steorofom atau

potongan kayu apung, dipasang tiap jarak 2 meter. Pada tali ris bawah dipasang pemberat
bahan timah atau gelang kawat diameter lebih besar dari meshsize jaring, pemberat
dipasang setiap jarak 1 meter dengan total berat 2 - 3 kg per 75 meter panjang jaring. Tali

[14]
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ris atas pada kedua ujung jaring di ikatkan pada patok kayu yang ditancapkan pada
pinggiran anak sungai atau rawa atau danau. (Gambar. 6)
Metoda operasional
Jaring dibentang memotong badan anak sungai dan sebagian rawa kiri-kanan
pingiran anak sungai, lebar jaring disesuikan dengan kedalaman anak sungai dan rawa
pinggiran anak sungai.

Dioperasikan pada saat ada pergerakan arus air masuk atau arus

air keluar anak sungai, kecepatan
permukaan air sungai utama

arus lemah sampai sedang, arus air masuk bila

naik dan sebaliknya arus keluar bila permukaan air sungai

utama turun /surut. Hasil tangkapan diambil setiap 3 – 6 jam tergantung kepadatan hasil
tangkapan.
Habitat dan waktu operasional :
Habitat operasional perairan anak sungai dan rawa sekitarnya pada

musim

peralihan, dan dihutan rawa pada saat musim banjir (puncak musim hujan). Operasional
siang atau malam hari, sepanjang tahun, dominan musim peralihan.
Hasil tangkapan
Jumlah hasil tangkapan terbaik pada musim peralihan, hasil tangkapan macam jenis
dan ukuran sesuai dengan meshsize jaring antara lain , macam jenis ikan lais , macam
jenis ikan cyprinidae antara lain , jelawat, sanggang, salap, kelabau, tapah, baung.

Gambar 6. Alat tangkap rengge tanjak

6. Nama umum : Jaring ingsang permukaan (surface gillnets)
Nama daerah

: Lalangit

Deskripsi
Jaring bentuk empat persegi panjang dibuat dari benang nylon monofilament
(senar) no15.

ukuran per pis jaring panjang 10 m x lebar 1,2 m, untuk membentangkan
[15]
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jaring pada kedua sisi lebar jaring dipasang bambu sehingga timbul dan untuk
membentangkan panjang jaring menggunakan patok kayu

yang dihubungkan

pelampung pembebntang jaring. Meshsize jaring 1,0 – 2,0 inchi, Keliling

dengan

tepian jaring

di lengkapi tali ris, tidak menggunakan pelampung dan pemberat. (Gambar 7.)
Metoda operasional
Unit jaring dibentang pada permukaan perairan rawa yang tidak ada tumbuhan
air, posisi horizontal (menutup

permukaan air)

± 5

cm dibawah permukaan air,

dipasang untuk menangkap ikan yang bergerak vertikal kepermukaan air untuk bernapas
terutama jenis ikan labirinth.

Habitat dan waktu operasional
Habitat operasional perairan pinggiran anak sungai dan rawa yang banyak tumbuhan
air, jaring dipasang

pada permukaan air yang bersih dari tumbuhan air (alami atsu

dibersihkan ). Ikan labirinth yang berada

di bawah tumbuhan air

akan muncul

kepermukaan untuk bernapas memilih tempat yang terbuka yang telah dipasdang jaring.
Setting – hauling 2 – 3 jam, operasional siang hari sepanjang tahun.
Hasil tangkapan
Hasil tangkapan kelompok ikan labirinth seperti: Sepat siam, Betok, Tambakan,
sepat rawa, sepatung.

Gambar 7. Alat tangkap lalangit

Kelompok alat tangkap pancing.
Kelompok alat tangkap pancing tergolong alat tangkap yang sangat sederhana dan
tradisional, orientasi

penangkapan mulai dari sekedar hoby, untuk memenuhi kebutuhan
[16]
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keluarga sampai pada usaha komersial. Perkembangan pengetahuan dan untuk memenuhi
kebutuhan hasil tangkapan yang lebih banyak, orientasi penangkapan dari hanya untuk
hoby dan untuk memenuhi kebutuhan sendiri beralih ke usaha penangkapan sebagai
sumber pendapatan (usaha komersil). Alat tangkap pancing berkembang dari satu tali
dengan satu mata pancing menjadi satu unit tali pancing (tali ris) dengan lebih dari satu
mata pancing atau satu unit penangkapan menggunakan lebih dari 1 mata pancing.
Kelompok alat tangkap

pancing penyebaran operasionalnya lebih luas

mulai dari

zona hulu, tengah, hilir dan zona muara, penyebaran vertikal mulai dari sungai utama,
anak sungai, rawa banjiran ,danau dan hutan rawa. Beberapa nama lokal diberikan oleh
masyarakat pada alat tangkap pancing di perairan umum pedalaman daerah aliran sungai
barito perbedaan nama berdasarkan perbedaan penggunaan bahan bantu, rancang
bangun, metoda penangkapan dan habitat operasional.
Berbeda dengan perikanan pancing di perairan laut, nama pancing diberikan sesuai
dengan nama lokasi dan nama ikan target tangkapan sehingga mencapai 92 jenis pancing
(Annonim, 2013). Selain itu pancing rawai (longline) di perairan laut karena kedalaman
air yang memungkinkan rangkaian mata pancing dapat dipasang berjajar vertical pada
tali ris. Di perairan umum daratan hanya dipasang posisi horizontal di permukaan air atau
di dasar perairan.

7. Kelompok alat tangkap Pancing ( Line)
Nama umum

: Pancing tangan (Hand line)

Nama daerah

: Unjun, pisi

Deskripsi:
Secara umum menggunakan joran (tangkai pancing) bahan alami tradisional dari
pelepah kering pohon palem hutan atau bambu kecil, kecuali tali pancing dan mata
pancing dan timah pemberat buatan pabrikan (Gambar 8). Pancing untuk sekedar hobby
sudah menggunakan joran pabrikan bahan fiber glass atau alumunium yang lebih lentur ,
beberapa dilengkapi dengan alat pemutar tali (troll). Untuk pancing ikan dasar, tali
pancing

dilengkapi

pemberat timah yang dipasang 30-40 cm sebelum mata pancing,

untuk ikan permukaan dipasang pelampung 30- 40 cm sebelum

mata pancing.

Menggunakan tali pancing nylon( senar), ukuran panjang 5 – 20 meter, mata pancing
ukuran Nomor 20 sampai nomor 10. Umpan yang biasa digunakan adalah cacing tanah,
ikan atau udang kecil, kodok, kecoa atau umpan buatan.
[17]
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Habitat dan waktu operasional:
Sungai utama, anak sungai, danau , rawa dan hutan rawa, kelompok alat tangkap
pancing dapat dioperasikan sepanjang tahun.
Hasil tangkapan :
Ikan sungai ( ikan putih) dan ikan rawa (ikan hitam) sesuai dengan jenis umpan
dan kebiasaan makan (karnivora dan herbivora, omnivora) dan habitat operasional.

Gambar 8. Alat tangkap unjun

8. Nama umum

: Pancing rumpon

Nama daerah

: Unjun/pisi ancak, unjun/ pisi raba

Deskripsi

:

Unit pancing dasar yang

menggunakan

sebagai stik pancing, tali dan pancing
jumlah sesuai jumlah

ranting

cabang atau ranting kayu atau bambu

dipasang pada setiap ujung ranting dengan

antara 6-15

mata pancing/unit pancing. Panjang

pancing 20-30 cm, disesuaikan agar tidak bersentuhan

tali

dengan

tali pancing lainnya,

menggunakan pancing nomor 18 sampai nomor 15 (Gambar 9).

Agar tenggelam unit

pancing ancak diberi pemberat dan tali utama

yang

dihubungkan dengan pelampung

atau rumah rakit atau MCK terapung .
Metoda penangkapan
Unit

pancing yang telah

diberi umpan

ditenggelamkan sampai dasar perairan,

setting – hauling antara 3 - 6 jam, orientasi penangkapan umumnya untuk memenuhi
kebutuhan sendiri atau hobby.

Menggunakan umpan cacing tanah, potongan ikan atau

udang kecil , anak kodok atau umpan buatan.

[18]
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Habitat dan waktu operasional
Operasikan pinggiran sungai utama dan anak sungai, siang atau

malam,

dapat

dioperasikan sepanjang tahun.
Hasil tangkapan :
Macam jenis sesuai dengan jenis umpan terutama ikan dasar dan macam ukuran
sesuai dengan ukuran mata pancing.

Gambar 9. Alat tangkap unjun rumpon
9. Nama Umum

: Rawai tancap (Standing long line)

Nama daerah

: Rawai tajak

Deskripsi

:

Alat tangkap pancing rawai

tancap terdiri dari:

tali ris utama (main line) dari

bahan PE diameter 1 - 2 mm, kedua ujung tali ris utama di ikatkan pada stik/patok kayu,
tali cabang ( branch line ), PA mono (senar) diameter 0,3 – 0,8 mm, panjang tali cabang
40-60 cm. Jarak pemasangan (interval) antar tali cabang pada tali ris utama 3 - 4 m.
Menggunakan mata pancing nomor 10 sampai nomor 7, satu unit pancing rawai tancap
10 - 20 mata pancing (Gambar 10).
Metoda penangkapan
Unit
ikan hidup

pancing

dipasang terlebih dahulu

kemudian

mata pancing diberi umpan

agar selalu bergerak sehingga lebih merangsang ikan pemangsa. Posisi mata

pancing dan umpan ± 20 cm dibawah permukaan air. Lama hauling 6–10 jam, umumnya
malam hari.
Habitat dan waktu operasional:
Habitat operasional tepian anak sungai, danau, rawa

dan hutan rawa, operasional

dapat sepanjang tahun, lebih banyak pada musim penghujan karena saat tersebut
daerah tepian danau, sungai dan hutan rawa mencapai kedalaman air yang memadai.
[19]
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Hasil tangkapan :
Macam jenis ikan

sungai dan ikan rawa yang didominasi

kebiasaan makan

karnivora.

Gambar 10. Alat tangkap rawai anjak

10. Nama Umum

: Pancing rawai dasar memotong badan sungai (Bottom Longline) )

Nama daerah

: Rawai dasar

Deskripsi

:

Alat tangkap pancing rawai dasar terdiri dari: tali ris utama (main line) dari bahan
PE diameter 2 - 3 mm, tali cabang (branch line), PA mono diameter 0,5 - 0,9 mm,
panjang tali cabang 40 - 60 cm. Jarak pemasangan (interval) antar tali cabang pada tali
ris ± 5 m. Menggunakan mata pancing nomor

8 sampai nomor 5, satu unit pancing

rawai 40 – 60 mata pancing.
Metoda penangkapan
Tali ris utama

di bentangkan

memotong

lebar sungai, agar tali ris dan pacing

tenggelam pada kedua sisi pinggiran sungai dipasang
batu cor ± 5 kg per buah, ujung tali ris

pemberat utama batu kali atau

dihubungkan dengan

ditancapkan di pantai pinggiran sungai. Menggunakan umpan
pisang, buah kelapa sawit, buah pedada atau ampan hewani
kepompong

kumbang kayu, daging

patok

nabati seperti buah
seprti

keong sawah, cacing tanah atau
[20]
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terasi, campuran

bahan dimasak dan dibuat potongan . (Gambar 11)
Habitat dan waktu operasional
Sungai utama dan anak sungai , siang atau malam , setting – hauling 8 – 10 jam,
operasional dapat sepanjang tahun, dominan musim kemarau .
Hasil tangkapan
Macam jenis

sesuai jenis umpan (karnivora , omnovora)

seperti

ikan Salap,

Sanggang, Lawang, Kalabau, Patin dan macam ukuran sesuai ukuran mata pancing.

Gambar 11. Alat tangkap rawai dasar
11. Nama umum : Pancing rawai dasar memanjang sungai (Bottom Longline horizontal )
Nama daerah : Rawai dasar
Deskripsi

:

Pancing rawai dasar memanjang sungai hampir sama

dengan pancing rawai dasar

memotong badan sungai, perbedaan jumlah mata pancing yang lebih banyak dan posisi
pemasangan searah arus air .

Alat tangkap terdiri dari tali ris utama panjang 100 – 200

m, bahan PE No. 1000, jarak antar pancing 4,0 m – 5,0 m. Agar tali pancing dan tali ris
utama tidak berimpit antara tali ris utama dan tali pancing dipasang bilah potongan
rotan atau bambu panjang 20 – 30 cm, diameter 1,0 – 2,0 cm, tali cabang nylon No.
200 panjang ± 30 cm. Pemberat utama pada pangkal unit rawai batu kali atau batu cor ±
25 kg agar unit rawai tidak hanyut

dan dihubungkan

dengan pelampung.

Pemberat

kedua ± 5 kg agar unit pacing rawai tenggelam dan pemberat ketiga ± 2 kg dipasang
pada

ujung

unit

rawai. Menggunakan mata pancing nomor

(Gambar 12.)

[21]
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Metoda penangkapan
Ada

dua cara pemasangan pancing rawai memanjang

menggunakan pelampung

dan tidak menggunakan pelampung sebagai tanda.

cara pengoperasian ini masing-masing
operasionalnya.

badan sungai, yaitu

Menggunakan

mempunyai

pelampung

mudah

Kedua

kelebihan dan kekurangan dalam
untuk

pelampung dan unit rawai rawan tersangkut atau terseret

setting –

hauling,

tetapi

sampah permukaan air yang

hanyut atau ditabrak kendaraan air. Tidak menggunakan pelampung memerlukan waktu
dan tenaga untuk setting-hauling karena harus mencari

tali ris menggunakan tali yang

dilengkapi

arah

pada

pengait dan pemberat ditarik secara acak

posisi perkiraan pangkal

memotong badan sungai

tali rawai. Kelebihan unit rawai aman tersangkut atau

terseret sampah permukaan air atau ditabrak kendaraan air. Menggunakan umpan nabati
seperti buah pisang, buah kelapa sawit, buah pedada atau ampan hewani seprti potongan
ikan, kepompong

kumbang kayu, daging

keong sawah, cacing tanah atau

buatan campuran ubi kayu di serot ditmbah

pewarna kunyit, mentega dan

umpan
terasi,

campuran bahan dimasak dan dibuat potongan.
Habitat dan waktu operasional
Sungai utama dan anak sungai yang berarus, dioperasikan siang atau malam, setting
– hauling 8 – 10 jam , operasional dapat sepanjang tahun, dominan musim kemarau.
Hasil tangkapan
Macam jenis

sesuai jenis umpan (karnivora, omnovora)

seperti

ikan Salap,

Sanggang, Lawang, Kalabau, Patin dan macam ukuran sesuai ukuran mata pancing.

Gambar 12. Alat tangkap rawai dasar untang
[22]
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: Pancing tunggal tancap dasar (Stake line)

Nama daerah

: Banjur tarajuk

Deskripsi
Bahan penyusun stik dari kayu atau bambu diameter 1,0-1,5 cm , panjang ± 2,0
meter, tali pancing benang nylon (senar) panjang ± 1,5 cm, mata pancing nomor 15
sampai nomor 10. Tali

pancing

diikat

pada stik ± 20 cm

dari

dasar perairan.

Menggunakan umpan perut ayam, daging keong sawah, ikan kecil atau potongan ikan.
(Gambar 13.)
Metoda penangkapan
Joran kayu atau bambu ditancapkan berjajar dengan Jarak antar unit pancing
disesuaikan dengan kondisi pinggiran sungai yaitu 5 – 7 meter . Lama hauling 6 - 10
jam, umumnya malam hari, satu unit perahu mengoperasikan 40 – 100 buah pancing.
Orientasi penangkapan usaha komersial.
Habitat dan waktu operasional
Dipasang di pinggiran sungai, danau, rawa dan hutan rawa pada kisaran kedalaman
perairan

1,0 – 2,0 meter. Dapat dioperasikann sepanjang tahun, lebih banyak pada

musim penghujan karena saat tersebut daerah tepian danau atau sungai yang
menjadi daerah operasi mencapai kedalaman yang memadai.
Hasil tangkapan
Target

hasil tangkapan ikan Baung. Laju tangkap antara 3 - 5 kg/hauling / 100

pancing.

Gambar 13. Alat tangkap pancing tarajuk

[23]
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: pancing tunggal tancap permukaan (Stake line)

Nama daerah

: Banjur Kerangkam

Deskripsi
Jenis dan nama lain yang mirip dengan pancing banjur Tarajuk yaitu pancing banjur
Kerangkam, bahan penyusun, metoda penangkapan dan lokasi penangkapan sama
dengan pancing banjur tarajuk. Joran kayu atau bambu diameter 1,0 – 1,5 cm , panjang
1,5 – 2,0

meter,

yang membedakan

tali pancing

dipasang

pada

ujung

stik.

tali pancing nylon No. 2 , panjang 100 – 150 cm. Ada yang tidak

Menggunakan

menggunakan joran

kayu atau bambu yaitu tali pancing di ikatkan pada ranting atau

cabang kayu pinggiran sungai yang menjorok ke air . Umpan anak ikan hidup (ikan
Belukuh). Yang membedakan pada pancing banjur Kerangkam tali pacing di ikatkan
pada ujung stik dan menggunakan umpan ikan

hidup. Pancing dan umpan ±20 cm

dibawah permukaan air, umpan ikan hidup selalu bergerak berputar sehingga lebih
merangsang ikan pemangsa. (Gambar 14.)
Metoda penangkapan
Joran kayu atau bambu ditancapkan berjajar dengan Jarak antar unit pancing
disesuaikan dengan kondisi pinggiran sungai yaitu 5 – 7 meter Lama hauling 6 - 10
jam, umumnya malam hari, satu unit perahu mengoperasikan 40 – 100 buah pancing.
Orientasi

penangkapan usaha komersial, pancing yang telah diberi umpan ikan hidup

ditancapkan atau diikat di pinggiran sungai atau rawa,

posisi pancing dan umpan 10–

20 cm dibawah permukaan air, umpan ikan hidup selalu bergerak berputar, merangsang
ikan pemangsa.
Habitat dan waktu operasional
Pinggiran sungai utama, anak sungai , danau, rawa dan hutan rawa,

Operasional

malam hari dan dapat sepanjang tahun ,
Hasil tangkapan
Target

tangkapan ikan karnivora

seperti

orientasi penangkapan usaha komersial.

[24]
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Gambar 14. Alat tangkap banjur kerangkam

14. Nama umum

: Pancing hanyut (Driefting line)

Nama daerah

: Untang-untang

Deskripsi
Pancing

permukaan

yang

dihanyutkan,

menggunakan

pelampung

dari bahan

potongan kayu apung atau botol plastik volume 1,5 liter .Tali pancing panjang 20 - 30
meter digulung

pada pelampung dan disisakan ± 75 cm yang mengantung dari

pelampung. Menggunakan pancing nomor 7 sampai nomor 5, umpan perut ayam, daging
keong sawah, potongan ikan, buah pisang,
yang telah dipasang

umpan

buah pedada atau umpan buatan. Pancing

dihanyutkan dan ditebar dengan jarak ± 10 meter /

pelampung . Perahu bermotor nelayan ikut hanyut mengikuti dan mengawasi kelompok
pelampung yang ditebar. (Gambar 15.)
Metoda penangkapan
Pelampung yang telah dipasang pancing dan umpan dihanyutkan dan ditebar dengan
jarak 10 – 20 meter per pelampung. Perahu bermotor nelayan ikut hanyut mengikuti dan
mengawasi

pancing apung yang ditebar.

Bila umpan dimakan ikan dengan sedikit

hentakan gulungan tali pancing pada pelampung akan terurai. Perahu nelayan langsung
menghampiri pelampung,
pancing

tali pancing ditarik seperti

mengambil

hasil

tangkapan

tangan (hand line). Waktu setting-hauling ± 3 jam . Satu unit perahu

mengoperasikan

20 – 30 buah pancing. Orientasi penangkapan untuk konsumsi sendiri

dan usaha komersial.
Habitat dan waktu operasional
Dioperasikan

di sungai

utama

atau anak sungai yang air nya mengalir.

dilakukan pada siang hari, sepanjang tahun.
[25]
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Hasil tangkapan
Hasil tangkapan ikan berukuran besar yang biasa mencari makan di permukaan air
seperti : ikan Sanggang, Lawang, Patin, Jelawat, Tabirin.

Gambar 15. Alat tangkap untang-untang
15. Nama umum
Nama daerah

: Pancing permukaan (Floating line)
: Tilampung

Deskripsi
Jenis dan nama lain yang mirip dengan pancing “Untang-Untang” yang dioperasikan
khusus pada perairan rawa dengan nama lokal “Tilampung”, Menggunakan pelampung
dari potongan batang bambu diameter ± 1 cm, panjang ±1,5 meter, tali pancing panjang
50 - 75 cm yang di ikat pada pertengahan pelampung.

Menggunakan mata pancing

nomor 12 sampai nomor 10. (Gambar 16.).
Metoda penangkapan
. Tilampung ditebar secara acak di antara atau diatas tumbuhan air dengan tali dan
pancing yang diberi umpan masuk dalam air . Menggunakan umpan ikan hidup atau
potongan ikan, daging keong sawah. Pancing yang telah ditebar setelah ±1 jam dilihat
hasil tangkapannya dan untuk

mengganti umpan .

150- 250 buah pancing tilampung.
[26]
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Habitat dan waktu operasional
Perairan rawa dangkal, arus tenang dan banyak tumbuhan air

permukaan.

Dapat Dioperasikan sepanjang tahun
Hasil tangkapan
Hasil tangkapan jenis ikan rawa sifat makan karnivora sesuai dengan umpan yang
digunakan seperti ikan gabus, toman, belut rawa .

Gambar 16. Alat tangkap tilampung

Kelompok alat tangkap perangkap (traps)
Adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari bahan jaring, atau kawat, atau
bilah bambu, atau bilah kayu atau kombinasi dari bahan bahan tersebut. Berbentuk silinder,
trapesium, empat persegu panjang dan bentuk lainnya. Dioperasikan secara pasif pada dasar
atau permukaan perairan, dilengkapi atau tanpa pintu jebakan (injab), menggunakan atau
tanpa umpan.

Kelompok alat traps dengan bermacam nama daerah sesuai dengan bentuk,

habitat operasional dan target hasil tangkapan seperti dijelaskan sebagai berikut :

16. Nama Umum
Nama daerah

: Bubu (Pot traps)
: Kalang

Deskripsi
Sejenis bubu ukuran besar

bentuk silinder, kerangka bilah bambu atau rotan,

dinding jaring PE meshsize 4,0 – 6,0 inchi, ukuran panjang
jumlah kerangka lingkar 5 buah, jumlah kerangka panjang

2,5 – 3,0 meter, dengan
8 buah, diameter

mulut

kalang 120 - 150 cm, diameter lingkar belakang 30 cm, jumlah Injab 1 buah dengan
diameter lingkar injab 30 cm. (Gambar 17.)
Metoda penangkapan
[27]
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di pinggiran sungai utama atau

anak sungai dengan arus air tenang sampai sedang yaitu pada tepian sungai yang agak
menjorok ketengah. Posisi pemasangan mulut kalang menghadap ke hilir atau searah
arus air , sebagian alat timbul atau seluruh alat tenggelam 20–30 cm dari permukaan
air.
Habitat dan waktu operasional
Sungai utama, anak sungai dan rawa, dapat dioperasikan sepanjang tahun dominan
pada musim peralihan atau musim ikan beruaya. Operasional

siang dan

malam, hasil

tangkapan diamati setiap hari .
Hasil tangkapan
Hasil tangkapan

macam jenis

seperti

Ikan Tapah, Baung,

Belida, Gurami ,

Jelawat, Tabirin. Kelabau , dominasi ukuran besar sesuai dengan meshsize alat .

Gambar 17. Alat tangkap kalang
17. Nama ilmiah
Nama daerah

: Bubu (Pot traps)
: Kalang

Deskripsi
Bentuk empat persegi panjang , bahan penyusun yang digunakan kerangka kayu,
dinding jaring PE meshsize 2,0 – 4,0 inchi, dilengkapi 2 buah injab, ukuran panjang
1,5 m lebar 1,0 m tinggi 1,0 meter ( Gambar 18.)
Metoda penangkapan
Alat tangkap kalang

dipasang

di pinggiran

sungai utama atau anak sungai dan

rawa, arus air tenang sampai sedang dengan posisi

pemasangan mulut

kalang

menghadap ke hilir atau searah arus air. Alat dipasang sedikit timbul dari permukaan air
atau seluruh alat tenggelam ±20 cm dari permukaan air.
[28]
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Habitat dan waktu operasional
Sungai utama, anak sungai dan rawa, dapat dioperasikan siang dan

malam,

sepanjang tahun dominan pada musim peralihan atau musim ikan beruaya, hasil
tangkapan diamati setiap hari.
Hasil tangkapan
Hasil tangkapan macam jenis ikan cyprinidae dan jenis lainnya seperti Ikan Tapah,
Baung,

Belida, Gurami , Jelawat, Tabirin. Kelabau , dominasi ukuran besar

sesuai

dengan meshsize alat.

Gambar 18. Alat tangkap kalang kotak

18. Nama Umum
Nama daerah

: Bubu ( Pot trap)
: Pasuran

Deskripsi
Dibuat dari botol plastik volume 1,5 liter, tiga per empat bagian

dinding botol

secara merata diberi lobang diameter 2- 4 mm, jarak 0,25 – 0,5 inchi. Sepertiga
bagian atas botol tidak dilobangi agar bisa menahan udara sehinga botol tetap
timbul dan bagian bawah botol ditambahkan pemberat potongan besi sehingga
posisi botol dalam air tegak vertikal. Agar alat tidak hanyut terbawa arus air atau
tiupan angin, setiap alat

diberi tali pengaman yang diikatkan pada ranting kayu

atau patok kayu. Bagian samping botol dipasang potongan bambu diameter ±10,
panjang ±20 cm sebagai tempat umpan dan injab. Makanan dibuat dari campuran
sisa buangan isi perut ikan, pelet apung, dedak halus. (Gambar. 19).
Metoda Penangkapan
Dipasang pinggiran sungai utama, anak sungai dan rawa, arus air tenang sampai
sedang. Alat dipasang berjajar setiap jarak 3-5 meter. Ikan masuk untuk memakan
[29]

Laporan Teknis Penelitian
“Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan DAS Barito Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan

umpan

melalui

menghadap

lobang

keatas

umpan

yang

bisa

lebih

baik

menghadap

yang

dipasang

menghadap

kebawah,

2016
kebawah

atau

setelah mendapatkan

makanan ikan berusaha kembali tetapi umumnya bergerak horizontal (tidak keatas
atau kebawah) dan masuk dalam botol perangkap, tidak bisa keluar

karena ada

injab. Satu unit perahu mengoperasikan 50 – 100 buah.
Habitat dan waktu operasi.
Pinggiran sungai utama, anak sungai dan rawa dangkal, dapat dioperasikan
sepanjang tahun dominan musim hujan (banjir).
Hasil tangkapan .
Macam jenis ikan cypruiniodae dominasi ikan ukuran kecil seperti ikan seluang,
banta, menangin, puyau.

Gambar 19. Alat tangkap pasuran
19. Nama Umum

: Bubu (Pot trap)

Nama daerah

: Kabam, pasuran

Deskripsi:
Sejenis pasuran botol, bentuk silinder ukuran diamater ± 25 cm tinggi 30 cm,
bentuk silinder yang mengecil pada kedua ujungnya diameter tengah ± 30, diamater
ujung ±10 cm panjang ±60 cm,

meshsize 0,5-1,0 cm, setiap alat diikat pada stik

kayu atau bambu. Bagian samping botol dipasang potongan bambu diameter ±10,
panjang ±20 cm sebagai tempat umpan dan dipasang

injab. Makanan dibuat dari

campuran sisa buangan isi perut ikan, pelet apung, dedak halus. (Gambar 20.)
Pengoperasian
Dipasang pinggiran sungai utama, anak sungai dan rawa, arus air tenang
sampai sedang. Alat dipasang berjajar setiap jarak 3-5 meter, timbul ± 5,0 cm dari
permukaan air agar ikan yang tertangkap dapat bernapas dan tidak cepat mati. Ikan
[30]
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bisa

dipasang

menghadap kebawah atau menghadap keatas yang lebih baik menghadap kebawah,
setelah mendapatkan makanan ikan berusaha kembali tetapi umumnya

bergerak

horizontal (tidak keatas atau kebawah) dan masuk dalam perangkap, tidak bisa
keluar karena ada injab. Satu unit perahu mengoperasikan 40 – 60 buah.
Habitat dan waktu operasi.
Pinggiran sungai utama, anak sungai dan rawa

dangkal, dapat dioperasikan

sepanjang tahun dominan musim hujan (banjir).
Hasil tangkapan
Macam jenis ikan cypriniodae dominasi ikan ukuran kecil seperti

ikan seluang,

banta, menangin, puyau.

Gambar 20. Alat tangkap kabam

20. Nama umum
Nama daerah

: Bubu (Pot trap)
: Jabak udang

Deskripsi
Alat tangkap pasif terbuat dari jalinan potongan bambu yang dianyam
silinder

bentuk

yang mengecil pada salah satu bagian ujungya, mesh size alat 1- 2 cm . Bgian

mulut dipasang pintu jebakan yang terbuat dari bilah bamboo dan dilengkapi dengan karet
atau semacam busur dan berhubungan dengan tempat umpan. Pintu secara otomatis akan
tertutup bila tempat umpan dalam jebakan bergerak di makan atau disentuh ikan atau
udang (Gambar 21).
Metoda penangkapan
Alat dipasang berjajar di dasar sungai dengan jarak 4 – 6 meter, agar tenggelam
ditambah pemberat batu kali dan diberi tali yang diikat pada patok kayu pinggiran sungai.
[31]
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Untuk target tangkapan udang menggunakan umpan

potongan daging kelapa yang dibakar, untuk target tangkapan ikan baung menggunakan
umpan potongan ikan atau daging keong sawah atau jeroan ayam .
Habitat dan waktu operasional
Alat dipasang di dasar perairan

pinggiran sungai

utama, anak sungai dan danau.

Operasional siang dan malam sepanjang tahun.
Hasil tangkapan
udang galah, ikan baung dan ikan dasar lainnya , jenis sesuai dengan umpan yang
digunakan.

Gambar 21. Alat tangkap Jabak

21. Nama umum
Nama daerah

: Bubu ( Pot trap)
: Lukah / buwu

Deskripsi
Alat tangkap

bentuk torpedo terdiri dari bagian-bagian yaitu tubuh bubu,

mulut bubu dan 1 – 3 buah injap. Alat ini terbuat dari bahan rotan sebagai penjalin
dan bilah bambu sebagai dinding pembentuk badan bubu. Jarak antar bilahan bambu
sekitar 1,- 3,0 cm menutupi seluruh bagian tubuh bubu. Ukuran panjang umumnya
berkisar antara 1-2 m dengan diameter mulut bubu 15 - 35 cm, kadang-kadang
dibikin dengan ukuran yang lebih panjang dan besar. (Gambar. 22)
Metoda penangkapan
Pemasangan dilakukan dengan bagian mulut bubu dipasang searah arus air,
untuk

menghadang ikan yang bergerak melawan arus dan mencegah masuknya
[32]
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sampah ke dalam bubu. Mulut bubu dipasang agak tenggelam untuk menghidari
tertangkapnya ular dan biawak, bagian-belakang bubu agak mucul sebagian ke
permukaan agar ikan yang tertangkap dapat mengambil udara sehingga ikan tidak
cepat mati. Satu hari dua kali hauling, seting pagi diangkat siang harinya, setelah itu
dipasang kembali dan diangkat sore hari.
Habitat dan waktu operasi
Pengoperasiannya pada daerah tepian sungai utama dekat vegetasi pinggiran
sungai, rawa banjiran dan daerah pinggiran anak-anak sungai. Dapat dioperasikan
sepanjang tahun.
Hasil tangkapan
Gabus, Toman, Karandang, Lele, Betok, Baung, tambakan.

Gambar 22. Alat tangkap lukah

22. Nama Umum
Nama daerah

: Pengilar (Pot traps )
: Tempirai

Deskripsi
Alat tangkap oval dibuat dari bahan kerangka rotan agau bilah bambu dinding
bilah rotan, bilah bambu, jaring, kawat. Ukuran diameter 40 – 60 cm ringgi 60 – 80
cm, mesh size 1 – 2 cm. ( Gambar 23)
Metoda penangkapan
Pemasangan
menggunakan

dilakukan

dengan

bagian

mulut

pengilar

searah

arus

air,

umpan yang diletakan dalam alat, sebagian permukaan alat dipasang

timbul dari permukaan air agar ikan yang tertangkap
[33]
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sehingga ikan tidak cepat mati. satu hari dua kali hauling, seting pagi diangkat siang
harinya, setelah itu dipasang kembali dan diangkat sore hari.
Habitat dan waktu operasi
Pengoperasiannya pada daerah tepian sungai utama dekat vegetasi pinggiran
sungai,

rawa

dioperasikan

banjiran

dan

daerah

pinggiran

siang hari dan dapat dioperasikan

anak-anak

sungai.

Umumnya

sepanjang tahun. Satu orang

nelayan mengoperasikan 45 – 60 unit pengilar.
Hasil tangkapan
Kelompok ikan cyprinidae

ukuran

kecil seperti ikan seluang, puyau, kelabau,

sapat rawa

Gambar 23. Alat tangkap tampirai
23. Nama Umum
Nama daerah

:

Hampang (Pot traps )

: Tamba

Deskripsi
Alat tangkap bentuk oval/ hati sebagai rumah ikan dibuat dari bahan kerangka
rotan atau bilah bambu dinding bilah rotan, bilah bambu, net jaring. Ukuran
diameter 60 – 80 cm tinggi 100 – 120 cm, mesh size 1 – 2 cm. Dilengkapi dengan
hampang

penuju untuk mengarahkan

panjang hampang masing-masing

ruaya ikan masuk dalam rumah ikan, ukuran

kiri – kanan 3 – 5 meter dengan kedalaman 2 – 3

meter disesuaikan dengan fluktuasi kedalaman perairan.
Metoda penangkapan
Alat dipasang

menetap untuk satu musim penangkapan terutama

musim ikan

beruaya mudik. Hampang penuju dipasang bentuk V searah arus air atau menghadap
ke hilir untuk

menghadang dan mengarahkan
[34]
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Satu hari dua kali hauling, seting pagi diangkat siang harinya, setelah itu dipasang
kembali dan diangkat sore hari, dengan cara mengangkat rumah ikan dan memasang
kembali (Gambar 24).
Habitat dan waktu operasi
Pengoperasiannya pada daerah tepian sungai utama dekat vegetasi pinggiran
sungai, rawa banjiran dan daerah pinggiran anak-anak sungai, teruma

air yang

berarus. Dioperasikan

sepanjang

siang dan malam hari dan dapat dioperasikan

tahun tergantung hasil tangkapan.
Hasil tangkapan
Macam jenis kelompok ikan cyprinidae
ikan baung

seperti ikan seluang, ikan dasar seperti

baga-baga , udang galah. Satu orang nelayan mengoperasikan 4 – 8 unit

alat.

Gambar 24. Alat tangkap tamba

24. Nama Umum
Nama daerah

:

Hampang (Traps net)
: Salambau kasa

Deskripsi
Alat tangkap bentuk kotak empat persegi panjang ukuran
lebar 4 – 6 meter

panjang 8 -10 meter

dibuat dari bahan net waring nama lokal super net karena mesh

size nya sangat kecil hanya ±4 mm. Bagian depan dibuat pintu jebakan bentuk
hurup V dari bahan net waring

sehingga ikan yang masuk tidak bisa keluar

(Gambar.25)
Metoda penangkapan
Alat dipasang menetap yang diikatkan pada patok kayu untuk satu musim
penangkapan terutama musim ikan beruaya mudik. Muluk alat
[35]
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ruaya ikan

siang dan malam, hasil tangkapan malam dipanen

pagi hari dan hasil tangkapan siang dipanen sore hari dengan cara mengangkat
sebagian alat setelah itu diturunkan kembali.
Habitat dan waktu operasi
Habitat operasional
sungai

dengan arus air

daerah tepian anak, rawa dangkal
lemah. Dapat dioperasikan

dekat vegetasi pinggiran

sepanjang tahun . satu orang

nelayan mengoperasikan 5 – 10 unit salambau kasa.
Hasil tangkapan
Kelompok ikan sungai dan ikan rawa yang ukuran kecil, seperti ikan seluang nipis,
mangki, sepat rawa dan umumnya digunakan untuk pakan ikan budidaya dalam karamba
ikan patin, lele, toman.

Gambar 25. Alat tangkap selambau kasa

25. Nama Umum
Nama daerah

:

Hampang (Traps net)

: Hampang padang

Deskripsi
Alat tangkap yang terdiri dari hampang (barrier) mesh size 1,0 - 2,0 cm sebagai
barrier untuk menghadang dan mengarahkan ikan masuk dalam rumah ikan. Panjang
hampang bagian kiri - kanan rumah ikan 30 – 50 meter. Satu unit alat dibuat
beberapa buah rumah ikan empat persegi panjang

ukuran 2 x 2 m yang saling

berhubungan masing-masing dengan pintu jebakan (injab) bertujuan agar ikan yang
masuk tidak muda keluar (Gambar 26).
Metoda penangkapan

[36]
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Alat dipasang menetap, ikan yang tertangkap dan masuk dalam rumah petak
terakhir yang bisa diangkat kemudian dipasang kembali, hampang dipasang sejajar
dengan garis sungai bertujuan untuk menghadang ikan yang beruaya dari sungai ke
rawan pada saat air mulai menggenangi rawa atau sebaliknya beruaya ke sungai
pada saat air rawa mulai surut. Dioperasikan siang dan malam, hasil tangkapan
malam dipanen pagi hari dan hasil tangkapan siang dipanen sore hari dengan cara
mengangkat

petak rumah ikan.

Habitat dan waktu operasional
Habitat

operasional

banjiran, dioperasikan

perairan rawa dangkal,

hutan rawa,

pinggiran danau

perairan rawa berair yaitu 4 – 6 bulan

pada musim hujan

per tahun . Satu orang nelayan mengoperasikan 5 – 12 unit rumah ikan.
Hasil tangkapan
Kelompok ikan sungai dan ikan rawa yang berukuran relatif besar sesuai dengan
mesh size alat , seperti ikan lais, Nila alas, gabus, sepat siam, macam ikana Cypriniidae.

. Gambar 26. Alat tangkap hampang padang

26. Nama Umum
Nama daerah

: Salambau (Traps net)
: Salambau sungai.

Deskripsi
Alat tangkap

bentuk

empat persegi panjang yang terdiri dari rumah ikan

(kantong hasil) dan hampang (barrier) air

untuk menghadang dan mengarahkan

ikan masuk dalam rumah ikan (Gambar 27). Hampang dipasang kiri - kanan
memotong badan sungai dan menyatu dengan mulut salambau, mulut salambau
dipasang posisi menghadang arus air, mulai dasar perairan sampai ± 50 cm dari
permukaan air.

Salah bagian sisi hampang dengan lebar 3 – 5 meter, tinggi

hampang ±1,0 m dibawah permukaan airsa, bertujuan untuk memberi jalan
[37]
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atau perahu bermotor yang akan lewat. Rumah ikan bentuk kotak empat persegi
panjang, bahan jaring wibing net, ukuran panjang 30 – 40 meter, lebar 10 – 12
meter, tinggi 5 – 7,0

meter, dengan tiga ukuran mesh size yaitu mulai dari depan

2,0 , 1,5 dan 1,0 inchi.
Metoda penangkapan
Alat dipasang menetap, ikan tertangkap masuk dalam rumah ikan terdesak arus
air dan terkumpul

pada ujung jaring kantong. Panen dilakukan dengan cara

mengangkat mulut jaring (tali ris bawah mulut jaring) dilakukan oleh 2 orang (kirikanan) menggunakan katrol dan untuk memasang kembali alat yaitu menurunkan
tali ris bawah mulut jaring selain ada pemberat batu kali juga dibantu
menekan dengan
air,

kayu. Mulut jaring diangkat

dengan

sampai 50 - 60 cm dari permukaan

kemudian dibawah mulut jaring dimasukan perahu khusus ukuran panjang

sama dengan

lebar mulut jaring. Perahu menggeser jaring kearah ujung jaring

tempat ikan terkumpul dan ditumpahkan kedalam perahu. Alat tangkap padat modal
atau pemilik modal

yang dikerjakan oleh 7 orang nelayan

yaitu total nilai hasil pendapatan

dikurangi

dengan sistem bagi hasil

biaya operasional + konsumsi +

perbaikan alat = A dibagi jumlah pekerja + pemilik modal ( alat) = 8 orang.
Habitat dan waktu operasional
Habitat operasional anak sungai

yang berhubungan

perairan rawa dangkal,

hutan rawa, danau banjiran. Dioperasikan siang dan malam, terutama pada
peralihan 3 – 5 bulan pertahun yaitu peralihan
Hauling

musim

musim hujan ke musim kemarau.

1 – 5 kali perhari tergantung pada jumlah hasil tangkapan. Kisaran jumlah

hasil tangkapan 5,0 – 100 kg / hauling
Hasil tangkapan
Kelompok ikan sungai dan ikan rawa yang berukuran relatif besar sesuai dengan
mesh size alat , seperti ikan lais, Nila alas, gabus, sepat siam,

tapah, baung, tabirin

dan banyak jenis ikan Cypriniidae . Informasi pernah tertangkap ikan Tapah berat 45
kg.
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Gambar 27. Alat tangkap selambau sungai
27. Nama Umum
Nama daerah

:

Jaring lingkar (Traps net)

: Mangalung .

Deskripsi
Alat tangkap bentuk empat persegi panjang ukuran panjang 70 – 100 meter
lebar atau tinggi jaring 1 – 1,2 meter, mesh size 2,0 – 3,0 inchi terbuat dari jaring
nylon no. 60. Pada tengah dari panjang jaring dengan ukuran

50% dari panjang

jaring dan setengah dari tinggi jaring terbuat dari jaring pollyetalin (PE) 2 mm.
Bertujuan agar pada saat lingkaran jaring mengecil,

ikan yang terkumpul pada

bagian jaring yang lebih kokoh, bila menggunakan 100% jaring PE berat pada saat
menarik jaring. Tali ris bawah jaring

bahan nylon dipasang pemberat kawat besi

bentuk cincin (pemberat jala), diamater 1 inchi

sebanyak 1 buah yang dipasang

setiap jarak 5 cm, pada bagian jaring bahan PE dipasang pemberat yang sama
sebanyak 3 buah setiap jarak 5 cm. Tali ris atas diberi pelampung

potongan karet

sandal bekas ukuran 3 x 5 cm yang dipasang setiap jarak 50 cm. Pada bagian tengah
panjang jaring diberi tanda pelampung agar pada saat operasional

diketahui

posisi

tengah jaring (Gambar 28).
Metoda penangkapan
Jaring dipasang melingkar salah satu ujung jaring diikat pada patok kayu
kemudian

jaring

secara

bertahap

dijatuhkan

kedalam

air

arah

melingkar

menggunakan perahu sampai kemudian bertemu pada patok kayu pertama. Nelayan
turun kedalam air dan menarik salah satu bagian jaring

secara bergantian atau

bersamaam sampai lingkaran jaring menyempit dan ikan hasil tangkapan ditangkap.
Dioperasikan oleh satu orang nelayan, 1 hari dapat melakukan
10 kali.
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Habitat dan waktu operasional
Habitat operasional perairan rawa lebak pada saat kedalaman air 1 – 1,5 meter,
perairan bebas dari tanaman air dan relatif bersih dari sampah dasar perairan.
Hasil tangkapan
Kelompok ikan sungai dan ikan rawa yang berukuran relatif besar sesuai dengan
mesh size alat , seperti ikan Baung , Lais, Nila , Gabus, Sepat siam,

Tapah, Tabirin

dan macam jenis ikan Cyprinidae .

Gambar 28. Alat tangkap mangalung

28. Nama Umum
Nama daerah

:

Kolam perangkap (Pond Traps)

: Beje

Deskripsi
Beje adalah kolam berbentuk persegi panjang, dibuat di lahan rawa lebak tipologi
lebak tengahan, ukuran beje

bervariasi, panjang 10 – 200 meter, lebar 5 – 10 meter

dengan kedalaman air 1,5- 2,0 meter. Pada umumnya bagian kiri dan kanan pada setiap
beje dihubungkan dengan parit yang dalam bahasa daerah disebut „tatah” atau “pelacar”.
Tatah atau pelacar bertujuan untuk mengarahkan ikan masuk dalam beje. Sisa tanah
galian beje dan tatah di timbun atau ditempatkan pada satu sisi yang juga berfungsi
sebagai barrier untuk menghadang dan mengarahkan ikan agar masuk dalam beje. Upaya
lain yang dilakukan untuk lebih merangsang ikan masuk dalam beje

yaitu dengan

menempatkan potongan dahan dan ranting kayu dalam beje sebagai. Rumpon (Gambar
29).
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Metoda penangkapan
Panen beje dilakukan pada musim kemarau, dimulai bila tanah dataran sekitar beje
kering yaitu sekitar awal bulan kedua musim kemarau, permukaan air dalam beje 20 –
30 cm lebih rendah dari permukaan tanah sekitar.

Panen beje dilakukan dengan alat

bantu “:rempa beje” (nama daerah), terbuat dari Bahan polyethalin (PE) Meshsize 1,0 1,5 inchi diameter benang 2 mm, berbentuk

empat persegi panjang, keliling pinggiran

rempa beje ditambahkan tali ris. Bagian dalam dan keliling pinggiran beje dibersihkan
dari dahan, ranting kayu dan rerumputan, disiapkan patok kayu kecil untuk tempat
menyangkutkan tali ris rempa beje. Rempa dibentangkan pada seluruh permukaan beje,
pinggiran keliling rempa

dikaitkan pada patok kayu pada kedalaman 10 – 20 cm dari

permukaan air dan 10 –20 cm dari pinggiran beje. Bagian tengah rempa akan tenggelam
dan membentuk kerucuk, ikan ( terutama jenis labyrinth) berusaha muncul kepermukaan
untuk bernapas, bergerak

mengikuti arah lekukan rempa beje sampai kepermukaan

kemudian mengarah ketengah beje dan masuk rempa beje.
Untuk mengambil hasil tangkapan, rempa beje diangkat beberapa kali setiap (2 –6)
jam tergantung perkiraan kepadatan ikan dalam rempa beje dan tingkat ketahanan ikan
untuk

tidak timbul kepermukaan air. Ikan tambakan, sepat siam, sepat rawa adalah

jenis pertama yang masuk rempa , kemudian ikan betok, gabus dan lele yang paling
akhir tertangkap. Kegiatan panen berhenti bila hasil tangkapan dianggap sudah tidak
layak untuk ditunggu, dan

umumnya panen 1 beje menghabiskan waktu 1 –2 hari

hari

termasuk mengangkut hasil ketempat pengolahan atau penampungan.
Habitat dan waktu operasional
Habitat operasional perairan rawa lebak terutama rawa lebak dangkal dan
tengahan

yaitu perairan rawa yang berair pada saat musim hujan dan kering pada

musim kemarau sehingga dapat dipanen.
Hasil tangkapan :
Contoh hasil panen salah satu beje dengan ukauran 5 x 200 meter bulan september
tahun 2016 total 346 kg terdiri dari ikan gabus 90 kg, Tambakan 40 kg, Betok 80 kg,
Sepet siam 100 kg dan Patin 36 kg , jenis lainnya seperti ikan seluang, sepat rawa tidak
dipenen karena lolos dari jaring (rempa beje).
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Gambar 29. Bentuk dan pemanenan “Beje”

29. Nama Umum
Nama daerah

:

Salambau ( Barrier Traps net)

: Salambau danau

Deskripsi
Alat tangkap dengan sayap
atau menghadang ikan

agar masuk

kiri –kanan bentuk Kerucuk
dalam

untuk mengarahkan

rumah ikan . Panjang sayap kiri-kanan

masing –masing mencapai 100 m, lebar atau kedalaman jaring 3 – 5 m, lebar bukaan
sayap

jaring 50 – 80 m mengecil / mengerucut sampai kantong hasil bentuk kotak

empat persegi panjang ( kelambu dipasang terbalik) dengan ukuran lebar

5 – 7 m,

panjang mencapai 50 - 60 m, tidak ada pintu jebakan (injab). Sayap dan kantong hasil
dibuat dari

jaring super net ( jaring waring) dengan diameter ± 4 mm. Pemberat utama

batu cor ± 10 kg/ buah sebanyak 6 buah, pemberat tali ris bawah jaring, batu kali,
timah, batu cor ± 0,5 kg/buah. Tali ris atas kantong hasil

30 -50 cm diatas permukaan

air dengan patok kayu yang ditancapkan diatas balok kayu (Gambar 30).
Metoda penangkapan
Panen hasil tangkapan dilakukan pagi hari untuk hasil tangkapan malam dan sore
hari untuk hasil tangkapan siang. Cara panen pangkal jaring kantong hasil yang telah
[42]
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diberi tali diangkat secara bertahap dan di geser kearah ujung kantong hasil tempat
hasil tangkapan

terkumpul. Alat tangkap dipasang permanen ,

hasil

tangkapan

di

penen 1 sampai 4 kali dalam kurun waktu 24 jam tergantung musim penangkapan.
Hasil tangkapan dipanen dengan cara Cara panen pangkal jaring kantong hasil yang
telah

diberi tali

panjang kantong

diangkat
hasil

mulai bagian yang paling depan (

terakhir. Kantong

hasil

50 – 60 meter) dari

secara bertahap digeser

sehingga

hasil tangkapan terkumpul pada bagian akhir kantong hasil. Kemudian seluruh hasil
tangkapan dipindah ketempat penampungan sementara untuk selanjutnya dipisahkan
berdasarkan jenis dan ukuran .
Habitat dan waktu operasional
Habitat operasional perairan di perairan

danau rawa banjiran (oxbow lake) dan

anak sungai, dapat dioperasikan sepanjang tahun. Pada musim kemarau tali ris bawah
sayap dapat mencapai dasar perairan sehingga hasil tangkapan lebih banyak . Musim
hujan
sehingga

sayap dan kantong hasil menggantung

sesuai dengan kedalaman perairan

hasil tangkapan lebih sedikit. Operasional di

anak sungai dan sungai utama

pada umumnya pada saat musim ikan beruaya (ikan mudik). Operasional pada anak
sungai

yang menutup seluruh badan sungai

tidak mengganggu lalu lintas kendaraan air,
pelampung sayap

dirapatkan (dututup),

hanya dilakukan pada malam hari agar
saat tidak beroperasi (siang hari)

sistem buka tutup . Bila

hanya menutup

sebagian badan air operasional dapat dilakukan siang dan malam hari.
Hasil tangkapan
Macam jenis ikan sungai dan ikan rawa dengan ukuran yang bervariasi .

Gambar 30. Alat tangkap selambau danau

[43]
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30. Nama Umum
Nama daerah

:

2016

Jaring trawl mini (Traps net)

: Lampara dasar .

Deskripsi
Alat tangkap aktif dioperasikan dengan menarik

alat menggunakan perahu yang

berukuran relatif kecil, dibawah 1 GT, tenaga penggerak mesin diesel inboard berbagai
merk buatan Cina, 18 - 24 PK. Tidak ada mesin bantu, proses hauling dilakukan secara
manual. Dimensi ukuran perahu kisaran panjang 10 – 12 m, lebar 1,2 – 1,5 m, dan dalam
0,8 – 1,2 m. Alat tangkap lampara dasar merupakan trawl mini yang banyak dioperasikan
di muara Sungai Barito, ditujukan untuk menangkap udang dan ikan demersal. Lampara
dasar terdiri dari bagian kantong (cod end), badan (body) dan sayap (wing). Dilengkapi
dengan 2 buah otter board ukuran 0,6 x 0,8 meter terbuat dari papan dengan bingkai
besi. Dimensi lampara dasar secara umum panjang tali ris atas (head rope) 12 meter,
panjang tali ris bawah (ground rope) 14 meter, panjang sayap 6 meter dengan mesh size
1,5 inci. Panjang badan 7 meter dengan mesh size 1,0 inci dan panjang jaring kantong
2,0 meter mesh size 0,25 inci. Panjang tali selambar (warp) dipersiapkan berkisar 80 –
100 meter, pada saat operasi panjang tali selambar yang digunakan disesuaikan dengan
kedalaman perairan yaitu ± 10 kali kedalaman perairan(Gambar 31).

Gambar 31. Alat tangkap lampara
Daerah Penangkapan.
Daerah penangkapan jaring lampara dasar muara sungai Barito Kedalaman perairan
5 – 9 m dengan salinitas 5 – 20 ppt, dasar perairan rata, berlumpur dan berpasir, tidak
[44]
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terdapat benda-benda yang dapat menghalangi atau merusak alat tangkap dan perairan
subur sehingga banyak ikan dan udang.
Laju tangkap dan komposisi hasil tangkapan.
Kisaran laju tangkap jaring lampara dasar di muara Sungai Barito 23,7 – 72,0
kg/hari, rata rata 53,4 kg/hari. Hasil tangkapan sampingan ikan 27,7 kg atau 51,88% ,
hasil tangkapan udang sebagai spesies sasaran 22,4 kg atau 41,94% dan hasil tangkapan
discard catch 3,3 kg atau 6,19 % dari total laju tangkap (Gambar 32). Hasil tangkapan
selama penelitian diperoleh 64 jenis, hasil tangkapan kelompok ikan didominasi ikan
panting

(Arius

maculatus),

hasil

tangkapan

udang

didominasi

Udang

Bajang

(Metapenaeus lysianassa) dan hasil tangkapan sampingan yang dibuang didominasi ikan
buntal kuning (Chonerhinos naritus).

Gambar 32 . Komposisi hasil tangkapan jaring lampara dasar

31. Nama Umum
Nama daerah

:

Tuguk (Traps net)

: Togok

Deskripsi
Tuguk atau togo atau bubu tiang termasuk alat tangkap statis dengan bagian utama
berupa jaring kantong dan tiang atau kerangka tuguk, kadang dilengkapi dengan jajar.
Panjang total jaring mulai mulut jaring sampai kantong hasil 7- 9 m. Mulut jaring bentuk
empat persegi panjang ukuran 2,5 x 4,5 m, badan jaring bentuk trapesium (kerucut)
bahan jaring nylon D-12. Meshsize jaring terdiri dari 5 ukuran mengecil

mulai dari

depan setiap panjang 2 meter yaitu: 2,0 inchi, 1,5 inchi, 1 inchi, 0,50 inchi dan 0,25
inchi kantong hasil. Kerangka jaring berupa tiang dari bahan kayu atau
[45]
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sejenis kayu palm yang banyak terdapat di perairan estuari diameter 20 cm dan panjang
10 m (Gambar 33).
Operasional Alat Tangkap
Untuk perairan estuari Riau kayu ditancapkan tegak lurus pada dasar perairan dan
mucul pada permukaan perairan 2,0 – 2,5 m, jarak dan jumlah
dengan lebar dan jumlah unit

tiang

disesuaikan

jaring. Perikanan tuguk di perairan estuari Sumatera

Selatan lazim disebut tuguk tancap atau tuguk baris, terdiri dari dua komponen utama
yaitu kerangka tuguk

dan jaring tuguk. Kerangka tuguk

dibuat lebih permanen dari

bahan kayu nibung, dirakit sedemikian rupa untuk tempat memasang jaring tuguk dan
tempat pijakan nelayan saat operasional. Di perairan ini pemasangan 1 baris unit tuguk
antara 5 - 20 buah jaring tuguk, dipasang sejajar memotong badan sungai menghadang
arus air pasang dan surut. Dioperasikan siang dan malam hari selama 20 hari per bulan
sepanjang tahun. Perahu bermotor
tuguk.

Kiri dan kanan

mulut

tuguk

menggunakan gelang

hanya berfungsi

sebagai alat

transport

ke unit

jaring dihubuingkan dengan salah satu tiang kerangka
rotan sebanyak

5 – 10 buah , berfungsi

memudahkan saat mengangkat atau menurunkan jaring

Gambar 33 . Alat tangkap togok
[46]
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32. Nama Umum
Nama daerah

:

2016

Jaring blad ( Beach tidal Traps )

: Hampang pantai

Deskripsi
Alat tangkap jaring pantai (blad) berupa lembaran jaring bahan jaring halus (net
waring) meshsize ± 4,0 mm, ukuran panjang 100 – 300 meter lebar 2,4 - 3,6 meter.
Sepanjang bagian bawah dan atas jaring dilengkapi tali ris PE diamater 3,0 – 5,0 mm.
Agar jaring terbentang vertikal pada saat operasional tali ris atas di ikat pada patok
kayu atau bambu yang di tancapkan setiap jarak 4 – 5 meter (Gambar 34). Alat tangkap
jaring belad dioperasikan dengan

memanfaatkan dinamika tinggi permukaan air pasang

dan surut. Sehubungan dengan itu nelayan alat tangkap aring belad harus punya
pengetahuan yang baik tentang kalender air pasang purnama setiap bulan yaitu 14 – 18
hari perbulan.
Hal ini sangat berkaitan dengan dimana posisi jaring belad akan dipasang dan pada
saat kapan tali ris atas

jaring belad diangkat untuk menutup area yang akan dijebak.

Jaring dipasang pada saat air surut pada posisi garis pantai permukaan air surut terendah,
bertujuan agar hasil tangkapan yang terjebak dalam area jaring belad mudah dipanen
saat air surut keesokan harinya. Tali ris bagian bawah jaring dibenamkan dalam lumpur
lebih kurang 20 cm, dan setiap jarak ±3,0 meter dipasang patok kayu kecil bercabang
yang ditancapkan ditanah agar tali ris tidak terangkat kalau ada gelombang. Tiang kayu
kecil untuk mengikat

tali ris atas jaring disiapkan sejajar dengan bentangan tali ris

bawah jaring belad. Seluruh bagian jaring lebar 2,4 - 3,6 meter, panjang 100 – 300
meter digulung atau ditumpuk

memanjang

di dasar perairan sejajar tiang atau patok

kayu. Kedua ujung unit jaring blad dipasang mengarah pada pantai yang lebih tinggi.
Alat tangkap blad dipasang di pantai yang landai 7 - 10 meter dari daratan tepian
sungai, sehingga pada ketinggian air tertentu didapat area jebakan rata-rata 900 – 3.600
meter persegi. Lokasi pemasangan jaring blad setiap hari operasi berpindah atau bergeser
ketempat lain sampai beberapa waktu kembali lagi.
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Gambar 34 . Alat tangkap hampang pantai
Kelompok alat tangkap Serok (Scoopnet)
33. Nama Umum
Nama daerah

: Serok (Scoopnet)
: Sasuduk , haup

Deskripsi
Alat tangkap bentuk oval merupakan gabungan dari bahan alami (tangkai) dan
bahan sintetis (jaring). Jaring dibuat dari anyaman nilon dan bertangkai bambu atau
rotan yang kedua ujungnya berhubungan. Ukuran panjang 2-2,5 m, lebar mulut 1,52,0 m, tinggi jaring 1- 1,5 m, mesh size 0,5-1 inchi .
Metoda penangkapan
Sasuduk tergolong alat tangkap aktif karena dalam cara kerjanya cenderung
untuk digerakkan, mengejar gerombolan ikan, menangkap ikan yang bersembunyi
dibawah

tumbuhan

air,

menghadang

ruaya

ikan

mudik.

Pengoperasian

sasusuk

memerlukan tenaga dua orang, satu orang bertindak sebagai pendayung perahu dan
satu orang lagi sebagai tukang suduk.
Habitat dan waktu operasi
Dioperasikan
mudik dan perairan

pinggiran sungai

utama, anak sungai

menghadang ikan ruaya

rawa pada daerah perairan yang banyak terdapat tanaman air.

Dapat beroperasi sepanjang tahun
Hasil tangkapan:
Macam jenis ikan cyprinidae seperti ikan seluang, menangin, sepat rawa, sepat
siam.
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Gambar 35 . Alat tangkap sasuduk

Dari 8 kelompok alat tangkap yang beroperasi DAS Barito telah dilakukan pengematan
33 jenis yaitu kelompok pukat tarik (seint net) 1 jenis, kelompok jaring angkat (lift nets) 1
jenis, kelompok alat yang dijatuhkan (falling gears) 1 jenis, kelompok jaring ingsang (gillnet)
3 jenis, kelompok pancing (hook longline) 9 jenis, Kelompok perangkap (pot traps dan traps
nets) 16 jenis, kelompok serok (scoop nets) 1 jenis, kelompok jaring lingkar (souronding
nets) 1 jenis dan kolam perangkap 1 jenis.
Desain rancang bangun macam bentuk alat tangkap yaitu empat persegi panjang, oval,
silinder, bulat memanjang (terpedo) dan

bentuk kotak.

Secara umum alat

beroperasi di perairan DAS Barito dibuat dari bahan kombinasi

tangkap yang

bahan alami 30% dan

pabrikan 70%, bahan alami seperti bambu, rotan, kayu dan batu kali, bahan pabrikan seperti
tali nylon, jaring, pemberat besi, timah dan kawat, pelampung sintetis, mata pancing.
Kombinasi bahan alami dan pabrikan tersebut dirajut, dianyam atau dirakit sendiri oleh
nelayan sampai menjadi alat tangkap siap pakai. Untuk alat tangkap pancing dan beberapa
alat tangkap traps menggunakan

bahan bantu umpan yaitu umpan bahan nabati, bahan

hewani atau umpan olahan campuran bahan nabati dan hewani. Tidak mengenal umpan palsu
seperti pada beberapa alat tangkap di perikanan laut. Mesh size alat sangat bervariasi

yaitu

0,5 – 8,0 inchi.
Metoda penangkapan sangat bervariasi sesuai dengan jenis alat tanfgkap, dioperasikan
diperairan sungai utama (Barito), anak sungai yang menghubungkan rawa , rawa

banjiran

atau danau (oxbow lake) dengan sungai utama, Alat tangkap dipasang posisi menghadang
(barrier) ruaya ikan , didasar perairan, terngah kedalaman air dan permukaan air. Satu orang
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nelayan umumnya memiliki beberapa jenis alat tangkap yang akan digunakan sesuai dengan
musim penangkapan terutama yang berhubungan erat dengan level ketinggian air sungai dan
rawa.
Kelompok alat tangkap traps pada umumnya menangkap

macam jenis dan macam

ukuran sesuai dengan mesh size alat kecuali alat tangkap traps yang menggunakan umpan.
Kelompok alat tangkap pancing menangkap jenis dan ukuran tertentu sesuai ukuran

mata

pancing dan jenis umpan.
Aktivitas

penangkapan menggunakan perahu jukung ukuran panjang 4 – 8 meter,lebar

0,8 – 1,2 m dan dalam 0,6 – 0.9 m, pada umumnya sudah menggunakan mesin pengerak.
Orientasi penangkapan di dominasi sebagai sumber pendapatan (usaha komersial) dan hanya
bagian kecil untuk hoby atau untuk konsumsi sendiri.

B. Kriteria Alat Tangkap Ramah Lingkungan
Hasil pengamatan lapangan, wawancara dan data enumerator terhadap 8 kelompok alat
tangkap yang terdiri dari 33 jenis alat tangkap
sampai

zona hilir dan muara sebagai.

yang beroperasi di DAS Barito zona hulu

Mengacu

pada 9 kreteria alat tangkap ramah

lingkungan dapat seperti disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi Skor/ Nilai Kreteria Alat Tangkap Ramah Lingkungan DAS Barito
Kaslimantan Tengah dan Selatan
No
I
II

III

IV

V

Kelompok Alat
Tangkap
Pukat Tartik
(Seint Net)
Jaring Angkat (Lift
Nets/ Portable Lift
Net)
Alat Tangkap Yang
Dijatuhkan (Falling
Gears)

Jaring Ingsang
(Gillnets)

No

Nama alat alat tangkap (umum
/ lokal )

Jumlah
Skor

Status
Ramah
lingkungan

1

Jaring tarik / jaring rempa

1

Tangkul / hancau

31

Sangat ramah
lingkungan

1

Jala / lunta

27

Ramah
lingkungan

1

Jaring ingsang hanyut / rengge
hanyut (drief gillnet)

29

Sangat ramah
lingkungan

2

Jaring ingsang tetap/ rengge tancap
( set gillnet)

29

Sangat ramah
lingkungan

3

Jaring ingsang permukaan/ Jaring
lalangit

29

Sangat ramah
lingkungan

1

Pancing tunggal / unjun/ pisi (
Hand line )

32

Sangat ramah
lingkungan

2

Pancing tunggal tancap dasar
/unjung tarajuk ( stake line)

29

Sangat ramah
lingkungan

Pancing ( Hook And
Longline)
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4

5

Pancing tunggal tancap permukaan
/unjung tarajuk ( stake line)

Pancing hanyut/ unjun pelampung
hanyut ( drief line)

Pancing apung/ tilampung (floating
line)

29

Sangat ramah
lingkungan

32

Sangat ramah
lingkungan

30

Sangat ramah
lingkungan

32

Sangat ramah
lingkungan

29

Sangat ramah
lingkungan

32

Sangat ramah
lingkungan

Pancing rawai / rawai (longline)
6
7
8

Pancing rawai tancap / rawai tajak (
set longline)
Pancing rumpun / ujung raba

1

Jebakan bentuk silider / kalang (
pot traps)

32

Sangat ramah
lingkungan

2

Jebakan bentuk empat persegi
panjang / kalang ( pot traps)

32

Sangat ramah
lingkungan

3

Jebakan botol plastik / pasuran (
pot traps)

32

Sangat ramah
lingkungan

Jebakan / kabam ( pot traps)
4

32

Jebakan / jabak ( pot traps)
5

29
Bubu / Lukah ( pot traps)

6

29
Pengilar/ tempirai ( pot traps)

7

29
Jebakan / tasmba ( pot traps)

VI

Alat Tangkap
Jebakan ( Traps)

2016

8

32

Sangat ramah
lingkungan
Sangat ramah
lingkungan
Sangat ramah
lingkungan
Sangat ramah
lingkungan
Sangat ramah
lingkungan

9

Salambau/ salambau kasa ( traps
net)

29

Sangat ramah
lingkungan

10

Hampang / hampang padang (
barrier traps net)

29

Sangat ramah
lingkungan

11

Salambau /salambau sungai (
barrier traps net)

29

Sangat ramah
lingkungan

12

Jaring lingkar/ kalung ( sorounding
nets)

29

Sangat ramah
lingkungan

13

Salambau /salambau danau (
barrier traps net)

29

Sangat ramah
lingkungan

14

Jaring trawl / jaring lampara dasar
( mini trawl)

29

Sangat ramah
lingkungan

15

Jaring tuguk / tuguk (trap nets)

29

Sangat ramah
lingkungan

16

Jaring pantai/ hampang/ blad (
beach barrier traps net)

29

Sangat ramah
lingkungan
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VIII

Alat Tangkap Serok (
Scoop Nets)

2016

32

Sangat ramah
lingkungan

29

Sangat ramah
lingkungan

Serok / sasuduk/ haup (scoop nets)

Beje ( Pond Traps)

Kolam beje/ Beje (pond traps)

Tabel 2 Menunjukan bahwa mengacu pada 9 kreteria dan 36 sub kreteria alat tangkap
ramah lingkungan dapat disimpulkan

bahwa semua jenis alat tangkap yang beroperasi di

DAS Barito tidak ada yang tergolong sangat tidak ramah lingkungan

atau tidak ramah

lingkungan. Dari 32 jenis yang diamarti 30 jenis tergolong sangat ramah lingkungan (skor
28 – 36 ) dan 2 jenis tergolong ramah lingkungan (skor 19 - 27).
Secara umum semua jenis alat

pada kreteria alat tangkap harus memiliki selektivitas

yang tinggi mendapat skor terendah (1) karena semua jenis alat tangkap dapat menangkap
lebih dari 3 jenis dengan ukuran yang sangat berbeda. Hal ini sesuai dengan mesh size alat
atau ukuran mata pancing yang sangat bervariasi. Beberapa jenis alat tangkap dapat
menangkap

jenis yang tidak laku dijual dipasar sehingga kreteria hasil tangkapan yang

terbuang minimum mendapat skor terendah (1). Hasil tangkapan bermutu baik (mati tetapi
masih segar), tidak menangkap

ikan yang dilindungi dan

operasional alat tangkap

tidak

bertentan gan dengan peraturan yang ada, diterima secara sosial mendapat skor maksimum
(3 – 4). Desain rancang bangun dan bahan yang digunakan alat tangkap dari bahan yang
tidak berbahaya

baik bagi nelayan , ikan dan konsumen, sehingga penilaian kreteria alat

tangkap yang digunakan tidak membahayakan nelayan, tidak membahayakan konsumen
mendapat skor maksimal (3 - 4).
Aktivitas

penangkapan

yang menggunakan

bahan dan cara

yang dilarang seperti

menggunakan racun , strum berdasarkan informasi masyarakat masih dilakukan secara
sembunyi sembunyi,

pada

waktu pengamatan lapangan

tim

tidak pernah

menemukan

aktivitas tersebut .

C. Alat tangkap tidak ramah lingkungan
Pengkategorian alat tangkap ramah lingkungan sesuai dengan kriteria yang diterapkan
FAO diperlukan kontribusi responden didalamnya. Secara langsung alat tangkap tidak ramah
lingkungan dapat dilihat dari dua hal utama yaitu bersifat merusak terhadap ikan hasil
tangkapan, dan merusak terhadap lingkungan. Selama penelitian ini diperoleh beberapa jenis
alat tangkap

yang tergolong tidak ramah lingkungan. Kesimpulan ini diperoleh dari

keterangan nelayan yang diwawancarai dalam pengumpulan data.
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Selambau Kasa Besar
Alat ini termasuk kedalam golongan filtering device fishing gear. Pada dasarnya alat
tangkap ini umum digunakan seperti halnya lokasi Danau Palui, Kabupaten Barito Kuala,
Kalimantan Tengah. Akan tetapi ada beberapa nelayan yang melakukan pemasangan alat
tangkap ini secara tidak wajar, yaitu:
1) menambah panjang sayap untuk menggiring ikan hingga mencapai sisi pinggir sungai,
2) menambah panjang dasar selambau sehingga mencapai dasar,
3) memasang alat tangkap selambau pada lokasi yang diidentifikasi merupakan pintu masuk
dan keluar ikan dari lokasi danau ke sungai.
Ketiga langkah pemasangan tersebut menyebabkan migrasi ikan terganggu, dan
berbagai jenis dan ukuran ikan tertangkap tanpa ada yang mudah lolos. Keberadaan alat
selambau dengan metode pemasangan seperti ini dapat menyebabkan sumberdaya ikan akan
cepat menurun, karena tidak adanya anak ikan yang dapat lolos dan juga berpotensi
menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat yang sama-sama memanfaatkan badan
perairan tersebut.
Electric Fishing (Strum)
Alat tangkap

menggunakan metode electric sebenarnya sudah banyak dikenal

dimasyarakat sejauh ini (Gambar 36). Wilayah cakupan yang luas, biaya perakitan yang
murah, mudah dibawa (easy carry) dan hasil yang banyak dalam waktu singkat menjadikan
alat tangkap ini menjadi pilihan banyak nelayan. Semakin menyempitnya luasan perairan
daratan, dan bertambahnya kompetisi penangkapan ikan oleh masyarakat menjadikan alat
tangkap ini tidak ramah lingkungan, karena sangat mematikan, tidak selektif dan berbahaya
bagi nelayan itu sendiri.

Gambar 36 . Alat tangkap strum
Alat tangkap ini sudah menjadi permasalah umum yang mudah ditemukan sepanjang
DAS Barito. Langkah antisipasi dan penindakan sudah banyak dilakukan oleh dinas terkait
[53]
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dengan melakukan razia, penangkapan, hingga hukuman denda dan penjara belum dapat
memberantas dan menghentikan kegiatan penangkapan ini. Keterbatas personil atau aparat
yang melakukan penindakan menjadi salah satu hal mendasar mengapa pencegahan kegiatan
penangkapan ini menjadi kurang efektif, disamping dengan luasnya area yang ditangani oleh
petugas. Maka diperlukan peran serta masyarakat secara langsung. Pembentukan dan
pengoptimalan wadah Kelompok Pengawas Masyarakat Perikanan (POKWASMASKAN)
menjadi sesuatu yang perlu digalakan.
Penangkapan Menggunakan Racun
Kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan berbahaya atau beracun
masih dapat ditemukan di sepanjang DAS Barito. Kegiatan ini dilakukan dengan mencampur
beberapa makanan sebagai umpan dengan racun serangga, atau racun hama tanaman lainnya.
Salah satu produk yang sering digunakan adalah decis, tiodan dan acodan. Beberapa racun
ini dicampur dengan dedak, nasi sisa, atau umpan lain yang kemudian dilemparkan ke sungai
yang mengalir. Untuk mendapatkan hasil tangkapan nelayan tinggal menunggu ikan yang
naik ke permukaan air atau mati mengambang di perairan. Penggunaan racun kimiawi ini
tentunya sangat membahayakan bagi ikan yang ditangkap karena tidak selektif dan dapat
mematikan ikan berbagai ukuran. Selain itu ikan hasil tangkapan akan berbahaya karena
memiliki residu toksisitas dari racun yang tinggi, dan apabila dikonsumsi akan menimbulkan
berbagai macam penyakit mulai dari jangka pendek atau panjang. Penggunaan racun kimiawi
juga akan berdampak kepada lingkungan, sifatnya yang keras dan mudah terkhelat pada
substrat lain menyebabkan racun ini tidak mudah terhidrolisis dan terlarut dalam perairan,
sehingga akan lama terdegradasi.
D. Kepadatan Stock
Kepadatan stok ikan di Sungai Barito ditentukan dengan alat echo sounder BIOSONIC
DT-X yang ditempatkan di atas kapal dengan penempatan transducer bim terbagi (split beam
echosounder) 200 KHz pada sisi kiri luar kapal 3 GT dengan sistem side mounted. Penelitian
yang dilaksanakan di Perairan Sungai Barito, Kalimantan Selatan pada bulan September 2016
dilaksanakan dengan jalur survey berbentuk zigzag dan lurus (Gambar 37).
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Gambar 37. Jalur survey hidroakustik di DAS Barito
Densitas Volume
Dari hasil pengolahan data didapatkan rata-rata jumlah individu, dari gambar dapat
dilihat bahwa Jumlah Individu tertinggi terdapat pada esdu 68 yaitu 14 ind/m3, sedangkan
rata-rata terkecil adalah pada esdu 236, yaitu 0.1 ind/m3, dengan rata-rata 0.02 ind/m3
(Gambar 38).

Gambar 38. Densitas volume pengukuan hidroakustik
[55]
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Gambar 39. Profil kedalaman rata-rata secara horizontal

Hasil pengamatan profil kedalaman diplotkan ke dalam peta, hingga menggambarkan
sebaran kedalama sepanjang DAS Barito (Gambar 40). Hasil analisa menunjukan nilai
kedalaman semakin dalam pada daerah hilir sungai, hal ini banyak dimanfaatkan sebagai
jalur transportasi terutama kapal-kapal besar pengangkut batu bara.

Gambar 40. Profil kedalaman DAS Barito

[56]

Laporan Teknis Penelitian
“Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan DAS Barito Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan

2016

Jumlah dan komposisi target (target strength) menurut stara kedalaman perairan
Hasil akustik menunjukkan bahwa target strength (TS) pelagis paling banyak
terdeteksi adalah pada nilai TS -52 yang ekuivalen dengan Panjang 12.5 cm dan paling
rendah pada nilai TS -45,

dan -41

yang ekuivalen dengan panjang 28.1, dan 44.5 cm

(Gambar 41).
Secara umum ikan-ikan dengan ukuran yang lebih besar lebih banyak terdeteksi pada
kedalaman yang lebih dalam, hal ini sesuai dengan perbedaan swimming layer dari masingmasing ukuran ikan. Ikan dengan ukuran lebih besar cenderung berenang di perairan dalam
dibandingkan ikan berukuran kecil. Nilai komposisi dari masing-masing target ini ini
digunakan dalam penentuan komposisi berat dalam proses konversi untuk mendapatkan nilai
biomassa ikan perairan Sungai Barito.

Gambar 41 . Komposisi Variasi jumlah Dugaan Panjang berdasarkan nilai target strength

Hubungan panjang-berat (length-weight relationship)
Hubungan panjang-berat ikan digunakan untuk mengkonversi ukuran panjang dugaan
menjadi berat ikan dugaan, data panjang berat dari ikan-ikan yang ditangkap di perairan
Sungai Barito. Pada penentuan biomassa dan densitas perairan Sungai Barito, data yang
digunakan adalah Ikan sanggang (Puntioplites bulu). Hubungan panjang berat disertakan
pada Gambar 42.
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Gambar 42. Grafik hubungan panjang-berat ikan Sanggam (Puntioplites bulu)

Dari data panjang berat ikan yang diperoleh didapatkan persamaan biologi untuk ikan
pelagis W = 0,025 L2.745 . Grafik hubungan panjang dan berat kedua jenis ikan tersebut
dikemukakan pada Gambar
Sebaran densitas ikan pelagis secara horisontal
Dari hasil perhitungan didapatkan luas perairan Sungai Barito yang disurvey adalah
kurang lebih adalah 801 mil2 atau 170336 ha . Luas perairan inilah yang dipakai sebagai
acuan

dalam penentuan volume perairan untuk

menentukan biomassa perairan jadi

didapatkan nilai biomassa total untuk perairan Sungai Barito yang disurvey adalah 393.4 ton
dengan kepadatan 0.2 ton/km2 atau 231 kg/km2 atau 2.3 kg/ha (Tabel 3) dan profil densitas
secara horizontal (Gambar 43).
Tabel 3. Biomassa ikan di DAS Barito
Nilai
TS
(dB)
-57
-56
-55
-54
-53
-52
-51
-50
-49
-48
-47

Panjang
(cm)

Bobot
(gram)

7.1
7.9
8.9
10
11.2
12.5
14.1
15.8
17.7
19.9
22.3

1
2
3
4
5
8
12
17
25
36
53

Komposisi
individu
(%)
2.1
9.3
9.3
11
11.7
15.2
13.4
8.6
7.6
3.8
2.8
[58]

Biomassa
(Kg)

Densitas
(Kg/ha)

869
5362
7355
11958
17429
30940
37618
33079
39931
27388
27323

0.005
0.031
0.043
0.07
0.102
0.182
0.221
0.194
0.234
0.161
0.16
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-46
-45
-44
-43
-42
-41
-40
Total

25
28.1
31.5
35.4
39.7
44.5
49.9

77
112
163
238
347
507
739

3.1
0
0.3
0.7
0.3
0
0.7
100

42165
0
8816
24186
16589
0
62430
393,436.70

2016

0.248
0
0.052
0.142
0.097
0
0.367
2,3

Gambar 43. Profil biomassa ikan secara horizontal

E. Sebaran Alat Tangkap
Danau Palui, Kabupaten Barito Kuala
Salah satu sentra penangkapan di Kabupaten Barito Kuala adalah Danau Palui. Danau
Palui merupakan danau lebak dalam yang airnya tidak kering sepanjang tahun. Keberadaan
danau ini sangat penting karena diperkirakan merukan habitat pemijahan, asuhan dan mencari
makan ikan. Pengelolaan wilayah Palui dilakukan beberapa orang yang terkumpul dalam
kelompok perikanan setempat. Penggunaan alat tangkap dilokasi ini hanya tiga jenis yaitu
Selambau Sungai/ Danau (Seine net), Rengge (gill net) dan lunta (cash net). Selambau danau
adalah yang dominan digunakan, tercatat sejumlah 42 buah terpasang tetap di sepanjang
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danau (Gambar 44). Di lokasi Palui hanya terdapat 3 alat karena perairan disini cukup dalam,
dan tidak terdapat daerah landai. Hal ini menjadikan penggunaan alat tangkap daerah
teresterial tidak memungkinkan.

Gambar 44. Lokasi penempatan Selambau Sungai dan Danau di Danau Palui

Rawa Banjiran Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Lokasi rawa banjiran di Kecamatan Paminggir merupakan salah satu wilayah banjiran
yang luas. Luas Kecamatan Paminggir 156,13 Km ²

berada pada kemiringan 0 – 2 % ,

dengan ketinggian 0 – 7 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah 21.750 Ha,dengan
topografi dataran rendah dimana pada musim penghujan 80 – 95 % terendam air. Kegiatan
perikanan terutama penangkapan di wilayah ini paling dominan hingga mencapai angka
sekitar 85%, kegiatan lain diantaranya adalah beternak, bertani dan berniaga.
Dalam penelitian ini sampling dilakukan di Desa Pal Batu, Kecamatan Paminggir.
Pada lokasi ini sedikitnya ada 10 alat tangkap yang paling sering digunakan oleh masyarakat
secara periodik. Alat tangkap ini secara garis besar adalah terbagi dua yaitu alat tangkap tetap
dan alat tangkap yang dapat berubah/berpindah tempat. Alat tangkap yang bersifat tetap
(steady) adalah Selambau Kasa (Seine net), Selambau Besar (Seine net) dan Hampang
Padang. Sedangkan alat tangkap yang bergerak (moveable) diantaranya adalah pelampung
(driefting line), jabak, rengge (gill net), hancau (lift net), tampirai, lalangit (horizontal net),
dan rawai (long line). Untuk melihat sebaran alat tangkap, dilakukan penghitungan jumlah
alat tangkap dominan yang terdapat disepanjang badan air utama yaitu alat tangkap selambau
[60]

Laporan Teknis Penelitian
“Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan DAS Barito Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan

2016

kasa. Selambau kasa terpasang tetap di sepanjang aliran sungai dari Desa Tampakang, Desa
Pal Batu, Desa Bararawa, Desa Sapala, Desa Ambahai, dan Desa Paminggir. Sepanjang
sungai tercatat sejulah 67 unit selambau kasa terpasang dipinggir sisi kanan dan kiri sungai,
adapun lokasi penempatan alat tangkap selambau kasa dapat dilihat pada Gambar 45 berikut:

Gambar 45. Lokasi sebaran alat Selambau Kasa.

Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala
Pada sungai utama yaitu Sungai Barito merupakan tempat melakukan penangkapan
utama bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Sumatera Selatan.
Meskipun badan Sungai Barito yang cukup besar, akan tetapi jenis alat tangkap yang
digunakan dalam kegiatan penangkapan tidak cukup banyak bervariasi. Tercatat hanya 5 jenis
alat yang dominan dan biasa digunakan masyarakat yaitu jaring (gill net), pancing (drifting
line), rawai (long line), jaring trammel (trammel net) dan tamba (filtering trap).
Salah satu alat tangkap yang digunakan secara permanen/ menetap adalah tamba. Alat
tangkap tamba adalah sebuah alat tangkap yang digunakan dengan menghadang arah aliran
sungai menggunakan

sejenis

barier

dari bahan

bamboo

yang

dipasang

menyempit

membentuk huruf “V”, dan pada ujung ditempatkan sebuah alat tampirai (pot trap) yang
difungsikan sebagai tempat ikan. Selama penelitian dicatat sejumlah titik dimana diletakan
alat tangkap tamba (Gambar 46). Alat tangkap tamba digunakan sepanjang tahun, akan tetapi
tidak efektif pada musim air tinggi, karena alat ini tidak fluktuatif mengikuti tinggiair. Ikan
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yang tertangkap adalah jenis-jenis ikan kecil seperti ikan seluang (Rasbora sp), bilis
( Clupeichthys bleekeri), bebaga (Parambassis siamensis), dan jenis lais (Kryptopterus sp).
Alat tangkap tamba hanya dioperasikan pinggir sungai, nelayan cukup menunggu beberapa
waktu dan mengambil hasil tangkapan pada alat tampirai saat ikan diperkirakan sudah
terkumpul dan masuk kedalam jebakan.

Gambar 46. Lokasi dan bentuk alat tangkap “Tamba”.

F. Komposisi Hasil Tangkapan dan Produksi
Kabupaten Barito Selatan
Lokasi Danau Palui
Alat tangkap yang digunakan pada danau ini hanya beberapa buah, dengan alat utama
adalah alat tangkap selambau (Sykes net). Hasil pengamatan dilakukan sebanyak 9 bulan
yaitu bulan September dan November 2015 dan Februari- Juli 2016. Hasil tangkapan ikan
menggunakan selambau diperoleh rata-rata dan hasil tangkapan pada table 4. Berikut ini:
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Tabel 4. Rata-rata hasil tangkapan (kg) dan komposisi ikan pada alat tangkap selambau.
Jenis ikan
Lais
Lais Tabirin
Baung
Bintuhukan
Menangin
Patin
Bilis
Seluang
Jelawat
Banta
Grambasan
Juar
Salap
Gurami
Gandaria
Toman
Total

Nama Ilmiah
Kryptopterus
kryptopterus
Belodontichthys
dinema
Mytus nemurus
Thynnichthys
thynnoides
Osteochilus Hasselti
Pangasius djambal
Clupeichthys
bleekeri
Rasbora tornieri
Leptobarbus hoevenii
Mystus sp
Ikan Campuran
thryssocypris
ornithostoma
Barbonymus
balleroides

Sept
‘15
2

Okt
‘15
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Sejumlah 16 jenis ikan diperoleh menggunakan alat tangkap Selambau Danau di
lokasi Danau Palui dengan rata-rata jumlah yang bervariasi pada setiap bulannya. Nilai yang
bervariasi ini menunjukan bahwa ikan yang tertangkap pada setiap bulan berubah atau
dengan kata lain setiap jenis ikan memiliki musim – musim tertentu berada di lokasi Danau
Palui. Jumlah total produksi alat tangkap selambau diperoleh terbanyak pada bulan Maret.
Spesies ikan Menanging (Osteochilus Hasselti) cukup banyak meski tidak mendominasi. Ikan
campuran (grambasan) secara kontinu banyak diperoleh di danau ini, ikan ini terdiri dari ikan
ikan kecil seperti ikan riu. Ikan ini banyak dianggap baycatch, yang terkadang dibuang atau
tidak dimanfaatkan dan juga digunakan sebagai pakan ikan di keramba khususnya ikan
toman.
Pemantauan produksi ikan dilakukan juga pada lokasi pendaratan ikan atau Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI) Pasar Buntok. Data yang diperoleh merupakan data laporan hasil
[63]
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pencatatan petugas PPI dari hasil ikan yang dijual/ didaratkan di lokasi. Data ini dilaporkan
guna menentukan nilai retribusi dari para pedagang dan nelayan terhadap ikan hasil
tangkapannya. Total hasil ikan yang didaratkan digambarkan dalam grafik dibawah ini
(Gambar 47):
15.345
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Gambar 47. Hasil produksi ikan pada PPI pasar Buntok (Kg).
Nilai tertinggi ikan yang didaratkan terdapat pada bulan Agustus, hal ini menunjukan
jumlah ikan yang diperoleh meningkat signifikan pada bulan tersebut. Peningkatan produksi
dikarenakan bulan Agustus merupakan puncak musim kemarau, dimana penangkapan akan
lebih intensif, termasuk dengan aktivitas pemanenan kolam beje (Gambar 48). Sedangkan
dari sisi jenis ikan yang didaratkan, dapat digambarkan pada diagram pie berikut ini:
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Gambar 48. Persentase Jenis Ikan yang didaratkan di PPI pasar Buntok 2016 (Februari –
Agustus)
Dari gambar diatas menunjukan bahwa persentase ikan terbesar adalah Ikan
Menanging (Osteochilus Hasselti), Ikan Bagung (Mystus nemurus), ikan Saluang (Rasbora
sp), ikan kakapar, dan ikan papuyu (Anabas testudineus). Data ikan yang didaratkan ini masih
merupakan sebagian kecil karena masih terdapat beberapa lokasi PPI lain dan lokasi transaksi
nelayan pada kecamatan lain dalam satu kabupaten. Berdasarkan data statistik tahun 2014,
produksi ikan Kabupaten Barito Selatan mencapai jumlah 14.231 Ton.
Lokasi Kecamatan Paminggir
Kegiatan

inventarisir

hasil

tangkapan

setiap

alat

tangkap

dilakukan

dengan

bekerjasama dengan nelayan setempat guna mencatat total hasil dan aktivitas perikanannya.
Ditunjuk sejumlah 10 orang untuk menjadi enumerator (pembantu lapangan) untuk mencatat
setiap hasil tangkapannya selama beberapa bulan. Terdapat 10 alat tangkap berbeda yang
digunakan, setiap nelayan mencatat hasil tangkapannya setiap hari menangkap. Jumlah hasil
tangkapan dari nelayan enumerator setiap alat tangkapnya pada beberapa bulan disajikan
dalam Tabel 5 berikut:
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Tabel 5. Jenis alat dan jumlah hasil tangkapan nelayan enumerator selama 5 bulan sampling.

No

Alat
Tangkap

1 Lukah

Jenis Ikan

2 Jabak Baung
3 Selambau
Sungai

Nila
Baung
Sepat siam
Baung
Lais
Baung
patin
Bilis
Tapah

4 Lalangit

Sanggang
Lawang
Betok
Sepat siam
Baung

5 Selambau
Kasa

Gabus
Ikan campur
Lais kuning
Jelawat
Sapat
Mangki
Kalatau
Puyau
Lais Tipis

Hampang
6 Padang

Salap
Patin
Nila
sanggang
Lais
Puyau
Haruan
Udang Campur
Bintuhukan
Puyau Habang

Nama Ilmiah
Oreochromis niloticus
Mytus nemurus
Trichogaster pectoralis
Mytus nemurus
Kryptopterus sp
Mytus nemurus
Pangasius sp
Clupeichthys bleekeri
Walago leeri
Barbodes
schwanenfeldii
Pangasius macronema
Anabas testudineus
Trichogaster pectoralis
Mystus nemurus
Channa striata
Kryptopterus
kryptopterus
Leptobarbus hoevenii
Tricogaster sp
Rasbora trifasciata
Trichopsis vittata
Osteochilus
microcephalus
Phalacronotus
micronemus
Barbonymus
balleroides
Pangasius sp
Oreochromis niloticus
Barbodes
schwanenfeldii
Kryptopterus sp
Osteochilus schlegelii
Channa striata
Thynnichthys
thynnoides
Osteochilus schlegelii
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77

262
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7 Lukah Baung
8 Rawai Baung
9 Pelampung
10 Tempirai

11 Tamba
12 Rengge

Kelabau
Baung
Baung
Haruan
Baung
Nila
Sepat Siam
Biyawan
Patung
Ikan campur
Sapat
Puyau
Manangin
Lampam

13 Hampang

Sanggang
Kelabau
Sanggang
Haruan
Nila
Lais
Patin

Osteochilus
melanopleura
Mytus nemurus
Mytus nemurus
Channa striata
Mystus nemurus
Oreochromis niloticus
Trichogaster pectoralis
Helostome temnkichi
Pristolepis grootii

2016
10

17.6
1.4
38.6
62 50.6
99.9 184.9 139.1
11.8
95 37.3
69.9 206.5 112.4
7.5
52

163

Tricogaster sp
Osteochilus schlegelii
Osteochilus Hasselti
Barbodes
schwanenfeldii
Barbodes
schwanenfeldii
Osteochilus
melanopleura
Barbodes
schwanenfeldii
Channa striata
Oreochromis niloticus
Kryptopterus
kryptopterus
Pangasius sp

61

166

274.2 172.6
14.6 54.4

46.2
20.8
8.2
31 275.7
197.9 85.1
4
4.8
7

3

1
1.2
3
2
2
1.4

1.4

Berdasarkan Table 5, dapat dilihat alat tangkap hampang padang merupakan alat
tangkap yang menangkap jenis ikan terbanyak, dengan total produksi yang cukup tinggi.
Akan tetapi alat hampang padang tidak dapat dioperasikan saat daratan bajiran telah surut/
dangkal dimana hasil tangkapan bulan Mei tidak diperoleh. Untuk komoditi ikan yang
banyak ditangkap diantaranya adalah ikan salap, ikan haruan dan ikan lais.

G. Biologi Ikan Dominan
1. Ikan Sepat Siam (Trichogaster pectoralis)
Ikan sepat siam (Trichogaster pectoralis) adalah ikan asli perairan rawa banjiran yang
tergolong herbivore, karena makanan utamanya adalah lumut dan tumbuhan air lainnya. Ikan
ini disampling karena keberadaanya yang sepanjang tahun ada dan tertangkap oleh nelayan.
Ikan sepat siam ditangkap menggunakan beberapa alat tangkap diantaranya adalah selambau
kasa, tampirai, tamba, rengge, sasuduk dan lalangit. Pola pertumbuhan ikan sepat siam
digambarkan pada Gambar 49 dan Tabel 6 berikut ini.
[67]
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Gambar 49. Hubungan panjang – berat ikan sepat siam rawa banjiran Kec. Paminggir.
Tabel 6. Pola pertumbuhan ikan sepat siam pada bulan penelitian.
Bulan
Maret
Mei
Juli
Oktober

R2
0.8208
0.9150
0.9382
0.9137

a
0.0293
0.0215
0.0096
0.0101

b
2.7581
2.8879
3.1555
3.0824

pola pertumbuhan
alometrik (-)
alometrik (-)
alometrik (+)
isometrik

Dari gambar dan tabel diatas dilakukan pengamatan pada empat bulan pengamatan.
Hasil yang diperoleh adalah ikan sepat siam memiliki pertumbuhan alometrik (-) pada bulan
Maret dan Mei, yang diartikan bahwa pertumbuhan panjang ikan lebih cepat dibandingkan
pertumbuhan bobotnya. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya musim ruaya ikan dimana ikan
bergerak karena perairan banjir untuk mencari lokasi memijah. Sedangkan ikan pada bulan
Juli diperoleh pola alometrik (+), hal ini mengambarkan pertumbuhan bobot lebih cepat dari
pertumbuhan panjang. Kondisi ini menggambarkan ikan sepat siam ditangkap pada lokasi
yang sesuai karena ketersediaan pakannya yang mencukupi dan cenderung tidak bergerak/
migrasi kembali. Pertumbuhan isometric diperoleh pada bulan Agustus,dimana pertumbuhan
panjang ikan seimbang dengan pertumbuhan bobot. Hal ini mengindikasikan bahwa ikan
pada kondisi prima dan siap memasuki fase pemijahan dan lingkungan yang sesuai.
[68]
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Gambar 50. Distribusi ukuran ikan sepat siam tertangkap selama penelitian.
Gambar 50 menunjukan selang pertumbuhan ikan sepat yang tertangkap selama periode
penelitian. Pergerseran panjang ini dimaksudkan untuk mencari gambaran adanya perubahan
kohort, atau recruitment baru pada ikan sepat siam. Pada gambar nampak adanya pergeserah
baru pada bulan maret dimana selang kelas 16,5 – 17 cm mulai muncul. Hal ini
mengindikasikan ikan pada bulan maret bertumbuh. Pada gambar juga menginformasikan
bahwa tidak ada recruitment baru, karena populasi yang tergambar merupakan satu populasi
ikan yang sama.
2. Ikan Haruan (Channa striata)
Ikan haruan atau ikan gabus di daerah sumatera atau ikan gastor di daerah papua
merupakan ikan karnivora yang terbanyak ditemukan dialam. Ikan ini tersedia sepanjang
tahun dan merupakan komoditas ekonomis penting pada kegiatan penangkapan ikan. Ikan
haruan biasa ditangkap menggunakan alat tilampung, lalangit dan unjun. Pola pertumbuhan
ikan haruan digambarkan pada Gambar 51 dan Tabel 7 dibawah. Pada analisa yang
didapatkan hubungan panjang berat ikan gabus menunjukan pola pertumbuhan yang
isometerik pada setiap bulan pengamatan. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan yang
seimbang antara bobot dan panjangnya. Kondisi ini mengambarkan bahwa keberadaan ikan
haruan yang cukup baik berkembang, karena lingkungan dan ketersediaan pakan yang
mendukung. Hal ini juga yang menjadikan ikan haruan melimpah dan dapat tertangkap
sepanjang tahun.
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Gambar 51. Hubungan panjang – berat ikan haruan rawa banjiran Kec. Paminggir.
Tabel 7. Pola pertumbuhan ikan haruan pada bulan penelitian
Bulan
Maret
Mei
Juli

R2
0.86931
0.79555
0.91007

a
0.00922
0.01228
0.00817

b
2.96651
2.87611
3.02055

pola pertumbuhan
isometrik
isometrik
isometrik

Distribusi selang kelas ikan haruan digambarkan pada Gambar 52. Pada gambar 52
menunjukan bahwa ikan haruan yang tertangkap masih berasal dari satu populasi yang sama.
Tidak terjadi adanya rekruitmen baru dari populasi ikan haruan yang tertangkap. Pergeseran
selang kelas terjadi pada panjang 23 – 24,5 cm menjadi 26 – 27,5 cm, serta pergeseran 27,5 –
28,9 yang awalanya dominan menjadi tidak nampak pada bulan pengamatan selanjutanya.
Pada gambar tersebut juga menginformasikan adanya pergeseran selang panjang dimana ikan
gabus yang tertangkap bergeser nilai panjangnya semakin besar.
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Gambar 52. Distribusi ukuran ikan haruan tertangkap selama penelitian.

H. Kondisi Perairan
1. Tinggi Muka Air
Dalam aktivitas penangkapan secara tradisional khususnya pada perairan umu daratan,
maka penggunaan alat tangkap sangat dipengaruhi oleh perubahan dan kesesuaian pada
lingkungan penangkapannya. Salah satu parameter yang menjadi

tolok ukur tersebut adalah

kondisi tinggi rendahnya permukaan air. Kegiatan pengamatan level permukaan air dilakukan
pada lokasi dermaga sungai Gampa, Kabupaten Barito Kuala. Dimana alat ukur tersebut
dikelola oleh dinas Pekerjaan Umum, yang dicatat seacara rutin sebanyak tiga kali dalam
sehari. Adapun hasil pengamatan yang diperoleh dari bulan Januari hingga September 2016,
ditampilkan dalam grafik sebagai berikut (Gambar 53):

Gambar 53. Nilai fluktuasi level muka air di Sungai Barito.
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Pada gambar dapat dilihat bahwa nilai permukaan air terendah terjadi pada bulan
Januari yaitu berkisar 140 cm, dan tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan tinggi air
mencapai 220 cm. Adanya perubahan level permukaan air biasanya berpengaruh terhadap
kemampuan dorongan air laut, dimana air salin mampu mendorong lebih jauh air tawar ke
dalam badan sungai. Perubahan ini dapat menjadikan komposisi ikan dalam sungai berubah,
karena ikan dari daerah salinitas mampu masuk ke dalam badan sungai kebih jauh (Nurhayati
& Suyarso, 2000). Disamping itu pada musim air surut biasa alat tangkap seperti tamba dapat
digunakan, serta alat-alat tangkap lain yang dapat digunakan di tepian sungai. Produksi ikan
pun akan meningkat dikarenakan ikan lebih mudah ditangkap dan variasi alat tangkap yang
digunakan lebih banyak dibandingkan musim air besar/ tinggi. Pengaruh secara kimiawi
adalah dengan level air yang rendah, maka pengaruh perairan banyak dipengaruhi oleh
pergerakan angin, yang memudahkan pengadukan nutrient didasar perairan, hal ini pada
perairan lentik akan menjadikan perairan lebih subur, atau juga dapat menjadi

lebih jenuh

(Roozen, et al, 2003).
2. Fisika – Kimia Perairan
Pengamatan kondisi perairan berdasarkan sifat fisika dan kimia perairan dilakukan
sebanyak empat kali pada 10 titik pengambilan sampel. Terdapat 5 titik sampling dilakukan
pada lokasi rawa banjiran Kecamatan Paminggir, dan 5 titik sampling di Sungai Barito dan
Sungai Nagara. Adapun lokasi koordinat pengambilan sampling disajikan pada Table 8
berikut.
Tabel 8. Nama lokasi dan titik kordinat pengambilan sampling.
Stasiun

Nama Lokasi

S’

E’

Keterangan

1.

Danau Lingkap

2°.23,257

115°.3,038

2.

Selambau Besar

2°.24,883

115°.1,152

Kec. Paminggir.

3.

Selambau Kasa/ Desa Pal Batu

2°.25,422

115°.1,280

Kab. Hulu

4.

Bararawa

2°.26,816

115°.59,064

Sungai Utara

5.

Sapala

2°.22,881

114°.57,730

6.

Margasari

2°.52,992

114°.55,898

7.

Dermaga Batu Bara

2°.56,124

114°.54,211

8.

Simpang S. Nagara

2°.58,707

114°.46,332

9.

Darmaga S. Gampa

3°.03,476

114°.42,986

10.

Barambai

3°.02,463

114°.41,296
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Parameter Fisika
a. Temperatur Air
Temperatur perairan nilainya sangat dipengaruhi oleh adanya perubhan musim,
lintang, ketinggian permukaan laut (latitude), sirkulasi udara, penutupan awan dan aliran
kedalaman dari badan air. Pada perairan alami nilai temperatur air banyak dipengaruhi oleh
besarnya paparan sinar matahari yang masuk kedalam badan perairan. Peningkatan suhu
dapat meningkatkan nilai viskositas, reaksi kimia, evaporasi dan volatilitas. Peningkatan suhu
juga dapat mengurangi kelarutan gas dalam air seperti Oksigen, karbondioksida, Nitrogen
dan Metana. Peningkatan temperatur juga dapat mengakibatkan peningkatan dekomposisi
bahan organik oleh mikroba. Dimana kisaran temperatur optimum pertumbuhan fitoplankton
adalah sekitar 20 – 30°C. Fluktuasi pada lokasi sampling ditunjukan pada Gambar 54
dibawah ini:

Gambar 54. (A) Temperatur air pada lokasi rawa banjiran di Kecamatan Paminggir, (B)
Temperatur air pada lokasi Sungai Barito.
Pada waktu sampling bulan Maret dan Mei, temperatur air relatif memiliki nilai
fluktuatif yang sama, hal ini dikarenakan pada bulan bulan ini masih merupakan musim
penghujan, dimana keberadaan hujan menjadikan temperatur perairan cenderung hangat.
Pada bulan Agustus nilai temperatur perairan cenderung rendah dibanding bulan pengamatan
yang lain, hal ini cenderung dikarenakan memasuki musim kemarau, ditambah adanya
berbagai material yang terlarut dalam perairan sehingga mengurangi kemampuan air
mengikat energi panas dari matahari.
b. Kedalaman
Nilai kedalaman banyak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya level permukaan air. Nilai
kedalaman di perairan rawa banjiran menjadi penting dikarenakan pada saat terjadi musim
air dalam maka ikan akan cenderung bergerak bebas. Luapan air menjadikan paparan
[73]
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wilayah genangan air semakin luas, sehingga ikan dapat memasuki semak dan wilayah
riparian yang sesuai guna persiapan memasuki masa pemijahan. Pada air dalam, alat tangkap
yang dapat digunakan juga terbatas, hanya alat tangkap yang mampu mengapung yang dapat
dioperasikan seperti halnya selambau, jaring/ rengge, dan lalangit. Fluktuasi kedalaman air
pada lokasi sampling digambarkan pada Gambar 55 berikut ini:

Gambar 55. (A) Kedalaman stasiun pengamatan di Rawa Banjiran Kec. Paminggir, (B)
Kedalaman di Stasiun Sungai Barito.
Bulan Agustus meskipun sudah memasuki musim kemarau,

akan tetapi nilai

kedalaman masih tetap tinggi, hal ini dipenagruhi oleh tinggi muka air dari sungai utama
(Barito) yang masih relatif tinggi. Tingginya level air sungai Barito menjadikan permukaan
dan kedalaman di daerah banjiran seperti rawa banjiran Kec. Paminggir juga meningkat. Pada
bulan Oktober kedalaman relatif turun drastis. Pada waktu tersebut banyak dilakukan
penangkapan, karena banyak alat yang dapat digunakan seperti, hampang padang, rengge
arat, tilampung, termasuk pemanenan tumbuhan tepian (mangalung).
c. Kecerahan
Kecerahan merupakan bentuk ukuran dari transparansi dimana sejumlah cahaya
seacara visual dapat menembus badan perairan. Pengukuran nilai kecerahan ini adalah
menggunakan piring sechi/ sechi disk. Nilai kecerahan dipengaruhi oleh keadaan cuaca,
waktu pengukuran, kekeruhan dan padatan tersuspensi. Nilai kecerahan diperairan seperti
paparan banjiran sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan organik dan anorganik yang
tersuspensi dan terlarut, maupun bahan organik dan anorganik yang merupakan planktpn dan
mikroorganisme lain.

Nilai kecerahan perairan selama pengukuran digambarkan pada

Gambar 56 berikut ini:
[74]
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Gambar 56. (A) Kecerahan stasiun pengamatan di Rawa Banjiran Kec. Paminggir, (B)
Kecerahan di Stasiun Sungai Barito.
Nilai kecerahan pada bulan Maret cenderung rendah diakibatkan adanya hujan yang
meningkatkan pergerakan air sehingga padatan tersuspensi semakin meningkat. Pada bulan
Juni pada perairan banjiran material sulfida meningkat menjadikan perairan menjadi asam
dan terkhelat, sehingga perairan lebih jernih. Pengaruh kondisi asam juga terjadi pada badan
sungai yang tercampur dari air yang keluar dari wilayah paparan banjiran.
pengaruh

keasaman

semakin

meningkat,

menjadikan

perairan

semakin

Pada oktober
bening

dan

transparansi meningkat. Pada dasarnya semakin besar nilai transparansi semakin baik, karena
besar kemungkinan cahaya matahari mampu masuk ke badan perairan, sebagai sumber
energy bagi organisme autotrof dalam metabolismenya.

Akan tetapi dengan kondisi

keasaman yang tinggi menjadikan lingkungan miskin zat hara meski kecerahannya tinggi.
d. Turbiditas
Turbiditas merupakan gambaran dari kekeruhan suatu perairan akibat adanya material
sedimen baik terlarut atau tidak terlarut. Nilai turbiditas berfluktuasi pada setiap lokasi dan
waktu pengamatan (Gambar 57). Pada Gambar 57 (A) digambarkan nilai turbiditas tinggi
pada bulan Agustus dan Oktober, hal ini dikarenakan daerah rawa banjiran yang mengalami
menurunan debit air (surut) dan menjadikan sedimen dasar naik dan meningkatkan
kekeruhan. Pada Gambar 57 (B), digambarkan bahwa nilai turbiditas tinggi pada bulan
Agustus terutama pada lokasi simpang Sungai Nagara, hal ini lebih cenderung dikarenakan
badan sungai pada lokasi ini banyak digunakan sebagai transportasi, hal ini menyebabkan
nilai turbiditas secara keseluruhan lebih tinggi.
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Gambar 57. Nilai tubiditas pada rawa banjiran Kec. Paminggir (A) dan Sungai Barito(B).

e. Daya Hantar Listrik (DHL)
Daya

hantar listrik

(DHL) atau conductivity merupakan sifat perairan dalam

menghantarkan sejumlah energy listrik karena adanya ion-ion yang terkandung dalam
mineral yang terlarut dan terbawa dalam air. Nilai fluktuasi daya hantar listrik digambarkan
pada Gambar 58.

Gambar 58. Nilai DHL pada rawa banjiran Kec. Paminggir (A) dan Sungai Barito (B)
Pada kedua kelompok stasiun nilai DHL tertinggi terjadi pada bulan Oktober, hal ini
dikarenakan wilayah perairan yang menyusut, sehingga sedimen banyak mengendap dan
memberikan kandungan mineral yang lebih banyak pada badan perairan. DHL lebih banyak
dipengaruhi oleh jumlah sedimen yang membawa mineral yang biasa terbawa dari pengikisan
batuan (Effendie, 2003).

f. Total Disolved Solid (TDS)
Total dissolved solid merupakan ukuran partikel terlarut yang tidak dapat disaring pada
kertas saring 0,45 μm (Effendie, 2003). Nilai total dissolved solid perairan di DAS barito
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digambarkan pada Gambar 59. Seperti halnya sifat perairan yang dipengaruhi oleh
keberadaan sedimen terlarut, nilai TDS perairan cenderung lebih tinggi pada bulan Oktober
karena voleme air yang menurun. Pada perairan Sungai Barito (59 B), nilai TDS jauh lebih
tinggi dikarenakan adanya pengadukan dan pengaruh sedimen yang mmasuk dari wilayah
estuari.

Gambar 59. Nilai TDS pada rawa banjiran Kec. Paminggir (A) dan Sungai Barito (B)
g. Total Suspended Solid (TSS)
Total suspended solid (TSS) merupakan kondisi perairan yang membawa sejumlah
sedimen

dalam satuan

per liternya (Effendie,

2003).

Nilai TSS

lebih cenderung

menggambarkan kemungkinan sedimentasi yang terjadi pada suatu badan perairan akibat
adanya konsentrasi sejumlah padatan. Nilai TSS pada lokasi sampling digambarkan pada
Gambar 60. Pada lokasi rawa banjiran Kec. Paminggir (60 A) nilai TSS tinggi pada bulan
Oktober karena debit/ volume air yang semakin kecil sehingga perairan semakin pekat. Pada
lokasi Sungai Barito (60 B), fluktuasi TSS terjadi pada bulan Juni, Agustus dan Oktober,
hal ini dikarenakan kondisi perairan sungai yang cenderung berfluktuasi oleh adanya
pergerakan massa air yang berubah setiap waktu baik saat air dalam (Juni) dan air surut
(Oktober).

Gambar 60. Nilai TSS pada rawa banjiran Kec. Paminggir (A) dan Sungai Barito (B)
[77]
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Parameter Kimia
a. pH
pH merupakan suatu kondisi / kualifikasi zat yang menggambarkan sejumlah ion
hydrogen. Nilai pH berkaitan erat dengan adanya karbondioksida dan alkalinitas, dimana
pada pH < 5 alkalinitas dapat mencapai nol. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi pula
nilai alkalinitas dan semakin rendah kadar karbondioksida bebas. pH juga mempengaruhi
toksisitas suatu senyawa kimia (Effendie, 2003). Nilai pH pada perairan rawa banjiran dan
sungai Barito ditampilkan pada Gambar 61.

Gambar 61. Nilai pH pada rawa banjiran Kec. Paminggir (A) dan Sungai Barito (B)

Pada perairan rawa banjiran nilai pH rendah pada bulan Oktober karena material asam
yang masuk terbawa air banjiran kembali ke badan sungai utama. Sedangkan kondisi pH
yang mendekati 6 dikarenakan pengaruh air sungai yang menetralkan nilai pH asam
perairan banjiran. Nilai pH pada perairan Sungai Barito relatif stabil pada nilai 6 pH unit,
nilai rendah pH dikarenakan adanya pengaruh air asam yang mengalir masuk ke badan air,
dari wilayah banjiran. Sedangkan nilai tinggi mencapai pH 8 unit, dikarenakan adanya
pengaruh dorongan air salin dari wilayah muara.
b. Alkalinitas dan Hardness
Alkalinitas merupakan kemampuan suatu badan air untuk menahan sejumlah asam
yang masuk kedalam badan perairan. Adanya asam diasumsikan sebagai sejumlah zat
toksik yang memasuki perairan. Sedangkan hadrness adalah nilai kesadahan yang terjadi
akibat adanya mineral-mineral alkali dan alkali tanah dalam perairan, hal ini juga terkait
dengan tingginya salinitas perairan (Effendie, 2003). Nilai fluktuasi alkalinitas (Gambar
62) dan fluktuasi nilai hardness (Gambar 63) disajikan sebagai berikut.
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Gambar 62. Nilai alkalinitas pada rawa banjiran Kec. Paminggir (A) dan Sungai Barito (B)

Gambar 63. Nilai hardness pada rawa banjiran Kec. Paminggir (A) dan Sungai Barito (B)

Nilai alkalinitas secara general pada perairan rawa banjiran lebih kecil dibanding pada
wilayah Sungai Barito. Nilai alkalinitas wilayah banjiran cenderung tinggi pada bulan Juni,
dikarenakan tingginya permukaan air, dan kontribusi air sungai yang masuk mendorong
hingga wilayah banjiran memiliki alkalinitas yang sedang. Hal ini terjadi juga pada wilayah
Sungai Barito, dengan nilai alkalinitas tertinggi pada bulan Juni. Pada Oktober nilai
alkalinitas tinggi akibat pengaruh air salin/ estuari yang masuk mendorong masa air daratan..
Nilai Hardness berfluktuasi dan relatif tinggi pada bulan Maret dan Agustus di wilayah
banjiran. Keadaan ini dikarenakan ada material dari unsur alkali yang meningkat pada musim
penghujan dan material yang terbawa pada musim kemarau. Sama halnya pada lokasi
sampling Sungai Barito, nilai hardness tinggi pada bulan Maret dan Agustus, hal ini
cenderung dikarenakan peningkatan volume air, yang meningkatkan massa/ kandungan
mineral alkali baik dari air hujan atau dorongan air dari wilayah muara.
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c. Total Phospat dan Ortho Pospat
Material pospat total dan bentuk bebasnya (orto pospat) adalah mengambarkan unsur
hara yang penting dan essential bagi perkembangan makhluk hidup terutama bagi biota
periaran. Unsur phospat banyak merupakan kontribusi dari mineral pengikisan batuan yang
terlarut dan terbawa dalam perairan (Effendie, 2003). Fluktuasi nilai total phospat (Gambar
64) dan ortho-pospat (Gambar 65) ditunjukan pada grafik berikut.

Gambar 64. Nilai Total Phospat pada rawa banjiran Kec. Paminggir (A) dan Sungai Barito (B)

Gambar 65. Nilai Ortho Phospat pada rawa banjiran Kec. Paminggir (A) dan Sungai Barito (B)
Nilai total phospat pada perairan rawa banjiran cenderung lebih tinggi dibandingkan
dengan wilayah badan Sungai Barito. Kondisi ini dikarenakan wilayah banjiran yang relatif
dangkal, hal ini menjadikan material yang terbawa lebih banyak karena volume perairan
yang lebih kecil. Pada wilayah aliran Sungai Barito nilai total phospat tinggi pada bulan
Agustus, hal ini dikarenakan kekuatan arus yang lebih tinggi memungkinkan pengadukan
material yang lebih besar sehingga meningkatkan keterlarutan.
Nilai otho-phospat tinggi ditemukan pada bulan Agustus, hal ini terjadi seiring dengan
meningkatnya pergerakan arus perairan yang mengakibatkan pengadukan lebih kuat pada
waktu

lainnya.

Keterlarutan

memingkat,

seiring
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bertambahnya volume oksigen dalam perairan. Nilai ortho pospat tidak melebihi ambang
batas yaitu 0,06 mg/L, hal ini mengindikasikan bahwa periaran masih normal dan tidak ada
indikasi blooming biota planktonik.

d. Amoniak (NH3 ), Nitrit (NO2 ) dan Nitrat (NO3 )
Sumber amoniak (NH3 ) dalam perairan adalah pemecahan nitrogen organik (protein
dan urea) dan nitrogen anorganik yang terdapat didalam tanah dan air, yang berasal dari
dekomposisi bahan organik yang terdapat di dalam tanah dan air oleh mikroba dan jamur,
yang biasa disebut dengan istilah amonifikasi. Sumber ammonia yang lain adalah reduksi
gas nitrogen yang berasal dari proses difusi atmosfer, limbah atmosfer, limbah industry, dan
domestik (Effendie, 2003). Fluktuasi nilai amoniak dalam perairan digambarkan pada
Gambar 66. Pada gambar tersebut nilai Amoniak tertinggi pada bulan Maret yaitu puncak
musim penghujan, hal ini membuktikan bahwa kontribusi amoiak banyak berasal dari
proses difusi nitrogen dalam udara yang terjerap dan turun bersama massa air hujan.

Gambar 66. Nilai amoniak pada rawa banjiran Kec. Paminggir (A) dan Sungai Barito (B)

Nitrit biasanya ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit, karena bersifat tidak
stabil dengan sedikit keberdaan oksigen. Nitrit merupakan bentuk peralihan antara amoniak
dan nitrat, dan antara nitrat dan gas nitrogen (denitrifikasi) (Effendie, 2003). Fluktuasi nilai
nitrit ditampilkan dalam Gambar 67 dibawah ini. Pada perairan rawa banjiran nilai nitrit
besar pada bulan Maret, hal ini sejalan dengan jumlah material unsur Amoniak dalam
perairan yang tersedia. Sedangkan puncak nitrit pada bulan Agustus dapat diakibatkan
adanya peningkatkan material dekomposisi dalam lokasi rawa banjiran. Nilai nitrit hasil
dekomposisi yang terlarut masuk dan terbawa ke badan perairan.
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Gambar 67. Nilai nitrit pada rawa banjiran Kec. Paminggir (A) dan Sungai Barito (B)

Nitrat adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrient utama bagi
pertumbuhan tanaman dan algae. Nitrogen Nitrat sangat mudah larut dalam air dan bersifat stabil.
Nitrat dan ammonium adalah sumber utama nitrogen di perairan. Namun ammonium lebih
dibutuhkan oleh tumbuhan (Effendie, 2003). Fluktuasi nilai nitrat dalam penelitian ditunjukan pada
Gambar 68. Secara keseluruhan nilai nitrat tinggi pada bulan Agustus, hal ini sejalan dengan nilai
nitrit yang juga tinggi pada bulan Agustus, yang merupakan bentuk terakhir dari proses oksidasi
unsur nitrogen. Tingginya nilai nitrat terjadi akibat banyaknya konsentrasi nitrogen hasil
dekomposisi yang masuk ke badan perairan stelah proses banjir menggenangi daratan pada bulanbulan sebelumnya.

Gambar 68. Nilai nitrat pada rawa banjiran Kec. Paminggir (A) dan Sungai Barito (B)

I. Sosial Ekonomi
Wilayah demografi kecamatan Paminggir yang sebagian besar wilayahnya adalah
merupakan perairan rawa banjiran, menjadikan kegiatan perekonomian masyarakatnya
tidak banyak bervariasi. Hanya beberapa kegiatan ekonomi yang dominan dilakukan
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masyarakat kecamatan Paminggir. Dari tujuh desa di Kecamatan Paminggir, total
penduduk tercatat sejumlah 7.377 orang pada tahun 2010 (Bappeda HSU, 2010). Sebesar
65% penduduk Kecamatan Paminggir berprofesi sebagai nelayan, sekitar 25% adalah
memiliki usaha peternakan kerbau rawa, usaha lain diantaranya adalah sekitar 10%
penduduk sebagai pedagang, 5% adalah sebagai pengerajin, dan 3% lainya berprofesi lain
seperti berniaga, dan transportasi. Beberapa kegiatan masyarakat yang tercatat selama
penelitian diantaranya adalah:
a. Perikanan Tangkap
Perikanan tangkap adalah kegiatan utama yang dilakukan masyarakat terutama
wilayah rawa banjiran Kecamatan Paminggir, dan Danau Panggang. Beberapa kegiatan
penangkapan telah dianalisis keekonomiaanya berdasarkan aktivitas penangkapan dan
hasil penangkapan sebagai income utama. Kegiatan penangkapan yang disampling
diantaranya penggunaan alat tangkap hampang padang, tilampung dan selambau sungai.
Adapun analisa keekonomiaan alat tangkap tersebut digambarkan pada Tabel 9, 10, dan
11, sebagai berikut:
Tabel 9. Komponen ke ekonomian alat tangkap hampang padang.
Nama alat tangkap : Hampang padang (Traps)
Komponen
Harga
Biaya
perolehan
(Rp)
penyusutan/tahun
Biaya tetap
Biaya perolehan alat tangkap utama
12,000,000
Rp6,000,000
siap pakai
Biaya perolehan alat bantu
Perahu
Mesin perahu
Jumlah biaya tetap

3. 200.000
2,700,000

1,600,000
1,350,000
Rp8,950,000

18,000
20,000

Jumlah biaya operasional
Jumlah total biaya

Pendapatan kotor ( 85 hari)

Ketahanan alat 2 th

Ketahanan alat 2 th
Ketahanan alat 2 th
Operasional 5 bulan
(85 hr) / tahun

Biaya opersional per hari
BBM (Bensin)
Konsumsi

Keterangan

1,530,000
1,700,000
3,230,000
12,180,000

1.109 kg x Rp.
20.000

Pendapatan bersih ( 5 bln)

22,180,000
10,000,000
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Tabel 10. Komponen keekonomian alat tangkap tilampung.
Nama alat tangkap : Pancing pelampung ( line )
Komponen
Harga
Biaya
perolehan
penyusutan/tahun
(Rp)
Biaya tetap
Biaya perolehan alat tangkap
350 bh x
Rp350,000
utama siap pakai
Rp.1.000

Keterangan
Ketahanan alat 6 bulan

Biaya perolehan alat bantu
Perahu
Mesin perahu
Jumlah biaya

3. 200.000
2,700,000

1,600,000
1,350,000
Rp3,300,000

BBM (Bensin)

18.000/hari

252,000

Umpan (kodok)
Konsumsi
Jumlah biaya operasional
Jumlah total biaya

35.000/ hari
20.000/hari

7,340,000
2,480,000

Ketahanan alat 2 th
Ketahanan alat 2 th

Biaya opersional per hari

Pendapatan kotor
Pendapatan bersih 6 bulan

operasional 6 bulan (124 )
hr

10,072,000
13,372,000
829 kg x
Rp.25.000

20,725,000
7,353,000

Tabel 11. Komponen keekonomian alat tangkap selambau sungai.
Nama alat tangkap : Salambau sungai (traps net)
Komponen
Harga
Biaya
perolehan (Rp) penyusutan/tahun
Biaya tetap
Biaya perolehan alat tangkap
60,000,000
Rp20,000,000
utama siap pakai

Keterangan
Ketahanan alat 3 tahun

Biaya perolehan alat bantu
Perahu
Mesin perahu
Jumlah biaya tetap
Biaya opersional per hari
BBM (Bensin)
Konsumsi
Jumlah biaya operasional
Jumlah total biaya

Pendapatan kotor
Pendapatan bersih / tahun

5,000,000
7,500,000

2,500,000
2,500,000
Rp25,000,000

27.000/hari
125.000/hari

2,835,000
13,125,000

Ketahanan 2 tahun
Ketahanan 3 tahun
105 hari ( 4 bulan)

15,960,000
40,960,000

5.428 kg x Rp
30. 000

162,840,000
121,520,000
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Dari ketiga alat tangkap yang digunakan diatas, sebagian besar masyarakat nelayan
banyak

menggunakan

tilampung/

pancing

guna

usaha

penangkapannya.

Hal

ini

dikarenakan sifat dari masing-masing alat tangkap. Pada alat tangkap hampang pandang,
ongkos produksi lebih murah, akan tetapi alat ini hanya beroperasi maksimal pada musim
air surut/ dangkal, pada saat air dalam alat ini tidak beroperasi. Pada alat tangkap
tilampung/ pancing relatif lebih mudah, bahan baku mudah ditemukan, murah dan
pastinya dapat dioperasikan sepanjang waktu. Hal lain yang menjadi daya tarik adalah
ikan targetnya adalah ikan ekonomis penting seperti ruan dan baung. Alat tangkap
selambau sungai, diadakan dengan modal yang besar, waktu operasional yang pendek dan
proses pemanenan yang harus mengupah tenaga dari luar. Hal ini yang menjadikan alat ini
tidak banyak dimiliki masyarakat meski hasil yang diperoleh cukup besar pada musim
panennya.
b. Perikanan Budidaya
Produksi perikanan Kecamatan Paminggir merupakan terbesar ketiga setelah
Kecamatan Paminggir dan Kecamatan Amuntai Selatan denga total produksi sebesar
1.428,5 Ton untuk ikan rawa dan 730,9 Ton untuk ikan sungai (BPS, 2014). Hasil
produksi yang besar berasal dari dua sumber yaitu kegiatan penangkapan dan keramba
apung masyarakat. Untuk kegiatan penangkapan telah dibahas pada beberapa bagian
sebelumnya.

Kegiatan

budidaya

ikan

di kecamatan Paminggir didominasi dengan

menggunakan keramba apung milik masyarakat, yang dikelola secara pribadi ataupun
berkelompok. Mayoritas ikan yang dibudidaya adalah ikan-ikan ekonomis penting seperti
ikan haruan (Channa striata), toman (Channa micropeltes), nila (Oreochromis niloticus),
Baung (Mytus nemurus) dan Patin (Pangasius sp). Kegiatan budidaya yang dominan
dilakukan adalah budidaya ikan haruan dan toman yang bersumber dari benih alam atau
pun bantuan pemerintah daerah setempat. Untuk ikan –ikan karnivora seperti ini biasa
budidaya menggunakan keramba berupakayu kotak, sedangkan untuk ikan herbivore atau
omnivora bisa menggunakana keramba jaring, yang ditancapkan dipermukaan perairan
(Gambar 69).
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Gambar 69. Kegiatan Budidaya Keramba Ikan
Dukungan pemerintah daerah setempat dalam kegiatan ini adalah dengan adanya
bantuan berupa keramba kepada kelompok-kelompok nelayan yang ada. Keramba ikan
yang digunakan adalah dengan ukuran 2 x 3 m dan 1,5x 2,5 m, dalam satu rumah tangga
perikanan (RTP)

2 - 4 buah dengan tebar per keramba antara 2000 –

3000 ekor

perkeramba.ukuran benih yang ditebar kisaran 5 – 8 cm dengan lama pemeliharaan 8 – 20
bulan, pemberian pakan

2 x sehari. Sumberpakan yang digunakan adalah diperoleh dari

took/ pabrikan berupa pellet, dan makanan dari sumber alam/ tangkapan berupaikan kecil,
atau sisa dari ikan yang telah disiangi. Kebiasaan masyarakat menggunakan pakan dari
hasil tangkapan berupa ikan kecil/ rucah didorong oleh banyak dan mudahnya
mendapatkan ikan-ikan ini secara langsung/ tanpa biaya. Eksploitasi ikan-ikan kecil ini
pada dasarnya dapat membahayakan ekosistem perikanan itu sendiri, karena meski ikan
kecil tidak memiliki nilai ekonomis tinggi akan tetapi keberadaanya merupakan sumber
makan yang dibutuhkan ikan lain dialam, kelangkaan ikan keciil ini akan mengancam
keberadaan ikan-ikan pemangsa yang tumbuh kembangnya membutuhkan ikan ini. Secara
garis besar posisi perikanan yang perairan rawa dan sungai masih memiliki posisi yang
utama dan dominan sebagai komuditas terbesar yang dihasilkan oleh masyarakat
perikanan (nelayan, budidaya, pengolahan dan pemasaran) di kecamatan Paminggir.

c. Peternakan Kerbau Rawa
Kegiatan perternakan terutama kerbau di Kecamatan Paminggir adalah yang terbesar
di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tercatat jumlah kerbau rawa mencapai 8.725 ekor pada
2010 (BPS HSU, 2014). Dinamakan peternakan kerbau rawa dikarenakan wilayah asuhan
dan hidup kerbau-kerbau ini memang di daerah rawa dari kecil hingga dewasa. Wilayah
yang tergenang hampir sepanjang tahun, menjadikan kerbau-kerbau ini mampu dengan
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leluas bergerak/ berenang di perairan dalam mencari makan. Peternakan kerbau rawa
merupakan sesuatu yang unik dan jarang ditemukan diwilayah lain di Indonesia (Gambar
70). Melalui kegiatan ini banyak masyarakat tertopang perekonomiannya.

Gambar 70. Peternakan Kerbau Rawa
Keberadaan peternakan kerbau rawa menjadi icon dan berdampak postif pada
kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi keberadaanya tetap ada hal-hal yang dapat memicu
konflik dalam masyarakat. Diantaranya adalah aktifitas kerbau rawa yang bergerak dapat
merusak beberapa lokasi penangkapan, seperti halnya beje. Selain itu kerbau rawa juga
dapat merusak alat-alat tangkap yang dipasang nelayan. Hal ini menjadikan konflik social
tersendiri dalam masyarakat.
d. Sarang Burung Walet
Perternakan burung walet guna memperoleh sarangnya untuk dipanen adalah salah
satu kegiatan lain yang dilakukan masyarakat di daerah Kecamatan Paminggir (Gambar
71). Jenis usaha ini memang jarang dilakukan masyarakat karena membutuhkan modal
yang cukup besar dalam pembangunan sarang yang baik guna ditinggali burung walet.
Pemanfaatan sarang burung walet adalah dengan memanen sarang yang dibuat burung ini
guna mendapatkan air liur yang dikatakan memiliki khasiat tertentu bagi kesehatan.
Kegiatan ini menjadi salah satu bidang usaha yang dilakukan karena menghasilkan
keuntungan yang cukup besar yaitu harga sarang burung walet berkisar antara 8 – 12 juta
rupiah/ kilo, dan satu pemilik sarang dapat menghasilkan penghasilan antara 12 – 20 juta
rupiah/ bulan, hal ini berfluktuatif sesuai dengan lamanya dan jumlah burung yang
terdapat dalam satu sarang. Selama penelitian diamati setidaknya terdapat sejumlah 35
sarang yang dibangun di wilayah Desa Tampakang, dan lebih dari 20 unit di Desa Pal
Batu.
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Gambar 71. Bangunan Sarang Burung Walet.

e. Kerajinan Tikar Rumput Purun
Jenis usaha lain yang dilakukan didaerah dengan rawa banjiran adalah kegiatan
kerajinan dari bahan yang banyak

tersedia dialam sekitarnya.

Kegiatan tersebut

diantaranya adalah kerajinan pembuatan tikar dari bahan rumput purun yang banyak
dilakukan oleh kaum wanita di Kecamatan Paminggir. Produksi tanaman purun di
Kecamatan Paminggir termasuk besar mencapai nilai 69.218 ton / tahun (BPS HSU,
2014). Pada dasarnya kegiatan ini juga dilakukan didaerah lain seperti di Sumatera Selatan
yaitu daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang juga memiliki wilayah perairan rawa
banjiran yang cukup luas. Kegiatan pembuatan kerajinan berbahan rumput purun di
wilayah Paminggir memiliki keunikan yaitu dari proses pengerjaannya yang menggunakan
beberapa alat yang khusus yaitu sejenis penumbuk yang dioperasikan menggunakan roda
sumbu dengan bantuan mesin penggerak. Rumput purun yang kering sebelum dianyam
dilakukan pengepressan dengan ditindih secara berulang pada balok kayu yang bergerak
naik turun (Gambar 72). Hasil kerajinan ini dipasarkan ke pusat kota di Kabupaten HSU
dengan harga berkisar Rp.10.000 – Rp. 20.000 per lembarnya.

Gambar 72. Kegiatan Pembuatan Kerajian Tikar Rumput Purun.
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J. Tekanan Ekosistem Sungai Barito
Perairan umum memiliki multi fungsi dan multi user dalam pemanfaannya. Berbagai
aktifitas manusia sangat mengadalkan keberadaan sungai, rawa banjiran, danau dan berbagai
ekosistem perairan umum. Berbagai kegiatan tersebut memiliki manfaat dan ekses tertentu
pada perairan itu sendiri, baik secara langsung atau tidak langsung. Keberadaan perairan
umum membutuhkan

pengelolaan

berkesinambungan yang melibatkan multi user dan

stakeholder dalam menjadikan keberadaanya selalu terjaga kelestariannya. Khususnya di
Indonesia perhatian terhadap

keberadaan dan kelestarian perairan umum dan biota

didalamnya masih termasuk kecil, hal ini dikarenakan alasan profitable dimana perairan
umum masih

belum memiliki kalkulasi yang

menguntungkan,

sehingga keberadaanya

memiliki prioritas yang kecil. Beberapa tekanan antropogenik ditimbulkan oleh berbagai
aktivitas diantaranya adalah, perkebunan, persawahan, transportasi dan pertambangan.
a. Perkebunan
Aktivitas perkebunan adalah merupakan yang paling dominan dan biasa dilakukan di
wilayah daratan yang dekat dengan sungai-sungai, seperti di pulau Sumatera dan Kalimantan.
Perkebunan kelapa sawit dan karet merupakan komoditi andalan yang biasa ditanam. Kedua
produk ini menjadi primadona karena memberikan profit yang tinggi bagi petani ataupun
pendapatan daerah tertentu dari usaha-usah pengolahannya.

Tercatat Indonesia telah

kehilangan sekitar 0,84 Mha hutan dari tahun 2000 – 2012 (Petrenko et all, 2016). Di wilayah
Kabupaten Barito Selatan luasan perkebunan meningkat dalam kurun waktu tahun 2011 –
2013 (Tabel 8). Sedangkan luas dan produksi perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
ditampilkan pada Tabel 10.

Peningkatan luasan perkebunan dikhawatirkan berbagai pihak

dapat mengancam kelestarian ekosistem dan biota ikan. Berbagai kajian lingkungan
menunjukan korelasi positif mengenai terjadinya kerusakan dan hilangnya berbagai biota
perairan akibat perluasan perkebunan ini atau pembukaan lahan yang tidak sesuai kaidah
kelestarian yang baik.
Tabel 12. Luasan Perkebunan di Kabupaten Barito Selatan dalam Ha
Komoditas
Tahun
Kelapa
Kopi
Karet
2011
467,66
77
3.2678
2012
407,66
78
3.2511
2013
402,66
77
3.2294
Sumber: Dinas Pertanian & Perkebunan Barsel
[89]

Kelapa
Sawit
163,5
137,3
72,3

Kakao
197,5
192,5
191,5
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Tabel 13. Luas Tanam dan Produksi Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara per
Kecamatan
Kecamatan/Tempat
Danau Panggang
Paminggir
Babirik
Sungai Pandan
Sungai Tabukan
Amuntai Selatan
Amuntai Tengah
Banjang
Amuntai Utara
Haur Gading
Hulu Sungai Utara
Sumber: BPS HSU 2014

Luas Tanam
(Ha)
2.522
13
4.236
3.653
2.043
3
2.695
3.443
1.894
1.496
24.995

Produksi (Ton)
13.872
71
23.384
20.184
11.412
16.423
14.863
18.992
10.457
8.277
137.935

Perluasan lahan perkebunan khususnya kelapa sawit identik dengan membuat system
kanalisasi, atau pembuatan jalur air dari sungai utama kedalam wilayah perkebunan. Dalam
praktiknya pembuatan kanal di tanah bajiran akan membuka lapisan humid dengan pirit
didalamnya, sehingga saat teroksidasi dan terbilas air akan menjadikan perairan menjadi
asam. Aliran air dari wilayah ini akan mengalir jauh hingga ke mulut kanal dan terbuang di
sungai, menjadikan wilayah perairan sungai menjadi asam, dan tidak cocok bagi beberapa
species ikan putihan. Permasalahan lain dapat terjadi diakibatkan perubahan sifat air karena
pengaruh dari bahan-bahan yang digunakan sebagai pupuk, racun rumput dan pestisida pada
tanaman. Residu dari racun dan pupuk akan lebih mudah terbilas dan masuk kedalam badan
perairan melalui kanal-kanal yang dibuat. Ini akan menimbulkan permasalahan dengan
meracuni baik secara langsung dan tidak langsung kepada ikan-ikan disekitar wilayah
teresebut. Perubahan sifat air secara pasti akan mempengaruhi proses recruitment dan tumbuh
kembang ikan, hal ini lambat laun akan memusnahkan jenis-jenis ikan tertentu.
b. Persawahan
Kegiatan persawahan atau bertanam padi merupakan kegiatan yang biasa dilakukan
masyarakat nelayan pada musim-musim air besar sehingga tidak memungkinkan untuk
menangkap ikan. Kategori sawah yang biasa dilakukan adalah sawah tadah hujan yang biasa
terletak pada pinggir sungai dengan mayoritas komoditi padi yang ditanam (Gambar 73).
Selain padi komoditi lain yang ditanam diantaranya adalah kacang-kacangan dan beberapa
jenis sayuran. Lahan persawahan dibuat dapat dimasuki oleh air sungai pada saat banjir
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melalui kanal-kanal kecil dan ditahan menggunakan tanggul yang dibuat guna menahan air
agar tidak langsung turun ke sungai kembali.

Gambar 73. Persawahan di Sungai Barito.
Kegiatan persawahan memiliki kontribusi dalam tekanan terhadap lingkungan perairan
pada saat sebelum proses/musim tanam. Kebiasaan masyarakat akan melakukan pembersihan
lahan dengan menggunakan beberapa racun rumput (herbisida). Penggunaan herbisida yang
berlebihan akan terikat pada unsur tanah dan akan ikut terlarut saat air masuk dan terbilas
sehingga masuk kedalam perairan. Bahan polutan lain yang biasa masuk kedalam perairan
bersumber dari racun pestisida dan pupuk yang digunakan. Racun hebisida tidak mudah
terdegradasi sehingga akan susah terurai, dan ini dapat membahayakan ikan-ikan terutama
yang biasa beruaya ke arah daratan untuk kawin dan bertelur. Kontribusi pupuk seperti NPK
yang kaya akan nutrient dapat memberikan pengkayaan sumber mineral dan menjadikan
perairan menjadi over kesuburan (eutrofikasi). Keadaan eutrofikasi dapat menjadikan
beberapa tanaman menjadi tumbuh tak terkendali seperti halnya enceng gondok dan beberapa
gulma lain yang berpotensi menjadikan perairan miskin oksigen.
c. Transportasi
Sungai Barito yang merupakan sungai utama di Provinsi Kalimantan Tengah dan
Kalimantan Selatan juga dimanfaatkan sebagai jalur transportasi, baik transportasi komersial
(masyarakat umum) dan juga transportasi dari kapal pertambangan terutama kapal batubara
(Gambar 74). Lalulintas perairan Sungai Barito cukup aktif dan padat dilalui kapal-kapal
dari Kalimantan menuju pulau Jawa dan sebaliknya. Selama penelitian kegiatan transportasi
teramati secara intensif terjadi di bagian hilir Sungai Barito, intensitas lalu lintas kapal
penganggkut batubara sejumlah 50 unit perhari.
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Gambar 74. Aktivitas transportasi batubara dan masyarakat di Sungai Barito.

Pengaruh dari aktivitas transportasi khususnya pada lingkungan adalah dengan adanya
gerakan air yang lebih cepat menghantam sisi daratan, sehingga meningkatkan potensi
terjadinya erosi/ pengikisan tanah. Erosi akan menjadikan tanah terkikis dan dalam jangka
waktu lama akan meningkatkan pendangkalan dan perubahan bentuk daratan (land form).
Proses pengikisan berdampak langsung terhadap luasan areal persawahan, dan perkebunan
yang semakin berkurang. Pengaruh langsung lainya dialami oleh kegiatan perikanan yaitu
dengan adanya lalu lintas kapal menggangu operasional penangkapan ikan, terutama nelayan
dengan menggunakan alat tangkap jaring (gill net) baik stage gill net atau drift gill net. Lalu
lintas kapal memaksa nelayan harus menarik jaringnya lebih cepat guna menghindari
kerusakan pada alat tangkap mereka. Tidak jarang alat tangkap jaring tersebut rusak karena
tertabrak atau terbelit pada bagian kapal/ tongkang.

d. Pengangkutan Batubara
Kegiatan

pengangkutan

batubara

menjadi

salah

satu

kegiatan

yang

banyak

berpengaruh terhadap kondisi perairan, dikarenakan letaknya yang sangat dekat dengan
badan perairan (pada alur sungai) dan jumlah material yang besar. Kegiatan pengankutan
batu bara yang ada pada dasarnya adalah kegiatan transportasi material batu bara yang
diambil didaerah tertentu, dan diangkut menggunakan kapal-kapal tongkang untuk dikirim ke
pulau jawa, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di pulau-pulau lain dan juga
sebagian dikirim keluar negeri seperti Philipina (Gambar 75). Tepi sungai juga tak luput dari
kegiatan batu bara, mulai dari penumpukan batubara hingga aktivitas pelabuhan batubara.
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Dengan kata lain, industrini ini sangat beresiko dan berpotensi menimbulkan polusi pada
sungai, akibat dari material yang jatuh kedalam sungai.

Gambar 75. Kegiatan pengangkutan material batu bara di perairan sungai Barito.

Polutan beracun yang dapat ditinggalkan dalam air seperti halnya zat asam tambang
(Acid Mine Drainage), beberapa logam berat berbahaya seperti Mangan (Mn), Besi (Fe),
Aluminium (Al), Cadmium (Cd) dan Arsenic (Ar). Bahan – bahan berbahaya tersebut bersifat
akumulatif, efeknya baru terasa setelah beberapa tahun kemudian, terutama pada anak-anak,
bahan beracun di air akibat pertambangan batu bara dapat berpengaruh pada kesehatan dan
pertumbuhan generasi masa depan. Tercatat di Indonesia sekitar 60,000 orang meninggal
akibat adanya kanker paru-paru, stroke, kerusakan pernafasan, dan berbagai hal yang
berkaitan dengan polusi udara (Ambarini & Ema, 2014).

e. Pertambangan Pasir
Pasir yang merupakan substrat dari dasar perairan memiliki arti penting dimana pasir
merupakan mineral penting guna melindungi lingkungan, untuk mencegah gelombang yang
kuat, habitat bagi crustacean dan organisme di laut, digunakan untuk membuat concentrate,
mengisi bagunan jalan, pembuatan gelas, kertas pasir, reclamasi dan industry pariwisata
(Savior, 2012). Pertambangan pasir adalah proses memindahkan pasir dan kerikil dimana
kegiatan ini menjadikan beberapa masalah bagi lingkungan.

Disisi lain kegiatan ini

dibutuhkan untuk kebutuhan industry dan konstruksi. Sungai Barito tidak luput dari kegiatan
ini dimana masyarakat biasa mengambil pasir dengan menggunakan alat penyedot/ pompa
berskala besar yang dalirkan ke dalam bak kapal yang sudah dilengkapi dengan penyaring
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pasir. Bersamaan dengan sedimen yang terangkat maka pasir yang diinginkan dapat disaring
(Gambar 76).

Gambar 76. Aktivitas penambangan pasir di Sungai Barito.
Pengaruh

dari kegiatan penambangan memiliki efek

negatif diantaranya adalah

terjadinya evolusi permukaan perairan, akibat subtrat yang terangkat ke atas. Kedua adalah
perubahan level air yang mempengaruhi luasnya banjiran, yaitu dimana adanya air naik
membajiri daratan. Ketiga adalah perubahan geometri dari jalur sungai. Ke empat adalah
perubahan hidrologi wilayah estuari, akibat meningkatnya sedimentasi di daerah muara. Ke
lima yaitu perubahan/ terisahnya jalur run off dari air sungai. Adapun segi positifnya adalah,
kegiatan

penambangan

memudahkan

masyarakat

mendapatkan

bahan

bagunan

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat penambang (Luo et al, 2007).
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
1. Terdapat 33 jenis alat tangkap yang teridentifikasi yang dikelompokan ke dalam delapan
kelompok alat tangkap yang yaitu kelompok

pukat tarik (seint net) 1 jenis, kelompok

jaring angkat (lift nets) 1 jenis, kelompok alat yang dijatuhkan (falling gears) 1 jenis,
kelompok jaring ingsang (gillnet) 3 jenis, kelompok pancing (hook longline)

9 jenis,

Kelompok perangkap (pot traps dan traps nets) 16 jenis, kelompok serok (scoop nets)
1 jenis, kelompok jaring lingkar (souronding nets) 1 jenis dan kolam perangkap 1 jenis.
2.

Secara umum alat

tangkap yang beroperasi di perairan DAS Barito zona hulu

dari bahan alami seperti bambu, rotan, kayu dan batu kali
bahan pabrikan seperti

dibuat

dokombinasikan dengan

benang nylon, jaring, pelampung, pemberat timah atau kawat.

Kombinasi bahan alami dan pabrikan tersebut dirajut, dianyam atau dirakit sendiri oleh
nelayan sampai menjadi alat tangkap siap pakai. Menggunakan umpan bahan nabati,
bahan hewani atau olahan bahan campuran keduanya. Tidak mengenal umpan palsu
seperti pada beberapa alat tangkap perikanan laut.
3.

Jenis alat tangkap yang digunakan pada umumnya legal yaitu yang biasa digunakan
masyarakat nelayan secara umum. Berdasarkan nilai skor hasil pengamatan status
keramahan alat tangkap terhadap sumberdaya ikan menunjukan dari 32 jenis yang
diamati 30 jenis tergolong sangat ramah lingkungan (skor 28 – 36) dan 2 jenis tergolong
ramah lingkungan (skor 19 - 27).

4.

Alat tangkap tidak ramah lingkungan ditemukan berupa aktivitas pemasangan alat
tangkap jebakan yang diperluas/ diperpanjang sehingga menghadang laju migrasi ikan
secara menyeluruh, alat tangkap strum yang berbahaya bagi segala jenis ikan dan ukuran
serta penggunannya, dan aktivitas menangkap ikan menggunakan racun.

5.

Berdasarkan kajian stock menggunakan alat hidroakustik diperoleh nilai biomassa total
untuk perairan Sungai Barito yang disurvey adalah 393,4 ton dengan kepadatan 0,2
ton/km2 atau 231 kg/km2 atau 2,3 kg/ha.

6.

Sebaran alat tangkap diwilayah Kalimantan Kabupaten Barito Selatan didominasi oleh
selambau danau, dan Beje. Pada wilayah rawa banjiran alat tangkap cukup bervariasi,
akan tetapi ditemukan banyak alat tangkap selambau kasa. Sedangkan sepanjang daerah
hilir Sungai Barito banyak digunakan alat tangkap tamba dan jaring insang (rengge).
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Produksi ikan diperoleh terbanyak adalah ikan campuran (grambasan) yang diidentifikasi
merupakan hasil tangkapan selambau dan beje. Sedangkan ikan lain yang banyak
tertangkap adalah jenis ikan baung. Pada wilayah rawa banjiran Kec. Paminggir ikan
yang banyak tertangkap diantaranya adalah gabus (Channa striata), sepat (Tricogaster
pectoralis) dan Baung (Mystus nemurus) menggunakan banjur dan lukah.

8.

Kondisi perairan berfluktuasi untuk setiap lokasi dan waktu pengamatan. Aktivitas
penangkapan cenderung meningkat pada musim kemarau atau saat air surut. Sedangkan
kondisi perairan dari sifat fisika dan kimia perairan menunjukan masih memasuki batas
normal perairan, dan tidak mencerminkan adanya pencemaran yang berarti. Fenomena
yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya keasaman perairan secara mendadak yang
dapat merugikan petani dan usaha perikanan lainnya akibat adanya limpasan asam dari
area kanalisasi perkebunan.

9.

Kegiatan perekonomian masyarakat cukup

bervariasi mulai dari usaha rumahan,

budidaya perikanan, itik, kerbau rawa, sarang burung walet dan perniagaan.
10. Faktor antropogenik yang tinggi diperoleh dari aktivitas pertambangan yang banyak
ditemukan sepanjang DAS barito berupa penganggkutan batu bara. Selain itu aktivitas
angkut juga menjadi kendala dalam aktivitas perikanan karena dapat merusak alat
tangkap. Faktor lain berupa penyuburan perairan berasal dari kegiatan perkebunan dan
pertanian.

B. Rekomendasi
1.

Perlu dilakukan pendataan dan pengaturan keberadaan alat tangkap terutama yang
menangkap lebih dari species, dipasang sepanjang tahun, dan bersinggungan dengan
jalur

transportasi

masyarakat

untuk

menghindari

adanya

konflik

social

dimasa

mendatang.
2.

Kawasan suaka perikanan yang pernah ditetapkan untuk dapat dipelihara kembali,
sehingga menurunkan tingkat kriminalitas akan aktivitas penangkapan yang tidak ramah
lingkungan.

3.

Hasil perikanan perlu ditingkatkan pada bidang pasca produksinya, agar dapat
memberikan nilai lebih pada produk hasil tangkapan ikan.

4.

Pemberian pakan ikan budidaya (Toman dan Baung) menggunakan ikan grambasan/ ikan
kecil tidak digunakan (bycatch) perlu dikurangi, dan disosialisasikan karena akan
menurunkan potensi perikanan dimasa mendatang.
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LAMPIRAN
A. Foto Kegiatan

Foto bersama Dinas Perikanan Kab. HSU

Foto bersama Dinas Perikanan Kab.Batola

Kegiatan wawancara alat tangkap

Kegiatan wawancara dengan nelayan

Audiensi bersama nelayan enumerator

Kegiatan pengukuran hasil tangkapan

Kegiatan identifikasi ikan

Kegiatan identifikasi alat tangkap
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Wawancara bersama nelayan

Aktivitas panen alat tangkap selambau

Alat tangkap tilampung

Alat tangkap rengge

Foto bersama Dinas Perikanan Barsel

Wawancara pada dinas terkait

Aktivitas nelayan

Aktivitas pemanenan selambau kasa

Alat tradisional pembuatan tikar purun

Lokasi keramba apung masyarakat
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B. Sumberdaya Jenis Ikan (Identifikasi DAS Barito 2015 dan 2016)
1)
Nama Ilmiah : Thynnichthys thynnoides
Nama daerah : Bintuhukan
Alat tangkap : Selambau , lunta, rengge,
jabak, lukah

2)
Nama Ilmiah : Hemibagrus nemurus
Nama daerah : Baung
Alat tangkap : Selambau , lunta, rengge, jabak,
tilampung

3)
Nama Ilmiah : Helostoma temminckii
Nama daerah : Biawan
Alat tangkap
: Lunta, rengge, lalangit, anco,
jabak, lukah

4)
Nama Ilmiah

: Amblyrhynchichthys

truncatus
Nama daerah : Birah mata
Alat tangkap
: Lunta, rengge, jabak, lukah,
unjun

5)
Nama Ilmiah : Macrognathus maculatus
Nama daerah : Cacili
Alat tangkap
: Selambau, lunta, rengge,
jabak, lukah, unjun
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6)
Nama ilmiah :
Nama daerah : Puhing
Alat tangkap : Selambau, lunta, gillnet,
Anco, jabak, lukah

7)
Nama ilmiah : Cyclocheilichthys furcatus
Nama daerah : Cyprinid B
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge, anco,
tampirai.

8)
Nama ilmiah : Labiobarbus ocellatus
Nama daerah : Gandaria
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge,
Anco, lukah

9)
Nama ilmiah : Hampala macrolepidota
Nama daerah : Hadungan
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge, anco
dan lukah

10)
Nama ilmiah : Channa striata
Nama daerah : Haruan
Alat tangkap : Selambau, unjun.

11)
Nama ilmiah : Leptobarbus hoeveni
Nama daerah : Jelawat
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge,
lukah, tilapung, unjun.
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12)
Nama
: Belontia hasselti
Nama daerah : Kakapar
Alat tangkap : Lunta, rengge, lalangit,
tapirai.

13)
Nama ilmiah : Elops machnata
Nama daerah : Kapas
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge, lukah.

14)
Nama Ilmiah : Osteochilus kalabau
Nama daerah : Kelabau
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge,
lukah, unjun.

15)
Nama ilmiah : Channa pleurophthalma
Nama daerah : Karandang
Alat tangkap : Lunta, rengge, unjun, lukah.

16)
Nama ilmiah : Channa melasoma
Nama daerah : Kihung
Alat tangkap : Lunta, rengge, unjun, lukah.
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17)
Nama ilmiah : Barbichthys laevis
Nama daerah : Kumkum
Alat tangkap : Selambau, anco, lunta, rengge,
lukah.

18)
Nama ilmiah : Phalacronotus apogon
Nama daerah : Lais bamban
Alat tangkap : Selambau, lukah, rengge.

19)
Nama ilmiah : Nama daerah : Lais pentol
Alat tangkap : Seint net, Jala,
gillnet, Pot traps,
pancing.
20)
Nama ilmiah : Kryptopterus macrocephalus
Nama daerah : Lais hitam
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge,
unjun.

21)
Nama ilmiah : Kryptopterus kryptopterus
Nama daerah : Lais putih
Alat tangkap : Seint net, Jala,
gillnet, Pot traps,
pancing.
22)
Nama ilmiah : Pseudolais micronemus
Nama daerah : Lawang
Alat tangkap : Selambau, lunta, lukah, unjun.
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23)
Nama ilmiah : Thynnichthys polylepis
Nama daerah : Menangin
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge,
lukah.

24)
Nama
:Nama daerah : Papuntin
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge, dan
lukah.

25)
Nama Ilmiah : Bagroides melapterus
Nama daerah : Papuntin, puntin
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge,
unjun, lukah.

26)
Nama ilmiah : Anabas testudineus
Nama daerah : Papuyu, Puyu
Alat tangkap : Selambau, lalangit, rengge,
lukah, unjun.

27)
Nama ilmiah : Himantura signifer
Nama daerah : Pahi
Alat tangkap : Selambau, unjun.
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28)
Nama ilmiah : Pangasius djambal
Nama daerah : Patin sungai
Alat tangkap : Pancing , Seint net,
Jala, gillnet,
Pot traps,
29)
Nama ilmiah : Clarias batrachus
Nama daerah : Pentet
Alat tangkap : unjun, lunta, lukah

30)
Nama ilmiah : Chitala lopis
Nama daerah : Pipih
Alat tangkap : Selambau, lunta, dan lukah

31)
Nama ilmiah : Osteochilus schlegelii
Nama daerah : Puyau
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge, unjun,
lukah.

32)
Nama ilmiah : Pangasius macronema
Nama daerah : Riu
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge.

33)
Nama ilmiah : Puntioplites falcifer
Nama daerah : Salab
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge, lukah
dan unjun.
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34)
Nama ilmiah : Puntioplites bulu
Nama daerah : Sanggang
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge,
lukah, unjun.

35)
Nama ilmiah : Mystus atrifasciatus
Nama daerah : Sanggiringan
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge, lukah.

36)
Nama ilmiah : Oxygaster anomalura
Nama daerah : Seluang batang
Alat tangkap : Selambau, anco.

37)
Nama ilmiah : Lociosoma trinema
Nama daerah : Seluang juar
Alat tangkap : Selambau, anco.

38)
Nama ilmiah : Trichogaster pectroralis
Nama daerah : Sepat siam
Alat tangkap : tampirai, lunta, lalangit,
rengge, tampirai.

39)
Nama Ilmiah : Belodonticthys dinema
Nama daerah : Lais tabirin
Alat tangkap : Selambau, rengge, jabak.
Pancing/ unjun.
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40)
Nama Ilmiah : Wallago leeri
Nama daerah : Tapah
Alat tangkap : Selambau, lukah, jabak,
rengge.

41)
Nama ilmiah : Channa micropeltus
Nama daerah : Tahuman
Alat tangkap : Selambau, rengge, tilampung.

42)
Nama ilmiah : Macrobrachium rosenbergii
Nama daerah : Udang galah
Alat tangkap : Selambau, rawai

43)
Nama ilmiah : Nama daerah : Udang negro
Alat tangkap : rawai, selambau

44)
Nama ilmiah : Oxyleotris marmorata
Nama daerah : Bakut
Alat tangkap : Selambau, rengge dasar,
pancing/ unjun.

45)
Nama ilmiah : Polynemus dubius
Nama daerah : Beruyungan
Alat tangkap : Selambau, rengge.
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46)
Nama ilmiah : Tetraodon leiurus
Nama daerah : Buntal
Alat tangkap : Selambau, lunta, dan kabam

47)
Nama ilmiah : Hemisilurus heterorhynchus
Nama daerah : Lais timah
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge,
lukah.

48)
Nama ilmiah : Kryptopterus apogon
Nama daerah : Lais bamban
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge,
lukah.

49)
Nama ilmiah : Micronema hexapterus
Nama daerah : Lais putih
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge,
lukah.

50)
Nama ilmiah : Kriptoprterus schilbeides
Nama daerah : Lais kuning
Alat tangkap : Selambau, lunta, rengge, dan
lukah.

51)
Nama ilmiah : Kryptopterus cryptopterus
Nama daerah : Lais tunggul
Alat tangkap : Selmabau, lunta, rengge,
lukah, dan unjun

[109]

Laporan Teknis Penelitian
“Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan DAS Barito Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan

2016

52)
Nama ilmiah : Cynoglossus trulla
Nama daerah : Lidah
Alat tangkap : Selambau, lukah.

53)
Nama ilmiah :
Nama daerah : Lundu
Alat tangkap : Selambau, lukah, rengge

54)
Nama ilmiah : Tilapia nilotica
Nama daerah : Nila alas
Alat tangkap : Selambau, lukah, rengge,
lunta.

55)
Nama ilmiah : Pristolepis fasciatai
Nama daerah : Patung
Alat tangkap : Selambau, lukah, tampirai,
rengge, lalangit

56)
Nama ilmiah : Bagrus nigriceps
Nama daerah : Sanggi/sanggiringan
Alat tangkap : Selambau, lukah, rengge.
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57)
Nama ilmiah : Liposarcus pardalis
Nama daerah : Sapu jagad
Alat tangkap : Selambau, rengge, lukah

58)
Nama ilmiah : Achorides leucorhynchos
Nama daerah : Sebelah
Alat tangkap : Selambau, lukah

59)
Nama ilmiah : Coius microlepis
Nama daerah : Babat
Alat tangkap : Lukah, rengge, selambau

60)
Nama ilmiah : Barbichthys laevis
Nama daerah : Babuluhan
Alat tangkap : Rengge, lukah, selambau

61)
Nama ilmiah : Trichopsis vittata
Nama daerah : Kelatau
Alat tangkap : Selambau
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62)
Nama ilmiah : Kryptopterus minor
Nama daerah : Lais kaca
Alat tangkap : Selambau kasa

63)
Nama ilmiah : Rasbora trifasciata
Nama daerah : Mangki
Alat tangkap : Selambau kasa

64)
Nama ilmiah : Osteochilus microcephalus
Nama daerah : Puyau turing
Alat tangkap : Selambau

65)
Nama ilmiah : Oxygaster anomalura
Nama daerah : Seluang limpis
Alat tangkap : Selambau

66)
Nama ilmiah : Osteochilus kappeni
Nama daerah : Tanggara
Alat tangkap : Rengge, selambau, dan lukah

67)
Nama ilmiah : Botia hypmenophysa
Nama daerah : Blukuhan
Alat tangkap : Anco, selambau
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68)
Nama ilmiah : Tetraodon bergii
Nama daerah : Buntal
Alat tangkap : Selambau Kasa, lukah,
tampirai

69)
Nama ilmiah :
Nama daerah : Julung
Alat tangkap : Anco, selambau kasa

70)
Nama ilmiah : Clarias nieuhofii
Nama daerah : Keli
Alat tangkap : Tamba, rengge dasar

71)
Nama ilmiah : Kryptopterus schilbeides
Nama daerah : Lais tupung
Alat tangkap : Tamba

72)
Nama ilmiah : Botia macracanthus
Nama daerah : Manginang
Alat tangkap : Selambau

73)
Nama ilmiah : Leiocassis stenomus
Nama daerah : Papuntin hitam
Alat tangkap : Selambau kasa
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74)
Nama ilmiah : Nandus nebulosus
Nama daerah : Patung gunung
Alat tangkap : Selambau kasa

75)
Nama ilmiah : Trichogaster leeri
Nama daerah : Sepat layang
Alat tangkap : Selambau kasa

76)
Nama ilmiah : Monopterus albus
Nama daerah : Welut
Alat tangkap : Tamba, bubu

[114]

2016

