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KAJIAN STOK DAN POTENSI PERIKANAN
DI SUNGAI SEMBAKUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KPP PUD 437
ABSTRAK
Sungai Sembakung merupakan salah satu perairan umum daratan di Provinsi
Kalimantan Utara yang terletak di Kabupaten Nunukan yang memiliki potensi
perikanan perairan umum daratan yang cukup tinggi, dengan panjang sekitar
278 km. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan stok
ikan yang ada di KPP PUD-RI 437. Penelitian dilakukan dengan menggunakan
metoda survey, exsperiment, wawancara dan analisis di laboratorium sejak
Februari-November 2019. Hasil Penelitian menunjukan bahwa stok ikan di Sungai
Sembakung, Provinsi Kalimantan Utara (KPP-PUD 431) adalah pada kisaran 25.78
kg/ha. Potensi produksi perikanan di perairan sungai sebesar 84.77 kg/ha dan 155.36
kg/ha pada danau. Dengan potensi lestari sebesar 2232.44 kg dengan upaya optimal
(fopt.) sebesar 1658 unit setara jala. Dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan
(JTB) sebesar 80% dari potensi lestarinya yaitu 1786 kg. Diharapkan informasi
penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para stekholder dalam melakukan
pengelolaan diwilayah KPP PUD-RI 437.
Kata Kunci :Stok, potensi, tangkapan, perairan Sembakung.
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BAB I.
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Perairan umum daratan di wilayah Republik Indonesia mengandung sumber

daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial untuk kemakmuran
rakyat Indonesia. Dalam rangka memanfaatkan potensi perikanan yang ada di
perairan umum daratan tersebut, perlu memperhatikan kelestarian sumber daya
ikan dan lingkungannya. Pemerintah Indonesia dalam rangka mengoptimalisasi
pengelolaan perikanan di perairan umum daratan Indonesia, menetapkan Kawasan
Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan Negara Republik Indonesia
(KPP-PUD NRI) dalam bentuk PERMEN-KP/2015 tentang Kawasan Pengelolaan
Perikanan Perairan Umum Daratan Negara Republik Indonesia, dan membaginya
menjadi beberapa KPP-PUD NRI.
Salah satu dari KPP-PUD tersebut adalah KPP-PUD NRI 437, yaitu kawasan
pengelolaan perikanan perairan umum daratan Indonesia yang terletak di
Kalimantan Utara, kawasan tersebut meliputi Sungai Sesayap, Sungai Sebuku,
Sungai Sembakung di daerah Tanjung Sungai Sesayap, dan Perairan Umum
Daratan Lainnya di kawasan tersebut (PERMEN KP, 2015).
Kalimantan Utara (KalTara) adalah provinsi termuda ke-34 di Indonesia
yang beribukota di Tanjung Selor, merupakan pemekaran dari wilayah provinsi
Kalimantan Timur (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012). Provinsi ini terletak
di bagian utara pulau Kalimantan, berbatasan langsung dengan negara bagian
Sabah dan Sarawak, Malaysia yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA)
yang sangat melimpah. Potensi sumber daya alam inilah yang membuat
Kalimantan Utara diprediksi akan menjadi kawasan industri terbesar di Indonesia.
Secara geografis Kalimantan Utara merupakan wilayah strategis yang terletak
diantara segitiga Indonesia-Malaysia-Filipina. Kalimantan Utara juga memiliki
kawasan perairan di wilayah Ambalat, yang diperkirakan kaya akan sumber daya
minyak dan gas. Di wilayah ini pun terdapat sejumlah potensi perikanan dan

pariwisata

yang

belum

dimanfaatkan

secara

optimal

(www.kompasiana.com. 2019).
Perikanan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting
sebagai sumber protein dan ketahanan pangan, sumber ekonomi masyarakat,
lapangan kerja, sumber devisa dan pendapatan asli daerah. Sungai Sembakung
merupakan bagian dari perairan umum daratan di Provinsi Kalimantan Utara yang
terletak di Kabupaten Nunukan yang memiliki potensi perikanan perairan umum
daratan yang cukup tinggi. Terhubung langsung dengan Negara Malaysia, dimana
bagian hulu dari Sungai ini berada pada negara tetangga tersebut, yang berdampak
pada bagian tengah dari Sungai yang sering mendapatkan kiriman air dari negara
Malaysia. Hal tersebut tentu saja akan berdampak terhadap kondisi perikanan
Sungai Sembakung. Sebagai provinsi baru informasi terkait dengan perikanan
khususnya perikanan perairan umum daratan di wilayah ini sangat minim bahkan
hampir tidak dijumpai.
Hingga saat ini informasi terkait dengan perikanan termasuk produksi
perikanan perairan umum dan data kekayaan spesies ikan yang komprehensifi
KPP-PUD 437 belum diketahui. Sehingga perlu adanya kajian terhadap sektor
tersebut. Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum dan Penyuluh Perikanan
(BRPPUPP) sebagai satu-sutunya Balai Penelitian Perairan Umum daratan di
Indonesia dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sejak tahun 2017 diberi
mandat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian
terhadap stok ikan di seluruh KPP PUD-RI dalam rangka mendukung pengelolaan
dan pemanfaatan perairan umum secara berkelanjutan dan berkesinambungan
yang ditetapkan sebagai program Nasional. Pada tahun 2019, salah satu wilayah
yang menjadi target untuk dilakukan kajian adalah KPP PUD 437.
1.2.

Maksud dan Tujuan
Tujuan dan sasaran akhir penelitian adalah mendiskripsikan Stok dan

potensi sumberdaya ikan di KPP PUD 437, untuk mengoptimalkan pemanfaatan
perikanan tangkap agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
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1.3.

Penerima Manfaat
Penerima manfaat hasil penelitian ini antara lain:

1. Direktorat Jenderal Sumberdaya Ikan (Subdirektorat Perairan Umum
Daratan), Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Pemerintah daerah setempat (Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan).
3. Nelayan dan masyarakat sekitar DAS Sembakung.
4. Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta setempat.
5. Peneliti Bidang Perairan Umum Daratan.
1.4.

Ruang Lingkup
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, antara lain:

1.

Mengkaji kondisi stok (standing stock) terkini Sungai Sembakung.

2.

Mengkaji Potensi Produksi Perikanan Sungai Sembakung.

3.

Mengkaji Potensi Lestari perairan Sungai Sembakung.

4.

Mengkaji Produksi tangkap Sungai Sembakung.

1.5.

Hasil (Output) Penelitian
Output atau hasil kegiatan penelitian ini adalah:

1.

Data dan informasi mengenai stok (standing stock) terkini Sungai
Sembakung.

2.

Data dan informasi mengenai potensi produksi perikanan Sungai Sembakung.

3.

Data dan informasi potensi lestari dari perairan Sungai Sembakung.

4.

Data dan Informasi produksi tangkap Sungai Sembakung.
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BAB II.
METODOLOGI

2.1. Lokasi dan Jadwal Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan di wilayah sungai Sembakung, Kabupaten Nunukan,
Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 (Gambar 2.1). Sepuluh titik lokasi
pengambilan sampel air dan 10 enomerator atau nelayan pencatat komposisi hasil
tangkapan harian seperti tersaji pada tabel 2.1 berikut.

Gambar 2.1. Peta Sungai Sembakung.
Tabel 2.1. Lokasi Pengambilan Sampel Air di sungai Sembakung,
Kabupaten Nunukan
Lokasi
Titik Koordinat
Lokasi
Titik Koordinat
Desa Tepian
N:03°44'55,7"
Danau 4
N:03°50'32,7"
E=117°27'54,3"
E=117°04'47,3"
Desa Plaju
N:03°49'13,5"
Sembakung 1
N:03°50'47,4"
E=117°15'19,8"
E=117°05'59,5"
Danau 1
N:03°51'30,3"
Sembakung 2
N:03°50'15,9"
E=117°02'11,5"
E=117°06'07,9"
Danau 2
N:03°51'06,0"
Masalong
N=03°45'25,1"
E=117°02'49,5"
E=116°45'02,7"
Danau 3
N:03°50'32,7"
Binter
N= 03°46 ' 25,8
E=117°04'47,3"
E:115°25 ' 32,8
Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola dengan
Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum dan Penyuluh Perikanan dengan

tahapan : (1) Persiapan, (2) Pengambilan data (survey), (3) Analisis
Laboratorium, (4) Pengolahan dan interpretasi data, (4) Pelaporan, (5) Perbaikan
Laporan.
Jadwal pelaksanaan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pendugaan Stok dan Potensi Perikanan di
Kabupaten Nunukan.
No
1
2
3
4
5
6
7

Kegiatan
Persiapan

Pengambilan data (survey)
Analisis Laboratorium
Pengolahan dan
Interpretasi data
Laporan Survey
Laporan Akhir
Perbaikan Laporan

Bulan
6 7 8

1 2 3 4 5
9 10 11 12
√ √
√
√
√
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √
√

√

√
√

√
√

2.2. Bahan dan Alat
Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari ;
1. Peralatan Sampling, digunakan untuk mengambil sampel air dan ikan meliputi:
Peta Kawasan; Buku Panduan; Jaring; Form-form pencatatan hasil tangkapan
nelayan, ember koleksi ikan, Senter; Kertas Label; GPS; Aquadest; pH meter;
DO Meter; BOD Meter; Secci disk; Kemerer Water Samples; Formalin; dan
Alhohol.
2. Dokumentasi, digunakan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan survey
dan hasil survey; Camera Digital
3. Penyimpanan Sampel, digunakan untuk menyimpan sampel air meliputi; Botol
air (Jerigen); dan Cool Box.
4. Penyimpanan Data, digunakan untuk menyimpan data meliputi; Buku ; Alat
Tulis; Plash Disk; Hardisk Eksternal.
5. Peralatan Survey, digunakan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan
survey meliputi; Speed Boat; Kendaraan Roda 4; Perahu kecil, Kantung
Plastik; Water Tank Platifus ; Water Bag.
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2.3. Desain Kegiatan
Kegiatan ini didesain untuk melakukan pendugaan stok dan potensi
perikanan di KPP 437. Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis
deskripsi. Hasil analisis parsial dan fakta-fakta aktual lainnya di lapangan
kemudian disentesis secara deskriptif kualitatif untuk dijadikan dasar penyusunan
pendugaan stok dan potensi perikanan di KPP 437.
Penelitian dilaksanakan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder.
Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran pustaka dan hasil penelitian
yang relevan dari instansi terkait (Dinas Kelautan dan Perikanan terkait, Bappeda,
BLH dan Perguruan Tinggi). Pengumpulan data primer meliputi perhitungan:
2.3.1. Kondisi Stok Terkini (Standing Stock)
Untuk menduga stok ikan yang ada di sungai Sembakung pada penelitian
dilakukan dengan Depletion Methods. Model yang digunakan adalah leslie dan De
Lury.
1. Model Leslie menggunakan persamaan
CPUEt = QN0-QKt ......................................................................... (1)
Keterangan :
CPUE
: Catch/Effort
Kt
: Kumulatif tangkapan
B
: -Q
Q
: -b
a
: QNa
No
: a/Q
No
: a/-b
2. De Lury menggunakan persamaan
Ln CPUEt = ln (QNo)-QFt .................................................................. (2)
Keterangan :
Ft
: kumulatif effort
B
: -Q
a
: ln QNo
Exp a
: QNo
No
: exp a/Q
No
: exp a/-b
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2.3.2. Potensi Produksi Perikanan
Nilai potensi produksi perikanan dapat dihitung melalu metode LegerHuet’s. Rumus dasar metode Leger-Huet’s adalah:
Error!

Reference

source

not

found.

................................................................................................................(3)
Keterangan:
K

= Produktivitas tahunan perairan (kg/km2)

B

= Kapasitas biogenic

L

= Lebar rata-rata sungai

k

= Koefisien produktivitas

Nilai-nilai kapasitas biogenic (B):
Skor 1-3 bila miskin makanan alami
Skor 4-6 bila makanan alami sedang/cukup
Skor 7-10 bila kaya akan makanan alami.
Nilai koefisien k adalah: k1 + k2 + k3,
di mana:
k1 = hasil rata-rata suhu
k2 = tergantung pada kesadahan dan alkalinitas perairan dan *
*Skor 1 untuk perairan lunak/tidak alkalis
*Skor 2 untuk perairan sadah/alkalis
K3 = meringkas pertumbuhan jenis ikan
*Skor 1 untuk ikan berarus deras (rheophilic)
*Skor 1,5 untuk kombinasi ikan arus deras dan lambat
*Skor 2 untuk ikan dominan berarus lambat (limnophilic)
Metode ini kemudian dimodifikasi untuk perairan sungai yang lebar dan
luas dengan merubah koefisien 1 (k1) dan kapasitas biogenic (Holcik, 1979 dalam
Welcomme, 1983), di mana:
k1 dihitung berdasarkan persamaan:
k1 = -0.6671 + 0.16671* Suhu(-oC) .....................................................................(4)
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Kapasitas biogenic B dari perairan akan dinilai menggunakan biomassa
dari makrozoobenthos dan perifiton. Menurut Albrecht dalam Welcomme (1983),
perhitungan kapasitas biogenic ini tergantung pada biomass makrozoobenthos dan
perifiton. Bila biomass makrozoobenthos dan perifiton kurang dari 60 kg/ha maka
kapasitas biogenic (B) dihitung dengan rumus:
B = 0,00 + 0,05 Bb ………………………………....................................….(5)
Bila biomass makrozoobenthos dan perifiton pada kisaran 60-700 kg/ha maka
kapasitas biogenic menggunakan rumus:
B = 0,35158 + 0,45469 log Bb ..........................................................................(6)
dimana Bb adalah biomass makrozoobenthos dan perifiton hasil pengukuran.
Tabel 2.3. Parameter kualitas perairan yang diamati
No
Parameter
Satuan
Fisika Perairan
o
1. Suhu perairan*
C (celcius)
2. Kedalaman
Meter
3. Total Dissolve Solide (TDS)
mg/l
4. Conductivity (DHL)
μhos/cm
5. Turbidity/Kekeruhan
NTU
6. Kecerahan
cm
7. Total Suspended Solid (TSS)
mg/L
8. Lebar Sungai*
Meter
Kimia Perairan
9. pH
unit
10. Oksigen terlarut
mg/L
11. CO2
mg/L
12. Alkalinnitas*
mg/L
13.
14.

Hardness*
Total Phospat

mg/L
mg/L

15.

Ortho- Phospat

mg/L

16.
17.

Amoniak
Nitrit

mg/L
mg/L

18.

Nitrat

mg/L

19.

Biologi Perairan
Kelimpahan jenis Peripithon*

Kg/ha

Metode/ Instrument
Termometer
Deep Sounder
TDS meter
Conductivity meter
Turbidimeter
Piring secchi
Gravimetri

pH meter/ pH indikator
Titrasi winkler/ DO meter
Titrasi asam basa/ NaOH
Titrasi indikator bromocresol
green
Titrasi indikator EDTA
Spectrofotometer
Asam
Ascorbat dengan destruksi
Spectrofotometer
Asam
Askorbat
Spectrofotometer phenat
Spectrofotometer
Sulfanilamide
Spectrofotometer Bruchine
Sulfat
Kuas atau sikat
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20.
21

Kelimpahan jenis Benthos*
Kelimpahan jenis plankton

Kg/ha

Eckman grab atau Surber net
Planktonet

2.3.3. Potensi Lestari (MSY)
Data yang diperlukan untuk menghitung potensi lestari (MSY), adalah:
1)

Produksi jenis-jenis ikan.

2)

Produksi jenis ikan per-jenis alat tangkap.

3)

Jumlah dan jenis alat tangkap.



Menghitung Produksi Total Tahunan
Jika semua jenis ikan sudah dapat dikelompokkan ke dalam ‘species

group’ seperti pelagis kecil, demersal dan lain-lain, maka produksi tahunan
kelompok jenis ikan tersebut dapat diperoleh melalui penjumlahan biasa.


Menghitung ‘Fishing Power Index’ (FPI)
Dari tabel produksi jenis ikan per-jenis alat tangkap dapat dihitung hasil

tangkapan per-unit alat (C/A) untuk tahun tertentu. Alat tangkap yang mempunyai
angka C/A yang tertinggi dinyatakan sebagai alat tangkap standar, dimana nilai
FPI = 1,00. Nilai FPI alat tangkap lainnya dikonversi ke nilai FPI yang tertinggi
tersebut.
Tabel 2.4. Nilai Fishing Power Index
Alat
Tangkap
Jaring Jala
dst

Produk
si (C)

Ʃ Alat
(A)

C/A FPI Catatan
Alat
tangkap
dengan
C/A
tertinggidiberi indeks FPI=1. Alat
lain dikonfersi kedalam alat tangkap
ini dengan membagi C/A alat lain
tersebut dengan alat tangkap dengan
C/A yang tertinggi.
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Menghitung Upaya Total (Total Effort)
Tabel 2.5. Nilai upaya total
Total Upaya
Alat
Tangkap

2015

FPI
Ʃ Alat

2018
Ʃ Alat

F

F

Jaring
Jala
Total Effort

Nilai effort (f) diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah alat (Jumlah Alat)
dengan FPI. Total effort tahunan adalah penjumlahan dari nilai effort dari alat
tangkap yang digunakan.


Menghitung MSY dan Upaya Optimum.

Langkah berikutnya adalah menghitung CPUE tahunan yaitu dengan membagi
Total produksi ikan (demersal, pelagis dsb.) dengan Total Effort tahunan.
Tabel 2.6. Nilai MSY dan Upaya Optimum
Tahun
2016
2017
2018
Total

Produksi

Total Effort

CPUE

Langkah terakhir adalah menghitung persamaan regresi antara CPUE tahunan
dengan total effort tahunan.


Model Linier – Schaefer
Menurut model tersebut hubungan antara CPUE (c/f) dengan total effort

mengikuti persamaan regresi : Y = A – b X , dimana: Y = C/f, dan X = f. Prosedur
pendugaan MSY diperoleh melalui perhitungan berikut.
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Menurut model Schaefer: C/f =a – bf →C = af - bf

2.

Pada titik effort

maksimum (Fmax), maka hasil tangkapan akan menjadi Nol. C = af – bf

2

= 0;

Jika demikian pada titik tersebut a = bf; atau f = a/b. Pada Catch maksimum
(MSY), maka tingkat effort (Fopt) berada pada setengah tingkat effort maksimum
(1/2 . a/b = a/2b).
Dengan memasukkan nilai a/2b ke persamaan regresi:
C = af – bf 2, menjadi → C = a. a/2b – b (a/2b)(a/2b) atau → C = a2/2b – a2/4b
atau →C = 2a2/4b – a2/4b, sehingga dengan demikian maka Cmax atau MSY
menjadi: MSY = a2/ 4 b dan f opt = a/2b.


Model Eksponensial - Fox
Rumus Model Eksponential Fox: MSY = - (1 / b) * e (A-1) dan f opt = 1/b.

Akan sangat baik jika nilai MSY dan effort optimum tersebut juga dihitung
kisarannya, sehingga dapat diketahui ‘upper limit’ dan ‘lower limit’ –nya. Tingkat
pemanfaatan sumberdaya ikan dapat diperoleh dengan membagi: (Produksi/MSY)
yang biasa dinyatakan dalam persen (%).
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2.3.4. Potensi Produksi Tangkap
1)

Potensi produksi tangkap adalah penentuan produksi ikan dari hasil

tangkapan berbagai alat tangkap yang dilakukan oleh nelayan enumerator.
Nelayan yang dipilih sebagai enumerator harus memiliki satu atau lebih alat
tangkap. Data yang dikumpulkan dari enumerator adalah:


Jumlah usaha menangkap (haul/ trip) per hari, per minggu dan perbulan.



Alat tangkap yang digunakan dan berapa unit alat yang digunakan.



Jenis ikan yang diperoleh dan berapa jumlahnya.



Jumlah total ikan hasil tangkapan per trip hari, minggu dan bulan.

2)

Data sekunder dinas perikanan setempat dan data-data penangkapan ikan

lain yang bersesuaian. Data yang dibutuhkan adalah data dinas perikanan
setempat berupa produksi ikan 5–10 tahun ke belakang, berdasarkan lokasi, alat
tangkap dan jenis ikan yang ditangkap. Jenis ikan yang dipasarkan guna melihat
trend produksi ikan yang dihasilkan dalam satu daerah.
Kebutuhan data lain penelitian, meliputi:
1)

Data tinggi muka air.

2)

Data curah hujan yang dapat diperoleh dari kantor BMKG setempat.

3)

Data panjang berat ikan dominan yang ada.

4)

Data biologi ikan yaitu kematangan gonad, nisbah kelamin pada setiap
waktu sampling.
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BAB III.
GAMBARAN UMUM KAWASAN PENGELOLAAN PERIKANAN
PERAIRAN UMUM DARATAN (KPP PUD-RI) 437
3.1. Letak dan Kondisi Geografis Provinsi Kalimantan Utara, KPP 437
Provinsi Kalimantan Utara sebelumnya merupakan bagian dari provinsi
Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki luas ± 75.467,70
km2, terletak pada posisi antara 1140 35’22” – 1180 03’00” Bujur Timur dan
antara 1 0 21’36” - 40 24’55” Lintang Utara. Selain itu, berdasarkan batas
kewenangan provinsi, Provinsi Kalimantan Utara diketahui memiliki luas lautan
seluas 11.579 Km2 (13% dari luas wilayah total). Secara administratif Provinsi
Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia tepatnya dengan negara
bagian Sabah dan Serawak, Malaysia.
Posisi geografis Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung
dengan Malaysia membuat provinsi ini berada di lokasi strategis terutama dalam
pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 20
Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa
provinsi ini juga berada di jalur pelayaran internasional (Alur Laut Kepulauan
Indonesia/Archipelagic Sealand Passage) dan merupakan pintu keluar/outlet ke
Asia Pasifik.
Letak Geografis Provinsi Kalimantan Utara memiliki lokasi yang sangat
Strategis dan menguntungkan karena daerahnya di lewati oleh alur pelayaran yang
termasuk dalam kategori Alur laut kawasan Indonesia II (Alki II) yang sering di
lewati oelh Kapal – kapal yang berlayar dari perairan Indonesia ke Alur pelayaran
Internasional meliputi Kawasan Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura dan Negara
– negara ASEAN, serta Negara – negara Asia Pasifik seperti Hongkong, China,
Korea Selatan dan Jepang.
Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi yang berbatasan langsung
dengan Negara tetangga Malaysia, tepatnya dengan bagian Sabah, Sarawak, dan
Malaysia. Untuk daerah daratan terdekat + 1.038 km garis perbatasan antara
Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, yang juga merupakan ibukota
Kabupaten Bulungan. Provinsi Kalimantan Utara Berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara

: Negara Bagian Sabah (Malaysia)

2. Sebelah Barat

: Negara Bagian Sarawak (Malaysia)

3. Sebelah Selatan

: Provinsi Kalimantan Timur

4. Sebelah Timur

: Laut Sulawesi

Luas wilayah administratif

: 75.467.70 Km2 terdiri dari :

1. Kabupaten Bulungan

: + 13.925.72 Km2

2. Kabupaten Nunukan

: + 13.841.90 Km2

3. Kabupaten Malinau

: + 42.620.70 Km2

4. Kabupaten Tana Tidung

: + 4.828.58 Km2

5. Kota Tarakan

: + 25,80 Km2

Provinsi Kalimantan Utara saat pemekaran pada tanggal 25 Oktober 2012
saat UU No. 20 Tahun 2012 di tetapkan memiliki 38 kecamatan yang terdiri dari :
1. Kabupaten Bulungan

: 10 Kecamatan

2. Kabupaten Nunukan

: 9 Kecamatan

3. Kabupaten Malinau

: 12 Kecamatan

4. Kabupaten Tana Tidung

: 3 Kecamatan

5. Kota Tarakan

: 4 Kecamatan

Selama kurun waktu + 1 tahun sampai Oktober 2013 jumlah Kecamatan
dan desa mengalami Pemekaran menjadi 47 Kecamatan dan 473 Desa/Kelurahan :
1. Kabupaten Bulungan

: 10 Kecamatan dan 81 Desa/Kelurahan

2. Kabupaten Nunukan

: 15 Kecamatan dan 240 Desa/Kelurahan

3. Kabupaten Malinau

: 15 Kecamatan dan 109 Desa/Kelurahan

4. Kabupaten tana Tidung

: 3 Kecamatan dan 23 Desa/Kelurahan

5. Kota tarakan

: 4 Kecamatan dan 20 Desa/Kelurahan

3.2. Gambaran Umum Demografis
Pada saat terbitnya Undang – undang Nomor 20 Tahun 2012 jumlah
penduduk Provinsi Kalimantan Utara berjumlah + 692.163 jiwa, dengan
kepadatan penduduk + 10 jiwa/Km. Saat ini (awal November 2015) setelah
terbentuk dan berjalannya roda pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Selama
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Kurun Waktu 2,5 tahun sejak di tetapkannya UU No. 20 tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, maka terjadi peningkatan jumlah
penduduk sebesar 30.842 Jiwa atau sebesar 4,45% Jiwa sehingga jumlah
penduduk menjadi sebanyak 732.005 Jiwa, dengan rincian sebagai berikut :
1. Kabupaten Bulungan

: + 150.997 Jiwa

2. Kabupaten Nunukan

: + 83.339 Jiwa

3. Kabupaten Malinau

: + 220.257 Jiwa

4. Kabupaten Tana Tidung

: + 28.439 Jiwa

5. Kota Tarakan

: + 239.973 Jiwa

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara adalah Heterogen (Majemuk) yang
Terdiri dari berbagai suku. Secara Garis Besar penduduk Provinsi Kalimantan
Utara terdiri dari : Suku Dayak, Suku Tidung, Suku Bulungan, Suku Banjar, Suku
Bugis, Suku Jawa, Suku Sunda, NTT, NTB, dan lain – lain, Etnis China.

3.3. Potensi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
Perkembangan perikanan Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2014 di ,
sebagai berikut, jumlah rumah tangga perikanan mengalami peningkatan karena
adanya reklamasi lahan dari batubara menjadi area danau untuk perikanan.
Fenomena ini terutama di daerah Kutai Timur dan Berau. Peroduksi perikanan
laut dan perikanan darat menghasilkan sebesar 214.651,1 ton di tahun 2013.
Sarana penangkapan ikan laut pada tahun 2013 terdiri dari perahu tanpa motor,
perahu dengan motor tempel dan kapal motor. Jumlah total armada pada tahun
2013 sebanyak 22.169 unit. Bila di bandingkan dengan tahun 2012 yang jumlah
armadanya mencapai 27.518 unit, maka terjadi penurunan jumlah armada
perikanan laut. Hal tersebut di sebabkan nelayan mengurangi penggunaan perahu
dengan motor tempel karena sebagian besar rusak, dan selain itu nelayan juga
beralih ke kapal motor yang ukurannya lebih besar.
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Tabel 3.1. Nama Sungai dan Panjang Sungai yang terdapat di Provinsi
Kalimantan Utara
Nama Sungai
Panjang (km) Nama Sungai
Panjang
(km)
Sembakung
278
Kayan
576*
Sulanan
52
Bandan
70
Sumalungun
42
Sesayap
278
Sepadan
32
Pimping
43
Itay
146
Sekatak
72
Sebuku
115
Jelarai
30
Agisan
62
Linuang Kayan
37
Tikung
50
Tabut
30
Simanggaris
36
Sumber:https://www.bulungan.go.id/v5/index.php/bulungan/letak-dan-batas-wilayah ;
https://karyanunukan.wordpress.com/2013/12/14/kondisi-geografis-kabupaten-nunukan/ _sitasi pada tanggal 24
Oktober 2019.
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BAB IV.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sungai Sembakung merupakan sungai terpanjang kedua di Kalimantan Utara
yang memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi (Tabel 4.1). Sungai ini
memiliki karakteristik yang unik dimana bagian hulu dari sungai ini berada
diwilayah negara Malaysia. Sehingga sungai Sembakung dimanfaatkan juga oleh
masyarakat sebagai jalur transportasi untuk melakukan kegiatan berjual beli
kenegara Malaysia. Informasi dari masyarakat yang berada di sepanjang Sungai
Sembakung teruatama Desa masalong dan Desa Atap pada saat penelitian,
fluktuasi tinggi muka air yang terjadi di Sungai Sembakung tidak tergantung dari
musim akan tetapi tergantung dari curah hujan di negara Malaysia, kondisi
tersebut menyebabkan tingginya tingkat sedimentasi di Sungai Sembakung.
Untuk itu dilakukan pengamatan terhadap tinggi muka air di sungai Sembakung.
Pengamatan terhadap fluktuasi ketinggian air di sungai Sembakung
dilakukan pada dua lokasi yaitu di Desa Atap sebagai perwakilan dari bagian
tengah sungai dimana daerahnya cenderung datar. Satu lokasi lagi yang
ditetapkan sebagai lokasi pengamatan adalah di Desa Masalong sebagi
perwakilan bagian hulu sungai Sembakung (Gambar 4.1).

Gambar 4.1. Fluktuasi tinggi muka air sungai Sembakung pada 2019

Tabel 4.1. Nama Sungai dan Panjang Sungai yang terdapat di Provinsi
Kalimantan Utara
Nama Sungai
Sembakung
Sulanan
Sumalungun
Sepadan
Itay
Sebuku
Agisan
Tikung

Panjang (km)
278
52
42
32
146
115
62
50

Nama Sungai
Tabut
Simanggaris
Kayan
Bandan
Sesayap
Pimping
Sekatak
Jelarai
Linuang Kayan

Panjang (km)
30
36
576*
70
278
43
72
30
37

(sumber: www.bulungan.go.id dan wordpress.com)

Potensi perikanan di daerah ini sangatlah tinggi, terutama pada bagian tengah
Sungai Sembakung, yang terletak di Desa Atap. Hasil penelitian diketahui bahwa
pada bagian tengah dari Sungai Sembakung setidaknya terdapat 20 lebak atau
danau rawa banjiran (Tabel 4.2). Hampir keseluruhan dari Danau tersebut
walaupun pada saat musim kemarau tidak mengalami kekeringan, hanya jalur
menuju ke danau yang kering, sehingga kegiatan penangkapan sulit dilakukan.
Hal ini diduga yang menjadi salah satu penyebab Desa Atap sebagai daerah
penghasil perikanan perairan umum daratan terbesar di Kabupaten Nunukan.
Selain itu dari penelitian ini diketahui bahwa pada bagian tengah sungai yaitu
Desa Atap merupakan daerah yang menjadi jalur ruayanya anak-anak ikan sidat
(Ipun-ipun). Ikan sidat merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi
yang saat ini telah menjadi pusat perhatian dari negara-negara di Asia Tenggara.
Menurut informasi masyarakat hampir setiap tahun ditemukan banyak anak-anak
ikan sidat di daerah tersebut, pada tahun penelitian ini, ipun-ipun didapatkan
muncul pada 24 Juli 2019 hingga 11 Agustus 2019 (Gambar 4.2).
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Gambar 4.2. Ipun-ipun yang ditemukan pada saat penelitian berlangsung di
Sungai Sembakung.
Tabel 4.2. Perkiraan danau rawa banjiran yang dan luas areanya di Sungai
Sembakung di Desa Atap, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
N Nama Danau
Luas
No Nama Danau
Luas
o
area
area
(Ha)
(Ha)
1 Danau Pulung
17.60
11 Danau batas D. Pangan 11.73
2 Danau Tembulunuk
20.20
12 Danau Pantung
17.28
3 Danau Molong
20.31
13 Danau Mantawang
18.12
4 Danau Kuping
27.58
14 Danau Karanggan
36.16
5 Danau Mambo
19.72
15 Danau Lubakan
9.45
6 Danau Manuk
30.84
16 Danau Lintub
6.91
7 Danau Manuk Bungkul 3.79
17 Danau Lubak Baru
9.06
8 Danau Tanjung 1
19.21
18 Danau Tanom
24.00
9 Danau Tanjung 2
18.52
19 Danau Lubakan lama
5.87
10 Danau Bolong
6.68
20 Danau Tagul
9.34

4.1. Kajian Stok Ikan Terkini Sungai Sembakung, Kalimantan Utara
(KPP 437)
Kajian stok sumberdaya ikan untuk mengestimasi potensi produksi
sumberdaya ikan dilakukan dengan beberapa model dan metoda kuantitatif
disesuaikan dengan ketersediaan data dan karakteristik perikanannya. Pada
dasarnya metode ini digolongkan menjadi model holistik dan analitik. Pada
penelitian ini pendugaan populasi atau Biomassa ikan di Sungai Sembakung
dilakukan dengan “Depletion Methods”. Pendugaan dilakukan dengan melakukan
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tiga macam exsperiment yaitu pukat tarik, pukat jaring dan strum, dimana setiap
jenis exsperiment dilakukan ulangan sebanyak tiga kali ulangan. Hasil dari setiap
exsperiment dapat dilihat pada Gambar 4.3. Dokumentasi dari kegiatan
eksperiment dapat dilihat pada lampiran 6 dan 7.

Gambar 4.3. Hasil tangkapan dari tiga jenis exsperiment (Pukat Tarik, Pukat
Jaring, dan Strum) pada ekosistem danau dan Sungai perairan
Sembakung pada 2019.
Dari ketiga jenis exsperiment tersebut data yang digunakan untuk menduga
populasi atau biomassa ikan yang terdapat pada sungai sembakung hanya akan
digunakan data dari hasil exsperimen pukat tarik dan pukat jaring. Karena hasil
exsperiment dari strum sangat tidak memadai. Hasil tangkapan dari setiap jenis
exsperiment dianalisis dengan menggunakan dua model yaitu Leslie dan De Lury
(Tabel 1 dan 2). Hasil analisis menunjukkan pendugaan dengan menggunakan

20

pukat tarik menghasilkan nilai kooefisien determinasi yang tinggi yaitu sebesar
93%. Artinya keadaan ini mampu mewakili keadaan sebenarnya sebesar 93%,
sehingga dianggap data contoh yang diperoleh sudah cukup representatif untuk
menduga stok ikan di Sungai Sembakung.
Sedangkan pendugaan dengan menggunakan pukat jaring menghasilkan
kondisi yang sebaliknya. Hasil analisis ini menyebabkan penulis memutuskan
untuk mengambil kesimpulan pendugaan stok ikan di Sungai Sembakung
berdasarkan hasil eksperiment dengan menggunakan alat tangkap pukat tarik
dengan model Leslie. Dimana diduga stok ikan yang terdapat di Sungai
Sembakung pada saat penelitian berlangsung adalah sebesar 25,78 kg/ha atau
sebesar 1619 individu/ha.
Tabel 4.3. Pendugaan stok ikan di Sungai Sembakung dengan menggunakan alat
tangkap pukat tarik
Biomassa
Pupulasi
R2 (%)
R2 (%)
(kg/ha)
(Ind/ha)
Biomassa
Individu
Leslie
25,78
1619
93
70%
De Lury 23,94
2027
87
25%
Tabel 4.4. Pendugaan stok ikan di Sungai Sembakung dengan menggunakan alat
tangkap pukat jaring
Biomassa
Pupulasi
R2 (%)
R2 (%)
(kg/ha)
(Ind/ha)
Biomassa
Individu
Leslie
88,33
1375
41
17
De Lury 17,63
1048
15
11
4.1.1. Pertumbuhan
Menurut Aziz (1989), pertumbuhan merupakan pertambahan panjang atau bo
bot selama waktu tertentu atau peningkatan biomassa suatu populasi yang dihasil
kan oleh akumulasi bahan‐bahan dalam lingkungannya. Berdasarkan Effendie (2
002),pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Faktor dala
m yang mempengaruhi antara lain keturunan, sex, umur, parasit dan penyakit. Se
dangkan faktor luar yang mempengaruhi yaitu suhu dan makanan.
Pada umumnya faktor dalam lebih sulit dikontrol daripada faktor luar. Pertu
mbuhan untuk populasi merupakan pertambahan jumlah. Widodo & Suadi

(200

6), menyebutkan bahwa ukuran populasi dapat dinyatakan baik sebagai jumlah ik
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an hasil estimasi atau bobot total atau biomassa ikan hasil estimasi. Peningkatan
dalam jumlah ikan ditentukan oleh pertumbuhan badan individu ikan.

Pada

kegiatan penelitian ini dilakukan pengamatan pertumbuhan ikan terhadap 4 jenis
ikan dominan (Lais, Salap, Baung, dan Patin) (Tabel 2). Dokumentasi beberapa
aktivitas pengamatan biologi ikan dapat dilihat pada lampiran 5.
Tabel 4.5. Informasi empat jenis ikan dominan yang menjadi target pengamatan
Biologi Ikan di Sungai Sembakung pada 2019.
Total
Bulan
Lais
Salap
Baung
Patin
Februari
√
√
Maret
√
√
√
Mei
√
√
√
√
Juni
√
√
√
√
Juli
√
√
√
Agustus
√
√
√
September
√
√
√
√
Kg
6.7729
106.07613 235.308755 669.979
1018.136785
2883
Individu
1030
850
558
445
4.1.1.1. Hubungan panjang bobot
Analisis hubungan panjang bobot dengan data panjang total dan bobot basah
ikan contoh digunakan untuk melihat pola pertumbuhan keempat jenis ikan
dominan betina dan jantan di perairan Sungai Sembakung. Grafik hubungan
panjang dan bobot keempat jenis ikan dominan betina dan jantan disajikan
masing-masing pada Gambar 2. Berdasarkan hasil analisis panjang dan bobot
diketahui bahwa untuk ke empat jenis ikan, berdasarkan uji t, disimpulkan bahwa
pola pertumbuhan ikan lais betina dan jantan adalah allometrik positif (b>3, p
>0.05) sedangkan ikan Salap, Baung, dan Patin adalah allometrik negatif (b<3, p
<0.05) (Tabel 3).
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Gambar 4.4. Grafik hubungan panjang dan bobot keempat jenis ikan dominan
betina dan jantan.
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Tabel 4.6. Hubungan panjang berat empat jenis ikan dominan di Sungai
Sembakung, Kalimantan Utara
No Nama
JK
Jumlah
R
W
Pola Pertumbuhan
Ikan
sampel
3.57
1
Lais
Betina 137
0.88
2.37L
Allometrik positif
3.32
Jantan 93
0.87
7.97L
Allometrik positif
2.85
2
Salap
Betina 133
0.54
L
1.92
Allometrik negatif
2.64
Jantan 227
0.54
5.75L
Allometrik negatif
2.31
3
Baung Betina 155
0.65
L
0.0005
Allometrik negatif
2.76
Jantan 112
0.64
3.1L
Allometrik negatif
2.88
4
Patin
Betina 49
0.71
L
1.2
Allometrik negatif
2.59
Jantan 72
0.72
7.9L
Allometrik negatif

4.1.1.2. Sebaran frekuensi panjang
Data yang digunakan dalam penentuan distribusi frekuensi panjang adalah
data panjang total keempat jenis ikan dominan yang ditangkap di Sungai
Sembakung. Hasil dari analisi frekensi panjang keempat jenis ikan tersebut
adalah sebagai berikut :

A. Ikan Lais atau Bitalau
Total ikan lais atau bitalau yang diambil untuk pengambilan data ini adalah
1042 ekor (11 ekor pada bulan Februari; 100 ekor pada bulan Maret; 100 ekor
pada bulan Mei; 140 ekor pada bulan Juni; dan 691 ekor pada bulan September.
Sebaran ukuran panjang ikan lais atau bitalau setiap kali pengambilan data tidak
mengalami pergeseran yang siknifikan cenderung sama kecuali pada bulan
Februari. Hal ini menunjukkan tidak adanya pertumbuhan (Gambar 2).
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Gambar 4.5. Sebaran frekuensi panjang ikan lais atau bitalau
B. Ikan Salap
Total ikan salap yang diambil untuk pengambilan data ini adalah 840 ekor
(30 ekor pada bulan Februari; 34 ekor pada bulan Maret; 100 ekor pada bulan
Mei; 116 ekor pada bulan Juni; 122 ekor pada bulan Juli; 364 ekor pada bulan
Agustus dan 74 ekor pada bulan September. Sebaran ukuran panjang ikan salap
setiap kali pengambilan data mengalami pergeseran yang siknifikan. Hal ini
menunjukkan adanya pertumbuhan (Gambar 3).
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Gambar 4.6. Sebaran frekuensi panjang ikan salap
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C. Ikan Baung
Total ikan Baung yang diambil untuk pengambilan data ini adalah 560 ekor
(14 ekor pada bulan Februari; 28 ekor pada bulan Maret; 155 ekor pada bulan
Mei; 121 ekor pada bulan Juni; 128 ekor pada bulan Juli; 71 ekor pada bulan
Agustus dan 52 ekor pada bulan September. Sebaran ukuran panjang ikan Baung
setiap kali pengambilan data mengalami pergeseran yang siknifikan. Hal ini
menunjukkan adanya pertumbuhan (Gambar 4).

Gambar 4.7. Sebaran frekuensi panjang ikan Baung
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D. Ikan Patin
Total ikan Patin yang diambil untuk pengambilan data ini adalah 445 ekor
(114 ekor pada bulan Mei; 152 ekor pada bulan Juni; 101 ekor pada bulan Juli;
768 ekor pada bulan Agustus dan 10 ekor pada bulan September. Sebaran ukuran
panjang ikan Patin setiap kali pengambilan data mengalami pergeseran yang
siknifikan. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan (Gambar 4).

Gambar 4.8. Sebaran frekuensi panjang ikan Patin

4.1.1.3. Parameter Pertumbuhan
Total jumlah ikan yang diamati dari keempat jenis ikan yang diamati selama
kegiatan penelitian ini mencapai 2883 ekor. Jumlah ikan yang diperoleh
berbeda-beda setiap bulannya karena tergantung dari hasil tangkapan nelayan.
Proses analisis pemisahan kelompok umur ikan menggunakan metode ELEFAN I
dan hasilnya disajikan pada Gambar 1, 2, 3 dan 4. Pertumbuhan ialah
pertambahan ukuran panjang atau berat dalam suatu waktu (Effendie 2002).
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Parameter pertumbuhan keempat jenis ikan disajikan pada Tabel 1. Pertumbuhan
mempengaruhi stok ikan di suatu daerah. Pertumbuhan positif terhadap stok,
tetapi pertumbuhan tidak menambah jumlah stok, melainkan menambah
biomassa suatu stok (Palla dan Wolff 2007). Panjang total yang didapatkan
berbeda. Perbedaan struktur panjang tersebut dapat menggambarkan adanya
perbedaan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor keturunan, jenis kelamin
umur, parasit, penyakit, kondisi lingkungan (Effendie 2002). Koefisien
pertumbuhan (K) ialah percepatan pertumbuhan dalam mencapai panjang
asimtotik (L∞) dari pola pertumbuhan ikan (Sparre dan Venema 1999).
Tabel 1 menunjukkan laju pertumbuhan setiap jenis ikan berbeda-beda, ikan
salap memiliki laju pertumbuhan paling tinggi dibandingkan jenis ikan yang lain,
artinya ikan salap lebih cepat mencapai mencapai panjang maksimum
dibandingkan tiga jenis ikan lainnya. Semakin tinggi nilai K akan semakin cepat
ikan tersebut mencapai panjang asimtotiknya dan semakin cepat pula ikan
tersebut mati. Menurut Froese et al. (2000) in Bakhtiar (2013), nilai K lebih dari
0.3/tahun termasuk dalam

kategori

yang

tinggi. Perbedaan parameter

pertumbuhan ikan untuk setiap jenis dipengaruhi oleh struktur panjang ikan yang
sering tertangkap, alat

tangkap

yang digunakan, daerah

penangkapan

(Prihatiningsih et al. 2013).
4.1.1.3.1. Pendugaan L∞, K, to, Mortalitas dan Laju exsploitasi.
A. Ikan Patin (Pangasius sp)
Ikan patin (Pangasius sp) merupakan salah satu ikan demersal yang memiliki
nilai ekonomis penting dan merupakan salah satu tangkapan dominan di perairan
sungai Sembakung yang didaratkan di Desa Atap. Ikan patin ditangkap dengan
alat tangkap pancing. Data yang diambil pada penelitian ini berupa data biologi
seperti pengukuran panjang total, panjang standar, bobot basah, dan jenis
kelamin. Total ikan yang diambil selama penelitan ini mencapai 445 ekor. Hasil
menunjukkan bahwa nilai koefisien pertumbuhan (K) 0.06/tahun1-1 dengan
panjang asimptotik (L∞) sebesar 99.23 cm. Tingkat eksploitasi jauh dari nilai
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optimal yaitu -0.5. Laju eksploitasi ikan patin belum

melebihi laju eksploitasi

optimum, sehingga diduga ikan patin di perairan sungai Sembakung belum
tangkap lebih.

Gambar 4.9. Kurva pertumbuhan Von Bartalanffy ikan Patin (Pangasius sp) di
Sungai Sembakung, Kalimantan Utara
B. Ikan Lais atau Bitalau
Panjang minimum dan maksimum ikan lais pada pengambilan contoh adalah
9.5 mm dan 28.5 cm. Hasil analisis pertumbuhan menghasilkan parameter
pertumbuhan antara lain panjang maksimum secara teoritis (L∞) sebesar 29.73
cm, Koofisien determinasi (K), 0.29/tahun1-1. Tingkat eksploitasi mencapai
tingkat optimal yaitu sebesar 0.78. Laju Laju eksploitasi ikan lais telah melebihi
laju eksploitasi optimum, sehingga diduga ikan lais di perairan sungai
Sembakung telah mengalami tangkap lebih.

Gambar 4.10. Kurva pertumbuhan Von Bartalanffy ikan Lais (Kryptopterus sp) di
Sungai Sembakung, Kalimantan Utara
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C. Ikan Salap
Panjang minimum dan maksimum ikan lais pada pengambilan contoh adalah
9.5 mm dan 28.5 cm. Hasil analisis pertumbuhan menghasilkan parameter
pertumbuhan antara lain panjang maksimum secara teoritis (L∞) sebesar 49.88
cm, Koofisien determinasi (K), 0.31/tahun1-1. Tingkat eksploitasi mencapai
tingkat optimal yaitu sebesar 0.58. Laju Laju eksploitasi ikan salap telah melebihi
laju eksploitasi optimum, sehingga diduga ikan patin di perairan sungai
Sembakung sudah tangkap lebih.

Gambar 4.11. Kurva pertumbuhan Von Bartalanffy ikan Salap ( sp) di Sungai
Sembakung, Kalimantan Utara
D. Ikan Baung (Hemibagrus nemurus)
Ikan Baung (Hemibagrus nemurus) merupakan salah satu ikan di Sungai
Sembakung yang memiliki nilai ekonomis penting dan merupakan salah satu
tangkapan dominan di perairan sungai Sembakung yang didaratkan di Desa Atap.
Ikan Baung ditangkap dengan alat tangkap pancing. Data yang diambil pada
penelitian ini berupa data biologi seperti pengukuran panjang total, panjang
standar, bobot basah, dan jenis kelamin. Total ikan yang diambil selama penelitan
ini mencapai 569 ekor. Hasil menunjukkan bahwa nilai koefisien pertumbuhan
(K) 0.04/tahun1-1 dengan panjang asimptotik (L∞) sebesar 88.73 cm. Tingkat
eksploitasi jauh dari nilai optimal yaitu 0.1. Laju eksploitasi ikan Baung belum
melebihi laju eksploitasi optimum, sehingga diduga ikan Baung di perairan
sungai Sembakung belum tangkap lebih.
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Gambar 4.12. Kurva pertumbuhan Von Bartalanffy ikan Baung (Hemibagrus
nemurus) di Sungai Sembakung, Kalimantan Utara
Tabel 4.7. Hasil perhitungan parameter pertumbuhan empat jenis ikan dominan di
Sungai Sembakung berdasarkan perhitungan Pauly
No
1
2
3
4
5
6
7

Parameter
Suhu
Linf
K
Mortalitas Alami(M)
Mortalitas Total (Z)
Mortalitas penangkapan (F)
Eksploitasi (E)

Patin
31
99.23
0.06
0.21
0.14
-0.07
0.5

Lais
31
29.73
0.29
0.83
3.71
2.88
0.78

Baung
31
88.73
0.04
0.17
0.19
0.02
0.11

Salap
31
49.88
0.31
0.75
1.77
1.02
0.58

4.2. Potensi Produksi Perikanan di Sungai Sembakung, Kalimantan Utara
(KPP 437)
Sungai Sembakung
Sungai Sembakung mempunyai panjang kurang lebih 278 km dan lebar
rata-rata 0,177 km. Biomas ikan (standing stock) Sungai Sembakung dapat
diestimasi dengan pendekatan metode Leger-Huet (1983). Hasil perhitungan
menunjukan nilai potensi produksi ikan Sungai Sembakung pada bulan Juni
bernilai 84,77 kg/ha (Tabel 4.10).
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Tabel 4.10. Perhitungan potensi produksi perikanan Sungai Sembakung bulan
Juni 2019
Produksi bentos
k1
k2
k3
∑k
B
L (m)
K
(kg/ha)
(kg/ha)
214,082
31,3
1
1,5
33,8
1,411 177,71 84,77
Hasil perhitungan standing stock dan potensi produksi ikan pada bulan
Juni, berkaitan dengan besaran biomas makrozoobentos yang merupakan
komponen biogenik dalam penghitungan dalam metode Leger-Huet. Jenis
makrozoobentos yang memberikan kontribusi utama dalam penghitungan
standing stock dan potensi produksi ikan adalah kelompok cat-fish. Tingginya
biomas bentos serta lebar sungai mempengaruhi perhitungan standing stok.
Biomas bentos pada bulan April adalah 214,084 kg/ha.
Selain berkaitan dengan biomas bentos, nilai standing stock dan potensi
produksi juga dipengaruhi oleh tingginya kandungan jumlah padatan tersuspensi
atau total suspedended solids (TSS). Kandungan rata-rata TSS S. Sembakung
pada bulan Juni sebesar 0.211 mg/L. Nilai ini tergolong rendah dan masih dalam
ambang batas yang dizinkan untuk kualitas perairan kelas II. Menurut Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 82 tahun 2001 nilai ambang atas kandungan
TSS kualitas perairan kelas II adalah 50 mg/L.
Perhitungan potensi produksi yang didasarkan pada nilai standing stock
melalui metode Leger-Huet dengan komponen biogenik bentos, berbeda dengan
perhitungan yang didasarkan pada pendekatan biomas perifiton dan panjang
sungai. Potensi produksi dengan pendekatan perifiton memiliki nilai standing
stock yang lebih tinggi (Husna dalam Erlis, 2012). Tingginya nilai standing stock
dan potensi produksi dengan pendekatan perifiton berkaitan dengan komponen
biogenik yang digunakan. Perifiton merupakan produsen pertama yang
memanfaatkan energi matahari dan karbon anorganik dari CO2, sedangkan pada
Leger-Huet komponen biogenik adalah makrozoobentos yang merupakan
konsumer atau produktivitas sekunder dengan posisi lebih tinggi daripada
perifiton dalam piramida makanan. Semakin rendah kedudukan dalam piramida
makanan berarti energi matahari yang ada lebih banyak dibandingan dengan
kedudukan tinggi dalam piramida makanan (Dodds, 2002).

33

Danau rawa banjiran
Kandungan klorofil-a perairan danau rawa banjiran di sekitar S.
Citanduy berkisar antara 0,523-25,794 mg/m3, dengan rata-rata sebesar 6,551
mg/m3.

Tingkat

kesuburan

suatu

perairan

dapat

ditentukan

dengan

membandingkan kosentrasi klorofil-a. Berdasarkan perhitungan persamaan
Almazan and Boyd dalam Boyd (1990), nilai potensi produksi perairan danau
rawa banjiran di sekitar sungai Sembakung sebesar 155,36 kg/ha.
4.3. Potensi Lestari (Kg/ha/th)
4.3.1.Penyebaran dan daerah penangkapan
Rawa banjiran merupakan ekosistem yang sangat beragam, baik secara
spasial maupun temporal. Sebagai bagian ekosistem sungai, daerah ini dicirikan
oleh fluktuasi air antara musim kemarau dan penghujan yang bervariasi
sepanjang tahun. Habitat pada ekosistem sungai banjiran terdiri atas daerah lotik,
yaitu alur sungai (river channels) baik yang besar atau yang kecil; daerah lentik
yaitu daerah rawa, hutan, dan rumput yang tergenangi; serta danau atau genangan
yang permanen dan semi permanen. Pada musim kemarau volume air sangat kecil
dan hanya ditemukan pada sungai utama, cekungan-cekungan tanah (lebung) dan
sungai mati (oxbow lakes); sedangkan pada musim penghujan air meluap
menggenangi daerah paparan, danau, genangan dan alur-alur sungai. Kondisi ini
menimbulkan beragamnya habitat yang tersedia bagi organisme akuatik
(Welcomme, 1985).
Besamya keragaman habitat yang. Tersedia memungkinkan banyak spesies
ikan memanfaatkan daerah ini dengan berbagai cara untuk menunjang proses
kehidupannya seperti pemijahan (Copp, 1989; Lim et all., 2002), pengasuhan
anak-anak ikan (Ribeiro et all, 2004; Sommer et all., 2004), mencari makan, dan
habitat untuk ikan-ikan dewasa selama siklus hidupnya (Borcherding et all.,
2002). Rawa banjiran yang terdapat di beberapa sungai di Indonesia seperti
Sungai Kampar, Musi, Lempuing, Batanghari, Rokan, Kahayan, Barito,
Mahakam, dan Kapuas merupakan ekosistem yang memegang peranan penting
dalam produksi perikanan perairan tawar (Komatsu et all., 2000; Sarnita, 2001).
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4.3.2. Komposisi Jenis
Komposisi jenis ikan dari tiga strata perairan di Sungai Sembakung (Hilir,
Tengah, dan Hulu). Setiap strata menunjukkan kondisi yang berbeda. Bagian
Hulu didominasi oleh ikan kelompok catfish dan carps, bagian tengah didominasi
oleh kelompok ikan catfish, labirintys, dan carps. Sedangkan untuk bagian hilir
didominasi oleh udang (Gambar 1). Berdasarkan hasil catatan enomerator selama
penelitian berlangsung pada 2019, produksi ikan sungai rawa banjiran di KPP
PUD-RI 437 pada tahun 2019 yang paling tinggi adalah jenis cat-fish (2.31 ton),
diikuti oleh labirinthy (1.43 ton), Minnows (1.14 ton), Cichlids (1.05 ton); dan
snake head (0.5 ton) dan jenis ikan lainnya sebesar (0.9 ton). Survei pada 2019,
menunjukkan perbedaan komposisi jenis ikan sungai rawa banjiran dominan yang
tertangkap di sepanjang Sungai Sembakung yang beragam. Di bagian hilir dari
sungai Sembakung hasil tangkapannya didominasi oleh jenis lainnya dalam hal
ini adalah udang galah (Macrobrachium rosenbergii). Sementara di bagian tengah
Ssungai Sembakung

didominasi oleh ikan dari kelompok cathfish (Hemibagrus

nemurus dan pangasius sp); sedangkan bagian hulu dari Sungai Sembakung
didominasi oleh kelompok catfish serta kelompok Carps. Enam jenis ikan sungai
rawa banjiran dominan tertangkap di perairan sungai sembakung disajikan pada
Gambar 1.

Gambar 4.13. Komposisi (%) enam jenis ikan sungai-rawa banjiran dominan
tertangkap dengan alat tangkap jaring di Sungai Sembakung pada
2019.
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4.3.3. Potensi Lestari, JTB, Effort Optimal dan Tingkat Pemanfaatan
Sumberdaya ikan sungai rawa banjiran di sungai Sembakung yang tercatat
dari hasil tangkapan enomerator selama penelitian 2019 dengan berbagai alat
tangkap yang berbeda. Jala dianggap sebagai alat tangkap baku dan mempunyai
nilai FPI = 1.
Aplikasi Model Produksi Surplus melalui model linier dari Schaeffer (1957)
terhadap data catch dan effort tahun 2019 pada sumberdaya ikan sungai rawa
banjiran di WPP-PUD-RI 437 sungai Sembakung diperoleh nilai dugaan potensi
lestari (Maximum Sustainable Yield) sebesar 2232.44 kg dengan upaya optimal
(fopt.) sebesar 1658 unit setara jala (Gambar 4.14). Jumlah tangkapan yang
diperbolehkan (JTB) sebesar 80% dari potensi lestarinya atau 1786 kg.
Tabel 4.11. Estimasi potensi lestari ikan di sungai Sembakung pada 2019
Schaefer
Fox
Cyp
Walter Hilborn
MSY
2232,44
3350,47
2824,94
35203,91
FMSY
1658
3581
4010
32052

Gambar 4.14. Kurva hubungan antara produksi dan upaya sumber daya ikan
sungai rawa banjiran di KPP PUD-RI 437 Sungai Sembakung,
Kalimantan Utara.
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4.4. Produksi hasil tangkapan
Berdasarkan data hasil tangkapan enomerator selama penelitian berlangsung
tahun 2019, terdapat 7 kelompok jenis ikan yang umumnya didaratkan di
sepanjang perairan sungai Sembakung, kelompok jenis ikan catfish merupakan
kelompok jenis ikan dominan di sungai Sembakung. Hal tersebut terlihat dari
persentase volumenya yang mencapai 31.43%. Volume dan nilai produksi dari
tujuh jenis ikan dominan tersebut di sungai Sembakung disajikan pada Tabel 4.15
berikut ini. Foto beberapa enomerator yang telah membantu kegiatan penelitian
berlangsung dapat dilihat pada lampiran 1.
Tabel 4.15. Jenis, volume, dan nilai persentase produksi ikan dominan di sungai
Sembakung tahun 2019
Jenis Ikan
Volume produksi (kg)
Persentase (%)
Cathfish
2312.14
31.43
Snake-Head
489.91
6.66
Ciclids
1054
14.33
Barbs
16.26
0.22
Minnows
1142.15
15.52
Udang
485.83
6.60
Labirinth
1456.64
19.80
Lainnya
400.6
5.44
TOTAL
7357.53
Sungai Sembakung dengan karakteristik perairan yang unik yaitu terdiri dari
sungai dan rawa banjiran. Kondisi tersebut menyebabkan beragamnya alat
tangkap yang digunakan. Berikut beberapa jenis alat tangkap yang teridentifikasi
di sungai Sembakung (Tabel 4.16).
Tabel 4.16. Jenis-jenis alat tangkap ikan yang di gunakan di sungai Sembakung
pada 2019
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Pada kegiatan penelitian ini, dilakukan inventarisasi keragaman jenis ikan
disepanjang Sungai Sembakung dengan menempatkan tiga orang enomerator dari
setiap wilayah (bagian hilir, tengah, dan hulu) perairan tersebut, sejak Maret
hingga September 2019 (Tabel 4.17). Berdasarkan tabel 4.17, bagian hilir sungai
Sembakung memiliki keragaman jenis yang paling tinggi dibandingkan dengan
bagian tengah dan hulu. 35 jenis ikan ditemukan di perairan sungai Sembakung
bagian hilir, 27 jenis di bagian tengah dan yang paling rendah keragamannya
adalah sungai bagian hulu yaitu 19 jenis. Foto ikan dan yang diketemukan dari
setiap bagian sungai dapat dilihat pada Tabel 4.18.
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Tabel 4.17. Jenis-jenis ikan di sepanjang Sungai Sembakung
(Hilir: desa Tepian; Tengah: Desa Atap; Hulu: Desa Binter) pada 2019.

39

Tabel 4.18. Jenis Jenis Ikan di Sungai Sembakung
Jenis Jenis Ikan bagian hilir Sungai Sembakung, Desa Tepian
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Jenis Jenis Ikan bagian tengah Sungai Sembakung, Desa Atap
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Jenis Jenis Ikan bagian hulu Sungai Sembakung, Desa Binter
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4.5. Biologi Perairan
4.5.1. Plankton
Plankton yang hidup di dalam perairan terdiri dari fitoplankton
(tumbuhan) dan zooplankton (hewan). Keberadaan fitoplankton dan zooplankton
di dalam rantai makanan pada ekosistem perairan menempati peringkat pertama,
di mana fitoplankton sebagai produser dan zooplankton sebagai konsumen tingkat
1. Dalam ekosistem perairan, plankton mempunyai peranan yang sangat penting
sebagai sumber makanan utama bagi seluruh biota perairan. Jenis dan jumlah
plankton untuk setiap perairan dapat berbeda-beda hal ini disebabkan karena
kondisi fisika dan kimia perairan yang berbeda. Hasil pengamatan plankton di
perairan S. Sembakung ditemukan 32 jenis fitoplanton dan 9 jenis zooplankton.
Sedangkan plankton di perairan danau rawa banjiran sekitar S.Sembakung
ditemukan 21 jenis fitoplankton dan 13 jenis zooplankton.
Fitoplankton yang ditemukan di S. Sembakung terdiri dari 3 kelas, yaitu
Chlorophyceae (9 genera), Bacillariophyceae (21 genera), dan Cyanophyceae (2
genera). Kelas Bacillariophyceae merupakan fitoplankton yang mendominasi
perairan S. Sembakung (Gambar 4.2.1). Kelas ini mempunyai kemampuan lebih
untuk beradaptasi dengan lingkungan (Nybakken, 1992). Genus dari kelas
Bacillariophyceae yaitu Navicula dan Synedra tersebar hampir di semua stasiun.

Gambar 4.5.1. Persentase kelas fitoplankton di Sungai Sembakung.

Zooplankton di perairan S. Sembakung terdapat 3 kelas, yaitu
Mastigophora (4 genera), Crustacea (2 genera), dan Monogononta (3 genera).

Persentase zooplankton selama penelitian didominasi oleh kelas
Mastigophora (Gambar 4.2.2). Kelas Mastigiphora tersebut terdiri dari Difflugia,
Euglypha, Trachelomonas, Phacus, dan Euglena.

Gambar 4.5.2. Persentase kelas zooplankton di Sungai Sembakung.
Kelimpahan total fitoplankton di S. Sembakung pada bulan Februari
berkisar 52-208 sel/L dan pada bulan Juli berkisar 14-54 sel/L. Kelimpahan
tertinggi fitoplankton terdapat pada daerah Desa Sembakung. Kelimpahan total
zooplankton di S. Sembakung pada bulan Februari berkisar antara 0-46 ind/L dan
pada bulan Juli berkisar 6-22 ind/l.

Gambar 4.5.3. Kelimpahan (A) fitoplankton dan (B) zooplankton di Sungai
Sembakung.
Kelimpahan tertinggi zooplankton juga terdapat pada daerah Desa
Sembakung. Berdasarkan nilai kelimpahan plankton tersebut, perairan S.
Sembakung termasuk dalam kategori perairan oligotropik. Menurut Lander dalam
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Putra dkk. (2012), kesuburan perairan berdasarkan tingkat kelimpahan plankton
dibagi menjadi 3 yaitu, oligotropik dengan kelimpahan plankton berkisar 0-2000
ind/l, mesotropik dengan kelimpahan plankton berkisar antara 2000-15.000 ind/l,
dan eutropik dengan kelimpahan plankton lebih dari 15.000 ind/l.
Nilai indeks keanekaragaman fitoplankton S. Sembakung berkisar 0,992,14, sedangkan zooplankton 0,56-1,08. Nilai indeks tersebut termasuk dalam
kategori rendah (H’ < 1) yang mengindikasikan komunitas tidak stabil. Sedangkan
indeks dominansi (C) plankton pada perairan S. Sembakung termasuk ke dalam
kategori rendah (C<0,5). Nilai indeks dominansi yang rendah menunjukkan tidak
terjadi suatu dominansi jenis tertentu pada perairan tersebut. Nilai dominansi
tertinggi, yaitu 0,55, dimiliki oleh fitoplankton Oscillatoria sp dan 0,56 dimiliki
oleh zooplankton Difflugia sp.
Pada perairan danau rawa banjiran di sekitar S. Sembakung ditemukan
fitoplankton sebanyak 3 kelas, yaitu Chlorophyceae (9 genera), Bacillariophyceae
(21 genera), dan Cyanophyceae (2 genera). Fitoplankton yang mendominasi
perairan danau rawa banjiran berbeda dengan sungai utamanya, yaitu dari kelas
Clorophyceae (Gambar 4.2.4). Sedangkan zooplankton perairan danau rawa
banjiran terdapat 4 kelas, yaitu Monogononta (7 genera), Mastigophora (4
genera), Crustaceae (1 jenis organisme), dan Heliozoa (1 genera). Zooplankton
Monogononta mendominasi perairan danau (Gambar 4.2.5).

Gambar 4.5.4. Persentase kelas fitoplankton di danau rawa banjiran Sungai
Sembakung.
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Gambar 4.5.5. Persentase kelas zooplankton di danau rawa banjiran Sungai
Sembakung.
Kelimpahan total fitoplankton di perairan danau rawa banjiran S.
Sembakung pada bulan Februari berkisar 8-48 sel/L dan pada bulan Juli berkisar
22-220 sel/L. Kelimpahan tertinggi fitoplankton terdapat pada daerah Danau
Manuk Bungkul, Sembakung. Sedangkan kelimpahan tertinggi zooplankton pada
bulan Februari berkisar antara 0-20 individu/L dan pada bulan Juli berkisar 7422.170 ind/l. Kelimpahan tertinggi zooplankton juga terdapat pada Danau Manuk
Bungkul, Sembakung. Berdasarkan nilai kelimpahan plankton tersebut, perairan
danau rawa banjiran S. Sembakung juga termasuk dalam kategori perairan
oligotropik

Gambar 4.5.6. Kelimpahan (A) fitoplankton dan (B) zooplankton di danau rawa
banjiran Sungai Sembakung.
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Nilai indeks keanekaragaman fitoplankton di danau rawa banjiran S.
Sembakung berkisar 0,34-1,32, sedangkan zooplankton 0,27-1,17. Nilai indeks
tersebut termasuk dalam kategori rendah (H’ < 1) yang mengindikasikan
komunitas tidak stabil. Sedangkan indeks dominansi (C) plankton pada perairan
danau rawa banjiran S. Sembakung termasuk ke dalam kategori tinggi (C>0,5).
Nilai indeks dominansi yang tinggi menunjukkan adanya suatu dominansi jenis
tertentu pada perairan tersebut. Nilai dominansi tertinggi, yaitu 0,66, dimiliki oleh
fitoplankton Chodatela sp dan 0,89 dimiliki oleh zooplankton Difflugia sp.

4.5.2. Perifiton
Perifiton merupakan salah satu biota air yang pada umumnya menempel di
substrat daun, ranting dan kayu mati. Keberadaan perifiton dalam perairan sebagai
salah satu mata rantai yang penting sebagai pakan bagi ikan yang hidup
diperairan. Perifiton jenis fitoplankton yang ditemukan di perairan S. Sembakung
terdiri dari Chlorophyceae (6 jenis), Bacillariophyceae (11 jenis), Cyanophyceae
(4 jenis), dan Dinophyceae (2 jenis). Bacillariophyceae memiliki kelimpahan yang
tinggi di antara kelas perifiton lainnya, yaitu sebesar 86% (Gambar 4.2.7).
Sedangkan perfiton jenis zooplankton di S. Sembakung hanya terdiri dari kelas
Mastigophora sebanyak 5 jenis.

Gambar 4.5.7. Persentase kelas perifiton jenis fitoplankton di Sungai Sembakung.
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Kelimpahan total perifiton jenis fitoplankton di S. Sembakung berkisar
antara 5-364 sel/cm2 dan jenis zooplankton berkisar antara 1,88-13,13 ind/cm2.
Kelimpahan rata-rata tertinggi perifiton terdapat pada daerah Desa Sembakung.
Berdasarkan nilai kelimpahan perifiton tersebut, perairan S. Sembakung termasuk
dalam kategori perairan oligotropik.

Gambar 4.5.8. Kelimpahan perifiton jenis (A) fitoplankton dan (B) zooplankton di
Sungai Sembakung.
Nilai indeks keanekaragaman perifiton jenis fitoplankton di S. Sembakung
berkisar 1,397-2,303, sedangkan zooplankton 0,637-1,040. Sedangkan indeks
dominansi (C) plankton pada perairan danau rawa banjiran S. Sembakung
termasuk ke dalam kategori tinggi (C<0,5). Nilai indeks dominansi yang rendah
menunjukkan tidak adanya dominansi jenis tertentu pada perairan tersebut. Nilai
dominansi tertinggi, yaitu 0,47, dimiliki oleh fitoplankton Closterium sp dan 0,89
dimiliki oleh zooplankton Euglypha sp.
Pada perairan danau rawa banjiran, perifiton jenis fitoplankton yang
ditemukan terdiri dari Chlorophyceae (4 jenis), Bacillariophyceae (11 jenis),
Cyanophyceae (2 jenis), dan Dinophyceae (1 jenis). Cyanophyceae memiliki
kelimpahan yang tinggi di antara kelas perifiton lainnya, yaitu sebesar 61%
(Gambar 4.2.8). Sedangkan perfiton jenis zooplankton di danau rawa banjiran S.
Sembakung terdiri dari kelas Mastigophora (5 jenis) dan Heliozoea (1 jenis).
Kelas Mastigophora mendominasi perairan danau rawa banjiran S. Sembakung
(Gambar 4.2.9).
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Gambar 4.5.9. Persentase kelas perifiton di danau rawa banjiran Sungai
Sembakung.
Kelimpahan total perifiton jenis fitoplankton di perairan danau rawa
banjiran S. Sembakung berkisar antara 52-753 sel/cm2 dan jenis zooplankton
berkisar antara 11,25-101,88 ind/cm2. Kelimpahan rata-rata tertinggi perifiton
terdapat pada Danau Lumbakan Baru, sedangkan terendah di Danau Tembelunuk.

Gambar 4.5.10. Kelimpahan perifiton jenis (A) fitoplankton dan (B) zooplankton
di danau rawa banjiran Sungai Sembakung.
Nilai indeks keanekaragaman perifiton jenis fitoplankton di danau rawa
banjiran S. Sembakung berkisar 1,397-2,303, sedangkan zooplankton 0,6371,040. Sedangkan indeks dominansi (C) plankton pada perairan danau rawa
banjiran S. Sembakung termasuk ke dalam kategori tinggi (C>0,5). Nilai indeks
dominansi yang tinggi menunjukkan adanya dominansi jenis tertentu pada
perairan tersebut. Nilai dominansi tertinggi, yaitu 0,93, dimiliki oleh fitoplankton
Phormidium sp dan 0,98 dimiliki oleh zooplankton Difflugia sp.
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4.5.3. Bentos
Bentos merupakan kelompok hewan yang hidup di dasar perairan. Bentos
memiliki arti penting dalam rantai makanan di ekosistem perairan, karena
berperan sebagai dekomposer dan konsumen pertama. Tingginya keragaman
bentos dalam suatu peraian tidak terlepas dari tingginya nutrien yang dihasilkan
dari atau sekitar perairan tersebut.

Gambar 4.5.11. Persentase keragaman taksa bentos di perairan S. Sembakung.
Bentos yang ditemukan di perairan S. Sembakung terdiri dari Oligochaeta
(3 jenis), Polychaeta (1 jenis), Insekta (1 jenis), dan Gastropoda (2 jenis).
Gastropoda memiliki kelimpahan yang tinggi dibandingkan kelas bentos lainnya,
yaitu 68% (Gambar 4.2.11). Gastropoda merupakan organisme yang sangat
terpengaruh oleh peningkatan kandungan bahan organik. Kelimpahan Gastropoda
dipengaruhi oleh fisik faktor di perairan dan TSS (Total Suspended Solid)
(Chusna dkk., 2017).
Kelimpahan total bentos berkisar 50-450 individu/m2. Kelimpahan
tertinggi bentos terdapat pada daerah Mantawang yang didominasi kelompok
Oligochaeta. Sedangkan Desa Atap dan Desa Atap hilir tidak ditemukan
organisme bentos. Nilai indeks keanekaragaman bentos berkisar 0,50-1,36.
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Gambar 4.5.12. Kelimpahan perifiton jenis (A) fitoplankton dan (B) zooplankton
di Sungai Sembakung.
Nilai indeks tersebut termasuk dalam kategori rendah hingga sedang (H’ <
1 dan 0-1) yang mengindikasikan komunitas hampir stabil. Selanjutnya, indeks
dominansi (C) bentos pada perairan S. Citanduy bervariasi. Nilai rata-rata
dominansi berkisar antara 0,13-1. Nilai indeks dominansi tertinggi, yaitu 1,
dimiliki oleh jenis Branchiura sowerbyi dan Namalycastis sp.

4.5.4. Kualitas Air
Hasil pengukuran parameter kualitas perairan di Sungai Sembakung
selama penelitian, diuraikan sebagai berikut :

Nitrit (NO2)
Pengamatan terhadap NO2 di Sungai Sembakung dilakukan sebanyak tiga
kali yaitu pada Februari, Juni, dan September. Hasil pengukuran menunjukkan
tiap waktu pengukuran nilai NO2 semakin tinggi, dengan pola hasil pengukuran
bahwa semakin ke hilir sungai nilai NO2 semakin tinggi (Gambar 4.3.1).
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Gambar 4.5.13. Nilai NO2 Sungai Sembakung
Keberadaan nitrit menggambarkan berlangsungnya proses perombakan
bahan organik. Sumber nitrit dapat berasal dari hasil perombakan bahan organik
di perairan rawa. Kadar nitrit di perairan sungai Sembakung yang diteliti
bervariasi kurang dari 0.06 mg/l untuk bagian tengah dan hulu sungai. Lebih dan
lebih dari 0.08 mg/l untuk perairan sungai bagian hilir. Kadar nitrit sebaiknya
kurang dari 0,06 mg/l karena dapat bersifat toksik bagi organisme air yang sensitif
(Moore, 1991 dalam Effendi, 2000).

Orto fosfat (O-PO4)
Sumber fosfor di perairan dapat berasal dari pelapukan batuan mineral dan
dari dekomposisi bahan organik, dan fosfor bukan unsur yang toksik bagi manusia
dan hewan. Ortofosfat adalah bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan langsung
oleh tumbuhan akuatik. Kadar ortofosfat di perairan sungai sembakung yang
diteliti berkisar antara 0.02-0.7 mg/l termasuk perairan eutrofik. Klasifikasi
perairan berdasarkan kadar ortofosfat adalah 0,003-0,01 mg/l perairan oligotrofik,
0,011-0,03 mg/l perairan mesotrofik, dan 0,031-0,1 mg/l perairan eutrofik
(Vollenweider dalam Wetzel, 1975).
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Gambar 4.5.14. Nilai O-PO4 Sungai Sembakung
Daya Hantar Listrik (DHL)
Nilai DHL perairan sungai Sembakung menunjukkan nilai yang relatif
baik untuk kehidupan ikan. 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 sungai Sembakung berkisar antara 25.8-275.1 µmhos/cm.
Kecuali pada februari di bagian hilir memiliki nilai yang tinggi hal tersebut
dianggap wajar dikarenakan pada saat pengamatan adalah saat musim air kecil
dan lokasi berada sangat dekat dengan muarasungai. Sehingga hal tersebut
kemungkinan disebabkan dipengaruhi oleh air laut. Menurut baku mutu kualitas
air (MenKLH, 1998) nilai yang baik untuk DHL 150-500 µmhos/cm. Sebagai
perbandingan, nilai DHL Bengawan Solo antara Solo dan Sragen berkisar antara
315-575 µmhos/cm (Utomo et al., 2010) serta sungai Citarum dan anak-anak
sungai berkisar antara 20-320 µmhos/cm (Kartamihardja et al., 1987) relatif
menggolongkan perairan baik bagi kehidupan ikan.
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Gambar 4.5.15. Nilai DHL Sungai Sembakung

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 sungai
Sembakung yang diteliti rata-rata berkisar antara 0.22-0.97 mg/l, kecuali pada
danau Tembelunuk yaitu rata-rata 3. 01. 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 sungai
Sembakung digolongkan dengan tingkat kesuburan tinggi.

Gambar 4.5.16. Nilai TP Sungai Sembakung
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Turbidity (kekeruhan)
Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan
banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat
dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh bahan organik dan anorganik baik
tersuspensi maupun terlarut seperti lumpur, pasir halus, bahan anorganik dan
bahan organik seperti plankton dan mikroorganisme lainnya (APHA, 1976; Davis
dan Cornwell, 1991). Hasil pengukuran kekeruhan di perairan Sungai Sembakung
sangat bervariasi yaitu berkisar antara 4.11-132 NTU. Hal ini diduga karena
waktu pengambilan sampel air yang berbeda, kekeruhan tinggi terjadi pada waktu
pengambilan sampel pada bulan Februari dan September saat itu sedang tejadi air
kecil, sehingga banyak lumpur yang tersuspensi ke dalam badan air.

Gambar 4.5.17 Nilai Turbidity Sungai Sembakung

Khlorofil-a
Khlorofil-a di perairan sungai Sembakung yang diteliti berkisar antara
0.714-27.85 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 sungai Sembakung tergolong cukup produktif.
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Gambar 4.5.18. Nilai Khlorofil-a Sungai Sembakung

Derajat keasaman (pH)
pH di perairan sungai Sembakung berkisar antara 5.5-8.3. Menurut
MenKLH (1998) ambang batas pH air untuk keperluan perikanan antara 6-9.
Menurut Ellis dalam Boyd (1979) menyatakan bahwa perairan dengan pH antara
6.5-9 merupakan kisaran yang paling sesuai untuk memproduksi ikan. Dengan
berpedoman kepada 2 kriteria tersebut di atas maka perairan sungai Sembakung
dalam keadaan yang layak untuk mendukung kehidupan ikan.

Gambar 4.5.19. Nilai pH Sungai Sembakung
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Total Alkalinitas (TA)
Total alkalinitas di perairan sungai Sembakung berkisar antara 22-50 mg/l
CaCO3 eq, dan termasuk golongan kurang produktif. Besarnya nilai alkalinitas
suatu perairan menunjukkan kapasitas penyangga perairan tersebut serta dapat
digunakan untuk menduga kesuburannya (Swingle,1968). Nilai alkalinitas antara
0-10 CaCO3 eq mengindikasikan kualitas air sangat masam, antara 10-50 CaCO3
eq perairan tergolong kurang produktif, antara 50-200 CaCO3 eq perairan
digolongkan mempunyai alkalinitas sedang dan produktivitas perairannya juga
sedang. Nilai alkalinitas lebih besar dari 500 CaCO3 eq perairan tergolong
mempunyai alkalinitas tinggi, pH perairan stabil namun produktivitas perairan
kembali menjadi rendah karena perairan terlalu alkalis. Nilai alkalinitas pada
perairan alamai adalah 40 mg/l CaCO3 eq (Boyd,1988). Nilai alkalinitas yang baik
berkisar antara 30-500 mg/l CaCO3. Perairan dengan nilai alkalinitas > 40 mg/l
CaCO3 disebut sebagai perairan sadah (hard water) sedangkan perairan dengan
nilai alkalinitas < 40 mg/l CaCO3 disebut sebagai perairan lunak (soft water).

Gambar 4.5.20. Nilai TA Sungai Sembakung

Kesadahan (Hardness)
Untuk keperluan perikanan nilai kesadahan yang baik menurut baku mutu
kualitas air berkisar antara 50-164 mg/l. Hasil pengukuran nilai kesadahan di
perairan sungai Sembakung berkisar antara 45.5-164.16 mg/l. Swingle (1968)
mengklasifikasikan perairan menjadi perairan lunak (soft water) dengan
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kesadahan kurang dari 50 mg/l CaCO3 eq dan perairan sadah (hard water)
berkesadahan diatas 50 mg/l CaCO3 eq. Lebih lanjut Effendi, 2000 mengatakan
bahwa perairan dengan nilai kesadahan kurang dari 120 mg/l CaCO3 eq dan
melebihi 500 CaCO3 eq dianggap kurang baik bagi peruntukkan domestik,
pertanian dan industri.

Gambar 4.5.21. Nilai Hardness Sungai Sembakung

Ammonia (NH3)
Kadar NH3 di perairan sungai Sembakung yang diteliti berkisar antara
0.025-0.524 mg/l. Kadar ammonia pada perairan alami biasanya kurang dari 0,1
mg/l (McNeely et al., 1979). Kadar ammonia bebas yang tidak terionisasi (NH3)
pada perairan tawar sebaiknya tidak melebihi 0,02 mg/l. Kadar ammonia bebas
melebihi 0,2 mg/l bersifat toksik bagi beberapa jenis ikan (Sawyer dan McCarty,
1978). Kadar ammonia yang tinggi dapat merupakan indikasi adanya pencemaran
bahan organik yang berasal dari limbah domestik, industri dan limpasan (run-off)
pupuk pada pertanian.
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Gambar 4.5.22. Nilai NH3 Sungai Sembakung
Total Suspended Solids (TSS)
Padatan tersuspensi total adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter >
1µm) yang tertahan pada saringan millipore dengan diameter pori 0,45 µm. TSS
terdiri dari lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik. Penyebab nilai TSS
yang utama adalah kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air
(Effendi,

2000).

Alabaster

dan

Lloyd,

1982

dalam

Effendi

(2000)

mengklasifikasikan pengaruh TSS terhadap kepentingan perikanan yaitu < 25
mg/l tidak ada pengaruh, 25-80 mg/l pengaruh sedikit, 81-400 mg/l kurang baik
bagi kepentingan perikanan dan > 400 mg/l tidak baik bagi kepentingan
perikanan. Hasil pengukuran TSS di sungai Sembakung berkisar antara 9.5-105
mg/l.
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Gambar 4.5.23. Nilai TSS Sungai Sembakung
Nitrat (NO3)
Kandungan NO3 di perairan sungai Sembakung yang diteliti pada
umumnya termasuk rendah yaitu berkisar antara 0.417-2.580 mg/l. Nitrat adalah
merupakan nutrien utama untuk pertumbuhan tanaman dan algae di perairan
(Effendie, 2000). Nitrat dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat
kesuburan perairan, perairan oligotrofik kadar nitratnya 0-1 mg/l, perairan
mesotrofik kadar nitratnya 1-5 mg/l, dan perairan eutrofik kadar nitratnya 5-50
mg/l (Volenweider, 1969 dalam Wetzel, 1975). Berdasarkan kadar nitrat tersebut
di atas maka perairan sungai Sembakung diklasifikasikan sebagai perairan
kesuburan rendah (oligotrofik) hingga mesotrofik.

Gambar 4.5.24. Nilai NO3 Sungai Sembakung

Karbon dioksida (CO2)
Hasil pengukuran kandungan CO2-bebas pada wilayah sungai Sembakung
berkisar antara 1.33-15.97 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 CO2bebas 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 sudah diatas ambang batas yang membahayakan bagi kehidupan ikan.
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Gambar 4.5.25. Nilai CO2 Sungai Sembakung

4.5. 5. Sedimen
Ponce (1989) menyebutkan bahwa sedimen adalah produk disintegrasi dan
dekomposisi batuan. Disintegrasi mencakup seluruh proses dimana batuan yang
rusak/pecah menjadi butiran-butiran kecil tanpa perubahan substansi kimiawi.
Dekomposisi mengacu pada pemecahankomponen mineral batuan oleh reaksi
kimia. Dekomposisi mencakup proses karbonasi, hidrasi, oksidasi dan solusi.
Karakteristik butiran mineral dapat menggambarkan properti sedimen, antara lain
ukuran (size), bentuk (shape), berat volume (specific weight), berat jenis
(specipfic gravity) dan kecepatan jatuh/endap (fall velocity).

pH Tanah
pH tanah sangat penting bagi tanaman dalam menentukan mudah tidaknya
unsur-unsur hara diserap oleh tanaman, hal ini menunjukkan kemungkinan adanya
unsur-unsur beracun yang dapat mempengaruhi aktivitas organisme. Penentuan
pH dapat ditentukan baik dilapangan atau di Laboratorium. Hal ini perlu diketahui
karena pH tanah merupakan gambaran diagnosis dari nilai yang khusus. pH
sungai sembakung selama penelitian berada pada kisaran 3.04-4.12.
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Gambar 4.5.26. pH tanah sungai Sembakung, Kalimantan Utara

Tekstur Tanah
Hasil pengukuran terhadap tekstur sedimen sungai sembakung terdiri dari
gabungan dari tanah liat, pasir, dan debu. Persentasi tanah liat menempati posisi
tertinggi dari dua komposisi lainnya.

Gambar 4.5.27. Tekstur tanah sungai Sembakung, Kalimantan Utara
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Bahan organik Tanah
Kandungan karbon dalam tanah mencerminkan kandungan bahan organik
dalam tanah yang merupakan tolak ukur yang penting untuk pengelolaan tanah.
Bahkan bahan organik dipercaya sebagai kunci ketahanan terhadap kekeringan
dan kelestarian produksi pangan (Bot dan Benites, 2005). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kandungan bahan organik tanah di Sungai Sembakung
berada pada kisaran 0.29-0.75. Kandungan karbon juga berkorelasi dengan
kapasitas tukar kation (KTK) tanah, kandungan N total tanah, dan % liat.

Gambar 4.5.28. Bahan organik tanah sungai Sembakung, Kalimantan Utara

Fosfor (P2O5)
Fosfor adalah salah satu unsur hara makro sangat penting untuk
pertumbuhan dan perkembangan tanaman, namun kandungannya lebih rendah
dibandingkan nitrogen, kalium,dan kalsium. Fosfor secara sederhana disebut
sebagai P2O5 yang diekstraksikan atau larut dalam air dan asam sitrat sehingga
kemudian berpengaruh terhadap banyak hal antara lain berhubungan dengan pH
tanah, adanya Al, Fe, dan Ca larut, serta bahan organik serta bahan organik dalam
tanah. Berikut kriteria kriteria P2O5 dalam tanah (Hakim, dkk., 1986). Kandungan
fosfor pada tanah di perairan sungai Sembakung berada pada kisaran 39-147,
termasuk kategori sangat tinggi.
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Tabel 1. Kriteria P2O5 dalam tanah
Kriteria P2O5
Reaksi tanah (pH)
<5
Sangat rendah
5-16
Rendah
17-24
Sedang
25-40
Tinggi
>40
Sangat tinggi
Sumber: Laboratorium Kimia Tanah, UNHAS, 2010

Kriteria KTK
<5
5-16
17-24
25-40
>40

Gambar 4.5.29. P2O5 tanah di sungai Sembakung, Kalimantan Utara
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BAB V.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Kesimpulan
Diperoleh beberapa kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan,
beberapa kesimpulan tersebut sebagai berikut :
1. Diduga stok awal ikan yang ada pada perairan sungai sembakung adalah
sebesar 25.78 kg/ha.
2. Potensi Produksi Perikanan di Sungai Sembakung pada badan perairan atau
sungai adalah sebesar 84,77 kg/ha. Sedangkan pada danau rawa banjiran
sebesar 155,36 kg/ha.
3. Nilai MSY sungai Sembakung sebesar 2232.44 kg dengan upaya optimal
(fopt.) sebesar 1658 unit setara jala. Dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan
(JTB) sebesar 80% dari potensi lestarinya yaitu 1786 kg.
4. Berdasarkan data hasil tangkapan enomerator selama penelitian berlangsung
tahun 2019, terdapat 7 kelompok jenis ikan yang umumnya didaratkan di
sepanjang perairan sungai Sembakung, kelompok jenis ikan catfish merupakan
kelompok jenis ikan dominan di sungai Sembakung. Hal tersebut terlihat dari
persentase volumenya yang mencapai 31.43%.
5. Diduga sungai Sembakung merupakan daerah asuhan bagi ikan sidat. Hal
tersebut didasarkan dengan ditemukannya anak-anak ikan sidat pada beberapa
lokasi di perairan Sembakung, dimana menurut informasi dari masyarakat
keadaan tersebut terjadi hampir setiap tahun.
5.2. Rekomendasi
Dengan melihat potensi yang ada, ada beberapa rekomendasi yang dapat
kami sarankan untuk dapat dipertimbangkan oleh para stekeholder, sebagai
berikut. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan dasar sebagai masukan dalam
pengambilan kebijakan. Kedua, sungai Sembakung bagian tengah atau tepatnya di
Desa Atap yang memiliki banyak danau rawa banjiran serta sebagai daerah asuhan
bagi ikan sidat diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai lokasi pengelolaan

perikanan untuk menjaga keberlanjutan perikanan di wilayah tersebut jika
akan melakukukan pengelolaan.
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koleksi ikan, dan pengukuran tinggi air selama penelitian
berlangsung
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Lampiran 2. Beberapa dokumentasi pengamatan biologi ikan
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Lampiran 3. Aktivitas Exsperimental Fishing menggunakan Pukat Tarik
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Lampiran 4. Aktivitas Exsperimental Fishing menggunakan Pukat Jaring
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Lampiran 5. Beberapa dokumentasi kegiatan yang dilakukan selama
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Lampiran 6. Jenis fitoplankton perairan Sungai Sembakung dan danau rawa
banjiran
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Kelas

Bacillariophyceae

Cyanophyceae

Chlorophyceae

Genus
Gomphonema
Asterionella
Bacteriastrum
Chaetoceros
Cyclotella
Coscinodiscus
Diatoma
Diploneis
Navicula
Neidium
Nitszchia
Pinnularia
Rhizosolenia
Surirella
Synedra
Cymbella
Fragilaria
Meridion
Gyrosigma
Coconeis
Phormidium
Oscillatoria
Aphanocapsa
Chroococcus
Pleurotaenium
Scenedesmus
Closterium
Mougeotia
Raphidium
Ankistrodesmus
Ulothrix
Chodatella
Selenastrum

Lampiran 7. Jenis zooplankton perairan Sungai Sembakung dan danau rawa
banjiran
No

Kelas

Matigophora

Crustacea

Monogononta

Heliozoa

Genus
Difflugia
Euglypha
Trachelomonas
Phacus
Euglena
Brachionus
Diaptomus
Nauplius
Mytilina
Trichocerca
Notholca
Anureopsis
Keratela
Lecane
Polyartha
Actinosphaerium

Lampiran 8. Jenis perifiton perairan Sungai Sembakung dan danau rawa banjiran
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Kelas

Bacillariophyceae

Cyanophyceae

Chlorophyceae

Dinophyceae

Mastigophora

Heliozoea

Genus
Gomphonema
Cyclotella
Diatoma
Navicula
Neidium
Nitszchia
Pinnularia
Eunotia
Surirella
Synedra
Cymbella
Meridion
Gyrosigma
Phormidium
Oscillatoria
Anabaena
Chroococcus
Pleurotaenium
Scenedesmus
Closterium
Mougeotia
Gonium
Actinastrum
Selenastrum
Coelastrum
Peridinium
Tetraedron
Difflugia
Euglypha
Phacus
Trachelomonas
Euglena
Actinospaerium

Lampiran 9. Jenis bentos perairan Sungai Sembakung dan danau rawa banjiran
No
1
2
3
4
5
6
7

Kelas
Oligochaeta
Insekta
Gastropoda

Genus
Aulodrilus sp
Brachiura sowerbyi
Immature tubificids without hair
Namalycastis sp
Species
Viviparus sp
Melanoides sp

