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KAJIAN STOK DAN POTENSI PERIKANAN
DI SUNGAI BENGAWAN SOLO, PROVINSI JAWA TENGAH KPP PUD 434

ABSTRAK

Sungai  Bengawan  Solo  merupakan  salah  satu  tipe  perairan  umum.  Melewati  12
kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  serta  mempunyai  20
Kabupaten/Kota yang menjadi bagian DAS nya. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai
terpanjang  di  Pulau  Jawa,  sekitar  548,53 km  dan  mengaliri  dua  provinsi  yaitu Jawa
Tengah dan Jawa  Timur. Sungai  Bengawan Solo termasuk 10 sungai yang akan di kaji dan
dikembangkan potensinya dalam program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai
tahun 2017. Bengawan Solo mempunyai arti penting bagi Pertanian, Perikanan, Pariwisata,
Perkebunan,  Masyarakat  dan  kehidupan  organisme  air.  Bengawan  Solo  telah  banyak
mengalami  modifikasi  dan  padat  penduduk  di  sekelilingnya.  Ancaman  kepunahan  ikan
diduga terjadi karena penangkapan dengan bahan kimia dan pencemaran. Hasil pengkajian
stok  dan  potensi  agar  dapat  dimanfaatkan secara  berkesinambungan.  Penelitian  bertujuan
untuk mendapatkan stok ikan.  Diharapkan informasi  tersebut  dapat  memberikan masukan
untuk  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  di  Bengawan  Solo,  Provinsi  Jawa  Tengah  dan
Timur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metoda survey, wawancara dan analisis di
laboratorium.  Penelitian  di  mulai  bulan Februari  -  November 2019.  Hasil  Penelitian
mmenunjukan bahwa stok ikan di Bengawan Solo Provinsi Jawa Tengah (KPP-PUD 434)
300,5 ton, stok ikan di waduk provinsi Jawa Tengah 1376,70  ton.

Kata Kunci :Stok, potensi, tangkapan, perairan Bengawan Solo.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Kawasan  pengelolaan  perikanan  perairan  umum  daratan  434  terletak  di  wilayah

provinsi Jawa Tengah.  Provinsi  Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki

potensi perairan umum dengan luasan 41.807 ha, yang terdiri dari waduk (22.999 ha), sungai

(15.059,9  ha),  rawa (3.673 ha),  dan  danau (75,4 ha)  (Pusat  Data  Statistik  dan Informasi

Kelautan dan Perikanan, 2013).  

Perairan umum yang mendominasi adalah tipe sungai yang terdiri dari sungai utama

dan anak-anak sungainya. Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di pulau Jawa

yaitu  548,53  km  yang  melintasi  Jawa  Tengah  dan  Timur.  Sungai  Bengawan  Solo  yang

melintasi  provinsi  Jawa  Tengah  sepanjang  kurang  lebih  220  km,  melewati  Kabupaten

Wonogiri, Kab. Sukohardjo, Kab. Karang Anyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Blora.

Sungai  Bengawan  Solo  mempunyai  arti  penting  bagi  Pertanian,  Pariwisata,  Perkebunan,

Masyarakat sepanjang sungai dan kehidupan organisme air dan Perikanan (Anonim, 1992).

Bengawan  Solo  merupakan  contoh  sungai  yang  telah  banyak  mengalami  modifikasi  dan

padat  penduduk  di  sekelilingnya.  Beberapa  tipe  modifikasi  yang  mempengaruhi  bentuk

keaslian sungai Bengawan Solo antara lain  Waduk, Bendungan, Sodetan, penimbunan dan

lain  sebagainya.  Dampak  negatif  modifikasi  dan  kepadatan  penduduk di  Bengawan Solo

antara lain: Penurunan jumlah keragaman jenis biota perairan; Perubahan jenis organisme air

terutama ikan, Penurunan volume air di bagian hilir, Pencemaran perairan dari pembuangan

limbah industri tekstil, alkohol, penyamakan kulit, limbah peternakan, dan limbah domestik

yang  berdampak  buruk  terhadap  produktifitas  perikanan.  Selain  sungai  Bengawan  Solo,

Sungai utama lainnya yang mempunyai panjang ratusan kilometer melintasi  Jawa Tengah

yaitu kali  Bodri (171 km), sungai Comal (109,18 km), sungai Pemali  (125,4 km), sungai

Progo (140 km), sungai Serang, (133,17 km), sungai Lusi (2085 km), sungai Serayu (181 km)

dan sungai Tuntang (106,5 km) (Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Bengawan

Solo, 2010).

Tipe perairan umum lainnya yang berkaitan erat dengan sumberdaya perikanan adalah

perairan waduk. Waduk adalah perairan yang sengaja dibuat dengan pembendungan sungai.

Karena  banyak  sungai  yang  melintasi  provinsi  Jawa  Tengah  dan  pembendungan

menghasilkan banyak waduk.  Beberapa waduk yang terbentuk (37 buah), terdapat waduk

besar  yang sangat  potensial,  yaitu  Waduk Gajah Mungkur (Kabupaten Wonogiri),  Waduk

Wadaslintang (Kabupaten Wonosobo), Waduk Mrica (Kabupaten Banjarnegara), dan Waduk
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Kedung Ombo (Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali,  dan Kabupaten Grobogan).  Pada

waduk-waduk  besar  tersebut  telah  berkembang  budidaya  ikan  di  karamba  jaring  apung

dengan  komoditas  unggulan  yang  bervariasi  ((Dinas  PUSDATARU,  2017).  Produksi

perikanan  waduk  Gajah  Mungkur  pada  tahun  2003 mencapai  882,8  ton  (Anonim 2003).

Namun disamping dampak positip, modifikasi badan air juga punya dampak negatip antara

lain  penurunan  jumlah  keragaman  jenis  atau  perubahan  jenis  organisme  air,   penurunan

volume air di bagian hilir dan sebagainya. Kepadatan penduduk (15,2 juta jiwa) disepanjang

satuan  wilayah  sungai  (SWS)  dengan  segala  aktivitasnya  berpengaruh  terhadap  kondisi

lingkungan perairan sungai Bengawan Solo. Berbagai limbah menimbulkan pencemaran di

perairan.  Ikan  hidup  dalam  media  air  sehingga  perubahan  lingkungan  perairan  akan

berdampak langsung terhadap kehidupan ikan. Ikan sapu-sapu mendominansi di perairan di

Tenggak,  Cemeng,  dan  Sragen  (wilayah  tengah)  telah  tercemar. Di  Perairan  di  Ngablak,

Tuban, dan Bojonegoro (wilayah hilir sering terdapat jenis ikan lokal yang bernilai ekonomis

seperti jambal lokal, tagih, lumbet, lemper, wagal, dan lain-lain (Utomo, et al, 2004; Adjie,S.

dan A.D.Utomo, 2014). Dibagian hulu di waduk Gajah Mungkur kurang lebih ada 40 jenis

ikan terutama ikan tebaran (nila dan jambal sius) yang mendominasi hasil tangkapan.  

1.2. Tujuan.

Bengawan Solo termasuk 10 sungai yang akan di kaji dan dikembangkan potensinya

dalam program prioritas “stok dan potensi perairan umum daratan” Kementerian Kelautan

dan Perikanan (KKP) mulai 2017. Kajian tentang stok dan potensi perairan Bengawan Solo

diharapkan dapat memberikan informasi tentang status stok perikanan dan kualitas perairan

di  Bengawan  Solo.  Informasi  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  untuk

pengelolaan sumberdaya perairan dan perikanan di Bengawan Solo. Estimasi stok dan potensi

produksi ikan sangat penting untuk pengelolaan sumberdaya ikan di suatu badan air  agar

tetap  lestari  (Anonim,  1999;  Bramick,  2002).  Meskipun  sumberdaya  perikanan  dapat

pulih (renewable). Pemanfaatannya harus seimbang dengan daya pulihnya jika tidak maka

sumberdaya tersebut  dapat  terdegradasi  dan terancam kelestariannya,  yang sering dikenal

sebagai tangkap berlebih (overfishing). Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kondisi

tangkap lebih maka perlu adanya pengelolaan sumberdaya perikanan. Besar kecilnya hasil

tangkapan  tergantung  pada  jumlah  stok  alami  yang  tersedia  di  perairan  dan  kemampuan

alamiah dari habitat untuk menghasilkan biomass.  Produksi Perikanan Tangkap di Perairan

Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 sebesar 16.158 Ton (Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi  Jawa Tengah,  2011)  didominasi  oleh  ikan  mujair  23,75% ikan Tawes  mencapai
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1.538,8 ton 8,32%, ikan Nila mencapai 2.629,0 ton 14,22%, ikan Lele yang mencapai  8,34%,

udang  tawar  yang  mencapai  4,74%  (Pusat  Data  Statistik  dan  Informasi  Kelautan  dan

Perikanan, 2013). Potensi lestari atau kondisi suatu stok ikan terhadap penangkapan. Produksi

dan potensi perikanan dibatasi  oleh sejumlah faktor  yang dapat  dikelompokkan ke dalam

biologi, ekologi dan lingkungan, teknologi, sosial, kultural dan   ekonomi. Dalam populasi

yang tidak dieksploitasi, mortalitas total mencakup mortalitas alami yang terdiri dari proses-

proses seperti pemangsaan, penyakit, dan kematian melalui perubahan-perubahan drastis dari

lingkungan  dan  lain-lain.  Dalam populasi  yang  dieksploitasi,  mortalitas  total  terdiri  dari

mortalitas  alami  plus  mortalitas  penangkapan.  Pengelolaan  perikanan  adalah  menjamin

bahwa mortalitas penangkapan tidak melampaui kemampuan populasi  untuk bertahan dan

tidak mengancam atau merusak kelestarian dan produktivitas dari populasi ikan yang sedang

dikelola.  Perubahan  lingkungan  seperti  itu  mempengaruhi  dinamika  dari  populasi  ikan,

pertumbuhan, rekrutmen, mortalitas alami.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Difinisi dan Batasan Kajian Stok Ikan

Pengkajian stok ikan adalah memberikan saran tentang pemanfaatan yang optimum

sumber daya hayati perairan seperti ikan dan udang.  Sumber daya hayati bersifat terbatas

tapi dapat memperbaharui dirinya, dan pengkajian stok ikan dapat diartikan sebagai upaya

pencarian  tingkat  pemanfaatan  yang  dalam  jangka  panjang  memberikan  hasil  tangkapan

maksimum  perikanan  dalam  bentuk  bobot.  Catch,  Effort  dan  Catch  Per-Unit  of  Effort

(CPUE) merupakan parameter dasar yang diperlukan dalam aplikasi Model Produksi Surplus

(MPS).  MPS adalah  salah  satu model  pengkajian  stok yang paling  sederhana dan paling

mudah  dijelaskan  dan  diterima  oleh  para  pengelola  sumberdaya  ikan.  Beberapa  model

pengkajian besarnya stok sumberdaya ikan dapat dikelompokkan ke dalam 3 model, yaitu

model holistik, model dinamik/analitik dan model ekosistem. Aplikasi dari semua metode-

metode  pengkajian  stok  sebenarnya  harus  ditunjang  dengan  analisis  tentang  aspek-aspek

dinamika populasi yang mengarah kepada diperolehnya tingkat upaya (fishing effort) yang

optimal dan hasil tangkapan yang maksimum dan berkelanjutan. Model holistik adalah model

yang dirancang berdasarkan konsep bahwa populasi/stok ikan merupakan sesuatu kesatuan

‘utuh’ tanpa  mengikut-sertakan  aspek-aspek  lain  yang  menunjang  dinamika  populasinya.

Aplikasi model dinamik atau model analitik dilakukan dengan mengikutsertakan aspek-aspek

dinamika  populasi  yang  mendukung  perkembangan  populasi  tersebut,  seperti  laju

pertumbuhan,  laju  kematian,  panjang  maksimum,  parameter  hubungan  panjang-berat

(isometrik atau allometrik) dan laju penangkapan. Analisis data yang dilakukan berdasarkan

kedua model tersebut akan mengarah kepada diperolehnya tingkat ‘magnitude’ yang antara

lain  dapat  dinyatakan sebagai;  Besarnya  biomassa,  Potential  Yield,  Yield  per-recruit,  dan

MSY atau hasil tangkapan maksimum yang berlanjut (Sparre&Venema,1998).

Estimasi  stok  dan  potensi  produksi  ikan  sangat  penting  untuk  pengelolaan

sumberdaya  ikan  di  suatu  badan  air  agar  tetap  lestari  (Anonim,  1999;  Bramick,  2002).

Produktivitas perikanan di perairan umum berhubungan dengan jaringan makanan (Dugan et

al.  2006;  Welcomme  2006;  CPWF  2008;  Sugunan  et  al. 2007).  Estimasi  produksi  ikan

didasarkan pada dinamika populasi.  Adanya pencemaran dari limbah peternakan babi dan

industri  batik  yang  tinggi  terhadap  perairan  menyebabkan  degradasi  lingkungan

(berkembangnya  KJA,  eceng  gondok,  ikan  introduksi  invasif)  akan  berdampak  pada

penurunan  stok  ikan.  Pengetahuan  mengenai  populasi  jumlah  ikan  merupakan  salah  satu
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dasar dalam analisis stok ikan. Informasi tersebut menjadi penting karena dapat digunakan

sebagai alternatif  masukan dalam pengambilan keputusan terkait  perencanaan pengelolaan

sumberdaya perikanan (Welcomme, 2001).

Pengertian populasi

Menurut Mallawa (2006) sekelompok organisme perairan dapat dikategorikansebagai suatu

populasi dengan indikator sebagai berikut:
- Terdiri dari banyak (n) individu,
- Terdiri beberapa (m) kelahiran atau beberapa kelompok umur,
- Individu-individu dalam kelompok berasal dari satu spesies,
- Individu-individu tersebut menempati suatu perairan sebagai habitat,
- Panjang atau berat individu dalam suatu kelahiran atau kelompok umur mengikuti 

pola distribu si normal.

Pengertian Dinamika Stok

Stok  adalah  suatu  kelompok  organisme  dari  suatu  spesies  yang  mempunyai

karakteristik  (parameter  stok)  yang sama dan menempati  suatu  daerah  geografis  tertentu.

Pada  prinsipnya  suatu  stok  adalah  kelompok  ikan  atau  udang  yang  batas  geografis

persebarannya dapat ditentukan, demikian pula kegiatan perikanan (armada perikanan) yang

mengekploitasi kelompok ikan atau udang tersebut. Stok harus berasal dari suatu ras yang

sama dalam suatu spesies yang sama. Sekelompok atau suatu sub kelompok individu dari

suatu spesies dapat diperlakukan sebagai satu stok jika perbedaan-perbedaan dalam kelompok

tersebut  dan  “percampuran”  dengan  kelompok  lain  dapat  diabaikan  tanpa  membuat

kesimpulan yang keliru. Sebagaimana populasi,  stok ikan di suatu wilayah perikanan juga

bersifat dinamis, oleh karena bertambah oleh adanya pertumbuhan dan rekruit dan adanya

pengurangan oleh karena mortalitas alami dan penangkapan.

Model Pengkajian Stok

Model pengkajian stok ikan telah lama berkembang dan terus berkembang sejalan

dengan perkembangan kebutuhan dan ilmu-ilmu pendukungnya. Secara umum model yang

digunakan untuk pengkajian stok ikan dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu

(1)  model  baku perikanan (standart  fisheries  model)  dan  (2)  model  non baku perikanan.

Model  baku perikanan dapat  dikelompokkan lagi menjadi  3 yaitu  (a) model  produksi  (b)

model analitik (c) model stok dan penambahan baru (Y/R) (Saputra, 2007). 
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Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan.

Perairan umum daratan Indonesia mempunyai luas 13,85 juta ha,  yang terdiri  atas

12,0 juta ha sungai dan paparan banjiran (flood plains), 1,8 juta ha danau alam (natural lakes)

dan 0,05 juta ha danau buatan (man make lakes) atau waduk (reservoirs). Potensi perikanan

tangkap  di  perairan  umum  daratan  ditaksir  mencapai  3.034.934  ton/th.  Perairan  umum

daratan berperan penting sebagai sumber protein dan ketahanan pangan, sumber ekonomi

masyarakat, sumber lapangan kerja, sumber plasma nutfah dan genetik, sumber devisa dan

pendapatan asli daerah serta obyek wisata alam (ecotourism). Perairan umum daratan yang

terabaikan akan berdampak terhadap penurunan potensi luasnya, keanekaragaman jenis ikan,

produksi ikan, kesempatan dan peluang kerja (peningkatan pengangguran), pendapatan asli

daerah dan fungsi estetika.

Pengelolaan  perairan  umum  daratan  dengan  benar  akan  berpengaruh  terhadap

peningkatan produksi minimal 20 % dan fungsi ekologis, sehingga perikanan perairan umum

daratan  dapat  dijadikan  tumpuan  pembangunan  perekonomian  masyarakat,  khususnya

nelayan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk membangun perairan umum daratan antara

lain mempromosikan akan penting dan peranan sub sektor perikanan, memberikan perhatian

terhadap  riset  di  bidang  sumer  daya  perikanan,  melakukan  valuasi  sumber  daya,

melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  (termasuk  perbaikan  statistik  perikanan),

mengembangkan ko manajemen dan kapasitas sumber daya manusia (Kartamihardja et al,

2009).

2.3. Karakteristik Perairan Sungai 

Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa, Indonesia dengan

panjang sekitar 548,53 km. Wilayah Sungai Bengawan Solo terletak di Propinsi Jawa Tengah

dan Jawa Timur, pada 110°18' BT sampai 112°45' BT dan 6°49' LS sampai 8°08' LS, beriklim

tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi. Sungai ini mengalir dari dua hulu

sungai yaitu dari daerah Pegunungan Sewu, Wonogiri dan Ponorogo, selanjutnya bermuara di

Laut Jawa utara Surabaya. Wilayah Sungai Bengawan Solo secara administratif terletak di 20

kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur, mencakup wilayah seluas

20.125 km², terdiri dari DAS Bengawan Solo Hulu, DAS Kali Grindulu & Kali Lorog, DAS

Kali  Madiun,  DAS  Bengawan  Solo  Hilir,  DAS  Pantura  Gelangban  (Gresik-Lamongan-

Tuban) dan DAS Kali Lamong. Di sepanjang Bengawan Solo telah ditemukan lebih dari 38

jenis ikan. Ikan tebaran seperti ikan nila ( Oreochromis niloticus), Jambal siam (Pangasius

hypophthalmus), Tawes (Barbodes gonionotus), banyak terdapat di Waduk Gajah Mungkur,
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Wonogiri.  Bengawan Solo bagian tengah di daerah Solo – Sragen dan sekitarnya banyak

terdapat  ikan  Sapu -sapu (Liposarcus  pardalis).  Bengawan Solo  bagian  hilir  Bojonegoro,

Tuban, Babat banyak jenis ikan asli yaitu Jambal lokal (Pangasius djambal), Tagih (Mystus

nemurus), Wagal (Pangasius polyuranodon), Lumbet (Cryptopterus spp) dan lain-lain.

Ekologi  Perairan Sungai

Menurut Effendi, 2000, menyatakan bahwa perairan oligotrophic mempunyai kadar

Fospor total kurang dari 10 (µg/ l), Nitrogen total kurang dari 200 (µg/ l),Klorofil-a kurang

dari 4 (µg/ l). Perairan  Mesotrophic mempunyai kadar Fospor total 10-20 (µg/l), Nitrogen

total 200-500 (µg/ l ), Klorofil a 4-10 (µg/l ).   Sedangkan perairan eutrophic  mempunyai

kadar Fospor total lebih besar  20 ( µg/ l ), Nitrogen total lebih besar 500 ( µg/ l ), Klorofil-a

lebih besar 10 ( µg/ l ).

Di  dalam  ekosistem  perairan  terdapat  faktor-faktor  abiotik  dan  biotik  (produsen,

konsumen  dan  pengurai)  yang  membentuk  suatu  hubungan  timbal  balik  dan  saling

mempengaruhi.   ungai  merupakan  salah  satu  contoh  ekosistem perairan  mengalir  (lotic).

Sungai dicirikan oleh arus yang searah dan relatif kencang dengan kecepatan berkisar antara

0,1-1 m/detik, serta sangat dipengaruhi oleh waktu, iklim dan pola drainase. Pada perairan

sungai,  biasanya  terjadi  pencampuran  massa  secara  menyeluruh  dan  tidak  terbentuk

stratifikasi  vertikal  kolom  air  seperti  pada  perairan  lentik.  Kecepatan  arus,  erosi  dan

sedimentasi merupakan fenomena yang sering terjadi di sungai sehingga kehidupan flora dan

fauna sangat dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut (Effendi, 2003). Salah satu sungai di

Indonesia yang telah mengalami penyudetan yaitu Sungai Bengawan Solo di Desa Sidowarno

Kabupaten  Klaten.  Pelurusan  sungai  memberikan  dampak  munculnya  lembah-lembah

sudetan sehingga perairan pada meander menjadi perairan tergenang (lentik). Perairan yang

mengalami pemutusan aliran menjadi tergenang (lentik), laju degradasi perairan tersebut akan

semakin cepat. Perairan lentik rentan terhadap degradasi karena adanya defisiensi oksigen

dan terjadinya sedimentasi. Kondisi tersebut dapat memacu terjadinya eutrofikasi (Lewczuk

and Burandt, 2011). Saat ini sudetan Sungai Bengawan Solo di Desa Sidowarno Kabupaten

Klaten cukup memprihatinkan yang menunjukkan gejala eutrofikasi dengan blooming Eceng

gondok  pada  bagian  permukaan  perairan.  Menurut  Kamarudin  et  al.  (2009)  alur  sungai

bersifat dinamis dan berubah seiring waktu baik karena proses alami maupun karena aktivitas

manusia. Kerusakan sungai Bengawan Solo dimulai dari daerah hulu karena tidak adanya

pohon  dengan  akar  kuat.  Di  bagian  tengah  terjadi  kerusakan  seperti  sedimentasi  dan

pencemaran  karena  kondisinya  melalui  perkotaan.  Aktivitas  manusia  memiliki  pengaruh
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dalam  perubahan  penggunaan  lahan  yang  dapat  mempengaruhi  morfologi  dan  dinamika

sungai. Bahkan pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan kejadian banjir, kekeringan,

dan tanah longsor (Yamani et al., 2011). Sungai merupakan salah satu jenis air permukaan

(Hendriks, 2010). Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran

air  mulai  dari  mata  air  sampai  muara dengan dibatasi  kanan dan kirinya  serta  sepanjang

pengalirannya oleh garis sempadan (PP No. 35/1991). Menurut Haslam (1995) dalam Effendi

(2003),  klasifikasi  perairan  mengalir  seperti  sungai  dipengaruhi  oleh  kecepatan  arus  atau

pergerakan air, jenis sedimen dasar, erosi, dan sedimentasi. Karakteristik sungai dipengaruhi

oleh Daerah Aliran Sungai, yaitu daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung di

mana hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir menuju sungai utama pada satu titik

yang ditinjau (Triatmodjo, 2006).

Karakteristik Perairan Waduk.

Waduk merupakan badan air yang terbentuk karena pembendungan aliran air sungai

oleh  manusia,  yang mempunyai  karakteristik  fisik,  kimia  dan biologinya  berbeda dengan

sungai. Dengan terbentuknya sungai menjadi waduk maka kualitas air waduk lebih stabil dan

produksi perikanannya lebih tinggi. Pembuatan waduk biasanya digunakan untuk keperluan

pembangkit tenaga listrik, irigasi pertanian, pariwisata dan perikanan.  Terbentuknya waduk

yaitu karena pembedungan sungai, beberapa wilayah akan ditengelamkan.  Sehingga dasar

waduk  banyak  materi  materi  yang  terendam  seperti  kebun,  rumah,  danlain  sebgainya.

Disamping itu waduk bentuknya tidak beraturan, banyak teluk, dan lain sebgainya.  Waduk

merupakan  perairan  yang  relatip  tergenang,  aliran  air  tidak  deras,  ada  daerah  inlet  (air

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

Walupun aliran air tidak deras namun sering terjadi gelombang yang disebabkan oleh angin

yang  kencang.  Pengaturan  air  menggunakan  pintu  air  di  oulet,  bila  diperlukan  untuk

pengairan pertanian maka pintu air di buka, dan bila untuk menyimpan air maka pintu air

ditutup. Sehingga waduk mempunyai fluktuasi air yang besar, kandungan lumpur biasanya

banyak terdapat di dekat pintu air  (Direktorat Pengelolaan Bengawan Solo, 2003).

 Ekologi  Perairan Waduk.

Waduk merupakan perairan yang tergenang dan relatip dalam maka berdasarkan suhu

air di permukaan panas  dan makin  dalam   secara  bertahap  suhu  makin      dingin. Namun

pada  kedalaman tertentu akan terjadi penurunan suhu yang  menyolok.  Berdasarkan lapisan

suhu secara vertikal maka ada lapisan Epilimnion, termoklin dan hypolimnion (lihat Gambar

2.1).   Lapisan  Epilimnion  yaitu  lapisan  yang  berada  permukaan,  suhu  panas.  Lapisan
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termoklin  yaitu  lapisan dibawah epilimnion  terjadi penurunan suhu yang tajam. Lapisan

hypolimnion  yaitu  lapsan  dibawah  termoklin  yang  suhunya  lebih  dingin  (Mitsch  and

Jorgensen 2004). 

Gambar 1. Lapisan Perairan Danau/Waduk  Berdasarkan Suhu

                                          Sumber :  Odum, 1996

Perairan waduk yang dalam  berdasarkan cahaya matahari yang masuk maka lapisan

Fotik dan Afotik (lihat Gambar 2.2).  Lapisan fotik berada di permukaan, banyak cahaya

matahari yang masuk, tumbuhan maupun phyto-plankton dapat melakukan proses fotosintesa,

kondungan oksigen relatip tinggi.  Sedangkan lapisan afotik merupakan lapisan yang berdada

di  dasar  perairan,  tidak  ada  sinar  matahari  yang  masuk,  tidak  ada  aktivitas  fotosintesa.

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

bahan organik yang mengendap di dasar perairan.  Batas diantara lapisan fotik dan afotik

disebut  titik  kompensasi,  yaitu  oksigen hasil  fotosintesa  impas untuk kebutuhan respirasi

organisme yang ada di lapisan tersebut.

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

Sumber: Utomo, 2013

Menurut Effendi, 2000, menyatakan bahwa perairan oligotrophic mempunyai kadar

Fospor   total      kurang dari 10 (µg/ l),    Nitrogen   total   kurang   dari  200 (µg/ l),Klorofil-

a kurang dari 4 (µg/ l). Perairan  Mesotrophic mempunyai kadar Fospor total 10-20 (µg/l),
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Nitrogen  total  200-500  (µg/  l  ),  Klorofil  a  4-10  (µg/l ).  Sedangkan  perairaneutrophic

mempunyai kadar Fospor total lebih besar  20 ( µg/ l ), Nitrogen total lebih besar 500 ( µg/

l ), Klorofil-a lebih besar 10 ( µg/ l ).

Pencemaran di Waduk

Menurut Ekho dalam Febrian et al 2004: tingkat pencemaran air waduk Cirata  sudah

berada atas tingkat baku mutu air. Dari hasil  kajian,  ternyata penyebabnya selain polutan

yang dibawa dari Sungai Citarum juga berasal dari pakan ikan yang mengandung zat kimia

yang  mengendap  di  dasar  waduk  menyebabkan  peralatan  waduk  mengalami  korosi.  Di

Waduk  Cirata,  menurut  Eman,  saat  ini  ada  sekitar  39.000  petak  jaring  apung.  Padahal,

berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2002 jumlah jaring apung

dibatasi hanya 12.000 petak saja dan harus seizin instansi terkait. Bahkan di Waduk Saguling

jaring  apung  penduduk,  jumlahnya  tidak  banyak  karena  mutu  air  Saguling  sudah  tidak

memungkinkan ikan jenis tertentu, kandungan belerang yang berasal dari aktivitas Gunung

Patuha  dan  Tangkuban  Perahu  yang  dialirkan  oleh  Sungai  Citarum,  mengendap  di  dasar

waduk, bahkan ketika memasuki areal Saguling bau belerang sangat kuat tercium. 

Menurut Febrian, et al 2004 menyatakan bahwa  sepuluh tahun lalu air di waduk Jati

Luhur  masih  berwarna  biru  bening.  Sekarang,  yang  ada  adalah  warna  kuning  keruh.

Keruhnya waduk terjadi  sejak bermunculannya keramba jaring-jaring terapung milik para

petambak. Saat ini di waduk seluas 83 kilometer persegi itu tersebar 3.083 unit keramba milik

209 petambak. Dari ribuan keramba itu setiap tahun dikeruk 16.869 ton ikan. Dan setiap hari,

pemilik  tambak  menebar  sekitar  10  ton  pakan  ikan.   Dengan   tebaran  sebanyak  itu,

bagaimana mungkin air waduk bisa bening? Tak hanya membuat air jadi keruh, berton-ton

pakan ikan juga  menyebabkan air  waduk berbau amis.  Padahal,  danau buatan  ini  adalah

sumber  pengairan  bagi  sekitar  240  ribu  hektare  areal  persawahan  di  wilayah  Jakarta,

Kabupaten/Kota  Bekasi,  Karawang,  Subang,  dan  sebagian   Indramayu.  "Sebelum  ada

keramba, air waduk tak seperti sekarang ini.

Tingkat  pencemaran  waduk  yang  diakibatkan  senyawa  nitrogen,  posfat,  dan  zat

organik  dapat  dibagi  3  kategori  yaitu:  Pencemaran  amat  sangat  berat  (hypertrophic  =

penyuburan  amat  sangat  berat),  pencemaran  berat  (eutrophic  =  penyuburan  berat),

pencemaran  sedang  (oligotrophic  =  penyuburan  sedang),  belum  tercemar

(mesotrophic=belum  terjadi  penyuburan).Dari  hasil  penelitian  semakin  lama  terjadi

penurunan pada kualitas air danau dan waduk yang ada di Indonesia, yang disebabkan karena
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adanya pencemaran bahan organik pada air danau dan waduk yang disebabkan oleh limbah

industri, pertanian, dan penduduk. 

Aspek Penangkapan

Penebaran ikan asli (restocking) dengan tujuan memulihakan populasi ikan asli yang

sudah dianggap menurun atau langka, sedangkan penebaran ikan introduksi (stocking) yang

sesuai dengan perairan tersebut dengan tujuan pemanfaatan relung ekologis dan peningkatan

produksi.

Pengelolaan  perairan  umum  sebagai  salah  satu  upaya  kegiatan  perikanan  dalam

memanfaatkan  sumberdaya   ikan   di   perairan   umum   secara   berekelanjutan   perlu

dilakukan   secara   bijaksana.  Kegiatan  pemanfaatan  sumberdaya  ikan  di  perairan  umum

melalui  kegiatan  penangkapan dan  budidaya  mempunyai  kecenderungan  semakin  tidak

terkendali,   dimana  jumlah  ikan  yang ditangkap  tidak  lagi  seimbang  dengan  daya

pulihnya.   Untuk  itu   diperlukan  pengelolaan   sumberdaya yang lebih  hati-hati.  Untuk

mencapai  tujuan  pengelolaan  sumberdaya  yang  lebih  hati-hati,  maka  perlu disusun

petunjuk  pelaksanaan  pengelolaan  sumberdaya  yang  lebih  hati-hati. Populasi ikan mulai

menurun/hampir  punah,  baik  disebabkan  oleh  factor  lingkungan  maupun  tekanan

penangkapan.

Sumberdaya Ikan 

Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 2004, Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis

ikan.  Menurut  Insidewinme  (2008),  sumberdaya  ikan  adalah  merupakan  salah  satu

sumberdaya  kelautan  dan  perikanan  yang  tergolong  dalam  sumberdaya  yang  dapat

diperbaharui (renewable resources),  artinya jika sumberdaya ini dimanfaatkan sebagian, sisa

ikan  yang  tertinggal  mempunyai  kemampuan  untuk  memperbaharui  dirinya  dengan

berkembang biak. Sumber daya ikan yang terdapat di perairan umum seharusnya menjadi

salah satu yang dapat menopang ketahanan pangan masyarakat. Waduk merupakan salah satu

tipe  perairan  umum yang  salah  satu  fungsinya  adalah  untuk  perikanan,  menjadi  sumber

ekonomi  yang  berkontribusi  menjadi  sumber  kehidupan  masyarakat  yang  berkelanjutan.

Kondisi  usaha  perikanan  tangkap  masih  didominasi  usaha  perikanan  tangkap  skala  kecil

dengan  tingkat  produktivitas  dan  efisiensi  usaha  serta  pendapatan  yang  masih  rendah.

Kondisi  tersebut  sangat  memprihatinkan,  mengingat  peranan nelayan sebagai  hulu  dalam

bisnis  perikanan.  Sumberdaya  perikanan  terdiri  dari  sumberdaya  ikan,  sumberdaya

lingkungan,  serta  sumberdaya  buatan  manusia  yang  digunakan  untuk  memanfaatkan

sumberdaya ikan. Oleh karena itu, pengelolaan/manajemen sumberdaya perikanan mencakup
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penataan  pemanfaatan  sumberdaya  ikan,  pengelolaan  lingkungannya,  serta  pengelolaan

kegiatan manusia (Fauzi dan Anna, 2005). Sumberdaya perikanan bersifat dinamis demikian

juga gangguan terhadap keseimbangan sistem yang terjadi pada sumberdaya tersebut baik

berupa hubungan langsung antara catch dan effort maupun hubungan tidak langsung antara

catch dan effort. Pencemaran merupakan suatu sistem yang bersifat dinamis. 

Hilangnya habitat dan keanekaragamanhayati akuatisakibat modifikasi alamiah atau

campur  tangan  manusia,  perubahan  lanskap  adalah  penyebab  utama  hilangnya

keanekaragaman  hayati  akuatis,dan  meningkatkan  potensi  perkembangan   spesies  yang

berasal  dari  luar.Kehadiran  spesies  asing  mengancam  spesies  asli.  Spesies  hewan  atau

tanaman asing yang bersifat ganas dapat berkembang biak dengan cepat dapat merusak flora

atau  fauna  asli  setempat,  bahkan  dalam  beberapa  kejadian  bisa  memusnahkannya  sama

sekali.  Contoh  yang  paling  menonjol  adalah  merambahnya  tanaman  eceng  gondok

(Eichhornia crassipes) di Rawa Pening dan di danau Limboto.  

Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPPPUD) 434.

Jawa  Tengah  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  dengan  luas  wilayah

32.544,12 km2 atau 1,72 % dari total luas daerah daratan di Indonesia yang terletak di antara

1080 30  sampai 1110 30  Bujur Timur dan 50 40  sampai 80 30  Lintang Selatan. Jarak‟ ‟ ‟ ‟

terjauh sampai  Barat  ke Timur  adalah 263 km dan dari  Utara  ke Selatan 226 km (tidak

termasuk Pulau Karimunjawa) (Prov.Jateng dalam Angka, 2018). 

Perairan umum daratan yang  mempunyai arti penting bagi perikanan dalam wilayah

KPPPUD 434 terutama tipe perairan Sungai dan waduk. Penelitian stok dan potensi KPPPUD

434 Jawa Tengah meliputi Sungai Bengawan Solo yang melintasi Provinsi Jawa Tengah, dan

waduk Gajah Mungkur. Sungai memiliki peran penting untuk makhluk hidup. Bukan hanya

manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan. Sungai sendiri memiliki panjang yang bervariasi.

Sungai di Pulau Jawa tidak sepanjang sungai di Kalimantan. Namun, sungai tersebut sangat

bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Sungai Bengawan Solo: Sungai ini memiliki dua hulu

yaitu di Pegunungan Sewu, Wonogiri dan juga Ponorogo. Muara dari Bengawan Solo adalah

di Gresik, Jawa Timur. Dengan panjang mencapai 548,53 km dan melewati provinsi di Jawa

Tengah dan Jawa Timur termasuk empat  sungai terpanjang di Pulau Jawa. Sungai-sungai

utama lainnya di provinsi Jawa Tengah: Sungai Bogowonto, Serayu, Juwana, Kebuyutan, kali

Gede, Lusi, Kali Progo, Tuntang, dan Kali Serang merupakan inlet utama waduk Kedung

Ombo. Tipe perairan umum lainnya yang berkaitan erat dengan sumberdaya perikanan adalah

perairan waduk. Waduk adalah perairan yang sengaja dibuat dengan pembendungan sungai.
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Karena  banyak  sungai  yang  melintasi  provinsi  Jawa  Tengah  dan  pembendungan

menghasilkan banyak waduk.  Beberapa waduk yang terbentuk (37 buah), terdapat waduk

besar  yang sangat  potensial,  yaitu  Waduk Gajah Mungkur (Kabupaten Wonogiri),  Waduk

Wadaslintang (Kabupaten Wonosobo), Waduk Mrica (Kabupaten Banjarnegara), dan Waduk

Kedung Ombo (Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali,  dan Kabupaten Grobogan).  Pada

waduk-waduk  besar  tersebut  telah  berkembang  budidaya  ikan  di  karamba  jaring  apung

dengan komoditas unggulan yang bervariasi (Dinas PUSDATARU, 2017).

Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan Jawa Tengah

Perairan umum di Provinsi Jawa Tengah terdapat di 5 kota dan 29 kabupaten. Pada tahun

2010, produksi perikanan tangkap dari perairan umum yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah

tercatat sebesar 18.483,5 ton, yang berasal dari sungai sebesar 8.553,1 ton (46,27%) rawa

sebesar 523,4 ton (2,83%), waduk sebesar 8.872,1 ton (48%), dan genangan lain sebesar

543,9  ton  (2,94%).  Kontribusi  terbesar  diperoleh  dari  Kabupaten  Sragen  yang  mencapai

2.033,3  ton  (11%  dari  total  produksi  perikanan  tangkap  perairan  umum  Provinsi  Jawa

Tengah),  selanjutnya  adalah  Kabupaten  Demak  yang  produksinya  mencapai  1.709,7  ton

(9,25%),  Kabupaten  Jepara  mencapai  1.665,1  ton  (9,01%),  dan  Kabupaten  Wonogiri

mencapai  1.532,4  ton  (8,29%).  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Provinsi  Jawa  Tengah:

Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sebesar  21

807,20 ton (Prov.Jateng Dalam Angka 2018).
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III. METODOLOGI.

Penelitian dilakukan di Sungai Bengawan Solo Provinsi Jawa Tengah KPP-PUD 434

Parameter  utama  yang  diamati  meliputi  stok  ikan,  potensi  produksi,  potensi  lestari  dan

produksi hasil tangkapan. Sedangkan parameter pendukung  yaitu kualitas air (suhu perairan,

kedalaman,  kecerahan,  klorofil-a,  TP,  makrobenthos),  dan  frekuensi  ukuran  ikan  yang

dominan. 

A. Pendugaan Stok Ikan dan Pemetaan Bathimetri dengan Alat Akustik

Penentuan jumlah stock ikan pada satu waktu dan lokasi tertentu (secara actual), dimana

stock yang ada adalah menggambarkan pada waktu dan kondisi pengukuran. Pendugaan stok

ikan dengan menggunakan alat akustik SIMRAD EY-60 (Portable Scientific Echosounder)

yang dipasang pada sisi kanan (di bawah) kapal dengan kekuatan mesin 3 GT. Desain alur

pengambilan data yang digunakan adalah transek zig-zag di perairan sungai pada zona-zona

tertentu untuk  yang mewakili sungai dan rawa,  mengingat pergerakan ikan di sungai secara

lateral  dan  longitudinal  (Odum,  2011).  Akuisisi  data  selama  di  lapangan  dan  dilakukan

secara  real time dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak ER60. Pengolahan data

akustik lebih lanjut di lakukan dengan menggunakan perangkat lunak SONAR-4. Selama

pendugaan  stok  dengan  akustik  juga  dilakukan  sampling  komposisi  jenis  ikan  dengan

berbagai macam alat tangkap (multi fishing gear) yaitu gill-net dari berbagai macam ukuran,

jala, dan tangkul dari hasil tangkapan nelayan.

Tabel  3.1. Peralatan Akustik untuk pendugaan stok ikan
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Jenis alat Kegunaan

Akustik:  Portable  Scientific
Echosounder  SIMRAD  EY-60,
transducer 120 KHz

Alat utama penduga stok ikan

Satu Unit Portable Gienset, 1000 Watt Pembangkitlistrikselamadalam
Perjalananpendugaanstok.

Kapal dari kayu, mesin berkekuatan 3
GT.

Pengangkut peralatan, tempat memasang 
alat akustik di samping badan kapal.

Laptop.  Memory  >2  GB,  Hardisk>80
GB

Akuisisi data, 
selamaalatakustikberoperasiDidalamkapal

Personal  Computer  (PC).  Memory >2
GB, Hardisk>80 GB

Post-Prosessing data, dilakukan di
laboratorium  data.

Perangkatlunak ER60 Mengolah data echogram menjadi data 
data- threshold (Akuisisi data).    

Perangkatlunak SONAR-4 Pengolahan data lanjutan, disimpan dalam 
ASCII

Perangkat lunak Microsoft  Exel Tabulasi data.



Untuk mengetahui  sebaran jenis  ikan  dilakukan sampling  hasil  tangkapan nelayan

dengan  berbagi  alat  tangkap  pada  berbagai  tipe  ekosistem,  disamping  itu  juga  dilakukan

pengisian blanko isian hasil  tangkapan yang dibagikan kepada nelayan/  enumerator. Ikan

diidentifikasi berdasarkan  Kottelat  et al., 1993;  Gustiano  2003;  Weber and De Beaufort

1916.    

Pendugaan populasi

Penentuan dari stock yang ada terkait  erat dengan tipe habitat yang ditemui pada setiap lokasi

penelitian. Adapun beberapa langkah dalam penentuan stock dan potensi pada setiap habitat. 
a. Standing Stock 

Pada anak sungai atau bagian dari segmen sungai  : Ngesek/ Ngesar, yaitu dengan menggunakan

alat tangkap sapuan sederhana pada perairan dangkal, sehingga ikan terdesak pada satu lokasi dan

mudah ditangkap. Dihitung luasan yang disapu.  Alat yang digunakan oleh masyarakat nelayan untuk

mengurung ikan pada segmen sungai,  jaring,  jala dan serok. Untuk menghitung stok dengan cara

sapuan ini, melalui pendugaan populasi yang dilakukan dengan menggunakan metode Petersen,

metode ini  merupakan metode sensus tunggal dengan cara melepaskan ikan bertanda dan

menangkap kembali.  Alat atau bahan penandaan yang digunakan dengan menggunakan “T.

tags” (Hoggarth, 1994).  Selanjutnya dilakukan penangkapan kembali dengan cara menyapu

atau “swept area”. Sweapt area adalah salah satu metoda untuk menduga stok ikan menduga

stok daerah rawa banjiran lubuk lampam sumatera Selatan yang di aplikasikan pada bagian

perairan dangkal sungai. Untuk menduga stok di daerah perairan dangkal dapat menggunakan

prinsip sapuan atau sweapt area.  Hasil tangkapan ikan dari Nelayan ada yang bertanda dan

ada  yang  tidak  ada  tandanya,  berdasarkan  metode  Petersen  maka   populasi  ikan  dapat

dihitung sebagai berikut (Effedie 1992) :

N =(M.C)/ R 

N = Populasi ikan yang akan di hitung

M = Jumlah ikan bertanda yang dilepas keperairan

C =  Jumlah ikan yang tertangkap ( tidak bertanda dan bertanda)

R = Ikan bertanda tertangkap kembali.

B. Potensi Produksi

Besarnya  potensi produksi ikan diestimasi dengan menggunakan rumus  dari Almazan

and Boyd in Boyd (1990), yaitu:

       Y = 1.43 + 24.48Xc – 0.15Xc2
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Dimana:  

Y   = Potensi produksi ikan (kg/ha/tahun) 

Xc = Chlorophyll-a (mg/m3)

       Potensi produksi juga dihitung dengan menggunakan morphoedhaphic index sebagai    

       pembanding metoda chlorofil-a. 

Pendugaan potensi produksi  yang dikemukakan oleh Henderson &Welcomme  (1974)

dalam  Moreau & De Silva   (1991)  yaitu :

  Y = 14,314 MEI 0,4681

dimana   Y= nilai  potensi  produksi ikan (kg/ha/tahun)  dan ,  MEI = Morphoedhaphic

Index = nilai parameter DHLdalam satuan umhos/cm dibagi dengan rata-rata kedalaman

perairan dalam satuan meter.

C. Hasil Tangkapan

 Estimasi  tangkapan  menggunakan  bantuan  enumerator  nelayan  yang  melakukan

penangkapan dan data sekunder dinas yang divalidasi lebih lanjut. Alat tangkap pada saat

operasi dipotret, kemudian bahan alat yang digunakan  dan cara operasinya diamati dengan

bantuan  informasi  dari  nelayan.  Data  hasil  tangkapan  didapat  dari  hasil  tangkapan  yang

dicatat  oleh  nelayan  dengan  lembar  isian  yang  dibagikan  kepada  nelayan.  Penangkapan

dilakukan  dengan  berbagai  alat  tangkap  dan  jenis  alat  tangkap  yang  dioperasikan  pun

tergantung pada musim. Data dianalisa secara deskriptif, berupa tabulasi data dan grafik.

Inventarisasi  jenis-jenis  ikan  dari  hasil  tangkapan  nelayan  dengan  menggunakan

berbagai alat tangkap. Pengumpulan specimen ikan dilakukan pada saat survei ke lapangan.

Ikan  dicatat  nama  lokal,  tempat  tertangkap,  waktu  penangkapan,  ukuran,  dipotret  lalu

dimasukkan ke dalam kantong plastik selanjutnya diawetkan dengan larutan formalin 10 %

dan dibawa kelaboratorium.  Ikan diidentifikasi berdasarkan Kottelat  et al,  1993 dan Weber

and de Beaufort, 1916.

Potensi Lestari 

Analisis Pendugaan Hasil Tangkapan Lestari (MSY)

1). Schaefer

Potensi  lestari  adalah  Penentuan/estimasi  jumlah  ikan  yang  dapat  dimanfaatkan

dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberadaan sumberdaya perikanan.  Jenis data

yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nelayan yang mencakup identitas, lokasi

penangkapan, jenis alat tangkap, armada perikanan tangkap, peralatan penangkapan, volume
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penangkapan  dan  jenis  ikan  yang  tertangkap.  Data  sekunder  yang  diperoleh berupa  data

produksi  perikanan,  letak  geografis,  demografi  dan  data-data  lain  yang  terkait  dengan

penelitian yang diperoleh dari instansi seperti Dinas Kelautan dan  Perikanan  Kabupaten

setempat.Analisa status pemanfaatan sumberdaya ikan dengan data statistik menggunakan

model produksi surplus (MSY) dari data upaya (effort) penangkapan dan jumlah jenis alat

tangkap yang digunakan. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam menganalisa MSY adalah :
1. Pengelompokkan data dan pembuatan tabel sesuai dengan data yang dibutuhkan
2. Penghitungan Fishing Power Index (FPI)
3. Penentuan Total Effort Standard tahunan
4. Penghitungan Catch per Unit Effort (CPUE)
5. Menentukan nilai Catch Optimum (MSY) dan Effort Optimum (FMSY)

Untuk  menganalisis  hasil  tangkapan  ikan  di  perlukan  data  sekunder  dari  dinas

perikanan  dengan tabel sebagai berikut:

Tabel  2.  Analisis  hasil  tangkapan  dan  upaya  penangkapan selama beberapa  tahun,
dengan metode (Schaefer 1959 dalam Daniel pauly, 1984). 

Tahun
Hasil tangkapan atau
(catch”,C) ton

Usaha  penangkapan
atau (effort”,F)
(Standarisasi)
X

Hasil
tangkapan/atau
usaha  penangkapan
(C/F) 
Y

2009 C1 X1 Y1

2010 C2 X2 Y2

dst .. .. ..

Cara  ini  mengasumsikan  bahwa  terdapat  hubungan  fungsi  linier  negative  antara

besarnya usaha penangkapan F dengan hasil tangkapan per satuan usaha penangkapan C/F

yaitu : 

a=[
∑ y
n

−(b ∑ x
n )]

x
∑¿
¿

(¿2¿¿n)

∑x2
−¿

b=

∑xy−
(∑x ) (∑ y )

n
¿
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r=
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n
¿

Y =  a X + - bX2

C/F =  a  +  bF 

MSY=
−a2

4b
∣       dan       F . MSY=

−α
2b

Keterangan : 

Y    : Hasil tangkapan/atau usaha penangkapan
X     : Usaha penangkapan atau (effort”,F,  Standarisasi)
r            : Koefisien korelasi (Korelasi antara variabel X dan Y)  

MSY  (Maximum  Sustainable  Yield)  :  Hasil  tangkapan  lestari,   F.MSY  (Effort,

Maximum Sustainable Yield) : Upaya penangkapan lestari.  Data hasil tangkapan (“catch”)

dan data usaha penangkapan (“effort”) di peroleh dari data yang di kumpulkan dari tahun

selama  sekurang-kurangnya  lima tahun.  Untuk mengetahui  besarnya  usaha  penangkapan

dengan  hasil  tangkapan persatuan usaha  penangkapan perlunya  pembakuan (Standarisasi)

satuan usaha penangkapan. 

 

Dinamika Populasi

Dilakukan sampling length frequency terhadap beberapa jenis ikan yang dominan di

waduk dan sungai Bengawan Solo Jawa Tengah.  Diketahui ada tujuh kelompok ikan asli

yang mendominasi perairan umum daratan pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan.  Antara

lain  kelompok:   carps;  minnows;  barbs;  catfish;  snakehead;  labirynth;  dan  ciclhilds

(Lampiran 1). 

Ikan didapatkan dari berbagai alat tangkap yang digunakan di perairan tersebut.Cara
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pengambilan contoh ukuran ikan adalah hasil tangkapan diambil sebagian secara acak dengan

alat serok, selanjutnya ikan tersebut diukur panjang totalnya (cm). Parameter pertumbuhan

individu ikan yaitu panjang infinitive (L) dan koefisien percepatan pertumbuhan (K) diduga

berdasarkan data contoh frekuensi ukuran panjang yang di dapat dari bulan ke bulan dengan

bantuan program ELEFAN dalam paket program FISAT II (Gayanilo et al, 1996). Parameter

mortalitas penangkapan total (Z) diduga dengan  metoda  Jones and Van Zalinge dalam Spare

and  Venema  (1992)  yang  berdasarkan  basis  kelompok  ukuran  panjang  dan  parameter

pertumbuhan  yang  telah  didapatkan.  Metode  tersebut  menggunakan  persamaan  regresi

sebagai berikut: 

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

Z/K =  b (sudut regresi)

Keterangan:

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

2 L = panjang infiniti, K= konstanta percepatan pertumbuhan, Z = parameter mortalitas

total.

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

yaitu:  Log ( M) = - 0, 0152 – 0,2790 Log (L ) + 0,6543 Log ( K ) + 0, 4634 Log (T), rata

rata suhu perairan.  Sedangkan parameter mortalitas penangkapan ( F ) =  Z – M dan laju

penangkapan E = F/ Z.

Tabel 3. Metoda Analisa Dinamika Populasi

Data / Parameter Metoda/Peralatan Penyajian/Analisa
Parameter Pertumbuhan -Lenght Frequency data,  

  time series
- FISAT

-VBGF

-Regresi analisis

MortalitasAlami -FISAT EmpirisPauliy, D

Mortalitas Penangkapan
(F) Dan Total   (Z)

- FISAT Jones and Van 
Zalinge analisis Plot

Tingkat  eksploitasi(E) - FISAT Pauly, D

MSY = 0.5 x Z x B.

Keterangan:  MSY = potensi lestari, Z= Parameter mortalitas, B= Biomas.
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D. Kualitas Air

Pengumpulan data kualitas air  dikumpulkan dari stasiun/lokasi sampling yang telah

ditentukan di sepanjang sungai Bengawan Solo di provinsi Jawa Tengah, yaitu daerah Hulu

(waduk Gajah Mungkur), tengah, dan perbatasan dengan Jawa Timur. Parameter kualitas air

(Tabel 3).

Tabel 3.2. Parameter dan metode analisi sampel air

Parameter Satuan Metode dan peralatan
1. Suhu 0 C Insitu.  Termometer
2. Kecerahan cm Insitu. Piringsechi
3. Kedalaman m Depthsonder
4.Lebar sungai m Range pinger
5.Kecepatan Arus m/s Stop wach/current meter
6. Oksigen terlarut mg/L Insitu,metode Winkler, titrimetri dengan 

larutan thiosulfat sebagai titrant.
7. Alkalinitas mg/L Insitu, metode Winkler, 

titrimetridenganlarutam H2SO4sebagai titrant
8. N-NH3 mg/L Metode Nessler, Spectrophotometric.
9. pH pH unit Insitu.  pH universal indicator
10. Karbondioksida mg/L Insitu,metode Winkler, titrimetri dengan 

NaOH sebagai titrant
11. TPO4 mg/L Metode Vanadate molibdate,  

Spectrophotometric

13. Biomass benthos kg/ha
14. Chlorofil-a µg/L

      Sumber (Source):  APHA  1986

Data fisika-kimiawi air setelah dipilah-pilah dan ditabulasikan selanjutnya dianalisis

deskriptif.
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum.

4.1.a  Gambaran Umum Bengawan Solo..

Bengawan Solo merupakan sungai  terpanjang di  Pulau Jawa   (  600 km),

melintasi  dua  Propinsi  yaitu  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  dengan  luas  daerah

pengaliran  sebesar  16.000  km2  (Anonim,  1997).  Bengawan  Solo  mempunyai  arti

penting  bagi  pertanian,  perikanan,  pariwisata,  perkebunan,  masyarakat  dan

kehidupan organisme air. Apabila dibanding dengan sungai yang lain seperti Sungai

Musi, Sungai Kapuas, Sungai Barito maka Bengawan Solo merupakan contoh sungai

yang telah banyak mengalami perubahan dan padat penduduk di sekelilingnya.

Beberapa  tipe  perubahan  yang  mempengaruhi  bentuk  keaslian  Bengawan

Solo  antara  lain   waduk,  bendungan,  sodetan,  penimbunan  rawa  dan  lain

sebagainya. Beberapa bentuk bendungan besar yang ada di sepanjang bengawan

Solo  antara  lain  Bendung  Colo  (Sukaharjo),  Karang  Nongko  (di  Ngawi),   Babat

Barrage  (di  Tuban),  Sembayat  (Lamongan)  dan  lain  lain.   Waduk yang  di  aliran

Bengawan Solo yaitu  Waduk Gajah Mungkur (di Wonogiri ),  dan bentuk sodetan

(floodway),  Jabung (di Tuban). 

Waduk, bendungan dan sodetan  dibangun untuk kepentingan  irigasi ke lahan

pertanian, penanggulangan banjir, pembangkit tenaga listrik dan lain lain. Sebagai

contoh Waduk Gajah Mungkur Wonogiri dapat mengairi sawah seluas 33.200 ha dan

pembangkit tenaga listrik 12,4 MW, dapat mengurangi banjir  di daerah Solo- Sragen

serta sebagai sumber daya air minum (Anonim 1992). Dari segi perikanan, Waduk

Gajah Mungkur juga mempunyai arti penting bagi perikanan, sebagai contoh pada

tahun 2003 produksi ikan pada karamba jaring apung  adalah 882,8 ton (Anonim

2003). Disamping dampak positif,  modifikasi badan air juga menimbulkan dampak

negatif  antara  lain  penurunan  jumlah  keragaman  jenis  atau  perubahan  jenis

organisme air, penurunan volume air di bagian hilir dan sebagainya.

Kepadatan penduduk disepanjang sungai  sedikit  banyak akan berpengaruh

terhadap kondisi lingkungan perairan sungai, sekitar 15,2 juta jiwa tinggal di SWS

(Satuan Wilayah Sungai) Bengawan Solo. Pembuangan limbah oleh penduduk ke

sungai akan  menimbulkan pencemaran bahan organik di perairan. Di sekitar Solo
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telah banyak industri kurang lebih ada 50 pabrik yang terdiri atas antara lain pabrik

tekstil,  alkohol,  penyamakan  kulit,  mono  sodium  glutamat  dan  lain  lain.  Limbah

industri biasa berupa bahan organik maupun anorganik dan sebaiknya limbah yang

dibuang ke sungai  harus di  olah lebih dahulu agar tidak mencemari  sungai.  Ikan

hidup dalam media air  sehingga perubahan lingkungan perairan akan berdampak

langsung terhadap kehidupan ikan.

4.2. b. Gambaran Umum Sumberdaya ikan

Kurang lebih ada 73 jenis ikan di sepanjang Bengawan Solo. Antara daerah

Sragen- Ngawi  terdapat 13 jenis ikan. Di stasiun pengamatan desa Tenggak dan

Cemeng-Sragen jenis ikan yang mendominansi adalah ikan Sapu Sapu (Liposarcus

pardales), Pada saat tertentu banyak ikan mabuk karena pencemaran datang yaitu

ikan Tawes (Barbodes gonionotus),  Daringan (Mystus nigriceps)  dan Tagih (Mystus

nemurus).  Antara daerah Bojonegoro dan Lamongan terdapat 33 jenis ikan. Pada

stasiun  pengamatan  di  desa  Ngablak  dan  Simorejo  (Tuban-Jawa  timur)  banyak

terdapat  ikan  lokal  yang  bernilai  ekonomis  penting  yaitu  Wagal (Pangasius

micronema),  Tawes (Barbodes  gonionotus),  Tagih  (Mystus  nemurus),  Jambal

(Pangasius jambal),  Lumbet (Cryptopterus  spp),  Lemper  (Notopterus notopterus),

Bendol (Barbichthys  laevis),  Seren (Cyclocheilichthys  sp),  Betutu (Oxyeleotris

marmorata),  Kutuk (Channa  striata),  Sepat (Trichogaster  trichopterus),  Sili

(Macrognathus  aculeatus). Jenis ikan  besar antara lain Jambal dan Tagih banyak

ditemukan di lubuk lubuk sungai terutama saat musim kemarau. 

Perairan di daerah Lamongan dan Gresik sudah banyak dipengaruhi pasang

surut air laut, kurang lebih terdapat  60 jenis ikan yang banyak didominansi oleh ikan

payau antara lain   Belanak (Valamugil buchanani), Petek (Leiognathus equulus), Teri

(Stolephorus commersonnii). Disitu juga banyak pertambakan untuk memelihara ikan

Bandeng dan Mujair. Ikan-ikan tersebut seringkali lepas ke perairan umum. Sungai

yang belum banyak mengalami modifikasi dan belum banyak mendapatkan tekanan,

pencemaran  ekosistem  dapat  mendukung  lebih  banyak  keragaman  jenis  ikan,

sebagai contoh di sungai Musi terdapat lebih dari 130 jenis ikan ( Utomo et al. 1993,

Samuel et al. 2001), di Sungai Kapuas terdapat lebih dari 200 jenis ikan (Dudley,
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1996 ), sedangkan Sungai Barito terdapat lebih dari 107 jenis ikan (Prasetiyo  et al

2003).

4.3. c. Gambaran Umum Kegiatan Penangkapan

Kegiatan  penangkapan  ikan  di  Bengawan  Solo  pada  umumnya  dilakukan

dengan alat yang sederhana seperti  jaring (gill-net), jala (cast net), pancing (hook

line), bubu (pot traps), cerok (scoop net)  dan anco (lift net). Illegal fishing (kegiatan

penangkapan  yang  dilarang)  seperti  strom  juga  sering  dilakukan.    Kegiatan

penangkapan di Desa Cemeng (Sragen) pada saat musim kemarau hasil tangkapan

didominasi oleh ikan Sapu sapu. Ikan Sapu Sapu merupakan jenis ikan yang tahan

terhadap pencemaran, namun harganya tidak ekonomis sulit dipasarkan.

Kegiatan penangkapan di desa Ngablak (Tuban) dilakukan sepanjang tahun

dengan alat tangkap strom, jaring , jala dan serok. Jenis ikan lokal banyak tertangkap

pada  saat  musim  penghujan  dan  kemarau,  Jambal  lokal  masih  ada  walaupun

jumlahnya  sedikit.  Penangkapan  ikan  ukuran  besar  seperti  Jambal  dan  sogo

dilakukan  di  Lubuk  sungai  terutama  saat  kemarau,  karena  lubuk  terutama  yang

terdapat  gua  merupakan  tempat  perlindungan  dan  persembunyian  bagi  ikan

berukuran besar (Utomo, 2006).   Di desa Ngablak pada saat musim kemarau hasil

tangkapan didominasi oleh ikan Wagal, Wader . Pada saat musim penghujan hasil

tangkapan mengalami kenaikan yaitu dari 4, 75 kg/hari /orang saat kemarau menjadi

17, 12 kg/hari/ orang dengan didominasi oleh ikan Bendol, Keting, Garingan  
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BENDUNGAN DI BENGAWAN SOLO LIMBAH DI BENGAWAN SOLO

Gambar 4.1.1. Bendungan dan Pembuangan Limbah di Bengawan Solo

PANCING (HOOK LINE) JARING (GILL-NET)

CEROK (SCOOP NET) JALA (CAST NET)

Gambar 4.1.2. Aktivitas Penangkapan di Bengawan Solo
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4. 5. Kegiatan Penangkapan

Kegaiatan penangkapan ikan di Bengawan solo pada umumnya dilakukan dengan alat

yang sederhana seperti  jarring (gill-net), Jala (cast net), pancing (hook line), bubu      ( pot

traps), Cerok (scoop net), anco (lift net), illegal fishing (kegiatan penangkapan yang dilarang)

seperti  strom sering dilakukan.  Kegiatan penangkapan di Waduk Gajah Mungkur didomonansi

oleh alat tangkap jarring (gill-net) berukuran mata jarring 3 – 7 inch.  Jaring ukuran  3 - 4 inch

digunakan untuk menangkap ikan ukuran kecil sampai sedang seperti ikan Nila, Tawes, Nilem,

Lukas dll.   Sedangkan jarring ukuran 5 – 7 inch diganakan untuk mengakap ikan berukuran

sedang sampai besar seperti ikan  Sogo, Jambal, Betutu.  Berdasarkan hasil pengamatan dari

responden  di  waduk  Gajah  Mungkur  terlihat  bahwa  hasil  tangkapan  pada  musim kemarau

dengan alat tangkap gill net didominansi oleh  Nila, Jambal, Tawes dan lain lain (Tabel 3 ).  Hasil

tangkapan saat kemarau per orang per hari rata rata  8,6 kg dengan komposisi Nila 40,30 %,

Jambal Sius 28,8 %, Tawes 24,75 %, Sogo 5, 15 %, dan lain lain 1 % (Betutu, Lukas).  

Musim penangakpan di waduk gajah mungkur sepanjang tahun, puncak musimnya mulai

awal sampai penghujan.  Hasil tangkapan di Waduk Gajah Mungkur  pada saat musim penghujan

mengalami kenaikan yaitu 8, 6 kg/hari/ orang saat kemarau menjadi 17,50 kg/hari/orang saat

musim penghujan, tangkapan ikan Jambal sius mengalami kenaikan yang berarti yaitu  dari  28,

8 % saat  kemarau menjadi 37, 7 % saat musim penghujan.  Nelayan di Gajah mungkur sudah

terorganisir, ada kelompok nelayan.  Penjualan ikan dilakukan di tempat pendaratan ikan (TPI),

jumlah TPI ada 5 buah  tiap hari rata rata dapat mendaratkan ikan 300 – 1000 kg, produksi

perikanan tangkap 107 kg/ha/ tahun (luas waduk 8.800 ha). Jumlah kelompok nelayan dan petani

ikan  ada   18  kelompok dengan  jumlah anggota  584 orang (Anonimus,  2003).    Disamping

nelayan, tiap hari banyak orang mancing diwaduk atau  di sungai yang keluar dari waduk,  rata

rata jumlah orang making ada  20-30 orang  dengan hasil rata rata  0,5 – 2 kg.

Kegiatan penangkapan di stasiun pengamatan Bendung Colo (Sukaharja) tidak dilakukan

sepanjang tahun hanya saat air besar datang dari hulu sungai ada kegiatan penangkapan, alat

yang digunakan dengan alat Jala dan Jaring, sifat kegiatan penangkapan hanya  sambilan, dalam

satu tahun lamanya penangkapan hanya 2 – 4 bulan.   Pada bulan Mei 2004  hasil tangkapan rata

rata per orang   1,56 kg terdiri dari Tawes  76,8 %, Sogo 18,2 %, dan lain lain ( Nila 2,3 %,

Bloso 2,7 % ), pada saat musim penghujan hasil tangkapannya mengalami kenaikan yairu 1, 56

kg/hari /orang menjadi 2,5 kg/ hari/ orang. Pada stasiun pengamatan di Juruk-Solo tidak ada
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responden karena tidak ada nelayan, hanya kadang kadang terlihat orang  menjala ikan pada sore

hari, berdasarkan sampling fasil tangkapan dengan mereka mendapatkan hasil 0, 8 kg terdiri dari

Kutuk (60 %) dan Mujair (40 %).  Ikan yang tertangkap di bagian hilir Waduk Gajah Mungkur

sampai  Solo kebanyakan  merupakan ikan yang lepas dari Waduk Gajah Mungkur saat pintu air

dibuka (Tawes, Mujair, Nila).

Kegiatan penagkapan di stasiun pengamatan desa Cemeng (Sragen)  dilakukan sepanjang

tahun dengan alat Jala , Jaring dan sekali kali dengan Cerok apa bila sedang ada ikan mabuk

karena pencemaran air.  Pada saat musim kemarau hasil tangkapan rata rata per orang  3,2 kg

dengan komposisi ikan Sapu Sapu 90,4 %, Tawes 5,1 % dan lain lain (Daringan, Wader) = 2,5 %.

Pada saat musim penghujan hasil tangkapan mengalami kenaikan yaitu  3,2 kg/hari/orang saat

kemarau menjadi 5, 23 kg/hari/ orang saat musim penghujan, tangkapan ikan Tawes mengalami

kenaikan   yang cukup berarti yaitu dari    5, 1 % saat kemarau menjadi 51, 31 % saat musim

penghujan.   Ikan Sapu Sapu merupakan jenis  ikan  yang tahan terhadap pencemaran,  namun

harganya tidak ekonomis sulit dipasarkan.

Kegaiatan penangkapan di desa Ngablak (Tuban) dilakukan sepanjang tahun dengan alat

tangkap Strom, Jaring , Jala dan Cerok.  Pada saat musim kemarau hasil tangkapan rata rata per

hari per orang   4, 75 kg  dengan komposisi  Wagal 47 %, Wader  20,15 %, Keting 6,62 %, Tagih

5,3 %, Bader/Tawes = 8,68 %, Daringan =5,81 %, Bendol =1,45 %, Jambal Lokal =   2,65 %,

dan lain lain (Lumbet, Lemper, Bandeng, Udang, Betutu) =  2,34 %.  Pada saat musim penghujan

hasil tangkapan mengalami kenaikan yaitu dari  4, 75 kg/hari /orang saat kemarau menjadi 17, 12

kg/hari/ orang. Penangkapan ikan ukuran  besar seperti  Jmabal dan sogo banyak dilakukan di

Lubuk sungai  terutama saat kemarau, karena  Lubuk terutama yang terdapat gua merupakan

tempat perlindungan dan persembunyai bagi ikan berukuran besar (Utomo, 2004)

 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden  yang   mempunyai  pengalaman

menangkap ikan  lebih dari lima tahun  menunjukkan bahwa  jenis ikan introduksi seperti ikan

Nila dan Jmabl Sius   di  Waduk Gajah Mungkur Wono Giri mengalami kenaikan (Gambar 1 ).

Penebaran ikan introduksi  di Waduk Gajah Mungkur telah dilakukan oleh berbagai pihak yaitu

Pemda Prop. Jawa Tengah mulai thaun 1981 sampai dengan 2003 telah menebar benih ikan Nila

dan Tawes sebanyak  1.911.000 ekor,  kelompok nelayan setempat telah menebar  593.000 ekor

benih ikan Tawes, Nila dan Jambal Sius, dan pada tahun 2002 telah ditebar ikan  Patin  sejumlah
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30.000  ekor  oleh  Pusat  Riset  Perikanan  Tangkap  Jakarta  untuk  kepentingan  penelitian

(Anonimus, 2003).   

Ikan lokal, berdasarkan data hasil wawancara dengan nelayan yang berpengalaman lebih

dari  lima tahun  seperti  ikan  Sogo,  Bader/Tawes,  Wagal  mengalami  penurunan (Gambar 2).

Khusus ikan Sapu sapu di daerah Cemeng (Sragen)  mengalami kenaikan.  Ikan lokal tiap tahun

cenderung   mengalami  penurunan  hal  ini  disebabkan  karena   habitat  aslinya  telah  banyak

mengalami  perubahan  dan  tidak  pernah  dilakukan  penebaran  kembali.    Ikan  Sapu  sapu

merupakan ikan yang tahanterhadap pencemaran, pemakan bahan organik  sehingga pada stasiun

pengamamatan di desa cemeng yang kualitasairnya jelek dan terindikasi sudah tercemar, ikan

tersebut sangat mendominansi. 

Tabel  4.5.1.  Hasil  Tangkapan  pada beberapa Lokasi
di Bengawan Solo

Gajah Mungkur
( Wono-Giri )

Bendung Colo
( Sukaharja )

Cemeng
( Sragen )

Ngablak
( Tuban )

Musim kemarau (Mei – Oktober  2004)

8,6 kg/ hari/ Orang

Komposisi:
Nila                40, 3 %
Jambal Sius   28, 8 %
Tawes            24, 75 %
Sogo                5, 15 %
Lain lain          1  %
( Betutu dan Lukas)      

1,56 kg/  hari/ Orang

Komposisi:
Tawes        76,8  %
Sogo          18,2  % 
Nila                2,3  %
Bloso              2,7  %  

3, 2 kg/ hari/ Orang

Komposisi:
Sapu sapu   90,4 %
Tawes           5,1 %
Lain lain      2, 5 %   
(Daringan dan Wader) 

4, 75 kg/ hari/ Orang

Komposisi:
Wagal     47  %
Wader     20, 15  %
Bader       8, 68  %
Keting     6, 62  %
Tagih       5,3   %
Daringan  5, 81  %
Jambal lokal  2, 65 %
Bendol      1, 45  %
Lain lain    2, 34  %
(Lumbet, Lemper, 
Bandeng, Betutu, 
Udang )

Musim Penghujan ( Oktober – Desember  2004)

17, 50 kg/ hari/orang

Komposisi:
Nila      : 42, 03 %
Jambal : 37, 27 %
Tawes   : 20, 57 %
Lain lain : 0, 12 %
(Sogo, Lukas, Betutu) 

2, 5 kg/ hari/ orang

Komposisi
Nila     :  35  % 
Lukas   :  30 %
Wader  :  25 %
Kutuk  :  20 %

5, 23 kg/ hari/ orang

Komposisi
Sapu sapu  : 49 %
Tawes        : 51, 31 %

17, 12 kg/ hari/ orang

Komposisi
Bendol : 23, 54 %
Keting  : 18, 46 %
Daringan  : 15, 51 %
Tagih     : 11, 6 %
Bader    : 9, 33 %
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Wader   : 4, 57
Wader Pari : 4, 83 %
Wagal   :  3, 14 %
Conggah  : 2, 36 %
Arengan : 2, 25 %
Kutuk    : 1, 56 %
Jambal : 1, 22 %
 Lain lain:  1, 57 %
( Sili, Lumbet, Lemper)

Tabel 4.5.2.  Komposisi  Hasil  Tangkapan  Berbagai Macam Alat Tangkap

Lokasi dan Alat 
tangkap

Komposisi jenis ikan ( % )

1. Gajah Mungkur
    Wono Giri
   Jaring   2 – 4 inch Nila  60 %,  Tawes  40 %
   Jaring    5 – 7 inch Jambal Sius  97 %, Nila 2 %, lain lain   1 % (Sogo,  Betutu)
2. Cemeng- Sragen
    Jaring Sapu sapu 100 %
    Jala Sapu  sapu 37 %,  Tawes  63 %
3. Ngablak- Tuban
     Jaring Bendol 53, 76 %,  Bader  14, 66 %,  Arengan  6, 39 %,  Conggah

5, 64 %, Daringan  6, 77 %,  Keting  4, 13 %,  Kutuk  3, 38 %,

Lumbet   2, 07 %,  Wasder 1, 88 % lain lain  1, 31 % ( Tagih, Sili

) 
     Strom Keting  40, 28 %,  Daringan  32, 51 %,  Tagih  13, 01 %,  Wader

10, 60  %,   Conggah   2, 12  %,  Sili  1, 41  %.  

Alat tangkap utama di Waduk Gajah Mungkur  yaitu jarring  ukuran 2 – 4 inch dan

ukuran 5 – 7 inch.   Hasil tangkapan jarring ukuran 2 –4 inch didominansi  oleh  ikan Tawes dan

Nila, sedangkan ukuran 5 – 7 inch  didominansi oleh ikan Jambal  Sius yang puncak musimnya

pada musim penghujan ( Tabel 4).

Alat tangkap utama di daerah Cemeng – Sragen yaitu Jala  dan Jaring,  jenis ikan Sapu

Sapu mendominansi hasil tangkapan .  Pada saat terjadi pencemaran perairan maka banyak ikan

yang tidak tahan sehingga mabuk (istilah setempat Pladu )   seperti  ikan  Tawes,  sangat mudah

ditangkap dengan alat Jala dan serok.   Ikan mabuk banyak terjadi  pada saat hujan  tiba dari arah

hulu sungai. Alat tangkap utama di daerah Ngablak- Tuban yaitu Jaring  dan Strom, jenis ikan

yang tertangkap lebih beragam dari pada di daerah tengah dan hulu terutama ikan lokal.

28



29



TABEL 4.5.3. PERKIRAAN PRODUKSI HASIL TANGKAPAN IKAN KAB SRAGEN

Triwulan
Ekosist

em Patin Tawes Karper
Nila

Merah Lele
Mujahir/N

H Kutuk Belut Katak
Ikan
Lain Total

 Waduk 21.656 19 71.118 149.205 0 61.010 16.152 0 0 37.652 356.812

 Cekdam 0 11.670 4.897 6.722 3.131 6.642 2.202 3.656 3.240 3.533 45.692

TW I Sungai 13.327 25.764 5.331 0 7.108 14.215 12.438 0 0 10.659 88.842

 GA 0 1.655 832 0 647 1.527 1.138 1.376 1.276 795 9.246

 Total 34.984 39.109 82.178 155.928 10.886 83.393 31.930 5.031 4.516 52.638 500.593

 Waduk 21.662 13.161 97.218 174.578 0 61.085 16.173 0 0 12.567 396.444

 Cekdam 0 3.954 13.073 9.335 7.959 6.815 2.258 1.244 1.099 1.203 46.940

TW II Sungai 13.325 8.618 22.473 0 14.198 14.213 12.436 0 0 3.566 88.830

 GA 0 556 837 0 2.074 2.497 1.160 463 429 269 8.285

 Total 34.987 26.290 133.601 183.913 24.232 84.609 32.028 1.707 1.527 17.605 540.499

 Waduk 21.884 13.540 98.540 188.708 0 61.649 11.323 0 0 10.642 406.286

 Cekdam 0 2.140 17.586 10.873 10.629 7.031 240 1.244 1.099 1.100 51.942

TW III Sungai 13.424 6.540 31.320 0 17.897 14.318 14.547 0 0 0 98.046

 GA 0 433 2.642 0 2.890 3.087 1.209 394 421 287 11.362

 Total 35.308 22.653 150.088 199.581 31.416 86.084 27.319 1.638 1.520 12.029 567.637

 Waduk 21.787 10.950 111.250 187.874 0 61.437 16.266 0 0 11.648 421.212

 Cekdam 0 5.410 18.059 11.163 10.914 7.219 2.393 1.204 1.011 950 58.323

TW IV Sungai 13.386 354 31.231 0 17.847 14.278 12.493 0 0 0 89.590

 GA 0 24 2.812 0 3.072 3.282 1.285 297 394 272 11.439

 Total 35.173 16.738 163.353 199.037 31.834 86.215 32.437 1.501 1.405 12.870 580.563

 Waduk 86.988 37.671 378.126 700.366 0 245.181 59.915 0 0 72.508 1.580.754

Total Cekdam 0 23.174 53.615 38.093 32.634 27.706 7.093 7.348 6.449 6.786 202.898

1 Tahun Sungai 53.463 41.277 90.355 0 57.050 57.023 51.914 0 0 14.225 365.307

 GA 0 2.669 7.124 0 8.683 10.392 4.792 2.530 2.520 1.623 40.331

 Total
140.45

1 104.789 529.220 738.459 98.368 340.302 123.714 9.878 8.969 95.142 2.189.291

Sumber Dinas Perikanan Sragen 2018
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4.3 Kajian Stok Ikan.

A. Pendugaan stok ikan berdasarkan Swept Area

Lokasi  Cemeng- Sragen.

 Alat tangkap yang digunakan Swept Area yaitu waring berbentuk empat persegi panjang

dengan ukran masing masing sisinya   150 m, alat tangkap tersebut dipasang di tengah

sungai bengawan solo   

 Dilakukan percobaan penandaan ikan (tangging experiment), dipilih ikan yang dominan

yaitu ikan sapu sapu, Ikan yang diberi perlakuan penandaan sebanyak   97 ekor. 

 Ikan yang sudah diberi tanda kemudian dimasukan di dalam lokasi swept area. Selanjutnya

dilakukan penangkapan di  lokasi  swept  area,  dengan cara  sapuan (  luasan swept  area

dipersempit ) disertai dengan penangkap ikan dengan seser dan jala.

 Setelah  dilakukan  penangkapan  kembali  dengan  cara  swept  area  maka  ikan  bertanda

tertangkap kembali  ada  13 ekor   dan  yang tidak  bertanda 37 ekor  (berat  rata  rata  83

gram/ekor). 

 Estimasi Luas area yang sapu (swept area)   yaitu 50 m x 50 m = 2500 m2 (0,25 ha).

Panjangi  sungai  Bengawan Solo   yang  melintasi  propinsi  Jawa  Tengah   kurang  lebih

adalah 168 km dan lebar rata rata 150 m, sehingga didapatkan luasnya sebesar   2.520 ha.

 Pendugaan Stok Ikan:

Keterangan:

N  =  Popuasi ikan  yang akan di hitung

M  = Jumlah ikan bertanda yang dilepas keperairan

C  =  Jumlah ikan yang tertangkap (tidak bertanda dan bertanda)

R  =  Ikan bertanda tertangkap kembali.

Jumlah ikan  

bertanda yang dilepas (M) = 97 ekor.

Jumlah ikan bertanda tertangkap kembali (R)  (=  14 ekor. 

Jumlah ikan  Patin yang tertangkap oleh nelayan  (C) = 40 ekor.

                    N = (97 x 40) : 14 = 277 ekor    

1 ekor = 83 gram, maka biomas ikan = 277 x 83 gram = 23 kg.
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Luas sapuan  50  mx 50 m = 2500 m2, maka biomas dalam satu hektar =  92 kg/ha. Luas

bengawan Solo di Jawa Tengah 3.300 ha (panjang 220 km dan lebar 150 m), sehingga jumlah

stok ikan di Bengawan Solo Jawa Tangah adalah 92 kg/ha x 3.300 ha = 303, 6 ton.

Tabel 4.3.1. Komposisi Hasil Tangkapan Berdasarkan Musim di Bengawan Solo Lokasi
Bendung Colo-Sukohardjo

Musim Kemarau Penghujan Rata-rata
( %)Jenis ikan % %

Tawes  (Minows)      

Sogo   (Cat-fish)       

Nila   (Chilids)             

Bloso (Snake head)     

Lukas   (Barbs)

Wader   (Barbs)

76,8

18,2

2,3

 2,7

-

-

-

-

35

 -

30

25

 38,4

9,1

18,65

1,35

15

12,5

Tabel. 4.3.2 Komposisi Hasil Tangkapan Berdasarkan Musim di Bengawan Solo Lokasi 
Cemen- Sragen

Kemarau Penghujan Rata-rata
( %)Jenis ikan % %

Sapu sapu ( )   

Tawes  (Minows)         

Wader   (Barbs)

Daringan (Cat-fish)     

 90,4

5,1

2

2,5

49

51     

-

-

 69,7

28

1

1,3 

Tabel. 4.3.3 Komposisi Hasil Tangkapan  di Bengawan Solo Lokasi Sukoharjo sd 
Sragen.

Jenis ikan (%)
Tawes  (Minows)      

Sogo   (Cat-fish)       

Nila   (Chilids)             

Gabus (Snake head)     

Lukas   (Barbs)

Wader   (Barbs)

Sapu sapu ( )   

Daringan (Cat-fish)     

33,2

4,55

9,32

0,67

7,5

6,75

34,85

3,16

32



Komposisi ikan berdasarkan kelompok di Bengawan Solo KPP-PUD 434 Jawa Tengah yaitu:

Minows  (Tawes  tawesan)=  33,2  %,  Cat-fish  (ikan  berkumis)  =  7,71  %,   Chilids  (Nila

nilaan)= 9,32 %, Barbs (Karper karperan)= 14,25 %, Sapu sapu ( ) = 34,85 %, snake head

(ikan kepala ular) =0,67 %.

Stok  ikan  di  Bengawan  Solo  KPP-PUD 434  berdasarkan  kelompok  ikan  adalah  sebagai

berikut:

Minows 33,2 % x 303,6 ton = 100,79 ton, Cat-fish 7,71 % x 303,6 = 23,41 ton, Chilids 9,32

% x 300,6 ton = 28,29  ton, Barbs  14, 25 % 303,6  ton =43,26 ton, Sapu sapu 34,85 % x

300,6 ton = 104,78 ton, snake head 0,67 % x  300,6 ton =2,06 ton.

B. Pendugaan stok ikan berdasarkan Akustik

1. Stok Ikan di Waduk Gajah Mungkur.

a). Target Strength Ikan 

Jumlah target ikan yang terdeteksi di pada saat pengambilan data sebanyak 7.500 ekor

yang dibagi ke dalam 10 kelas interval target strength. Jumlah tertinggi pada kisaran -57 s.d

-54 dB dengan jumlah 4.100 ekor dan jumlah terendah 18 ekor pada kisaran -39 s.d -36 dB.

Jumlah  individu  interval  kelas  -57  sampai  -51  masing  masing  55.1%,  25.6%,  dan  10%

sedangkan  jumlah  individu  interval  kelas  -51  sampai  -48  dB  sebesar  4.4  %.  Sementara

jumlah individu pada interval -48 sampai -30 dB di bawah 5 % untuk setiap kelas intervalnya

(Grafik 1).

TS Class (dB)

%

Grafik 4.3.1. Distribusi frekuensi target strength ikan tiap inverval kelas
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Hasil  analisis  spasial  jumlah ikan  yang terdeteksi  di  waduk Gajah Mungkur yang

meliputi 41 transect point diperoleh sebaran horizontal jumlah ikan yang terdeteksi berkisar

antara 50 – 1.300 ekor. Jumlah ikan yang banyak mendominasi berkisar antara 50 – 200 ekor.

Jumlah ikan  yang paling  banyak terdeteksi  dengan kisaran  700 – 1.300 ekor  terdapat  di

bagian selatan dan bagian barat waduk Gajah Mungkur. Hal ini dapat dikemukakan dugaan

bahwa di bagian selatan dan barat kedalaman perairan sangat dangkal berkisar 1 – 3 meter

dan banyak di jumpai alat pengumpul ikan (trap) yang menangkap ikan yang berasal dari

sungai yang masuk ke waduk Gajah Mungkur. Selain itu pada perairan yang dangkal banyak

terdapat  tumbuhan  yang  terendam  yang  diduga  menyediakan  ruang  hidup  dan  pasokan

makanan bagi  ikan yang terdapat  di  waduk.   Jumlah ikan yang berkisar  200 – 400 ekor

hampir merata dari bagian utara sampai selatan waduk  Gajah Mungkur. Jumlah ikan yang

tedeteksi  pada kisaran 200 – 400 ekor dan 400 – 700 ekor diduga jumlah ikan yang banyak

terdeteksi  di  bagian  barat  laut  waduk berasal  dari  usaha  budidaya  keramba jaring  apung

(KJA). Secara umum rata-rata jumlah ikan yang terdeteksi di waduk Gajah Mungkur berkisar

pada 50 – 200 ekor (Gambar 4).

Gambar 4.3.2. Distribusi Spasial Ikan yang terdeteksi di Waduk Gajah Mungkur

b). Densitas Area
Kepadatan ikan yang rendah (0 – 100 ind/ha) terdapat pada area yang kecil di bagian

selatan dan barat serta di beberapa lokasi di bagian tengah yang memiliki kedalaman yang

dangkal (1-2 m), sedangkan area yang cukup luas untuk kepadatan yang sama terdapat di
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bagian barat ini diduga karena daerah tersebut kurang subur karena kurangnya pasokan unsur

hara pengaruh aliran air dari sungai yang masuk ke dalam waduk atau pasokan limbah rumah

tangga .

Distribusi horizontal kepadatan ikan per area di waduk Gajah Mungkur seperti yang

tampak  pada  Gambar  5  memperlihatkan  kepadatan  100  –  400  ind/ha  tersebar  merata  di

hampir seluruh bagian waduk, sedangkan kepadatan ikan 400 - 800 ind/ha terdapat di bagian

tengah dan utara waduk.

Kepadatan ikan yang tinggi (800-1.800 ind/ha) banyak terdapat di bagian tengah dan

barat daya waduk. Hal ini dapat dijelaskan bahwa di lokasi tersebut banyak terdapat aktivitas

budidaya keramba jaringapung, disebabkan karena pada KJA banyak makanan dan tempat

naungan. Selain itu kepadatan yang tinggi pada daerah tersebut karena pada daerah tersebut

terdapat daerah konservasi ikan (daerah suaka ikan), sehingga ikan dapat tumbuh secara baik

relatif tidak terganggu aktivitas 

penangkapan  oleh  nelayan.  Dari  catatan  terdahulu  di  waduk  Gajah  Mungkur  telah

dilaksanakan  beberapa  kali  penebaran  ikan  Patin  sehingga  pada  daerah  yang  terdeteksi

kepadatan  yang  tinggi  diduga  merupakan  habitat  yang  paling  sesuai  untuk  ikan  hasil

penebaran tumbuh dengan baik di waduk Gajah Mungkur.

Kepadatan tertinggi ikan berada pada di bagian tengah waduk yaitu 2527 ind/ha dan

kepadatan  terendah  dijumpai  di  bagian  selatan  dengan  kepadatan  29  ind/ha.  Secara

keseluruhan kepadatan rata-rata ikan di waduk Gajah Mungkur sebesar 600 ind/ha.

Gambar 4.3.2. Densitas Area (ind/ha) ikan di Waduk Gajah Mungkur
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c). Densitas Volume

Densitas volume ikan di bagian utara dekat DAM waduk Gajah Mungkur didominasi

oleh  kepadatan  50  –  300  ind/1000m3 dan  terdapat  kepadatan  yang  rendah  dibawah  50

ind/1000m3. Bagian utara dekat pintu outlet ini dapat dijelaskan 

karena pada daerah tersebut merupakan daerah yang dangkal akibat sedimentasi dari pasokan

air sungai yang masuk ke waduk  Gajah Mungkur  kur sehingga terjadi pendangkalan yang

signifikan.  Sedangkan  kepadatan  ikan  300  –  600  ind/1000m3 terdapat  di  bagian  pinggir

waduk karena di daerah ini terdapat juga inlet sehingga ikan dari sungai akan masuk dan

berkembang biak di waduk, dan pada daerah yang terdapat perbedaan kedalaman yang cukup

signifikan(slope) pada area  bottle neck sehingga ikan yang masuk dari sungai (inlet bagian

utara) cenderung akan tetap berada di bagian utara waduk.

Densitas volume ikan di bagian tengah menunjukkan terdapat densitas yang tinggi

pada  daerah  budidaya  keramba  jaring  apung  dan daerah  konservasi  dimana  pada  daerah

tersebut densitas volume ikan berkisar antara 400 – 1700 ind/1000m3. Densitas volume yang

tinggi ditemukan banyak terdapat di bagian pinggir waduk dekat inlet Temon, karena terdapat

banyak  tumbuhan  air  yang  terendam yang dapat  dijadikan  sebagai  daerah  naungan  ikan.

Sedangkan densitas  volume yang rendah ditemukan pada  bagian  waduk yang mengalami

sedimentasi yang tinggi atau terdapat banyak aktivitas kegiatan seperti pariwisata di bagian

tengah  waduk  Gajah  Mungkur  Kepadatan  rata-rata   ikan  per  volume  di  waduk  Gajah

Mungkur sebesar  300 ind/1000 m3 dengan kepadatan tertinggi 1.700 ind/1000 m3 di bagian

tengah dan kepadatan terendah sebesar 20 ind/1000m3 di bagian timur waduk Gajah Mungkur

(Gambar 6). Pengambilan data yang dilakukan pada siang hari menunjukkan kepadatan ikan

banyak dijumpai pada kedalaman 2,5 – 6 meter, pada kedalaman air yang dangkal jarang

dijumpai kerumunan ikan.
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Gambar 4.3.4. Densitas Volume (ind/1000 m3) ikan di Waduk Gajah Mungkur

d). Biomass Ikan 

Analisa pendugaan panjang total ikan (Total Length) berdasarkan nilai rataan  target

strength ikan  dari  41  leg  di  waduk  Gajah  Mungkur  setelah  dihitung  dengan  persamaan

Love(1977) diperoleh nilai dugaan panjang ikan yang sering dijumpai berkisar antara 5–30

cm. Interpolasi  data dugaan panjang ikan untuk memperoleh gambaran sebaran spasial  di

waduk Gajah Mungkur seperti terlihat di Gambar 7.

Panjang ikan dengan kisaran kurang dari 5 cm berada pada daerah selatan dan barat

waduk  dengan  area  yang  kecil  yang  memiliki  kedalaman  kurang  dari  2  meter.  Sebaran

kelompok ikan dengan panjang 5 – 10 cm berada hampir merata di seluruh bagian waduk,

sedangkan kelompok ikan dengan panjang 10 – 20 cm berada di bagian tengah dan tenggara

waduk,  dan  sebagian  kecil  area  di  bagian  selatan  waduk.  Sedangkan  untuk  ikan  yang

berukuran lebih dari 20 cm mendominasi di bagian tengah yang merupakan daerah suaka

perikanan dan tempat beradanya usaha budidaya keramba jaring apung.  Hal yang cukup

menarik perhatian adalah terdapat daerah di bagian tenggara waduk  yang memiliki kelompok

ikan  yang  memiliki  panjang  lebih  dari  20  cm.  Hal  ini  dapat  diduga  daerah  tersebut

merupakan habitat yang sesuai untuk ikan sebagai tempat untuk memijah.
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Gambar 4.3.5. Sebaran spasial ikan berdasarkan dugaan panjang (Total  
                   Length) di Waduk Gajah Mungkur

Perhitungan biomass ikan dari hasil survey akustik dilakukan dengan menggunakan

pendekatan  ikan  baung  sebagai  spesies  utama.  Hal  ini  dilatar  belakangi  bahwa  hasil

tangkapan dominan dan pengamatan langsung selama kegiatan pengambilan data bahwa ikan

baung banyak ditemui di waduk Gajah Mungkur. Nilai biomass yang dihitung merupakan

nilai rata-rata densitas area pada setiap leg yang dikalikan dengan faktor pemberat dari hasil

konversi panjang-berat ikan baung. Hasil perhitungan rata-rata densitas ikan (kg/ha) untuk

setiap leg di waduk gajah mungkur seperti terlihat pada Grafik 4.3.6.

Nilai  densitas  ikan  secara  umum di  waduk  Gajah  Mungkur  berada  pada  kisaran

dibawah 100 kg/ha dengan nilai  terendah sebesar 10 kg/ha pada leg 39.  Sedangkan nilai

tertinggi terdapat pada leg 11 dengan nilai densitas mencapai 540  kg/ha. Rata-rata densitas

ikan di waduk Gajah Mungkur sebesar 114 kg/ha. 
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Grafik  4.3.6. Biomass Ikan di Waduk Gajah Mungkur

2. Stok Ikan di Waduk Kedung Ombo

a). Target Strength Ikan 
Jumlah target ikan yang terdeteksi di pada saat pengambilan data sebanyak 11.300

ekor yang dibagi ke dalam 10 kelas interval target strength. Jumlah tertinggi pada kisaran -57

s.d -54 dB dengan jumlah 4.300 ekor dan jumlah terendah 250 ekor pada kisaran -39 s.d -36

dB. Jumlah individu interval kelas -57 sampai -51 masing masing 38%, 22.9%, dan 12.5%

sedangkan  jumlah  individu  interval  kelas  -51  sampai  -48  dB  sebesar  7.9  %.  Sementara

jumlah individu pada interval -48 sampai -30 dB di bawah 5 % untuk setiap kelas intervalnya

(Gambar 4.3.7)  

Grafik 4.3.7. Distribusi frekuensi target strength ikan tiap inverval kelas
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Distribusi spasial ikan yang terdeteksi pada survey akustik di Waduk Kedung 

Ombo diperoleh hasil dari 23 transect point, jumlah ikan yang terdeteksi berkisar antara 200 -

1.200 ekor. Ikan yang terdeteksi dengan jumlah kurang dari 200 ekor pada setiap leg  terdapat

di bagian sisi barat daya dan timur waduk. Jumlah ikan yang dengan kisaran 200 – 600 ekor

terdapat  merata  di  bagian  tengah  dan  barat   waduk,  sedangkan  jumlah  ikan  yang  tinggi

terdapat  di  bagian  tenggara waduk dengan jumlah lebih dari  1.00 ekor.     Jumlah ikan

dengan   kisaran  600 – 800 ekor 

mendominasi area waduk Kedung Ombo di bagian utara dan hanya sedikit terdapat di bagian

selatan waduk (Gambar 9).

Seperti pada lokasi di Waduk Gajah Mungkur, di waduk Kedung Ombo terdapat pula

kegiatan  budidaya  keramba  jaring  apung yang  terdapat  di  bagian  tengah waduk.  Namun

karena kedalaman waduk yang mencapai 30 – 40 meter pada lokasi budidaya tersebut maka

jumlah ikan  yang terdeteksi  pada  survey akustik  tidak  memberikan nilai  yang signifikan

secara keseluruhan.

Gambar 4.3.8. Distribusi Spasial Ikan yang terdeteksi di Waduk Kedung Ombo

b). Densitas Area
Densitas area ikan di Waduk Kedung Ombo diperoleh nilai densitas yang tinggi pada

hampir seluruh bagian waduk. Sebaran spasial densitas dengan kisaran 1.000 – 1.200 ekor/ha
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terdapat di bagian barat dan selatan waduk. Densitas area ikan dengan kisaran 800 – 1.000

ekor/ha terdapat di bagian barat daya, selatan dan tengah 

waduk sedangkan densitas area ikan dengan nilai kurang dari 600 ekor/ha terdapat dibagian

utara waduk. 

Pasokan air yang masuk ke dalam Waduk Kedung Ombo terdapat di bagian barat dan

selatan waduk, sehingga dapat  dijelaskan    bahwa densitas area ikan pada 

daerah tersebut tinggi karena ikan yang berasal dari sungai akan tinggal dan berkembang biak

pada  daerah  di  bagian  waduk  tersebut.  Daerah  inlet waduk  Kedung  Ombo  pada  saat

pengambilan data memiliki kedalaman berkisar antara 1 – 5 meter sehingga densitas area di

bagian barat dan selatan waduk akan terdeteksi tinggi pada saat pengambilan data akustik,

sedangkan  pada  bagian  utara  yang merupakan  outlet  waduk,  kedalaman perairan  tercatat

sampai 30 – 40 meter sehingga ikan akan cenderung lebih menyebar dan terdeteksi lebih

rendah dibandingkan daerah waduk yang memiliki kedalaman yang dangkal.

Daerah di sebelah timur waduk tercatat memiliki densitas area yang kurang dari 400

ekor/ha.  Hasil  pengamatan  di  lapangan  pada  daerah  tersebut  terdapat  kegiatan  budidaya

keramba jaring apung, sehingga nilai densitas yang tercatat didominasi dari usaha budidaya

tersebut. Dengan kata lain dapat diduga bahwa bagian timur waduk kedung ombo ikan yang

terdapat secara alami (bebas) sangat sedikit dapat diasumsikan bahwa daerah tersebut bukan

merupakan habitat yang paling sesuai untuk ikan berkembang biak.

Gambar 4.3.9. Densitas Area (ind/ha) ikan di Waduk Kedung Ombo
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c). Densitas Volume

Densitas volume ikan sangat dipengaruhi oleh topografi kedalaman peairan.  Densitas

volume ikan kurang dari 100 ekor/1000m3 mendominasi pada bagian tengah dan utara waduk

kedung ombo. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada daerah tersebut kedalaman perairan lebih

dari 20 meter sehingga ikan yang menyebar pada setiap strata kedalaman. Pengambilan data

akustik yang dilakukan pada siang hari menunjukkkan ikan banyak terdapat pada kedalaman

sampai  15  meter  karena  pada  waktu  tersebut  cahaya  matahari  akan  menstimulasi  proses

fotosintesis organisme sehingga kelimpahan fitoplankton yang merupakan sumber hara utama

ikan banyak terdapat di kedalaman tersebut. Selain itu pada siang hari kandungan oksigen

terlarut lebih tinggi terdapat di permukaan.

Densitas volume ikan lebih dari 100 ekor/1000m3 terdapat di bagian inlet waduk yaitu

dibagian  barat  dan  selatan  waduk dimana nilai  densitas  volume yang tinggi  berada  pada

daerah  di  dekat  inlet dengan kedalaman kurang sekitar  5  meter  dan  akan menurun  nilai

densitasnya sejalan dengan semakin bertambahnya kedalaman perairan .

Nilai densitas volume tertinggi terdapat di bagian selatan waduk dengan kisaran nilai

densitas  lebih  dari  500 ekor/1000m3.   Pengamatan  di  lapangan selama pengambilan  data

akustik pada daerah tersebut banyak terdapat alat tangkap ikan, dengan kedalaman perairan

kurang dari 5 meter dan kontur sisi waduk yang sempit. Hal ini menunjukkan bahwa pada

daerah tersebut ikan cenderung akan terkonsentrasi  pada satu area karena kontur perairan

yang sempit dengan kedalamn yang dangkal, selain itu data diduga bahwa jumlah ikan yang

masuk dari inlet sungai dibagian selatan lebih besar dari inlet  sungai di bagian barat waduk

Kedung Ombo.
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Gambar 4.3.10. Densitas Volume (ind/1000 m3) ikan di Waduk Kedung Ombo

d). Biomass Ikan

Dugaan panjang ikan dari hasil akuisi data akustik di waduk Kedung Ombo diperoleh

sebaran spasial ikan berkisar antara 5 – 50 cm. Panjang ikan 5 – 15 cm banyak ditemukan di

bagian barat dan selatan waduk yang merupakan inlet. Sedangkan di bagian tengah ikan yang

terdeteksi lebih besar dengan dimana kelompok ikan dengan ukuran lebih dari 45 cm terdapat

di bagian tengah waduk dengan kedalaman sekitar 30 – 40 m. Di bagian timur dan utara

waduk kelompok panjang ikan yang terdeteksi menunjukkan bahwa faktor kedalaman bukan

merupakan faktor yang signifikan sebagai indikator penanda bahwa daerah tersebut terdapat

ikan dengan ukuran yang besar.

Panjang ikan dengan ukuran 15 – 35 cm banyak terdapat di bagian timur waduk. Hal

ini menunjukkan bahwa ikan yang tedapat di waduk Kedung Ombo memiliki kelompok umur

yang relatif sama. Dengan kata lain dapat dijadikan indikator  bahwa aktivitas  penangkapan

ikan      di waduk   Kedung  Ombo      tidak 

mempengaruhi  secara  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ikan  di  daerah  tengah  waduk.

Pengamatan di lapangan aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dijumpai lebih sedikit bila

dibandingkan dengan aktivitas penangkapan ikan di waduk Gajah 

Mungkur.
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Gambar 4.3.11. Sebaran spasial ikan berdasarkan dugaan panjang (Total   
                     Length) di Waduk Kedung Ombo

Pendugaan  biomass  ikan  di  waduk  kedung  ombo  dapat  terlihat  pada  Gambar  16

dimana pada setiap leg akustik nilai densitas yang tercatat menunjukkan nilai lebih dari 100

kg/ha.  Nilai  densitas  tertinggi  tercatat  pada  leg  15  sebesar  330 kg/ha  dan  nilai  densitas

terkecil terdapat pada leg 14 sebesar 60 kg/ha. Rata-rata nilai densitas ikan di waduk kedung

ombo pada sebesar 170 kg/ha.

Secara umum nilai densitas ikan di waduk Gajah Mungkur hampir merata di seluruh

bagian  waduk.  Densitas  di  bagian  inlet barat  yang  diwakili  oleh  leg  5-7  memiliki  nilai

densitas yang hampir sama dengan densitas di bagian inlet selatan yang diwakili oleh leg 21

– 23. Sedangkan nilai densitas yang tinggi di bagian tengah  diwakili oleh leg 1-4 dan 10 –

12 serta  leg 15 -17 yang   terdapat     kegiatan budidaya keramba jaring apung.   Hasil

pengamatan dilapangan di waduk Kedung Ombo tidak terdapat daerah yang dijadikan daerah

suaka/konservasi ikan sehingga nilai densitas yang tinggi terutama di bagian timur waduk

yang diwakili oleh leg 9-10 hanya berasal dari deteksi ikan yang berada di alam dan densitas

pada ikan yang berada di keramba jaring apung saja.
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Grafik 4.3.12. Biomass Ikan di Waduk Kedung Ombo

Biomas ikan rata rata antara waduk Gajah Mungkur dan Kedung Ombo yaitu: (114

kg/ha + 170 kg/ha) : 2 = 142 kg/ha.

4.3.4.Komposisi Hasil Tangkapan Berdasarkan Musim di Waduk Gajah Mungkur

Musim Kemarau Musim Penghujan Rata-rata

( %)Jenis ikan % Jenis Ikan %

Nila (Chilids)        

Jambal Sius (Cat-fish)

Tawes  (Minows)        

Sogo    (Cat-fish)            

Lukas (Barb)

40, 3 

28, 8

24, 75

5, 15

1

Nila (Chilids)

Jambal (cat-fish)

Tawes (Minows) 

Sogo (cat-fish)

 

42, 03

37, 27 

20, 57

0, 12 

41,16

33,03

22,70

  2,61

  0,5

Komposisi berdasarkan kelompok ikan: Chilids= 41 %, Cat-fish= 35,64 %, Minows= 22,7 %,

Barbs =  0,5 %.

TABEL 4.3.5. PERKIRAAN PRODUKSI HASIL TANGKAPAN IKAN DI WADUK
KAB SRAGEN  

Triwulan
Patin

(Cat-Fish)
Tawes

(Minows)
Karper
(Barb)

Nila Merah
(Chilids)

Mujahir
(Chilids)

Kutuk
(Snake head) Ikan Lain Total
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TWT I 21.656 19 71.118 149.205 61.010 16.152 37.652 356.812

 TWT II 21.662 13.161 97.218 174.578 61.085 16.173 12.567 396.444

 TWT III 21.884 13.540 98.540 188.708 61.649 11.323 10.642 406.286

 TWT IV 21.787 10.950 111.250 187.874 61.437 16.266 11.648 421.212

 TOTAL 86.988 37.671 378.126 700.366 245.181 59.915 72.508 1.580.754

PERSEN 5,5 % 2,4 % 23,9 % 44,3 % 15,5 % 3,8 % 4,6 % 100 %

Persentase per kelompok ikan: Cat-fish = 5,5 %, Minows = 2,4 %, Barbs = 23,9 %,  Chilids =
59,8 %,  Lian (Kutuk, Betutu)= 8,4 %.

Tabel. 4.3.6.Komposisi Hasil Tangkapan Waduk Gajah Mungkur dan Kedung Ombo

Kedung Omobo Gajah Mungkur Rata-rata

( %)Jenis ikan % Jenis Ikan %

Nila (Chilids)        

Ikan berkumis (Cat-fish)

Tawes  (Minows)        

Karper (Barb)

Betutu

59,8

5,5

2,4

23,9

8,4

Nila (Chilids)

Ikan berkumis (cat-fish)

Tawes (Minows) 

Karper (Barb)

 

41,16

35,64

22,70

0,5 

0

50,48

20,57

12,55

12,2

4,2

Biomas  ikan rata rata waduk berdasarkan kelompok ikan:

 Chilids  (Nila-nilaan)= 50,48 % x  142 kg/ ha = 71,68 kg/ha.
 Cat-fish (Ikan berkumis)=  20,57 % x 142 kg/ha = 29,21 kg/ha
 Minows (Ikan tawes tawesan) = 12,55 % x 142 kg/ha = 17,82 kg/ha
 Barbs ( Karper karperan) =  12,2 % x 142 kg/ha = 17,32 kg/ha.
 Betutu = 4,2 % x 142 kg/ha= 5,97 kg/ha
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Dalam Bapenas tahun 2013 menyatakan bahwa luas selurus waduk di KPP-PUD 434 Jawa 

Tegah adalah 23.000 ha. Dengan dekimian Biomas  ikan di seluruh waduk pada KPP-PUD 434 

Jawa Tengah berdasarkan kelompok ikan adalah 142 kg /ha x 23.000 ha = 3.266 ton terdiri dari

 Chilids  (Nila-nilaan)= 71,68 kg/ha x 23.000 ha = 1648,64 ton
 Cat-fish (Ikan berkumis)= 29,21 kg/ha x 23.000 ha = 671,83 ton
 Minows (Ikan tawes tawesan) = 17,82 kg/ha x 23.000 ha = 409,86 ton
 Barbs ( Karper karperan) =  17,32 kg/ha.x 23.000 ha = 398,36 ton
 Betutu  5,97 kg/ha x 23.000 ha = 131, 31 ton.
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4.4. Dinamika Populasi.

A. Dinamika Ppulasi Beberapa Jenis Ikan di Waduk

1). Parameter Dinamika Populasi Beberapa Jenis Ikan di Waduk Gajah Mungkur

Tabel 4.4.1.A. Beberapa parameter populasi ikan Patin (Pangasius  hypophthalmus), 
               Tawes   (Barbodes gonionotus), dan Nila (Oreochromis nilotica) di 
               waduk Gajah  Mungkur Wonogiri, Jawa Tengah.

Jenis Ikan L∞
(cm)

K M Z F E

Patin Jambal
(Pangasius  hypophthalmus)

108 0,35 0,633 3,104 2,471 0,78

Tawes (Barbodes gonionotus) 42 0,3 0,745 1,952 1,207 0,62
Nila (Oreochromis nilotica) 40 0,48 1,027 2,223 1,196 0,54

Terlihat dari Tabel 4.4.1.A, diatas mortalitas karena penangkapan ikan Patin, Tawes dan

Nila di waduk Gajah Mungkur lebih besar daripada mortalitas alami dan laju penangkapan sudah

over fishing, melebihi laju penangkapan optimum E=0,5 (Gulland dalam Pauly, 1984). 

Patin Jambal (Pangasius  hypophthalmus) 

Panjang infinitive L∞ = 108 cm, k = 0.35.temperatur rata-rata 28.5  oC. Mortalitas alami

(M) = 0.633, mortalitas karena aktivitas penangkapan ikan (F) = 2,471, mortalitas total (Z) =

3,104.  Laju eksploitasi (E) = 0,78. t0 = -0,332399, Laju pertumbuhan Lt = 108 (1-e  -0.35 (t-t0)).

Ukuran panjang (cm) ikan contoh yang didapatkan berkisar antara 22 – 98 cm. Jumlah sampel

(n) yang diambil untuk dianalisis 1390 ekor.  Ukuran ikan Patin terpanjang selama penelitian

didapatkan pada bulan Februari sebanyak 7 ekor yaitu : 91 cm (1 ekor), 93 cm (2 ekor), 96 cm

(3 ekor), dan 98 cm (1 ekor),dan Maret 91 cm sebanyak 1 ekor. Terlihat pada  Grafik 4.4.1.A,

memperlihatkan sebaran ukuran panjang dan pertumbuhan ikan Patin .
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Grafik 4.4.1.A  Sebaran frekuensi ukuran panjang dan pertumbuhan Ikan Patin   
                       di waduk  Gajah  Mungkur Wonogiri.

Dengan persamaan Von Bertalanffy didapatkan panjang maksimal ikan Patin (L∞) = 108 

cm pada umur lebih dari 11 tahun dan kecepatan pertumbuhan (k) =0,38.

                     Grafik 4.4.2.A. Pertumbuhan Ikan Patin di Waduk Wonogiri.  
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  Tabel  4.4.2.A. Umur (tahun) dan Panjang Total (cm) Ikan Patin di Waduk 
                 Wonogiri             

Umur (tahun) Panjang (cm) Umur (tahun) Panjang (cm)
0.5 29.3 6 98.3
1 42.9 6.6 100.2

1.5 54.2 7 101.3
2 63.5 7.5 102.5

2.5 71.2 8 103.4
3 77.6 8.5 104.2

3.5 82.8 9 104.9
4 87.2 9.5 105.4

4.5 90.8 10 105.9
5 93.8 10.5 106.2

5.5 96.2 11 106.5

Bila dihubungkan dengan pola pertumbuhan diatas (Grafik 4.4.2.A dan Tabel  4.4.2.A),

maka populasi terbesar ikan Patin yang tertangkap sebagian besar dalam kelas ukuran 55- 75 cm

diduga berumur 1,5 hingga 2,5 tahun.  Ukuran terpanjang ikan Patin yang tertangkap sebesar 98

cm diduga berumur 6 tahun dan ikan yang berukuran lebih besar atau 90 cm hanya ditemukan 8

ekor.  Ukuran populasi tersebut sudah perlu diperhatikan untuk menjaga populasi ikan Patin di

perairan tersebut supaya berada dalam kondisi seimbang.  

                

Grafik 4.4.3.A.  Mortalitas Ikan Patin di Waduk Wonogiri.
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Dengan paket program Elefan II di dapatkan nilai parameter mortalitas total (Z) = 3,104

(Grafik 4.4.3.A.) dengan asumsi temperature di perairan waduk Gajah Mungkur rata rata 28,5 oC,

mortalitas alami (M) = 0,633.  Mortalitas penangkapan (F) = 2,471, dan laju penangkapan (E) =

0,78.  Laju penangkapan ikan Patin termasuk over fishing kegiatan penangkapannya tidak dapat

ditingkatkan lagi karena nilainya sudah diatas laju penangkapan optimum E=0,5 (Gulland dalam

Pauly, 1984). Tingginya laju eksploitasi  ikan Patin disebabkan ikan ini  termasuk dominan di

waduk  Wonogiri,  berukuran  besar  dan  bernilai  ekonomis  penting.  Hal  ini  menyebabkan

mortalitas penangkapan lebih besar dari mortalitas alami. 

                                                           
Ikan Tawes (Barbodes gonionotus) 

Panjang infinitive (L∞) = 42 cm, k = 0.30 .temperatur rata-rata 28.5 oC. Mortalitas alami (M)

= 0.745, mortalitas karena aktivitas penangkapan ikan (F) = 1,207, mortalitas total (Z) = 1,952.

Laju eksploitasi (E) = 0,618, t0 = -0,505627, Laju pertumbuhan Lt = 42 (1-e  -0.30 (t-t0)). Ukuran

panjang (cm) ikan contoh yang didapatkan berkisar antara 8,0 – 35 cm. Jumlah sampel (n) yang

diambil untuk dianalisis 3881 ekor.  Ukuran ikan Tawes terpanjang selama penelitian didapatkan

pada bulan Agustus sebanyak 4 ekor yaitu : 33 cm (1 ekor), 34 cm (2 ekor), 35 cm (1 ekor), dan

pada bulan September sebanyak 6 ekor yaitu : 33 cm (4 ekor), 34 cm (1 ekor), dan 35 cm (1

ekor).  Grafik 11, memperlihatkan sebaran ukuran panjang dan pertumbuhan ikan Tawes dalam

tahun 2010.
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Grafik 4.4.4.A  Sebaran frekuensi ukuran panjang dan pertumbuhan Ikan
Tawes di waduk  Gajah Mungkur Wonogiri.

Dengan persamaan Von Bertalanffy didapatkan panjang maksimal ikan Tawes (L∞) = 42 

cm pada umur lebih dari 7 tahun dan kecepatan pertumbuhan 

(k) = 0,30.

            Grafik 4.4.5.A. Pertumbuhan Ikan Tawes di Waduk Wonogiri
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Tabel 4.4.3.A. Umur (tahun) dan Panjang Total (cm) Ikan Tawes di Waduk
Wonogiri

Umur (tahun) Panjang (cm) Umur (tahun) Panjang (cm)
0 5.9 3.25 28.4

0.1 7.0 3.5 29.4
0.15 7.5 3.75 30.3
0.25 8.5 4 31.1
0.5 10.9 4.25 31.9
0.75 13.2 4.5 32.6

1 15.3 4.75 33.3
1.25 17.2 5 33.9
1.5 19.0 5.25 34.5
1.75 20.7 5.5 35.1

2 22.2 5.75 35.6
2.25 23.6 6 36.0
2.5 25.0 6.25 36.5
2.75 26.2 6.5 36.9

3 27.3 6.75 37.2

Bila dihubungkan dengan pola pertumbuhan diatas (Grafik 4.4.5.A dan Tabel 4.4.3.A),

maka populasi terbesar ikan Tawes yang tertangkap menyebar dalam tiap kelas ukuran diduga

berumur kurang dari 3,5 tahun.  Ukuran terpanjang ikan Tawes yang tertangkap sebesar 35 cm

diduga berumur 5 tahun dan ikan yang berukuran lebih besar atau 33 cm hanya ditemukan 50

ekor dari total.  Jika ukuran populasi tersebut dapat dianggap sebagai suatu yang bersifat umum,

maka populasi ikan Tawes di perairan tersebut masih berada dalam kondisi masih wajar. 
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Grafik 4.4.6.A. Mortalitas Ikan Tawes di Waduk Wonogiri.

Namun jika dilihat dari laju penangkapan (E) = 0,62, maka laju penangkapan ikan Tawes

sudah termasuk over fishing.  Kegiatan penangkapan ikan Tawes tidak dapat ditingkatkan lagi.

Populasi ikan tersebut sudah perlu diperhatikan supaya tidak terganggu perkembangbiakannya.

Tingginya laju eksploitasi ikan Tawes di waduk Wonogiri disebabkan ikan ini termasuk dominan,

berukuran  besar  dan  bernilai  ekonomis  penting.  Hal  ini  menyebabkan  mortalitas

penangkapannya lebih besar dari mortalitas alami.  Dengan paket program Elefan II di dapatkan

nilai  parameter  mortalitas  total  (Z)  =  1,952  (Grafik  4.4.6.A)  dengan  asumsi  temperature  di

perairan  waduk  Wonogiri  rata  rata  28,5  oC,  mortalitas  alami  (M)  =  0,745.  Mortalitas

penangkapan (F) = 1,207. 

Nila (Oreochromis nilotica)

Panjang infinitive L∞ = 40 cm, k = 0.48. temperatur rata-rata 28.5 oC. Mortalitas alami

(M) = 1,027, mortalitas karena aktivitas penangkapan ikan (F) = 1,196, mortalitas total (Z) =

2,223.  Laju eksploitasi (E) = 0,54. t0 = -0,314619.  Laju pertumbuhan Lt = 40 (1-e  -0.48 (t-t0)).

Ukuran ikan  contoh yang didapatkan berkisar  antara  5,0  – 40  cm.  Jumlah sampel  (n)  yang
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diambil untuk dianalisis 4161 ekor.  Ukuran ikan Nila terpanjang selama penelitian didapatkan

pada bulan Mei yaitu: 38 – 40 cm (4 ekor), bulan Juni 38 – 40 cm (4 ekor), dan bulan Juli 38 –

40 sebanyak 9 ekor. Gambar 4.4.7.A. memperlihatkan sebaran ukuran panjang dan pertumbuhan

ikan Nila dalam tahun 2010.

     

 

   Grafik 4.4.7.A.  Sebaran frekuensi ukuran panjang dan pertumbuhan Ikan Nila
                        di waduk  Gajah Mungkur Wonogiri

Dengan persamaan Von Bertalanffy diduga panjang maksimal ikan Nila (L∞) = 40 cm

sudah berumur lebih dari 10 tahun dan kecepatan pertumbuhan (k) = 0,48.  Pola pertumbuhan

ikan Nila tertera pada Grafik 4.4.8.A.
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Grafik 4.4.8.A.  Pertumbuhan Ikan Nila di Waduk Wonogiri

 

 Tabel  4.4.4.A. Umur (tahun) dan Panjang Total (cm) Ikan Nila di Waduk      
                    Wonogiri

Umur (tahun) Panjang (cm) Umur (tahun) Panjang (cm)
0.5 11.1 6.5 37.4
1 16.4 7 37.9

1.5 20.6 7.5 38.2
2 24.2 8 38.6

2.5 27.0 8.5 38.8
3 29.4 9 39.0

3.5 31.3 9.5 39.2
4 32.9 10 39.4

4.5 34.2 11 39.57
5 35.2 11.5 39.65

5.5 36.1 12 39.71
6 36.8

Bila dihubungkan dengan pola pertumbuhan diatas (Grafik4.4.8.A dan Tabel  4.4.4.A),

populasi ikan menyebar dalam tiap kelas ukuran dan populasi terbesar ikan Nila yang sering

tertangkap berukuran kurang dari 20 cm dan  diduga berumur kurang dari 1,5 tahun.  Ukuran
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terpanjang ikan Nila  yang tertangkap sebesar  35 cm diduga berumur 5 tahun dan ikan yang

berukuran lebih besar atau 33 cm hanya ditemukan 50 ekor dari total.  

                  

Grafik 4.4.9.A.  Mortalitas Ikan Nila di Waduk Wonogiri.

Dengan paket program Elefan II di dapatkan nilai parameter mortalitas total (Z) = 2,223

dengan  asumsi  temperature  di  perairan  waduk  Wonogiri  rata  rata  28,5  oC (Grafik  4.4.9.A).

Mortalitas penangkapan    (F = 1,196) lebih    besar        daripada  mortalitas alami (M=1,027).

Laju penangkapan (E) = 0,54 berarti laju penangkapan ikan Nila masih tergolong seimbang dari

laju penangkapan optimum E=0,5 (Gulland dalam Pauly, 1984).  Mortalitas penangkapan lebih

besar  dari  mortalitas  alami,  dan  laju  tangkapan  mencapai  laju  tangkapan  optimum,  namun

populasinya di waduk masih dominan.  Hal ini karena ikan Nila termasuk ikan yang mempunyai

toleransi yang kuat beradaptasi terhadap perubahan kualitas lingkungan, dan mudah berkembang

biak sepanjang waktu (Pullin, 1996).    

                      

2). Parameter Dinamika Populasi Beberapa Jenis Ikan di Waduk Kedung Ombo
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Tabel 4.4.5.A.  Parameter populasi ikan Betutu (Oxyeleotris marmorata),  ikan  Nila  
                (Oreochromis niloticus) dan Tawes (Barbodes gonionotus) di waduk 
                Kedung Ombo Jawa Tengah.

Jenis Ikan

Parameter

Pertumbuhan

Parameter Mortalitas

L∞ (cm) K Z M F E

Betutu (Oxyeleotris marmorata) 27 0,5 2,53 1,16 1,37 0,54
Tawes (Barbodes gonionotus) 10.50 0,61 2,09 1,74 0,35 0,17
Nila (Oreochromis nilotica) 15 1,3 5,21 2,76 2,45 0,47

Pada  Tabel  4.4.5.A terlihat  bahwa mortalitas  total  (Z)  cukup tinggi,  mortalitas  alami

cukup tinggi  melebihi mirtalitas penangkapan, karena waduk kedung ombo sering terjadi UP-

Welling.   Tingkat eksploitasi (E) laju penangkapan ikan betutu E=0,54, ikan tawes E=0,17,  dan

ikan nila E = 0,47,  laju penangkapan yang optimum apa bila  E=0,5, bila diatas 0,5 merupakan

indikasi over fishing (Gulland dalam Pauly, 1984). 

Ikan Betutu (Oxyeleotris marmorata).

Panjang  infinitive  (L∞)=27 cm,  K=0.5, temperatur  rata-rata  28  oC.  Mortalitas  alami

(M)=1,16,  mortalitas karena aktivitas penangkapan ikan (F) =  1,37, mortalitas total (Z)=2,5.

Laju eksploitasi (E)=0,54. Ukuran panjang (cm) ikan  contoh yang didapatkan berkisar antara 6–

26 cm. Jumlah sampel (n) yang diambil untuk dianalisis 400 ekor. Ukuran ikan betutu terpanjang

selama penelitian didapatkan pada bulan April, Juli dan Oktober yaitu ukuran terpanjang 26 cm

(10 ekor) , 24 cm  (12 ekor), pada bulan April, ukuran 26 cm (11 ekor), 23 cm (12 ekor) bulan

Juli dan 27 cm  (18 ekor) 24 cm (20 ekor)  bulan Oktober. Selebihnya dengan ukuran 10-4 cm

(164 ekor) dan  20 cm (48 ekor). Percepatan pertumbuhan ikan betutu K=0,5 artinya kecepatan

yang baik dan melihat grafik ini ikan betutu masih dapat tertangkap dengan ukuran lebih besar

lagi.  Pada (Grafik  4.4.10.A), memperlihatkan kurva sebaran ukuran panjang dan pertumbuhan

ikan betutu . 
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Grafik 4.4.10.A.    Sebaran frekuensi ukuran panjang dan pertumbuhan ikan
Betutu  Oxyeleotris marmorata) di waduk  Kedung Ombo.

Gambar 4.4.11. Mortalitas Alami (M) Ikan Betutu di Waduk Kedung Ombo
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           Grafik 4.4.12.A. Mortalitas ikan Betutu (Oxyeleotris marmorata)  di waduk  Kedung 
Ombo.

    

Ikan Tawes (Barbodes gonionotus) 

Panjang infinitive L∞ = 10,5 cm, K = 0,610. temperatur rata-rata 28.5 oC. Mortalitas alami

(M) = 1,74, mortalitas karena aktivitas penangkapan ikan (F) = 2,47, mortalitas total (Z) = 2,09.

Laju eksploitasi (E) = 0,17. Ukuran panjang (cm) ikan contoh yang didapatkan berkisar antara

12–26 cm. Jumlah sampel  (n)  yang diambil  untuk dianalisis  380 ekor.  Ukuran ikan Tawes

terpanjang selama penelitian didapatkan pada bulan Juni sebanyak 9 ekor ukuran  26 cm, 20 cm

(8 ekor),  Pada bulan Agustus ukuran  25 cm (12) dan September ukuran  25 cm (19 ekor).

Percepatan pertumbuhan ikan Tawes K=0,610 artinya kecepatan yang baik dan melihat grafik ini

ikan tawes  masih bisa untuk lebih besar dan akan dapat tertangkap dengan ukuran lebih besar

lagi.  

          
Menggunakan  persamaan  Von  Bertalanffy  didapatkan  panjang  maksimal  ikan  Tawes

(L∞) = 10.50 cm dengan  kecepatan pertumbuhan (K) = 0,61.  Dengan  paket  program

Elefan  II  di  dapatkan  nilai  parameter  mortalitas  total  (Z)  =  2,09  (Grafik  4.4.13.A)  dengan

ketentuan temperature di Kedung Ombo rata rata 28,5 oC, mortalitas alami (M) =1,74. Mortalitas
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penangkapan (F) = 0,35, dan laju penangkapan (E) = 0,17. Laju penangkapan ikan Tawes  belum

maksimal karena masih rendah yaitu dengan nilai tangkapan  (E) = 0,17   berarti  masih berada

dibawah Tingkat  optimum E=0,5 (Gulland  dalam Pauly, 1984).   Tidak terjadi  lebih  tangkap

(over fishing) pada saat ini dan usaha penangkapan ikan dapat diteruskan. 

           Grafik 4.4.13.A. Mortalitas Tawes (Barbodes gonionotus) di waduk Kedung Ombo.

Laju penangkapan ikan Tawes masih dapat diteruskan karena belum lebih tangkap (over

fishing).   Populasi  ikan  tawes  masih  dominan  sehingga  nelayan  dapat  meneruskan  usaha

penangkapan  ikan  akan  tetapi  harus  diwaspadai  agar  tetap  terjaga  dari  kelebihan  tangkap.

Dengan  paket  program Elefan  II  di  dapatkan  nilai  parameter  mortalitas  total  (Z)=2,09  dan

mortalitas alami (M) pada (Grafik  4.4.12.A). Hal ini menyebabkan mortalitas penangkapannya

(F) = 0,35 lebih kecil dari mortalitas alami (M) = 1,74, terjadi disebabkan ikan tawes banyak

berukuran  kecil  tertangkap  sehingga  kematian  pada  saat  aktivitas  penangkapan  harus  dijaga

karena ikan akan dijual dalam kondisi segar.  Mortalitas alami sering terjadi akibat terjadinya

upp-welling sehingga ikan ikan banyak yang mati dalam jumlah besar dan ini terjadi biasanya

setelah datangnya hujan.  

                                
 Nila (Oreochromis nilotica)

Pada (Grafik 4.4.14.A)  memperlihatkan sebaran ukuran panjang dan pertumbuhan ikan

Nila. Hasil  penelitan  menunjukkan  kurva  pertumbuhan  Von  Bertalanffy  ikan  Nila  panjang

infinitive L∞=15 cm, K=1,3, temperatur rata-rata 28.5oC. Mortalitas alami (M)=2,76, mortalitas
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karena aktivitas penangkapan ikan (F) = 2,45, mortalitas total (Z) = 5,21  Laju eksploitasi (E)=

0,47.  Ukuran ikan contoh yang didapatkan berkisar antara 5,0–28 cm. Jumlah sampel (n) yang

diambil untuk dianalisis 1141 ekor.  Ukuran ikan Nila terpanjang selama penelitian didapatkan

pada bulan Maret, May, Juni, Agustus, September dan Nopemeber  yaitu: 22–28 cm (20 ekor),

selebihnya berukuran sekitar 10-26 cm. Ukuran ikan hampir merata setiap bulannya pada tahun

2010. Percepatan tumbuh K=1,3 berati percepatan tumbuh sangat tinggi akibatnya ikan hampir

tertangkap dalam jumlah yang sama dan ukuran panjang yang hampir bertingkat. Selain itu bila

dilihat  (Grafik 4.4.14.A) bahwa ukuran ikan nila akan lebih besar lagi karena masih belum

maksimal dan hasil tangkapan yang berukuran besar masih dapat ditemui. 

      Grafik 4.4.13.  Sebaran frekuensi ukuran panjang dan pertumbuhan 
                          Ikan  Nila (Oreochromis nilotica) di waduk Kedung Ombo.

Hasil  penelitian  menggunakan  analisa  persamaan  Von  Bertalanffy  diduga  panjang

maksimal ikan Nila (L∞) = 15 cm, (K) = 1,3. Dengan paket program Elefan II di dapatkan nilai

parameter  mortalitas total  (Z)  = 5,21 dengan asumsi  temperature di  perairan waduk Kedung
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Ombo  rata-rata 28,5 oC, (Grafik 4.4.14.A). Mortalitas penangkapan  (F)= 2,45 lebih kecil dari

pada mortalitas alami (M= 2,76).  Mortalitas alami (M) lebih besar dari  (F) dapat di karenakan

hasil  tangkapan  diwaduk  pada  waktu  penangkapan  sangat  dijaga  jangan  banyak  yang  mati

mengingat ikan Nila adalah ikan ekonomis penting dan untuk dijual dalam kondisi segar. Bila

terjadi tingkat mortalitas (M) lebih tinggi dari (F) karena sering terjadi up-welling yang biasa

terjadi diwaduk yang dalam seperti Kedung Ombo. 

Laju penangkapan ikan nila adalah (E) = 0,47 berarti laju penangkapan ikan Nila masih

tergolong seimbang dari laju penangkapan optimum E=0,5 (Gulland dalam Pauly, 1984). Artinya

penangkapan ikan nila masih bisa diteruskan dan tidak terjadi over fishing. Akan tetapi tetap

harus dijaga kelestariannya penangkapan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan sehingga

populasi ikan nila tetap terjaga.  Mortalitas penangkapan lebih kecil dari mortalitas alami, dan

laju tangkapan mencapai laju tangkapan optimum E=0.47, namun populasinya di waduk masih

dominan.  Hal  ini  karena  ikan  Nila  termasuk  ikan  yang  mempunyai  toleransi  yang  kuat

beradaptasi terhadap perubahan kualitas lingkungan kecuali pasa saat terjadi up-welling itu biasa

terjadi sangat mendadak sehingga kotoran sisa makanan yang terpendam didasar waduk naik

kepermukaan.

Ikan  Nila  yang  sering  tertangkap  berukuran  kurang dari  20  cm dan   dengan  ukuran

panjang yang tertangkap sebesar 28 cm, ukuran yang berukuran lebih besar sekitar 33 cm jarang

tertangkap akan tetapi di waduk Kedung Ombo banyak ikan nila yang besar untuk dijual untuk

dikonsumsi adalah ikan nila dari karamba jaring apung (KJA). 

                  

    Grafik 4.4.15.A. Mortalitas Ikan Nila  (Oreochromis nilotica)
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                                  di waduk Kedung Ombo.
 

3). Nilai Potensi Lestari (M SY), Jumlah Tangkap Boleh (JBT) di Perairan Waduk

Persamaan MSY = 0,5. Z. Biomas, JBT = 80 %. MSY

 Chilids  (Nila-nilaan), MSY =0,5 x 2,2 x 1648,64 ton= 1830 ton. JBT = 80 % x 1830 ton =

1464 ton. Laju Penangkapan (E)= 0,54
 Cat-fish (Ikan berkumis), MSY= 0,5 x 3,1 x 671,83 ton = 1041,3 ton. JBT = 80 % x 1041,3=

833 ton.. Laju penangkapan ( E) = 0,78
 Minows (Ikan tawes tawesan), MSY = 0,5 x  1,95 x 409,86 ton=  399,61 ton. JBT= 80 % x

399,61 ton = 319,70. Laju Penangkapan = 0,62
 Barbs ( Karper karperan) =  17,32 kg/ha.x 23.000 ha = 398,36 ton
 Betutu, MSY =  0,5 x 2,5 x 131, 31 ton= 164 ton. JBT = 80 % x 164 ton = 131 ton

B. Dinamika Populasi Beberapa  Jenis Ikan di Perairan Sungai Bengawan Solo

Tabel 4.4.1.B. Beberapa parameter populasi ikan di Bengawan Solo.

Jenis Ikan L∞
Cm

K M Z F E

Jendil/Cat-Fish    64,5 0,88 1,3 2,8 1,5 0,54
Sapu-sapu 41,75 0,48 1,1 3,57 2,47 0,69
Tawes (Minows) 29,75 1,6 2,47 3,77 1,3 0,35
Karper (Barb) 30,5 0,34 0,89 2,53 1,64 0,6
Nila (Chilids) 32 0,58 1,22 2,87 1,65 0,57
Gabus (Snake head) 37,75 0,73 1,38 2,46 1,08 0,44
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a). Ikan Sapu sapu.

Gambar 4.4.1.B. Analisis ELEFAN I dengan FISAT II Ikan Sapu sapu.

Gambar 4.4.2.B. Analisis Mortalitas Alami (M) Ikan Sapu sapu
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Gambar 4.4.3.B. Analisis Mortalitas Total  (Z) Ikan Sapu sapu

b). Ikan Jendil

Gabar 4.4.4. B. Sebaran Ukuran Ikan Jendil di Bengawan Solo
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Gambar 4.4.5.B. Analisis ELEFAN I Ikan Jendil 

Gambar 4.4.6.B. Analisis Mortalitas Alami (M) Ikan Jendil
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Gambar 4.4.7.B. Analisis Mortalitas Total  (Z) Ikan Jendil

c). Ikan Tawes

Gambar 4.4.8.B. Data Sebaran Ikan Tawes
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Gambar 4.4.9. B. Analisis ELEFAN I Ikan Tawes

Gambar 4.4.10.B. Analisis Mortalitas Alami (M) Ikan Tawes
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Gambar 4.4.11.B. Analisis Mortalitas Total  (Z) Ikan Tawes

e). Ikan Nila

Gambar 4.4.12.B. Data Sebaran Ikan Nila di Bengawan Solo. 
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Gambar 4.4.13.  Analisis ELEFAN I Ikan Nila di Bengawan Solo

Gambar 4.4.14. B. Mortalitas Alami (M) Ikan Nila di Bengawan Solo
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Gambar 4.4.15. Mortalitas Total (Z) Ikan Nila di Bengawan Solo

f). Ikan Gabus

Gambar 4.4.16.B. Analisis ELEFAN I dengan FISAT II Ikan Gabus.
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Gambar 4.4.17. B. Mortalitas Alami (M) Ikan Gabus di Bengawan Solo

Gambar 4.4.18. B. Mortalitas Total (Z) Ikan Gabus di Bengawan Solo
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g). Ikan Bader (Barb)

Ga

Gambar 4.4.19. B. Sebaran Ukuran Ikan Bader di Bengawan Solo

Gambar 4.4.20.B. Analisis ELEFAN I dengan FISAT II Ikan Bader
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Gambar 4.4.21.B. Mortalitas Alami (M) Ikan Bader (Barbs) di Bengawan Solo
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Gambar 4.4.21.B. Mortalitas Total (Z) Ikan Bader (Barbs) di Bengawan Solo

Nilai Potensi Lestari (M SY), Jumlah Tangkap Boleh (JBT) di Perairan B. Solo

Persamaan MSY = 0,5. Z. Biomas, JBT = 80 %. MSY.

 Catfish, MSY = 0,5 x 2,8 x  17,9 ton = 25,06 ton. JBT= 80 % x 25,06= 12,53 ton
 Sapu sapu,, MSY = 0,5 x 3,57 x 80,8 ton = 144,23 ton. JBT= 80 % x 144,23 = 115,38 ton
 Nila, MSY = 0,5 x 2,87 x 21,6 ton = 31 ton. JBT = 80 % x 31 ton = 24,8 ton.
 Tawes, MSY = 0,5 x 3,78 x 76,69 ton = 144,94 ton. JBT = 80 % x 144,94 = 115,95 ton
 Gabus, MSY= 0,5 x 2,46 x 1,6 ton = 1,97 ton. JBT = 80 % x 1,97 = 1,57 ton
 Wader (Barb), MSY = 0,5 x 2,5 x 33 ton =  41,25 ton. JBT = 80 % x 41,25 ton = 33 ton
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4.5. Jenis dan Biologi Ikan

a). Jenis Ikan.

Tabel 4.5.1. Sebaran Jenis ikan di Bengawan Solo 
(Wonogiri- Sragen)

 
No Nama Lokal Species Keterangan

1 Bader/Tawes Barbodes gonionotus Terdapat di sepanjang 
sungai, terutama di 
Wonogiri (**)

2 Bader Cyclocheilichthys 
enoplos

Terdapat di sepanjang 
sungai, terutama di 
Wonogiri (**)

3 Bangbangan Barbodes 
schwanenfeldii

 Terdapat di sepanjang 
sungai, terutama di 
Wonogiri (*)

4 Belut/Welut Fluta alba Terdapat di sepaanjang
sungai (**)

5 Bendol Barbichthys laevis  Terdapat di 
sepaanjang sungai (*)

6 Betutu Oxyeleotris 
marmorata

Terdapat di Wonogiri 
(*)

7 Garingan Mystus nigriceps Terdapat di Wonogiri, 
Sukaharjo (*)

8 Jambal  Sius Pangasius 
hypohpthalmus

Banyak terdapat di 
waduk Gajah 
Mungkur, Wonogiri 
merupakan ikan 
tebaran (***)

9 Jendil Pangasius 
micronema

Terdapat di Sragen (*)

10 Karper Lumut Osteochilus schlegeli Terdapat di waduk 
Gajah Mungkur, 
Wonogiri (**)

11 Kutuk Channa striata Terdapat di sepanjang 
sungai (**)

12 Lalawak Barbodes balleroides Terdapat di waduk 
Gajah Mungkur, 
Wonogiri (*)

13 Lele Clarias batrachus Terdapat di sepanjang 
Sungai (**)

14 Lempik Parachela 
oxygastroides

Terdapat di sepaanjang
sungai (*)

15 Lingkasan/Lu
kas

Labiobarbus 
leptocheila

Terdapat di daerah 
Wonogiri, Sukoharjo 
(*)

16 Lumbet Kryptopterus Terdapat di perbatasan 
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cryptopterus sragen-Ngawi (*)
19 Mujair Oreochromis 

mossambicus
Terdapat di Waduk 
Gajah Mungkur (**)

20 Nila Oreochromis 
niloticus

Banyak terdapat di 
waduk Gajah mungkur
(***)

21 Nilem Osteochilus hasselti  Gajah Mungkur, 
Wonogiri, Sragen (**) 

22 Palung Hampala 
macrolepidota

Terdapat di waduk 
Gajah Mungkur, 
wonogiri (*)

23 Sapu-sapu Liposarcus pardalis Banyak terdapat di 
daerah Solo-  Sragen 
(***)  

24 Sogo/Tagih Mystus nemurus Di waduk Gajah 
Mungkur,   Sukoharjo 
(**) 

25 Wader Rasbora lateristriata Terdapat di sepanjang 
sungai (*) 

26 Wader Rasbora 
argyrotaenia

 Terdapat di sepanjang 
sungai (*)  

27 Wader/ 
Keprek abang

Mystacoleucus 
marginatus

Terdapat di sepanjang 
sungai (*)

b). Biologi Ikan

BAGRIDAE

1. Mystus nemurus (C.V.)

Nama Daerah              : Sogo, Tagih

Nama  Internasional   : Asian Redtail catfish

Morfologi  
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D.II.7; A. 12-13; P.I. 8-9; V.6. Bentuk badan memanjang, tidak bersisik. Sirip

dada terdapat tulang yang tajam dan berbisa, sirip punggung yang berjari-jari keras

berbisa.  Bagian punggung berwarna coklat  gelap dan bagian dada berwarna putih.

Terdapat pita tipis yang memanjang berawal dari tutup insang hingga pangkal sirip

ekor. Ciri khas spesies ini adalah panjang dasar sirip lemak sama dengan dasar sirip

dubur, sungut hidung mencapai mata, sungut rahang atas memanjang mencapai sirip

dubur, lebar badan 5 kali lebih pendek dari panjang standar, bagian atas kepala kasar.

(Weber and de Beaufort, 1913; Smith, 1945; Kottelat, et al., 1993). 

Habitat dan biologi 

Ikan sogo bersifat  karnivor, makanannya terdiri  dari ikan, udang, insekta dan

larva (Vaas, et al.,1953; Arsyad, 1973; Anggraini, 2004). Di alam ukuran terkecil sogo

yang matang gonad adalah 32 cm, sedangkan ikan yang dipelihara di kolam pernah

dijumpai  ikan  berukuran  20  cm  dengan  berat  101  gram  telah  matang  gonad.

Fekunditas induk betina yang bobotnya 327 gram adalah 20.815, sedangkan pada ikan

dengan  bobot  1,584  g  adalah  87.118  butir.  Ikan  betina  yang  matang  gonad  yang

ditemukan pada bulan Desember-Januari,   (Muflikhah et al 1998). Ukuran ikan sogo

jantan yang mulai matang kelamin adalah berkisar dari  panjang 25–30 cm dengan

berat 200–300 gram. 

Habitat  ikan  ini  cukup luas,  meliputi  sungai-sungai  besar,  anak-anak sungai,

lubuk-lubuk sungai, sampai ke danau, terutama danau yang berada di dataran rendah,

danau oxbow, danau-danau rawa. Penyebaran sogo di Bengawan Solo mulai dari hulu

sampai ke hilir, dan yang banyak dijumpai di bagian hulu terutama di waduk Gajah

Mungkur Wono Giri.  Sedangkan di    bagian  hilir  sering  dijumpai  di  Bojonegoro.

Sering tertangkap dengan alat Jala (Cast-net), pancing (hook line) dan jaring (gill-net)

Catatan Penting

Ikan sogo telah didomestikasi  dan mampu tumbuh baik dengan diberi  pakan

buatan berbentuk pelet baik yang dipelihara di kolam maupun yang dipelihara dalam

sangkar,, merupakan ikan konsumsi yang penting.

Synonim : Hemibagrus nemurus (Val) (Fish Base, 2008)
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2.Mystus nigriceps  (Val.)

Nama Daerah             : Garingan

Nama Internasional   : Catfish

Morfologi

D.II.7; P.I.8-10; A.11-12. Ciri-ciri: memiliki badan berbentuk panjang dan agak

pipih, tidak bersisik. Sirip lemak lebih panjang daripada sirip dubur dan bersambung

dengan sirip punggung, sungut rahang atas mencapai pangkal ekor atau melampaui

sirip ekor, dahi memanjang sampai ke pangkal tonjolan di belakang kepala (Weber

and de Beaufort, 1913; Smith, 1945; Kottelat, et al., 1993). 

Habitat dan biologi

Jenis ikan pemakan detritus, serangga air dan moluska..  Hidup di daerah rawa

banjiran  dataran  rendah.  Distribusi  di  Bengawan  Solo  di  bagian  hilir  yaitu

Bojonegoro, Tuban dengan populasi yang rendah.. Jenis alat yang digunakan untuk

menangkap ikan garingan adalah jala (cast net).

Catatan Penting

Merupakan ikan yang kurang disukai, karena dalam penangkapan dapat merusak

jaring/jala.  Mempunyai nilai ekonomi sebagai ikan asin dan segar.

CHANNIDAE
3. Channa striata (Bloch)
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Nama Daerah : Kutuk 

Nama Internasional : Snakehead fish

Morfologi

Mempunyai  rumus  sirip:  D.38-43;  A.23-27;  P.15-17;  V.6;  Ll.52-57;  TL.900.

Mempunyai bentuk kepala seperti ular, dilengkapi dengan alat pernafasan labirin. Sisi

badan  mempunyai  pita  warna  berbentuk  ‘<’,  mengarah  ke  depan,  bagian  atas

umumnya tidak jelas pada ikan dewasa, tidak ada gigi bentuk taring pada vomer dan

palatine, 4-5 sisik antara gurat sisi dan pangkal jari-jari sirip punggung bagian depan

(Kottelat, et al., 1993; Weber and de Beaufort,1922). 

Habitat dan biologi

Merupakan  Ikan  karnivora  (ikan  buas),  makanan  utama  ikan,  udang,  katak,

moluska, serangga dan cacing. Memijah sepanjang tahun. Matang gonad pertama kali

pada ukuran antara 15-20 cm. Fekunditas antara 2.000-17.000 butir (Makmur, et al.,

2003).

Habitat utamanya sungai, rawa, danau, kanal, kolam, sawah. Dapat hidup pada

kondisi perairan yang ekstrim seperti pH asam (4-5,5), oksigen rendah atau bahkan di

lumpur  karena  ikan  ini  memiliki  divertikula  yang  merupakan  alat  pernafasan

tambahan.  Di Bengawan Solo terdapat  mulai  dari  hulu sampai  ke hilir  mulai  dari

Wonogiri, Sragen sampai ke Ngablak Tuban. Tetapi populasinya rendah. Khusus di

bagian  hilir  terutama  di  rawa-rawa  sekitar  Ngablak  Tuban  masih  cukup  banyak

diperoleh ikan kutuk. Sering tertangkap dengan alat pancing (hook line), jala (cast

net), strom

Catatan Penting

Budidaya ikan gabus dapat dilakukan karena berdasarkan hasil penelitian ikan

kutuk makan pakan buatan (pakan lembek). Ikan kutuk merupakan ikan yang disukai

di jawa terutama sebagai ikan konsumsi segar

81



CICHLIDAE

4. Oreochromis mossambicus (Peters)
  

Nama Daerah : Mujair

Nama Internasional : Mozambique tilapia

Morfologi

D.XV-XVII.10-13; A.III, 9-12;TL.380. Ciri-cirinya Badan agak panjang dan

pipih, sisik kecil-kecil. Garis rusuk tidak sempurna, terdiri dari dua baris. Jumlah sisik

pada garis rusuk bagian atas antara 18 - 21 buah bagian bawah antara 10 - 15 buah.

Badan  abu-abu atau  kuning,  2  -  5  bercak  gelap  di  samping  badan,  dan  beberapa

bercak lebih dekat bagian punggung; pada saat berbiak yang jantan menjadi hitam

dengan pinggiran sirip ekor dan pinggiran sirip punggung merah, serta bagian bawah

kepala berwarna putih.

Habitat dan biologi

Makanannya  terdiri  dari  alga,  tumbuh-tumbuhan.  Mudah  berkembangbiak

dalam segala  tipe  perairan.  Matang telur  kurang lebih  berumur  tiga  bulan  dengan

panjang  sekitar  8  cm.  Pemijahan  berlangsung  selang  dua  bulan.  Dikenal  dengan

mouth breeder (pengeram telur dalam mulut), karena induk betina mengulum telur-

telur yang telah dibuahi di dalam rongga mulutnya yang berfungsi sebagai inkubator.

Hidup di air tawar dan juga dapat hidup di air payau. Penyebarannya di Bengawan

Solo terdapat di bagian tengah sampai kehilir yaitu mulai dari Bojonegoro, Ngablak,

Tuban Lamongan sampai ke Ujung Pangkah.
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Catatan Penting

Ikan  mujair  banyak  tertangkap  di  perairan  umum  dan  merupakan  ikan

introduksi untuk menjadi  ikan peliharaan.  Ikan ini  berasal dari  Afrika Selatan dan

Asia Tenggara. Dan telah tersebar luas di perairan Indonesia sejak perang dunia ke

dua. Ikan mujair kurang disukai petani karena lambat pertumbuhannya, sangat rakus

tetapi  tidak  gemuk,juga  cepat  sekali  berkembang  biak,  sehingga  mengganggu

pertumbuhan ikan lain bila sama-sama dipelihara dalam satu kolam.  Merupakan ikan

konsumsi masyarakat dengan harga tidak tinggi.

5.Oreochromis niloticus (Linn)

Nama Daerah :  Nila

Nama Internasional : Nile tilapia  

Morfologi

D.XVI-XVII,11-15; A.III.8-11; TL. 300. Ciri-ciri Garis warna tegak terdapat

pada sirip ekor, hampir seluruhnya berwarna hitam; beberapa pita warna pada badan

(tidak jelas pada yang dewasa), mulut mengarah ke atas; Tenggorok, sirip dada, sirip

perut,  sirip  ekor,  dan  ujung  sirip  punggung  berwarna  merah  ketika  musim

berkembang biak (agak kurang pada yang betina)(Kottelat, et al., 1993).

Habitat dan biologi 

Ikan  nila  cepat  tumbuh,  bila  perairannya  banyak  tumbuh  tumbuhan  lunak

seperti  hydrilla,  ganggang,  plankton  terutama  dari  kelompok  bacillariophyceae,

sedangkan plankton dari cyanophyceae kurang disukai. Ikan nila mulai memijah pada

bobot 100-150 g, tetapi produksi telur sangat sedikit. Induk dengan bobot 500- 600g

bisa mencapai 300 – 1500 butir. Secara alami ikan nila memijah setelah turun hujan.
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Ikan jantan membuat sarang berbentuk cekungan di dasar kolam dengan diameter 30-

50  cm  sesuai  dengan  besarnya  ikan  lalu  ikan  jantan  menjemput  ikan  betina

pasangannya masuk ke dalam lubang tadi.  Ikan betina mengeluarkan telur-telurnya

dan pada saat yang sama ikan jantan mengeluarkan sperma, dan pembuahan terjadi di

dasar  cekungan  tersebut.  Ikan  nila  betina  merupakan  ikan  yang  mengerami  dan

mengasuh sendiri anak-anaknya (Mouth breeder). 

Ikan  nila  dikenal  sebagai  ikan  yang  tahan  terhadap  perubahan  lingkungan

hidup.  Ikan ini dapat hidup di air tawar, air payau dan air asin. Namun pemindahan

dari  lingkungan  air  tawar  ke  air  asin  melalui  proses  adaptasi  secara  bertahap.

Penyebaran  di  Bengawan  Solo  ikan  banyak  dijumpai  di  bagian  hulu  terutama  di

waduk dan sekitarnya. Sebenarnya ikan ini merupakan ikan budidaya yang dipelihara

dalam keramba, namun ada atau beberapa yang terlepas kemudian berkembang biak

di dalam waduk tersebut. Disaat-saat tertentu bila curah hujan cukup tinggi sehingga

aliran/ pintu air waduk dibuka maka banyak ikan-ikan yang keluar dari waduk salah

satunya ikan nila, sehingga kadang-kadang ditemukan dibagian tengah dari Bengawan

Solo yaitu di Cemeng, Tenggak Sragen.  Sering tertangkap dengan alat jaring (gill-

net), jala (cast net)

Catatan Penting

Ikan Nila merupakan ikan introduksi, berasal dari Sungai Nil dan danau-danau

yang berhubungan dengan aliran tersebut.   Budidaya ikan Nila dalam karamba (KJA)

di waduk Gajah Mungkur waono giri berkembang pesat, digemari masyarakat sebagai

ikan konsumsi . Biasa disajikan sebagai ikan goreng atau ikan bakar.

CLARIDAE

6. Clarias batrachus (L.)

Nama  Daerah : Lele 

Nama Internasional : Walking catfish
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Morfologi.

D.60-76; A.47-58; P.I.8-11; V.6. Merupakan jenis ikan air tawar yang berkumis,

bentuk badan silindris, kepala datar dan keras, mempunyai empat pasang sungut di

sekeliling mulutnya,  mempunyai sirip punggung yang  panjang tidak berduri, tidak

mempunyai sirip lemak.  D.60–78; A.47–58; TL.400; sirip ekor-sirip sirip punggung–

sirip dubur tidak bersatu, kepala relatif  besar (kurang lebih seperlima PS), jari-jari

sirip punggung dan sirip dubur relatif sedikit, jarak antara sirip punggung dan kepala

4,5–5,5 kali lebih pendek dari antara moncong dan tonjolan keras di kepala (Weber

and Beaufort, 1913; Kottelat, et al., 1993).

Habitat biologi

Termasuk jenis ikan omnivora yang lebih condong karnivora, aktif makan pada

malam hari (nocturnal); jenis pakan alaminya yaitu  cacing, ikan kecil, serangga air,

molusca, detritus (Utomo dan Arifin 1987).. Ikan keli mempunyai organ pernafasan

tambahan untuk mengambil oksigen dari udara yang memungkinkan dapat hidup di

perairan yang kadar oksigennya relatif rendah senang hidup di perairan yang dangkal.

Reproduksi ikan lele dimulai pada awal musim penghujan.

Daerah penyebarannya  sangat  luas  mulai  dari  dataran rendah sampai  datatan

tinggi, banyak dijumpai di daerah rawa.  Dapat hidup di perairan yang kurang baik

dimana  pH kurang dari  6,  juga  mampu hidup di  perairan  yang  kadar  oksigennya

rendah  kurang dari  2 mg/l.  Hidup di perairan  dasar  dan dangkal  namun kadang-

kadang muncul ke permukaan untuk mengambil  oksigen dari  udara.  Di Bengawan

Solosering  dijumpai  di  daerah  Sukoharjo,  Sragen,  Bojonegoro.  Ikan  Lele  sering

tertangkap dengan alat pancing (hook line), bubu (pot traps), jala (cast net). 

Catatan Penting

Ikan Lele dari jenis C.batrachus sudah banyak dibudidayakan masyarakat mulai

dari pembenihan sampai ke pembesaran. Ikan Lele merupakan ikan ekonomis penting

bagi ikan konsumsi  (pecel lele di rumah makan).

85



CYPRINIDAE
7. Barbodes gonionotus (Blkr.)

Nama Daerah : Tawes/bader

Nama Internasional : Java Carp

Morfologi 

D.4.8; A.3.6; P.I.14/15; V.I.8; Ll.29-31. Bentuk badan agak panjang dan pipih

dengan punggung meninggi. Mulut kecil terletak pada ujung hidung. Sungut pendek.

Di bawah garis rusuk terdapat sisik 5½ buah dan 3-3½ buah diantara garis rusuk dan

permulaan sirip perut. Garis rusuknya sempurna berjumlah antara 29-31 buah. Badan

berwarna keperakan agak gelap di bagian punggung. Sirip dubur mempunyai 6½ jari-

jari bercabang (Kottelat, et al., 1993; Weber and Beaufort, 1916).

Habitat dan biologi 

Kebiasaan makan bersifat herbivora. Makanan utamanya tumbuhan air (73,4-

87,3%),  detritus  (8,4-16,2%),  phytoplankton  (7,4-12,5%).  Tumbuhan  air  yang

dimakan  meliputi  gulma  air,  enceng  gondok,  rerumputan  di  tepian  perairan,

kiambang, Hydrila. Phytoplankton yang dimakan terdiri Cyanophyceae, Clorophyceae

dan  Bacillariophyceae.  Di  perairan  umum  memijah  pada  musim  penghujan.  Ikan

matang telur pada umum ± 8 bulan dengan ukuran panjang 20 cm berat 175 gram

dengan fekunditas berkisar antara 25.980–86.916 butir. Telur mengendap pada dasar

perairan (demersal) dan menetas dalam waktu 13-20 jam. Dapat hidup di air tawar di

dataran  rendah sampai  dataran  tinggi  ,  dengan suhu optimum antara  25-33oC.  Di

Bengawan Solo sering  di temukan di Wonogiri, sukoharjo, Bojonegoro dan Tuban,

sering tertangkap oleh alat  tangkap jaring (gill  net),  Jala (cast  net)  ,cerok/  sambar

(scoop net ), strom.
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Catatan Penting  

Merupakan ikan yang  penting  sebagai  ikan rakyat  baik  dari  perairan  umum

maupun dari  budidaya.  Mudah berkembang biak dalam kolam dengan rangsangan

alami.  Didaerah sragen ikan ini bersama ikan lain tertangkap saat musim penghujan,

saat  bendungan  wonogiri  dibuka  ikan  dari  hulu  hanyut  ke  hilir  setelah  melewati

Sragen ikan ini mabuk karena kualitas air di sragen sangat jelek, kemudian sangat

mudah tertangkap dengan alat cerok/sambar (scoop net), jala (cast net)

8. Barbodes schwanenfeldii (Blkr)

Nama Daerah :  Bangbangan

Nama Internasional : Asian barb, Tinfoil barb

Morfologi

D.3.8; A.3.5(6); P.1.14-15; V.2.8; Vertebrata 35-36. Ikan bangbangan (Barbodes

schwanenfeldii) termasuk ke dalam Genus Barbodes, Familia Cyprinidae dan Ordo

Cypriniformes.  Ikan  bangbangan  berbentuk  pipih  dan  berwarna  putih  keperak-

perakan dan mempunyai gurat sisi  yang lengkap yang terdiri dari 35-36 buah sisik.

Sirip  punggung berwarna merah atau jingga dengan titik  hitam disebelah  atasnya.

Bagian belakang jari-jari keras sirip punggung bergerigi. Letak awal sirip punggung

bertepatan dengan sisik gurat sisi ke sebelas. Sirip ekor berwarna merah dengan garis

hitam memanjang pada tiap cabang sirip.  Ikan bangbangan mempunyai empat lembar

sungut masing-masingnya terletak di sudut mulut dan daerah hidung (Kottelat, et al.,

1993; Weber and Beaufort, 1916).

Habitat dan biologi 

Ikan bangbangan dapat hidup dan memijah di sungai, danau atau di perairan yang

rawa. Ikan bangbangan bersifat menyambar dan berenang secara berkelompok dalam

87

http://filaman.uni-kiel.de/Country/CountrySpeciesSummary.cfm?Country=Indonesia&Genus=Barbonymus&Species=schwanenfeldii


ukuran yang relatif sama.  Ikan bangbangan termasuk golongan ikan omnivor; pakan

alaminya detritus, prtotozoa dan algae merupakan makanan utama, sedangkan bagian

tumbuh-tumbuhan  hanya  merupakan  makanan  utama  pada  ikan  besar.  Ikan  yang

betina yang matang gonad untuk pertama kali berukuran 149-169 mm, Induk jantan

185-187  mm.  Fekunditas  berkisar  antara  5.040–6.784  butir.   Di  Bengawan  Solo

ditemukan di daerah Sukohardjo dan Sragen, Bojonegoro; tertangkap dengan alat  jala

.

Catatan Penting

Di  Bengawan  solo  populasinya  sangat  rendah,   biasa  tertangkap  bercampur

dengan ikan lain.

9. Barbichthys  laevis (Val)

Nama Daerah : Bendol

Nama Internasional : Sucker barb 

Morfologi 

   D.3.8; A.3.5; P.I.15; V.I.8; Ll.37-39. Terdapat pelebaran tulang bawah mata

yang hampir menutupi seluruh pipi; masing-masing cuping sirip ekor bergaris warna

hitam;  garis  panjang  melintang  sirip  punggung.  Pita  hitam  melintang  pada

pertengahan  sirip  punggung  mungkin  menghilang  pada  spesimen  yang  besar

(Kottelat, et al., 1993;  Weber and Beaufort, 1916).

Habitat dan biologi 

Kebiasan  makan  ikan  Bendol  adalah  pemakan  tumbuhan  yang  hidup  di

sepanjang sungai sebagai makanan utamanya, makanan pelengkapnya adalah bentos

dan algae serta  tanaman air. Pada ukuran benih ikan bendol merupakan ikan predator,

memakan  ikan-ikan  yang  lebih  kecil.  Penyebaran  ikan  bendol  di  Bengawan  Solo

terdapat di bagian hilir terutama di  Bojonegoro dan Tuban.  Sering tertangkap dengan

alat tangkap jaring (gill net), jala (cast net), strom
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10. Cyclocheilichthys enoplus (Blkr)

Nama Daerah : Bader/cakkul

Nama Internasional : Minnows or carps

Morfologi 

D.4.8/9;  A.3.5;  P.I.16-17;  V.2.9;  Ll.38-40.  Warna  badan secara  umujm putih

keperakan; duri pada sirip punggung sangat panjang; Lubang terakhir pada sisik garis

rusuk bercabang. Bentuk badan panjang agak pipih; mempunyai dua pasang sungut

yang  pendek;  bagian  punggung  berwarna  kelabu,  bagian  perut  putih  keperakan

(Kottelat, et al., 1993; Weber and Beaufort, 1916).

Habitat dan biologi 

Makanan  utamanya  adalah  lokan-lokan/remis  (bivalves).  Akar  tanaman  air,

zooplankton dan algae hijau.  Makanan pelengkapnya  berupa larva serangga. Ikan-

ikan muda diketahui merupakan pemakan zooplankton.  Jumlah telur ikan bader yang

berukuran berat 400-900 g berkisar antara 9.785–15.879 butir dengan diameter 0,8-

1,2 mm.  Merupakan ikan air tawar, hidup di sungai-sungai., induk yang berukuran

besar  sering  tinggal  di  kedung  (lubuk)  sungai  terutama  saat  musim  kemarau.

Distribusi  di  Bengawan  Solo  sering  dijumpai  di  Bojo  negoro  dan  Tuban,  sering

tertangkap dengan alat jaring (gill net)

Catatan Penting 

Merupakan  ikan  ekonomis  penting  sebagai  ikan  konsumsi  dan  digemari

masyarakat.  Belum didomestikasi, padahal ini sangat potensial sebagai ikan budidaya

karena diminati  konsumen. Sudah sulit didapatkan di perairan umum karena lubuk

lubuk sungai sudah banyak yang dangkal.
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11. Labiobarbus leptocheila (Val)

Nama Daerah  : Likasan/ Lukas

Nama Internasional : Minnows 

Morfologi

D.4.21-26; A.3-5; P.I.16-17; V.I.8; Ll.39-41.  Ciri-ciri:  Panjang kepala 4,7-5,2

kali lebih kecil dari panjang standar; 21-26,5 jari-jari bercabang pada sirip punggung;

garis  warna gelap samar-samar  sepanjang deretan sisik.   (Weber  and de Beaufort,

1916; Kottelat, et al., 1993). 

Habitat dan biologi

Pemakan  plankton  dan  perifiton.  Hidup  di  perairan  sungai,  danau.

Penyebarannya luas mulai dari hulu hingga hilir. Di Bengawan Solo terdapat di Wono

Giri, desa Ngablak Tuban. Biasa tertangkap oleh alat jala (cast net) dan jaring (gill-

net).

Catatan penting.

Merupakan  ikankonsumsi  yang  harganya  tidak  tinggi,  sering  tertangkap

bercampur dengan ikan lain.
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12. Mystacoleucus marginatus (Val)

Nama Daerah  : Wader/Keprek Abang

Nama Internasional : Minnows 

Morfologi

D.4.-8; A.3.8-9(10); P.I.14-15; V.I.8; Ll.26-29. Ciri-ciri: Terdapat duri di depan

sirip punggung; dengan 4 sungut.  (Weber and de Beaufort,  1916; Kottelat,  et al.,

1993). 

Habitat dan biologi

Pemakan plankton dan perifiton, biasa hidup di perairan yang mengalir namun

kadang kadang juga di danau.   Di Bengawan Solo ditemukan di bagian hilir yaitu

desa Ngablak –Tuban, tertangkap dengan alat jala (cast net)

Catatan Penting

Ikan wader ini populasinya sudah mulai sulit ditemukan di perairan. 

13. Osteochilus schlegelii (Blkr.)

                          

Nama  Daerah             : Karper lumut

Nama Internasional    : Giant shark minnow
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Morfologi

D.3.13;  A.3.5;  P.I.15-17;  V.I.8;  Ll.35  SL.400;  L.1.32-33.   Batang  ekor

dikelilingi oleh 20 sisik, 13-14,5 jari jari bercabang pada sirip punggung (Weber and

Beaufort, 1916; Kottelat, et al., 1993).

Habitat dan biologi

Pakan  alami  ikan  karper  lumut  antara  lain  jenis  ganggang,  Chlorophyceae,

Bacillariophyceae  dan  serangga air  (Utomo  dan Asyari,  1999).  Ikan  karper  lumut

hidup di perairan yang umumnya tidak berarus deras,  sungai dataran rendah..  Hidup

di perairan pada pH 6–7, oksigen terlarut di atas 4 mg/l.  Ditemukan di waduk Gajah

Mungkur- Wonogiri, Bojonegoro, Tuban tertangkap dengan alat jaring (gill net)

Catatan Penting

Merupakan ikan konsumsi  yang tidak mahal,  biasa dijual bercampur dengan

ikan kecil lainnya ( ikan ikan rucah)

ELEOTRIDIDAE.

14. Oxyeleotris marmorata (Blkr) 

Nama Daerah  : Betutu

Nama Internasional : marble goby

Morfologi 

D.VI.I.8;  A.I.7-8;  P.17-18;  Ll.80-90.  Bentuk badan  bundar  di  bagian  depan,

pipih di  bagian  belakang.  Kepala rendah,  mulut  besar, perut  luas,  mata  besar  dan

dapat bergerak. Sirip punggung terdiri atas 2 bagian, sisik kecil-kecil. Badan berwarna

kekuning-kuningan dan bebercak-bercak hitam keabu-abuan, panjang maksimum 500

mm. 80-90 deret sisik sepanjang sisi badan; sisik di depan punggung 60-65. Tidak ada

bercak pada batang ekor (Kottelat, et al., 1993; Koumans,1953).
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Habitat dan biologi

Larva yang berumur dua hari, setelah habis kuning telurnya (yolk), pertama kali

yang dimakan adalah  Pandorina sp,  Eudorina sp,  sejenis  plankton dari  kelompok

protozoa dengan ukurannya dari 14,5-72,5 . Setelah itu makan zooplankton terutama

dari  jenis  Cyclop  atau  Cantocampus.  Waktu  makan  larva  yang  berumur  2-8  hari

adalah pagi sampai sore hari, dan pada malam hari puasa. Dari analisis lambung ikan

betutu yang berukuran 10-60 mm mengandung jenis-jenis makanan seperti detritus,

serangga air. Setelah besar atau dewasa lebih menyukai makan ikan, udang, moluska.

Ikan betutu memijah sepanjang tahun dan puncaknya pada waktu musim hujan, tiap

induk  bisa  memijah  lebih  dari  3  kali  dalam setahun.  Ukuran  induk  pertama  kali

memijah adalah sekitar 300 gram. Setelah memijah telur melekat di substrat, diameter

telur  adalah  0,6  mm yang  jumlahnya  tergantung  dari  ukuran  induk.  Induk betina

dengan  ukuran  15-36  cm  mempunyai  telur  10.000–90.000  butir  dengan  rata-rata

24.000 butir. Telur yang melekat di  substrat membuat kelompok, kurang lebih 3-4

kelompok,  dalam 1 kelompok bisa mencapai  5.000 butir. Dalam setiap pemijahan

telur yang dikeluarkan berjumlah dari 15.000–40.000 butir.

Hidup di air tawar sungai, rawa, danau, situ, waduk, atau daerah pantai, muara,

sungai yang berarus tenang dan berlumpur. Menyukai hidup di perairan yang dangkal,

dengan  suhu 22-29,5C.Ikan ini  suka  hidup di  perairan  yang  banyak  tanaman  air

seperti enceng gondok, kayu api, kangkung, hidrilla.  Ikan betutu di Bengawan Solo

sering tertangkap di waduk Wonogiri, Cemeng Sragen, dan di Ngablak Tuban. Alat

tangkap yang biasa digunakan adalah bubu (pot traps), jala (cast net).  

Catatan Penting

Sudah dapat didomestikasi  dan sudah mulai  dibudidayakan oleh petani ikan.

Memiliki cita rasa yang spesifik, dagingnya tebal dan bertulang sedikit. Merupakan

komoditas ekspor sebagai ikan konsumsi (ukuran 300-500 gram)  yang cukup mahal

yaitu berharga Rp.50.000- Rp. 80.000,-/kg.
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LORICARIIDAE

15.  Liposarcus pardalis (Castelnau)

Nama daerah   :   Sapu sapu, Tokek, sapu kaca.

Nama internasional :   Amazon sailfin catfish     

Morfologi.

Warna  hitam  kecoklatan,  kulitnya  keras,  mulut  berbentuk  seperti  cakram,

mempunyai 10 – 13 jari jari bercabang pada sirip punggung. 

Habitat dan biologi.

Ikan ini  berasal dari  Amerika Selatan.  Merupakan ikan pemakan algae dan

detritus. Sering dipakai sebagai ikan hias di akuarium untuk pembersah kaca, maka

dinamakan ikan Sapu kaca. Sering terdapat di perairan yang tercemar  oleh bahan

organik.  Penyebaran  di  bengawan  solo  sangat  luas  mulai  dari  Solo  Jawa  Tengah

sampai  Gresik  Jawa  Timur.  Namun  banyak  di  jumpai  di  daerah  Solo,  Sragen,

Lamongan yang perairannya sudah banyak tercemar.

Catatan Penting.

Ikan ini di daerah Solo- Sragen sangat mendominansi, karena perairan banyak

tercemar oleh bahan organik. Ikan Sapu Sapu di daerah Sragen sudah menjadi ikan

konsumsi padahal kandungan  logam beratnya cukup tinggi yaitu Cr = 0,856 – 2,154

mg/kg, Cu = 3, 69 – 198,48 mg/kg, Pb = 1,067 – 2,006 mg/kg, Zn = 53,516- 102,285

mg/kg (Utomo, et al 2005)

Synonim : Pterygoplichthys pardalis (Castelnau)
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PANGASIDAE

16. Pangasius hypophthalmus (Sauvage)

Nama Daerah   Jambal siam

Nama Internasional : Sutchi Catfish

Morfologi

Merupakan ikan yang tidak bersisik. Spesies ini memiliki tipe mulut terminal,

barisan  gigi  pada  rahang atas  sepenuhnya  tertutup  oleh rahang atas  apabila  mulut

dalam  keadaan  tertutup.Memiliki  satu  ruang  gelembung  udara  dengan  bagian

belakang  berbentuk  ramping/langsing,  P.Hypophthalmus merupakan  ikan  dari

kelompok  catfish  yang  dapat  bernafas  di  udara  dengan  menggunakan  gelembung

udara sebagai organ pernafasan tambahan.Tulang belakang bervariasi  antara 41-45.

Beberapa perbandingan ukuran yaitu, panjang kepala kurang dari 29% dari panjang

standar; Panjang sebelum sirip dada 25% dari panjang standar; Tinggi mulut bagian

depan kurang 30% dari panjang kepala;  Panjang sirip dubur lebih dari 27,5% dari

panjang  standar;  Jarak  antara  istmus  dan  hidung  lebih  dari  37%  panjang  kepala

(Gustiano,2003).

Habitat dan biologi

Merupakan jenis ikan omnivora, pakan utamanya bangkai ikan, serasah daun,

dan  udang.Sebagai  ikan  budidaya  pemijahannya  dilakukan  dengan  kawin  suntik,

tetapi  di  waduk  serbaguna  gajahmungkur  telah  dapat  memijah  secara  alami.

Fekunditas berkisar dari 75.000-150.000 butir. Di alam pemijahan terjadi pada awal

musim hujan sampai sekitar bulan Januari.   Hidup di perairan sungai utama,  anak

sungai dan danau, pada pH berkisar antara 6 hingga 7. Distribusi di Bengawan Solo di

bagian hulu, terutama di waduk  Serba Guna Gajah Mungkur di Wonogiri merupakan
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ikan tebaran. Ikan tersebut juga kadang dijumpai di daerah Lamongan, Tuban sebagai

ikan terllepas dari budidaya ikan di kolam/tambak. Alat tangkap yang digunakan yaitu

Jaring (gill net), jala (cast net), pancing (hook line). 

Catatan Penting

Merupakan ikan introduksi  dari  Thailand,  yang  dikembangkan  menjadi  ikan

budidaya.  Di  Waduk  Wonogiri  telah  dilakukan  penebaran  dan  telah  berkembang

sangat baik  dalam lingkungan waduk. Ikan ini di saat-saat tertentu dapat ditemukan

di Bengawan Solo bagian tengah yaitu di Cemeng, Tenggak Sragen, bila di bagian

hulu terjadi hujan yang cukup deras dan bendungan dibuka.

17. Pangasius micronema Blkr

Nama Daerah :  Wagal/jendil

Nama Internasional :  Shortbarbel pangasius 

Morfologi

D.II.7;  A.28-34;  P.I.11-14;  V.6.  Merupakan  ikan  tidak  bersisik.  Jenis  ini

mempunyai ciri khas yaitu memiliki gigi vomeri terpisah atau bertemu pada satu titik;

mata sangat besar (kira-kira seperempat panjang kepala); moncong berbentuk segi;

cuping rahang bawah memanjang daripada membulat;  tonjolan tulang lengan pada

pangkal sirip dada sangat pendek; sungut rahang atas memanjang sampai pinggiran

belakang mata atau melampauinya;13-26 sisir saring pada lengkung insang pertama.

(Weber and de Beaufort, 1913; Smith, 1945; Kottelat, et al., 1993). 

Habitat dan biologi

Ikan wagal ini cenderung omnivor, makanannya organisme bentos, biji-bijian

yang  keras  atau  tanaman  tingkat  tinggi  dan  juga  memakan  ikan.  Ikan  wagal  ini

mempunyai  nilai  ekonomis  penting  di  daerah  sunda  land  (Sumatera,  Jawa  dan
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Kalimantan)  yang dipertimbangkan sebagai  kandidat  ikan budidaya.  Tertangkap di

sungai  utama  (Bengawan Solo) menyukai  tempat  di  kedung sungai  terutama saat

musim kemarau.  Distribusi di  Bengawan Solo di  bagian hilir,  terutama mulai  dari

Bojonegoro  sampai  Ngablak  Tuban.   Sering  tertangkap  dengan  jaring  (gill  net),

pancing (hook line). 

Catatan Penting

Populasi di alam sudah menurun tajam.
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4.6.  Biologi Perairan.

Tabel.4.6.1.a  Fito Plankton Bulan Agustus 2018 di Bengawan Solo (Sel/L)

Jumlah Class Jumlah Genus
KODE PENGAMATAN

B.Negoro Lamongan Widang Acidatama

A. Fhytoplankton       

1 Bacillariophyceae 1 Coconeis 2 3 3  -

 2 Coscinodiscus 4 - - 3

 3 Diatoma 6 3 11 5

 4 Fragilaria 3 12 6  

 5 Navicula 3  - 4 12

 6 Nitzschia 7 2  9

 7 Pinnularia 3  6 2

 8 Surirella  - 7 9 13

 9 Synedra 12 25 14 6
 

Sub Jumlah
 

40 52 53 50

2 Cyanophyceae 1 Anabaena 12  21 32

 2 Gomphospahaeria  45  32

 3 Mycrocystis 112 145 76 30

 4 Oscillatoria 32 65  112

Sub Jumlah 156 255 97 206

3 Chlorophyceae 1 Chroococcus 16 26 232 312

 2 Closterium 2 4 3 21

 3 Coelastrum 72 5  16

 4 Cosmarium 1 3 3 2

 5 Cyclotella 14 10 17 22

 6 Euastrum 23 12 34  

 7 Mougeotia 6  13 4

 8 Pediastrum 42 321 43 76

 9 Scenedesmus 6 5  4

 10 Sphaerocystis 52  41 21

 11 Spondylosium  54 32 8

 12 Staurastrum 23  3  

  13 Tetraedron 21 2 3 7

Sub Jumlah 278 442 424 493

JUMLAH : 474 749 574 749

       Catatan kode   50.

Tabel.4.6.1.b.  Fito Plankton Bulan Agustus 2018 di Bengawan Solo (Sel/L)
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Klas Jumlah Genus
KODE PENGAMATAN 

Tenggak K. Sewu Mantingan B.Negoro

Phytoplankton       

Bacillariophyceae 1 Cymbella 12 3 11 5

 2 Cyclotella 12  14 23

 3 Diatoma 12 21 53 17

 4 Navicula 5  6  

 5 Nitszhia 32 6  16

 6 Synedra  7 11 21

 7 Tabellaria 21 6   

 Sub Jumlah 94 43 95 82

       

       

Cyanophyceae 1 Anabaena 54 63  9

 2
Gomphospahaeri
a  32  62

 3 Oscillatoria 96  43 12
 Sub Jumlah 150 95 43 83

       

Chlorophyceae 1 Botryococcus 143  110 210

 2 Closterium  6 4  

 3 Pediastrum 8  6 23

 4 Spirogyra  23  14

 5 Ulothrix 27 75  43

 Sub Jumlah 178 104 120 290

       

 JUMLAH 422 242 258 455

      Catatan: Kode 70
       
       1). Pengamatan menggunakan SR volume 1 ml
        2). Volume air yang disaring 50 L
        3). Volume air yang disaring 25 ml
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Tabel. 4.6.2.a. Zoo Plankton Bulan Agustus 2018 di Bengawan Solo (Ind/L)

No Kelas Jumlah Genus
Kode Pengamatan

B.Negoro Lamongan Widang Acidatama

 
 
B.Zooplankton

  
    

1 Mastigophora       

 1 Difflugia 6 32 67 34

 2 Euglena 2  4 2

 3 Perinidium 3 23 2  

 4 Phacus 23  3 2

 5 Trachelomonas 11 23  43

 
 

Sub Jumlah 45 78 76 81

2 Monogononta 1 Asplanchna 4 3  5

 2 Brachionus 3 5 3 `11

 3 Hexartha  4 3  

 4 Keratella 2 3  4

 5 Polyartha  2 5  

 
 

Sub Jumlah 9 17 11 9

3 Crustacea 1 Diaptomus  3  2

 2 Nauplius   11 6

 
 

 Sub Jumlah  3 11 8

4 Ciliophora 1 Actinophyrius  9 3  

 2 Colpoda 3 3  4

 3 Stentor 3 2  21

  4 Tintinnidium 2  11 32

 Sub Jumlah 8 14 14 57

JUMLAH 62 112 112 155

       Catatan: Kode 50

         1). Pengamatan menggunakan SR volume 1 ml
          2). Volume air yang disaring 50 L
          3). Volume air yang disaring 25 ml

Tabel. 4.6.2.b Zoo Plankton Bulan Agustus 2018 di Bengawan Solo (Ind/L)
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Klas Jumlah Genus
Lokasi 

Tenggak K. Sewu Mantingan B.Negoro

Zooplankton       
Mastigophora 1 Difflugia 5 4  4
 2 Phacus 5 6 2 8

 3

Trachelomona

s  12 8 8
 4 Tintinnidium 4 7 3 4
 Sub Jumlah 14 29 13 24
Monogononta 1 Brachionus 5  5 5
 2 Keratella 2  3  
 Sub Jumlah 7  8 5

JUMLAH 21 29 21 29

          Catatan: Kode 70

          1). Pengamatan menggunakan SR volume 1 ml
            2). Volume air yang disaring 50 L
            3). Volume air yang disaring 25 ml

Tabel.4.6.3.a.  Fito Plankton Bulan Oktober 2018 di Bengawan Solo (Sel/L)

Kelas Jumlah Genus Lokasi

1.Bacillariophyceae Acidatama
Kampung

Sewu  Tenggak

B.
negoro 

 Ngawi
Jembatan
Lamongan
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1 Coscinodiscus 9 21 7   5

 2 Diatoma 3 11  8 21 6

 3 Navicula 4 3   21  

 4 Synedra 12  23 4  14

 5 Fragilaria   12  11 15

 6
Stephanodiscu
s 21  3 4 3  

 7 Tabellaria  6   5  

 8 Pinularia 9 3  6  3

 9 Cyclotella  3   8  

 10 Nitszchia 3  5 2  7

 Sub Jumlah 61 47 50 24 69 50

2.Cyanophyceae 1 Oscillatoria 112 19   56  

 2 Anabaena   21 4  45

 Sub Jumlah 112 19 21 4 56 45

3.Chlorophyceae 1 Closterium  42  7 4 12

 2 Cosmarium 8 3 7   7

 3 Mougeotia 12 31 14  32  

 4 Spirogyra 12 7  12  15

 5 Ulothrix 32  23 76 23 21

 Sub Jumlah 288 121 86 103 171 145

 JUMLAH 461 187 157 131 296 240

       Catatan: Kode 64
        
        1). Pengamatan menggunakan SR volume 1 ml
         2). Volume air yang disaring 50 L
         3). Volume air yang disaring 25 ml

Tabel.4.6.3.b.  Zoo Plankton Bulan Oktober 2018 di Bengawan Solo (Ind/L)

Kelas Jumlah Genus

Acidatama
Kampung

Sewu  Tenggak  
B.

negoro  Ngawi
Jembatan

Lamongan  

B. Zooplankton         

Mastigophora 1 Difflugia 8 4  21  3
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 2 Peridinium 12  11 8  3

 3 Tintinnidium  3  8 4  

 4
Trachelomo
nas 11 9  13  3

  Sub Jumlah 31 16 11 50 4 9

Monogononta 1 Asplanchna 6 3 3 6  7

 2 Brachionus 2  4  3  

 3 Polyarthra 5 4 3  4  

 Sub Jumlah 13 7 10 6 7 7

 JUMLAH 44 23 21 56 11 16

Catatan: Kode 64

1). Pengamatan menggunakan SR volume 1 ml
2). Volume air yang disaring 50 L
3). Volume air yang disaring 25 ml

Tabel.4.6.4.a.  Fito Plankton Bulan Februari 2018 di Bengawan Solo (Sel/L)

Kelas Jumlah Genus
Jembatan
Lamongan

Karang
Binangun

St Ujung
Pangkal 

St
Mantingan

St Kandal
Lamongan

Bacillariophyceae 1 Cymbella 4 5 8 12  

 2 Cyclotella 6     
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 3 Diatoma 6 4 3 29 3

 4 Navicula    25 9

 5 Nitzschia 7  4  8

 6 Synedra 3 8 10 13 4

 7 Tabellaria 15     

 Sub Jumlah 41 17 25 79 24

        

        

Chlorophyceae 1
Botryococcu
s 170 40 240 285 200

 2 Closterium     12

 3 Pediastrum 12  48 5 26

 4 Spirogyra     60

 5 Ulothrix  160 62 20 16

 Sub Jumlah 182 200 350 310 314

 JUMLAH 223 217 375 389 338

   Catatan: Kode 13

    1). Pengamatan menggunakan SR volume 1 ml
    2). Volume air yang disaring 50 L
    3). Volume air yang disaring 25 ml

Tabel.4.6.4.b.  Zoo Plankton Bulan Februari 2018 di Bengawan Solo (Ind/L)

Kelas Jumlah Genus
Jembatan 
Lamongan

Karang
 Binangun

St Ujung
 Pangkal 

St Mantingan
St Kandal 
Lamongan

Mastigophora 1 Difflugia 6 15 18 4 8
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 2 Phacus 2 12 140 70 15

 3
Trachelomona
s 9 7 15 43 31

 4 Tintinnidium     20

 Sub Jumlah 17 34 173 117 74

        

        

Monogononta 1 Brachionus 1    25

 2 Keratella 2    2

 Sub Jumlah 3    27

 Jumlah 20 34 173 117 101

Catatan: Kode 13
1). Pengamatan menggunakan SR volume 1 ml
2). Volume air yang disaring 50 L
3). Volume air yang disaring 25 ml

Tabel.4.6.5.a.  Fito Plankton Bulan Februari 2019 di Bengawan Solo (Sel/L)

Klas Genus Tenggak
Sragen

Cemeng
Sragen

Manti
ngan

Acidat
ama

K. Sewu Bendung
Colo

Sendang
WGM

 Keduang
WGM

Tengah
WGM
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Bacillariophyceae 1.Cyclotella 32   62 6  21  4

 2.Diatoma  15 12 3  8  5 4

 3.Navicula 2 6 3  2 5 12  6

 4.Synedra 4 12 5  4 17 8 5 23

 5.Surirella 8 4 4 6 3  4 21 4

 5.Tabellaria 4 6 12  4  5 3  

  Sub Jumlah 50 43 36 71 19 30 50 34 41

Chlorophyceae 1Closterium 8 21 4  5  2 3 6

 2.Chodatella 8 2    5 2  5

 3.Cosmarium   5 3 8 7 12 3  

 4.Mougeotia   21 42  5 18  41

 4.Pediastrum 32   7 8 12 4 15  

 5.Scnedesmus  32 5  12  5  23

 
6.Selenastru
m

3 9 4   5 5 8  

 
7.Staurastru
m

23  8  12 4  6 5

 8.Tetraedrn  31  7  3  6 7

  Sub Jumlah 74 95 47 59 45 41 48 41 87

  JUMLAH 124 138 83 130 64 71 98 75 128

Catatan: Kode 10

1). Pengamatan menggunakan SR volume 1 ml
2). Volume air yang disaring 50 L
3). Volume air yang disaring 25 ml

Tabel.4.6.5.b.  Zoo Plankton Bulan Februari 2019 di Bengawan Solo (Ind/L)

Klas Genus
Tenggak
Sragen

Cemeng 
Sragen

Man
tingan

Acida
tama

K.
Sewu

Bendung
Colo

Sendang
WGM

 Keduang
WGM

Tengah
WGM
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Mastigophora 1.Difflugia 6  6  42 7  4 9

 2.Euglena 6  21 12   12  21

 3.Phacus  7   3 2  15 4

 4.Peridinium 4  6  5 2  2 9

  Sub Jumlah 16 7 33 12 50 11 12 21 43

Monogononta 1.Polyarthra 4 5 3  4   11 7

 
2.Trichocerc
a

2  9 5 5 4 7  1

  Sub Jumlah 6 5 12 5 9 4 7 11 8

JUMLAH 22 12 45 17 59 15 19 32 51

Catatan: Kode 10

1). Pengamatan menggunakan SR volume 1 ml
2). Volume air yang disaring 50 L
3). Volume air yang disaring 25 ml

Tabel.4.6.6.a.  Fito Plankton Bulan Juli 2019 di Bengawan Solo (Sel/L)

Klas Genus Cemeng
Man

tingan
Acida
tama

K.
Sewu

Tenggak
Sandang
Wonogiri

B Colo Trinil
Mura

B Solo
Kanor

Phytoplankton            
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Bacillariophyceae 1.Cyclotella 8 11  3  12 5 14 23 6

 Diatoma 7 5  12 32 7   31 7

 Navicula 6  12 7   6 9 3 9

 Synedra 8 21  6 11  9 8   

 Tabellaria 12 8 51   32  7 3 11

  Sub JUmlah 41 45 63 28 43 51 20 38 60 33

Chlorophyceae Ankistrodesmus 13 7   31 3   12  

 Actinastrum 3  7   11  8  7

 Closterium 3 9  11 6  4 15  7

 Cladophora   7   61 3    

 Chodatella 12   14 23  21  13  

 Cosmarium 9 7 23  14  12  5 7

 Pediastrum  42 9 12  34  13 5  

 Scnedesmus 23   16  23  14  5

 Selenastrum 3 5 32  3  5 8   

 Staurastrum  23 3  21  12 9 7 12

 Spondylosium  32 9   3 22  32  

 Tetraedrn 3 12 12 8  4   6 7

 Ulotrix 112   34  211  21  32

  Sub Jumlah 181 137 102 95 98 350 79 88 80 77

Cyanophyceae Oscillatoria  13 23  63 321   64  

 Spirulina 14   32  9  8 6 31

 Sub Jumlah 14 13 23 32 63 330  8 70 31

           

 JUMLAH 236 195 188 155 204 731 99 134 210 141

Catatan: Kode 20
1). Pengamatan menggunakan SR volume 1 ml
2). Volume air yang disaring 50 L
3). Volume air yang disaring 25 ml
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Tabel.4.6.6.b.  Zoo Plankton Bulan Juli 2019 di Bengawan Solo (Ind/L)

Kelas Genus Cemeng
Man

tingan
Acida
tama

K. Sewu Tenggak
Sandang
Wonogiri

B Colo Trinil
Mura

B Solo
Kanor

Mastigophora Difflugia 13 21   7 3 14    

 Euglena 12 7 4    8  11 5

 Phacus  16  9 12  18 23  8

 Peridinium 14  7   12  8 31  

 
Tintinnidiu
m

 14  7  21    8

 Sub Jumlah 39 58 11 16 19 36 40 31 42 21

Monogononta Euchlanis 9 4  3  6  2 5  

 Filinia  2 7   3    3

 Hexartha 4 7 6  3 5 7  3  

 Mytillina 2  4 7   4 6  6

 Polyarthra  11 3  6    3 3

 Trichocerca  23 7 6   4  7  

 Sub Jumlah 15 47 27 16 9 14 15 8 18 12

JUMLAH 54 105 38 32 28 50 55 39 60 33

Catatan: Kode 20
1). Pengamatan menggunakan SR volume 1 ml
2). Volume air yang disaring 50 L
3). Volume air yang disaring 25 ml

Tabel 4.6.7.  Bentos Februari 2018 Bengawan Solo

Family Genus
K. 
Sewu

B.Nego
ro

Tangg
ak

Acidata
ma

Lamon
gan

B.Sol
o

Nereidae sp 1 4      

Thiaridae
Melanoides 
tuberculata 2 1 4    

 
Melanoides 
granifera 11 4   32  

 Melanoides sp   1    

 Thiara scabra 2      

 Thiara winteri   2   1

 
Bellamya 
sumatrensis 1     1

 Brotia testudinaria  1   2  

 Viviparus sp    1   

Corbiculidae Corbicula sp 1     1
 
 JUMLAH 21 6 7 1 34 3
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Fito-plankton  di  bengawan  solo  terdiri  dari  dua  kelas  yaitu  Bacillariophyceae,

Chlorophyceae  dam Cyanophycaee.   Untuk Kelas  Bacillariophyceae  di  domnansi  oleh  Synedra

Diatoma,  untuk  Chlorophyceae  didominansi  oleh  ,  untuk  Cyanophyceae  didominansi  oleh

Oscillatoria  dan  Gomphospaphaeria  Ulotrix  ,  Cosmarium  dan  Chroococcus.   Kepadatan

Fitoplankton pada saat musim kemarau cukup tinggi  dibanding saat musim penghujan, pada saat

bulan Pebruari musim penghujan kepadatan fitoplankton  70-138 sel/L dengan rata rata 101 sel/L,

pada, pada saat awal kemarau bulkan Juli kepadatan fito-plankton  99-731msel/L dengan rata rata

229 sel/L, pada saat puncak musim kemarau bulan Agustus kepadatan fito-plankton 474 - 749 sel/L

dengan rata rata 636 sel/L,  pada awal musim penghujan bulan Oktober kepadatan fito plankton

131- 461 sel/L dengan rata rata 344 sel/L.  

 Kepadatan plankton saat musim kemarau lebih tinggi karena volume air kecil sehingga lebih

pekat, sedangkan saat musim penghujan volume air besar sehingga terjadi pengenceran. Pada saat

musim penghujan Bulan Februari tidak ditemukan Cyanophyceae sedangkan saat kemarau terutama

bulan  Agustus  kepadatan  Cyanophyce  rata  rata  mencapai  178  sel/L   yang  didominasi  oleh

Mycrocystis  dan  Oscillatoria.  Plankton  dari  Kelas  Cyanophycerae  merupakan  lagae  biru  pada

umunya  tidak  disukai  ikan,  mempunyai  dinding  sel  yang  tebal  sulit  utnuk  dicernak.   Genus

Mycrocystis merupakan jenis plankton yang banyak tumbuh di perairan yang tercemar, merupakan

plankton yang beracun bagi ikan.

Zoo-plankton  yang  terdapat  di  Bengawan  solo  terdir  dari  4  Kelas  yaitu  Mastigophora,

Monogononta,  Crustacea  dan Ciliophora.  Untuk Kelas  Mastigophora  dan Monogononta  hampir

dijumpai  terus  baik  musim  penghujan  maupun  musim  kemaru.  Untuk  Kelas  Crustaceae  dan

Ciliophora hanya ditemukan pada saat musim kemarau bulan Agustus.  Kepadatan zoo-plankton

pada  saat  musim kemaru  cenderung  lebih  tinggi  dari  pada  saat  musim penghujan,  pada  bulan

Pebruari adalah 17-51 Ind/L dengan rata rata 30 Ind/L sedangkan pada bulan Agustus mencapai 62 -

155 Ind/L dengan rata rata  49 Ind/L.  Hal tersebut saat kemaru volume air kecil sehingga lebih

pekat , sedang saat musim penghujan volume air besar sehingga lebih encer.
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4.7. Kualitas Air dan Potensi Produksi

Hasil  pengukuran parameter  kualitas  air  di  Sungai  Bengawan  Solo  selama

penelitian dan Waduk Gajah Mungkur (Februari,  Juli   dan September 2019) dapat

dilihat pada Lampiran 1.

1. Suhu

Suhu  air  di  perairan  yang  diteliti  selama  3  kali  pengamatan  pada  bulan

Februari,  Mei  dan Oktober  2019 berkisar   antara  26-310C. Sebagai  perbandingan,

suhu  di  Kampung  sewu,  Solo  pernah  mencapai  390C  (Utomo  et  al,  2010).

Berdasarkan pada baku mutu kualitas air (MenKLH, 1998) untuk suhu berkisar antara

20-320C, maka kondisi perairan Bengawan Solo ditinjau dari parameter suhu cukup

baik untuk mendukung kehidupan ikan.  Suhu perairan sungai Bengwan Solo berkisar

26 – 29 oC, sedangkan suhu waduk Gajah Mungkur 26-31 oC.

2. Kecerahan air

Kecerahan air di Bengawan Solo selama penelitian berkisar antara 16-50 cm.

Kecerahan yang rendah di beberapa tempat akibat pengaruh pencemaran. Di Karang

anyar st sampling di “asidatama” kecerahan 16-20 cm dan dan kecerahan 50 cm di

stasiun  pengamatan  “Trinil,  Cemeng  dan  Ngawi  purba”.  Berdasarkan  baku  mutu

kualitas  air  (MenKLH,  1989)  untuk  kecerahan  >45  cm.  Maka  berdasarkan  pada

kriteria  tersebut  kecerahan  air  yang  diteliti  di  perairan  Bengawan  Solo  tergolong

rendah. Kecerahan di waduk Gajah Mungkur stasiun sampling Sendang 50 cm.

3. Daya Hantar Listrik (DHL)

Boyd (1979) mengatakan bahwa nilai  DHL perairan alami sekitar 20-1.500

µmhos/cm,  sedangkan  perairan  laut  bisa  memiliki  nilai  DHL yang  sangat  tinggi

karena banyaknya garam-garam yang terlarut di dalamnya. Nilai DHL di Bengawan

Solo berkisar antara 16-526 µmhos/cm dan di Sendang waduk Gajah Mungkur 80-

172 µmhos/cm. Menurut baku mutu kualitas air (MenKLH, 1998)  dan DHL antara

Kampung sewu dan Tenggak : 459-526 µmhos/cm, relatif menggolongkan perairan

baik bagi kehidupan ikan.  Atas dasar tersebut, nilai DHL perairan Bengawan Solo

menunjukkan nilai yang relatif baik untuk kehidupan ikan. 

4. Derajat keasaman (pH)

Menurut  Ellis  dalam Boyd  (1979)  menyatakan  bahwa perairan  dengan pH

antara 6,5-9 merupakan kisaran yang paling sesuai untuk memproduksi ikan. pH di

Bengawan Solo dan waduk Gajah Mungkur berkisar antara 7-8. Menurut MenKLH

(1998)  ambang  batas  pH  air  untuk  keperluan  perikanan  antara  6-9.  Dengan
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berpedoman kepada 2 kriteria tersebut di atas maka perairan Bengawan Solo dalam

keadaan yang layak untuk mendukung kehidupan ikan. 

5. Karbon dioksida (CO2)

Hasil  pengukuran  kandungan  CO2-bebas  pada  wilayah  Bengawan  Solo

berkisar antara   0,5-7 mg/l. Hasil penelitian Utomo et al, 2010 di Bengawan Solo,

menyatakan bahwa nilai CO2 di DesaTenggak, Cemeng, Kampung Sewu Tundungan,

Bak Kramat dan Butuh > 12 mg/l. Menurut baku mutu kualitas air (MenKLH, 1998)

kualitas  air  untuk  CO2-  bebas  maksimum  15  mg/l.  Untuk  kepentingan  perikanan

konsentrasi CO2-bebas sebaiknya kurang dari 5 mg/l, konsentrasi CO2-bebas 10 mg/l

dapat ditolerir  oleh organisme akuatik untuk tumbuh namun kadar oksigen terlarut

harus cukup (Boyd, 1988 dalam Effendie, 2000). Mengacu kepada kriteria tersebut

maka nilai kandungan CO2 – bebas pada perairan yang diteliti  saat ini pada stasiun

Tenggak, KP. Sewu dan asidatama berkisar 6-7 mg/l sudah termasuk diatas ambang

batas  yang membahayakan bagi  kehidupan ikan.  Tingginya  CO2 bebas  ini  diduga

hasil  produksi  proses  dekomposisi  limbah  organik  yang  terjadi  pada  di  stasiun

pengamatan Tenggak, KP.Sewu dan asidatama.

6. Oksigen (O2) 
Secara  umum  agar  kehidupan  ikan  di  perairan  dapat  layak  dan  kegiatan

perikanan berhasil,  maka kandungan oksigen terlarut sebaiknya tidak boleh kurang

dari  4  mg/l,  hal  ini  sesuai  dengan  baku  mutu  kualitas  air  untuk perikanan.  Hasil

pengukuran kandungan O2  terlarut di wilayah Bengawan Solo yang diteliti berkisar

antara 0,8-8,2 mg/l.  Di stasiun Acidatama, Tenggak dan Mantingan,kampung sewu

nilai oksigen terlihat relatif rendah, karena di stasiun kampung sewu terdapat industri

dan  Acidatama  selain  industri  juga  peternakan.  Di  stasiun  Tenggak  terdapat

penambangan  pasir,  sedangkan  di  stasiun  Jembatan  banyak  terdapat  sampah  dan

airnya menggenang, diduga nilai oksigen rendah di perairan tersebut disebabkan oleh

reduksi oksigen dari limbah yang masuk ke perairan tersebut. Hasil penelitian Utomo,

et al, 2010 di Bengawan Solo menyatakan bahwa nilai O2 di Desa Cemeng,  dan Bak

Kramat  pernah  tercatat  mencapai  0  mg/l.  NTAC  (1968)  dan  Pescod  (1973)

mengatakan  bahwa  bila  suatu  perairan  yang  di  dalamnya  tidak  terdapat  senyawa

beracun  (toxic),  kandungan  oksigen  minimum  sebesar  2  mg/l  sudah  cukup

mendukung  kehidupan  ikan  di  perairan  secara  normal.  Oksigen  yang  terukur

menunjukkan perairan  Bengawan Solo di lihat  dari  kandungan oksigennya  masih

layak untuk mendukung kehidupan ikan.
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7. Total Fosfor (TP)

Fosfor  merupakan  unsur  esensial  bagi  tumbuhan  tingkat  tinggi  dan  algae,

sehingga unsur ini menjadi faktor pembatas bagi tumbuhan dan algae perairan dan

sangat mempengaruhi tingkat produktivitas perairan.  Kadar TP di perairan Bengawan

Solo yang diteliti berkisar antara 0,179-5,465 mg/l. Kadar TP terrendah ditemukan di

stasiun  bendung  Colo  (0,179  mg/l),  sedangkan  kadar  TP  tertinggi  ditemukan  di

stasiun Acidatama (5,465 mg/l).  Klasifikasi perairan berdasarkan pada kadar fosfor

total, 0-0,02 mg/l untuk perairan dengan tingkat kesuburan rendah, 0,021-0,05 mg/l

tingkat  kesuburan  sedang  dan  0,051-0,1  mg/l  tingkat  kesuburan  tinggi  (Effendi,

2000).  Hasil  pengukuran  kadar  fosfor  total  perairan  Bengawan  Solo  digolongkan

dengan tingkat kesuburan tinggi sampai sangat tinggi.

8. Khlorofil-a

Khlorofil-a di  perairan Bengawan Solo yang diteliti  berkisar antara  5,3-38,2

mg/m3. Khlorofil-a  terrendah  ditemukan  di  stasiun  Kampung  Sewu  (5,3  mg/m3),

sedangkan khlorofil-a tertinggi  ditemukan di stasiun Ngawi (38,2 mg/m3).  Tingkat

kesuburan suatu perairan ditentukan dengan membandingkan konsentrasi khlorofil-a

(Vollenweider, 1969 dalam Herianto, 2009). Kandungan khlorofil-a pada fitoplankton

<  1  µg/l  adalah  perairan  yang  tidak  produktif,  kandungan  khlorofil-a  pada

fitoplankton 1-20 µg/l adalah perairan yang cukup produktif, sedangkan kandungan

khlorofil-a  pada  fitoplankton  >  20  µg/l  adalah  perairan  yang  produktif.  Dengan

mengacu kepada pernyataan tersebut maka perairan Bengawan Solo tergolong cukup

produktif. 

9. POTENSI PRODUKSI IKAN

Dugaan potensi produksi ikan (PPI) di Bengawan Solo berkisar antara 126,6-

717,8 kg/ha/tahun rata-rata 346,4 kg/ha/tahun. Dan di waduk Gajah Mungkur  sebesar

257,8-760,8kg/ha/thn,  rata-rata  601  kg/ha/tahun.  tertera  pada  Tabel  4.7.1.  Dugaan

potensi ini seiring dengan kondisi kualitas perairan yang masih dalam kisaran sesuai

untuk  pertumbuhan  ikan,  kecerahan  rata-rata  0,16-0,5  m  di  bagian  tepi  sungai

Bengawan Solo dan di waduk Gajah Mungkur 0,5 m.  
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Tabel 4.7.1  Chlorofil-a dan Potensi Produksi Ikan Di Perairan KPPPUD 434 Jawa
Tengah

BENGAWAN SOLO

LOKASI
Chlorofil-a

(µg/l)
PPI

kg/ha/thn
LOKASI

Chlorofil-a
(µg/l)

PPI kg/ha/thn

ACIDATAMA 14,22 319,20 TRINIL 16,32 360,99

KAMPUNG SEWU 13,79 310,57 MANTINGAN 14,38 322,43

TENGGAK 8,02 188,11 MANTINGAN 16,82 370,73

BOJONEGORO 20,37 437,77 TENGGAK 6,63 157,18

NGAWI 38,21 717,78 BENDUNGAN COLO 13,29 300,28

CEMENG ,SRAGEN 15,59 346,62 KARANG ANYER 11,05 253,58

TENGGAK 13,46 303,76 KMPUNG SEWU 5,29 126,62

NGAWI PURBA 29,81 597,88 KANOR 19,84 428,07

RATA2 SUNGAI 16,07 346,35

WADUK

LOKASI
Chlorofil-a

(µg/l)
PPI

kg/ha/thn
LOKASI

Chlorofil-a
(µg/l)

PPI kg/ha/thn

KJA 40,361 745,114                TEPI 1 29,30 589,84

INLET 33,386 651,527 TEPI 2 11,25 257,84

TENGAH 41,650 760,814

Rata2 WADUK 31,19 601,03    

Kualitas air mulai dari Kota Solo (Stasiun pengamatan Kampung Sewu hingga

ke hilir menuju Karang Anyar (Stasiun pengamatan Acidatama), dan Sragen (Stasiun

pengamatan  Tenggak, Cemeng,  Kandang Sapi,  dan trinill  terindikasi  ada pengaruh

pencemaran yang cukup tinggi (Oksigen rendah,   kecerahan rendah, warna air hitam).

Stasiun  pengamatan  di  tempuran  Bengawan Solo  dan  Sungai  Madiun kualitas  air

sudah mulai membaik, setelah sampai Bojonegoro sudah baik. Pengaruh pencemaran

dari Solo/Sragen sudah tidak kelihatan.  Selama dua tahun ini menurut informasi dari

Kepala Desa Kalangan Bojonegoro: pencemaran dari Bengawan Solo terasa sampai

desa Kalangan dan Ngraho Bojonegoro. Pada saat tertentu banyak ikan Tawes, Bader,

Jendil, Wader yang mati mengapung di perairan akibat pengaruh pencemaran.

Tabel 4.7.2. Kualitas Air Bengawan Solo Agustus 2019
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PARAMETER

Kampu
ng Sewu
(Salura
n)

Kampung
Sewu 
(Tempura
n)

Acidatam
a 
(Saluran 
dari PT 
Acidatam
a)

Bengawa
n Solo 
(Setelah 
Bertemu 
Saluran)

Tengga
k 
(Sragen
)

Kandang 
Sapi/ 
mantinga
n

Ngawi 
Purba

B. negoro

Suhu air (oC) 29 29,8 29,56 28,7 27 27,5 29,5 28-30

pH 7,7 7,66 7,9
7,7

7 6,53 8 7,5-7,8
O2 terlarut 

(mg/L) 1,79 3,44 0,65

0,89

0,98 4,28 4-5,5 4,6-5,63

CO2 (mg/L)

T.Alkalinitas 

(mg/L)

DHL (µS) 855 684 935
601

605 557
567-

649
552-539

TDS (g/L) 0,556 0,445 0,346
0,390

0,394 0,362 0,422
0,315-

0,350

S  :  
 070 34’ 

37”

07o31’16

”

07 

o023’ 

58”

07 o21’ 

12”

07 o22’ 

28”
07 o45’4”

E   :
1100 50 

‘38”

110o 52’ 

56”

110o57 

‘03”

111o 08’ 

55”

111o 

21’ 30”

111o54’06

”

JAM  : 14: 09 14:09 15:35 9:04 12.05 12:00 09.14

TANGGAL :
2/8/2019 2/8/2019 2/8/2019

5/8/201

9 6//4/2019

3/8/201

9 4/8/2019
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

1) Stok ikan di  Bengawan Solo KPP-PUD 434 Jawa tengah  adalah 300,6 ton yang

didominansi oleh ikan Sapu sapu dan Tawes.  Stok ikan di Waduk  KPP-PUD 434

Jawa Tengah adalah 3.266 ton yang didominansi oleh ikan Nila dan  ikan berkumis

sperti ikan Sogo dan Patin tebaran.
2) Kualitas air mulai dari Kota Solo  sampai Sragen  pencemaranya yang cukup tinggi

(Oksigen rendah,   kecerahan rendah, warna air hitam), jenis ikan didominansi oleh

ikan Sapu sapu.

Saran.

1. Bagi industri di tepi Bangwan solo agar melakukan  pengolahan limbah yang baik sebelum

dibuang ke sungai

2.  Penebaran ikan di perairan umum hendaknya jenis ikan asli yang ditebar (Tawes, Sogo

dan lainnya), bukan ikan introduksi sperti ikan Nila.
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Lampiran 1: Kualitas air di Bengawan Solo dan Waduk Gajah Mungkur 
                      Trip I Bulan Februari 2019

Lokasi PARAMETER
1. Kandang

Sapi

Kedalaman (m)

 0 1 3 5 Dasar

S: 07 o21’ 12” Suhu OC 27     
E:111o 08’ 55” Kecerahan (Cm) 48     
Jam : 09.51 wib Kedalaman (m) 108     
 pH 7,5     

 CO2 (mg/l) 0,7     
 DO (mg/l) 8,05    

 PO4 (mg/l) 0,158     

 DHL (µ /cm)Ṩ 127     
 Klorofil-a (µg/l) 7,323     

 NO3 (mg/l) 2,472     

 TP (mg/l) 0,260     

 NH3 (mg/l) 0,075     
 T. Alkalinitas (mg/l) 124,00     
 Plankton 50 l     
 Bentos 5 l     

Lokasi PARAMETER

2. Cemeng
Kedalaman (m)

 0 1 3 5 Dasar

S: Suhu OC 28     
E: Kecerahan (Cm) 50     
Jam : 12.50 wib Kedalaman (m) 20     
 pH 7,5     

 CO2 (mg/l) 1,5     
 DO (mg/l) 3,2     

 PO4 (mg/l)      
 DHL (µ /cm)Ṩ      
 Klorofil-a (µg/l)      

 NO3 (mg/l)      
 TP (mg/l)      

 NH3 (mg/l)      
 T. Alkalinitas (mg/l)      
 Plankton 50 l     
 Bentos 5 l     

3. Tenggak
Kedalaman (m)

 0 1 2 3 Dasar
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S: 07 o023’ 58” Suhu OC 28     
E:110o57 ‘03” Kecerahan (Cm) 20     
Jam  : 10.50 wib Kedalaman (m) 1(tepi)     
 pH 7,5     
 CO2 (mg/l) 4,84     
 DO (mg/l) 5,75     
 PO4 (mg/l) 0,193     
 DHL (µ /cm)Ṩ 117     
 Klorofil-a (µg/l) 13,461     
 NO3 (mg/l) 3,077     
 TP (mg/l) 0,521     
 NH3 (mg/l) 0,393     
 T. Alkalinitas (mg/l) 172     
 Plankton 50 l     
 Bentos 5 l     

Lokasi PARAMETER

4. Acidatama
Kedalaman (m)

 0 1 2 3 Dasar

S: 07o31’16” Suhu OC 26     

E:110o 52’ 56” Kecerahan (Cm) 20     
Jam.08.40 wib Kedalaman (m) 2 tepi     
 pH 7,5-8     

 CO2 (mg/l) 7,04     

 DO (mg/l) 2,43     

 PO4 (mg/l) 0,665     

 DHL (µ /cm)Ṩ 137     
 Klorofil-a (µg/l) 8,346     
 NO3 (mg/l) 1,560     
 TP (mg/l) 0,688     
 NH3 (mg/l) 1,310     
 T. Alkalinitas (mg/l) 124,00     
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 Plankton, sampel 50 ml     
 Bentos, volume 5 l     

Lokasi PARAMETER

5. Kampung

Sewu

Kedalaman (m)

 
Air

Sungai

Air kali

Hitam
2 3 Dasar

E:1100 50 ‘38” Suhu OC 28     
 Kecerahan (Cm) 16     
Jam: 10.12 wib Kedalaman (m) 3 m     
 pH 7,5 7,5-8    

 CO2 (mg/l) 1,62 7,04    
 DO (mg/l) 3,73 0,33    
 PO4 (mg/l) 0,392     
 DHL (µ /cm)Ṩ 36 56    
 Klorofil-a (µg/l) 14,492     

 NO3 (mg/l) 1,257     

 TP (mg/l) 0,472     

 NH3 (mg/l) 0,825     

 T. Alkalinitas (mg/l) 112,00     
 Plankton      
 Bentos 5 l     

6. Bendung

Colo

Kedalaman (m)

 0 1 2 3 Dasar

S: 07o 45’ 04” Suhu OC 28     
E:110 o54’ 05” Kecerahan (Cm) 40     
Jam: 13.40 wib Kedalaman (m) 3 m tepi     
 pH 7     

 CO2 (mg/l) 5,08     
 DO (mg/l) 4,05     

 PO4 (mg/l)      

 DHL (µ /cm)Ṩ 75     
 Klorofil-a (µg/l) 10,392     
 NO3 (mg/l)      
 TP (mg/l)      

 NH3 (mg/l)      

 T. Alkalinitas (mg/l)      
 Plankton 50 l     
 Bentos 5l     

Lokasi PARAMETER

7. Sendang 

WGM

Kedalaman (m)

 0 1 2 3 Dasar
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S: 07o 51’ 46” Suhu OC 31     
E: 110o 54’ 00” Kecerahan (Cm) 35     
 Jam : 16.40 Kedalaman (m) 1 m tepi     
 pH 7,5-8     

 CO2 (mg/l) 1,7     
 DO (mg/l) 6,48     

 PO4 (mg/l) 0,061     

 DHL (µ /cm)Ṩ 80     
 Klorofil-a (µg/l) 10,562     

 NO3 (mg/l) 0,779     

 TP (mg/l) 0,179     
 NH3 (mg/l) 0,375     
 T. Alkalinitas (mg/l) 80,00     
 Plankton      
 Bentos      

Lokasi PARAMETER

8. KJA

Aquafarm

WGM

Kedalaman (m)

 0 1 2 3 Dasar

S: 110o 54 ‘13” Suhu OC 31     
E:07o 52’ 16” Kecerahan (Cm) 50     
Jam: 10.30 wib  Kedalaman (m) 9,1     
 pH 8     

 CO2 (mg/l) 7,02     
 DO (mg/l) 4,8     

 PO4 (mg/l)      

 DHL (µ /cm)Ṩ      
 Klorofil-a (µg/l)      

 NO3 (mg/l)      

 TP (mg/l)      

 NH3 (mg/l)      

 T. Alkalinitas (mg/l)      
 Plankton 50 l     
 Bentos 5 l     
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Lokasi PARAMETER

9. Inlet

Keduang

WGM

Kedalaman (m)

 0 1 2 3 Dasar

S: 07o 51’ 42” Suhu OC 26,5     
E:110o 57’ 41” Kecerahan (Cm) 30     
 Jam: 14.20 wib Kedalaman (m) 7     
 pH 7,5     

 CO2 (mg/l) 6,16     
 DO (mg/l) 2,39     

 PO4 (mg/l) 0,109     

 DHL (µ /cm)Ṩ 50,6     
 Klorofil-a (µg/l) 20,460     

 NO3 (mg/l) 1,972     

 TP (mg/l) 0,605     

 NH3 (mg/l) 0,081     

 T. Alkalinitas (mg/l) 56,00     
 Plankton      
 Bentos      

Lampiran 2 : Kualitas air di Bengawan Solo dan Waduk Gajah Mungkur 
                        Trip II Bulan Juli 2019

Lokasi PARAMETER
1.Cemeng Kedalaman (m)
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0 1 3 5 Dasar
S: Suhu OC 27
E: Kecerahan (cm)

Kedalaman (m)
3-7-2019 pH 7,5

Jam : 9:24 CO2 (mg/l) 6,6

DO (mg/l) 2,43
Habis pladu, satu 
hari sebelumnya

PO4 (mg/l)       2.341 

Warna air cokelat-
hitam

DHL (µ /cm)Ṩ 477,00

Klorofil-a (µg/l) 9,002

NO3 (mg/l) 0,831

TP (mg/l)       4,529 

NH3 (mg/l) 7,314
T. Alkalinitas 196,00

Plankton
Lab (5 ember 
= 25 liter)

Bentos
Lab (1 ember 
= 5 liter)

Lokasi PARAMETER
2. Kandang 

Sapi/Mantingan

Kedalaman (m)

0 1 3 5 Dasar

S: 07, 21’,  12” Suhu OC 27
E: 111, 8’ , 55” Kecerahan (Cm) 10
4/7/2019 Kedalaman (m)
Jam: 8:30 pH 7
Saat Pladu CO2 (mg/l) 7
Banyak orang cari

ikan
DO (mg/l) 0,9

Warna air Cokelat-hitam PO4 (mg/l) 2,346

DHL (µ /cm)Ṩ
Klorofil-a (µg/l) Lab

NO3 (mg/l) 0,968

TP (mg/l)

NH3 (mg/l) 6,737

T. Alkalinitas

Plankton
Lab (5 ember = 25 
liter)

Bentos Lab (1 ember = 5 l)
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Lokasi PARAMETER

3. Tenggak
Kedalaman (m)

0 1 2 3 Dasar
S: 07, 23’, 59” Suhu OC 29
E: 110, 57’, 02” Kecerahan (Cm) 30
04/07/2019 Kedalaman (m)
Jam: 11.30 pH 7,5
Warna air Cokelat-hitam CO2 (mg/l) 6,3

DO (mg/l) 2,28
PO4 (mg/l) 2,346

DHL (µ /cm)Ṩ 459,00

Klorofil-a (µg/l) 12,395

NO3 (mg/l) 0,968

TP (mg/l)  3.737 

NH3 (mg/l) 6,737

T. Alkalinita (mg/l) 180,00

Plankton Lab (5 ember = 25 l)

Bentos Lab (1 ember = 5 L)

Lokasi PARAMETER

4. Acidatama
Kedalaman (m)
0 1 2 3 Dasar

S: Suhu OC 28
Kecerahan (Cm) 10

Jam: 13.45 Kedalaman (m)
pH 7,5

Warna air hitam CO2 (mg/l) 7
DO (mg/l) 0,81

PO4 (mg/l) 3,294

DHL (µ /cm)Ṩ 481,00

Klorofil-a (µg/l) -

NO3 (mg/l) 0,336

TP (mg/l)       5,465 

NH3 (mg/l) 7,966

T. Alkalinitas 

(mg/l)
192,00

Plankton Lab (5 ember
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= 25 liter)

Bentos
Lab (1 ember

= 5 liter)

Lokasi PARAMETER
5. Kampung

Sewu
Kedalaman (m)

S: 0 1 2 3 Dasar
E: Suhu OC 28
4/7/2019 Kecerahan (Cm) 20
Pertemuan 

B.Solo dengan 

anak sungai dari

kota

Kedalaman (m)

Warna air 

kuning campur 

cokeat hitam

pH 7,5

CO2 (mg/l) 6,04
DO (mg/l) 3,24

PO4 (mg/l) 3.570

DHL (µ /cm)Ṩ 526,00

Klorofil-a (µg/l) 526,00

NO3 (mg/l) 0,212

TP (mg/l)       5,454 

NH3 (mg/l) 8,589

T. Alkalinitas (mg/l) 208,00
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Plankton
Lab (5 ember = 25 
liter)

Bentos Lab (1 ember = 5 
liter)

Lokasi PARAMETER

6. Bendung

Colo
Kedalaman (m)

S: 07, 45’ , 4” 0 1 2 3 Dasar
E: 110, 54’ , 6 “ Suhu OC 27
05/07/2019 Kecerahan (Cm)
Jam 10.44 Kedalaman (m)
Warna air putih 

kuning  

kehijauan

pH 7,5

CO2 (mg/l) 2,4
DO (mg/l) 5,67

PO4 (mg/l) 0,039

DHL (µ /cm)Ṩ 165,60

Klorofil-a (µg/l) 8.500

NO3 (mg/l) 0,164

TP (mg/l) 0,363

NH3 (mg/l) 5,232

T. Alkalinitas (mg/l) 84,00

Plankton Lab (5 ember= 25 
liter)

Bentos 1 ember= 5 liter
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Lokasi PARAMETER
7. Sendang

WGM
Kedalaman (m)

S: 0 1 2 3 Dasar
E: Suhu OC 31
5/7/2019 Kecerahan (Cm) 50
Jam: 12:07 Kedalaman (m)
Warna air putih 
kuning 
kehijauan.

pH 2

CO2 (mg/l) 0,5
DO (mg/l) 5,5

PO4 (mg/l) 0,034

DHL (µ /cm)Ṩ 172,20

Klorofil-a (µg/l) 4,424

NO3 (mg/l) 0,157

TP (mg/l) 0,672

NH3 (mg/l) 0,641

T. Alkalinitas (mg/l) 112,00

Plankton Lab (5 ember = 25
liter)

Bentos Lab (1 ember = 5 
liter)

Lokasi PARAMETER

8. Trinil
Kedalaman (m)

0 1 2 3 Dasar
S: 7, 22’ , 28” Suhu OC 28
E: 111, 21’ , 29” Kecerahan (Cm) 50

Kedalaman (m)
6/7/2019 pH 8
Jam: 8.49 CO2 (mg/l) 2,06

DO (mg/l) 7,29

PO4 (mg/l) 1,256
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DHL (µ /cm)Ṩ 384,70

Klorofil-a (µg/l) 16,163

NO3 (mg/l) 0,349

TP (mg/l) 1,678

NH3 (mg/l) 0,037

T. Alkalinitas (mg/l) 148,00

Plankton Lab (5 ember =25 
liter)

Bentos Lab (1ember = 5 
liter)

Lokasi PARAMETER

9.B.Solo sebelum 
tempuran

Kedalaman (m)

0 1 2 3 Dasar
S: Suhu OC 28
E: Kecerahan (Cm) 50

Kedalaman (m)
pH 8

Warna air 

cokelat hitam
CO2 (mg/l) 2,64

DO (mg/l) 5,67
PO4 (mg/l)
DHL (µ /cm)Ṩ
Klorofil-a (µg/l) Lab
NO3 (mg/l)
TP (mg/l)
NH3 (mg/l)
T. Alkalinitas (mg/l)

Plankton
Lab. 5 embar = 25
liter

Bentos
Lab. 1 ember = 5 
liter

Lokasi PARAMETER

10.B.Solo setelah 
tempuran

Kedalaman (m)

0 1 2 3 Dasar
Suhu OC 28
Kecerahan (Cm)

Sebagian warna 
cokelat kehitaman dan
sebagaian cokelat 
kuning

Kedalaman (m)
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pH 8
CO2 (mg/l) 2,2
DO (mg/l) 4,86
PO4 (mg/l)
DHL (µ /cm)Ṩ
Klorofil-a (µg/l)
NO3 (mg/l)
TP (mg/l)
NH3 (mg/l)
T. Alkalinitas 

(mg/l)
Plankton
Bentos

Lokasi PARAMETER
11.Sungai Madiun 

sebelum tempuran
Kedalaman (m)

0 1 2 3 Dasar

S: 7, 22’ , 28” Suhu OC 28
E: 111, 21’ , 29”. Kecerahan (Cm) 50
6/7/2019 Kedalaman (m)
Jam: 8:49 pH
Warna air 

kuning cokelat.
CO2 (mg/l) 2,8

DO (mg/l) 4,86

PO4 (mg/l) 1,128

DHL (µ /cm)Ṩ 407,30

Klorofil-a (µg/l) 11.747

NO3 (mg/l) 0,212

TP (mg/l) 1,518

NH3 (mg/l) 0,031

T. Alkalinitas 

(mg/l)
156,00

Plankton
Bentos

Lokasi PARAMETER
12. Kabalan-

Kanor,

Bojonegoro

Kedalaman (m)

0 1 2 3 Dasar

S: 7, 7’ , 38” Suhu OC 28
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E: 112, 0’ , 02” Kecerahan (Cm) 50
Kedalaman (m)

7/7/2019 pH 8
Jam: 9:45 CO2 (mg/l) 1,78

DO (mg/l) 7,78
PO4 (mg/l) 0,196
DHL (µ /cm)Ṩ 438,90
Klorofil-a (µg/l) 11,048
NO3 (mg/l) 0,094
TP (mg/l) 0,706
NH3 (mg/l) 0,93
T. Alkalinitas 
(mg/l)

168,00

Plankton Lab. (5 embar = 25 
liter)

Bentos Lab. (1 ember = 5 
liter)

Lampiran 3: Kualitas air di Bengawan Solo dan Waduk Gajah Mungkur 
                      Trip III Bulan September 2019

Lokasi PARAMETER

1. Cemeng Kedalaman (m)

  0 1 3 5 Dasar

S: 07;  20’ ;  22” Suhu OC 8, 57

E: 111;  04’ ; 44” Kecerahan (Cm) 40

 Kedalaman (m)

 5-9-2019 pH 7,75

 Jam : 10:00 CO2 (mg/l) 6,6

 DO (mg/l) 3,74   

 Habis pladu, 
satu hari 
sebelumnya

PO4 (mg/l)
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 Warna air 
cokelat-hitam

DHL (µ /cm)Ṩ

TDS (g/L)

 Klorofil-a (µg/l)

 NO3 (mg/l)

TP (mg/l)

NH3 (mg/l)

T. Alkalinitas

Plankton
Lab (5 ember = 
25 liter)

Bentos
Lab (1 ember= 5 
liter)

2. Kandang 
Sapi/Mantingan

PARAMETER

S: 07, 21’,  12” Kedalaman (m)

E: 111, 8’ , 54”  0 1 3 5 Dasar

Suhu OC 30

3/9/2019 Kecerahan (Cm) 75

Jam: 10:50 Kedalaman (m)

pH 8

 Saat Pladu CO2 (mg/l) 7

 Banyak orang 
cari ikan

DO (mg/l)
4,04

 Warna air 
Cokelat-hitam

PO4 (mg/l)

 DHL (µ /cm)Ṩ 597

 Klorofil-a (µg/l) Lab

 NO3 (mg/l)

 TP (mg/l)
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 NH3 (mg/l)

TDS (g/L) 0,385

Alkalinitas (ml)

3.Tanggak Parameter

S: 07, 23’, 594” Kedalaman (m)

E: 110, 57’, 03”  0 1 2 3 Dasar

 Suhu OC 27,6

07/09/2019 Kecerahan (Cm) 50

Jam: 08:30 Kedalaman (m)

pH 7,7

Warna air 
Cokelat-hitam 

CO2 (mg/l)
6,6

 DO (mg/l) 3,61

 PO4 (mg/l)

 DHL (µ /cm)Ṩ 604

 Klorofil-a (µg/l)

 NO3 (mg/l)

 TP (mg/l)

 NH3 (mg/l)

T. Alkalinitas 
(mg/l)

TDS (g/L) 0,393

Plankton
Lab (5 ember= 25 
liter)

Bentos
Lab ( 1 ember= 5 
liter)

4.Acidatama Parameter

S: 07; ; 31’; 16” Kedalaman (m)

E: 110; 52’; 56”  0 1 2 3 Dasar

 2/9/2019 Suhu OC 31
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Kecerahan (Cm) 10

Jam: 14:10 Kedalaman (m)

pH 7,05

 Warna air hitam CO2 (mg/l) 8,8

 DO (mg/l) 0,6

 PO4 (mg/l)

 DHL (µ /cm)Ṩ 1349

 Klorofil-a (µg/l) Lab

 NO3 (mg/l)

 TP (mg/l)

 NH3 (mg/l)

TDS (g/l) 0,879

T. Alkalinitas

5. Kampung 
Sewu

PARAMETER

S: 07; 34’; 37” Kedalaman (m)

E:110; 50’;  39”  0 1 2 3 Dasar

 4/9/2019 Suhu OC 27

Jam: 09:51 Kecerahan (Cm) 50

Pertemuan B.Solo 
dengan anak sungai 
dari kota

Kedalaman (m)

Warna air kuning 
campur cokeat hitam

pH
7,6

 CO2 (mg/l) 6,6

 DO (mg/l) 5,3

 PO4 (mg/l)

 DHL (µ /cm)Ṩ 626

 Klorofil-a (µg/l)

 NO3 (mg/l)
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 TP (mg/l)

 NH3 (mg/l)

TDS (g/L) 0,404

T. Alkalinitas 
(mg/l)

6. Bendung 
Colo

PARAMETER

S: 07, 45’ , 4” Kedalaman (m)

E: 110, 54’ , 6 “  0 1 2 3 Dasar

 Suhu OC 28

04/09/2019 Kecerahan (Cm) 30

Jam 11:00 Kedalaman (m)

Warna air putih 
kuning  
kehijauan

pH

7,3

 CO2 (mg/l) 2,3

 DO (mg/l) 7,13

 PO4 (mg/l)

 DHL (µ /cm)Ṩ 240

 Klorofil-a (µg/l)

 NO3 (mg/l)

 TP (mg/l)

 NH3 (mg/l)

TDS (g/L) 0,156

T. Alkalinitas 
(mg/l)

7. Sendang 
WGM

PARAMETER

S: 07; 34’; 37” Kedalaman (m)

E: 110; 50’; 39”  0 1 2 3 Dasar
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04/9/2019 Suhu OC 30

Jam: 15:12 Kecerahan (Cm) 30

 Kedalaman (m)

Warna air putih 
kuning 
kehijauan.

pH

8

 CO2 (mg/l) 3,73

 DO (mg/l) 5,04

 PO4 (mg/l)

 DHL (µ /cm)Ṩ 269

 Klorofil-a (µg/l) Lab

 NO3 (mg/l)

 TP (mg/l)

 NH3 (mg/l)

TDS (g/L) 0,161

T. Alkalinitas 
(mg/l)

8.Ngraho Parameter

S: 7, 14’ , 21” Kedalaman (m)

E: 111, 30’ , 58”  0 1 2 3 Dasar

 Suhu OC 31`

6/9/2019 Kecerahan (Cm) 50

Jam:11:45 Kedalaman (m)

pH 8

 Habis Pladu 
dari Solo

CO2 (mg/l)
 

 DO (mg/l) 2,7

 PO4 (mg/l)

 DHL (µ /cm)Ṩ 601
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 Klorofil-a (µg/l) Lab

 NO3 (mg/l)

 TP (mg/l)

 NH3 (mg/l)

TDS (g/L) 0,391

T. Alkalinitas 
(mg/l)

9.B.Solo 
sebelum 
tempuran 

PARAMETER

S: Kedalaman (m)

E:  0 1 2 3 Dasar

 Suhu OC 28

Kecerahan (Cm) 50

Kedalaman (m)

pH 8

 Warna air 
cokelat hitam

CO2 (mg/l)
2,64

 DO (mg/l) 5,51

 PO4 (mg/l)

 DHL (µ /cm)Ṩ 649

 Klorofil-a (µg/l) Lab

 NO3 (mg/l)

 TP (mg/l)

 NH3 (mg/l)

T. Alkalinitas 
(mg/l)

Plankton
Lab. 5 embar =

25 liter

Bentos
Lab. 1 ember = 5

liter
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10.B.Solo 
setelah 
tempuran 

PARAMETER

S: 07; 23’ ; 15” Kedalaman (m)

E: 111; 27’ ; 28”  0 1 2 3 Dasar

 Suhu OC 28

Kecerahan (Cm)  

Sebagian warna
cokelat

kehitaman dan
sebagaian

cokelat kuning

Kedalaman (m)

pH 8

 CO2 (mg/l)

 DO (mg/l) 6,81

 PO4 (mg/l)

 DHL (µ /cm)Ṩ 567

 Klorofil-a (µg/l)

 NO3 (mg/l)

 TP (mg/l)

 NH3 (mg/l)

T. Alkalinitas 
(mg/l)

Plankton

Bentos

11.Sungai Madiun PARAMETER
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sebelum tempuran 

S: 7, 21’ , 52” Kedalaman (m)

E: 111, 8’ , 4”.  0 1 2 3 Dasar

 3/9/2019 Suhu OC 31

Jam: 14:00 Kecerahan (Cm) 50

Kedalaman (m)

pH

 Warna air 
kuning cokelat.

CO2 (mg/l)
2,72

 DO (mg/l) 7,78

 PO4 (mg/l)

 DHL (µ /cm)Ṩ 665

 Klorofil-a (µg/l)

 NO3 (mg/l)

 TP (mg/l)

 NH3 (mg/l)

T. Alkalinitas 
(mg/l)

TDS (g/L) 0,432

12. Kalangan Parameter

S: 7, 14’ , 21” Kedalaman (m)

E: 111, 30’ , 18”  0 1 2 3 Dasar

 Suhu OC 31,5

6/9/2019 Kecerahan (Cm) 80

Jam: 14:47 Kedalaman (m)

pH 8,25

 CO2 (mg/l)  

 DO (mg/l) 3,12

 PO4 (mg/l)
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 DHL (µ /cm)Ṩ 619

 Klorofil-a (µg/l)

 NO3 (mg/l)

 TP (mg/l)

 NH3 (mg/l)

T. Alkalinitas 
(mg/l)

TDS (g/L) 0,403

13. Acidatama PARAMETER

S: 07; ; 31’; 16” Kedalaman (m)

E: 110; 52’; 56”  0 1 2 3 Dasar

 7/9/2019 Suhu OC 27

Kecerahan (Cm) 10

Jam: 12:00 Kedalaman (m)

pH 8

 Warna air hitam CO2 (mg/l) 7,7

 DO (mg/l) 0,41

 PO4 (mg/l)

 DHL (µ /cm)Ṩ 1630

 Klorofil-a (µg/l) Lab

 NO3 (mg/l)

 TP (mg/l)

 NH3 (mg/l)

TDS (g/l) 1,017

T. Alkalinitas
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Lampiran 4. Foto Kegiatan Lapangan 

1).Kegiatan Lapngan Trip 1 (Pebruari 2019)

KOORDINASI DENGAN DINAS
PERIKANAN SRAGEN

PENJELASAN PADA
ENUMERATOR

PEMERIKSAAN KUALITAS AIR PENYARINGAN PLANKTON

PENYARINGAN BENTOS SAMPLING BIOLOGI

2). Kegiatan Lapngan Trip 2 ( Juli 2019)
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1.Mobil untuk transportasi barang riset 2.Penurunan barang barang riset dari mobil

3.Perahu untuk riset

4.Pemeriksaan kualitas air 5.Sampling bentos dan Palnkton

6.Sampling Biologi 7.Verifikasi data enumerator

3). Foto Kegiatan Lapangan Trip 3 September 2019
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1.Mobil untuk transportasi barang riset 2.Perahu motor untuk transportasi di sungai

3.Pertemuan dengan Enumerator 4.Percobaan penandaan ikan

5.Pendugaan stok dengan cara swept area 5.Pemeriksaan kualitas air

6.Sampling Biologi 7.  Sampling plankton
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	13. Biomass benthos
	14. Chlorofil-a
	Sumber (Source): APHA 1986
	
	Tabel 4.5.1. Hasil Tangkapan pada beberapa Lokasi
	Lain lain : 0, 12 %

	Tabel 4.5.2. Komposisi Hasil Tangkapan Berbagai Macam Alat Tangkap
	Sogo (cat-fish)
	Karper (Barb)

