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Abstrak 

 Waduk merupakan tipe perairan umum yang dibuat untuk keperluan irigasi, 

PLTA, PAM, Perikanan, Pariwisata. Dalam masa mendatang perairan waduk akan terus 

berkembang dengan seiring keperluan pertanian.  Waduk Kedung Ombo (4.800 ha)   

merupakan waduk serbaguna yang dapat dimanfaatkan sebagai irigasi persawahan, 

pembangkit tenaga listrik, sumber air minum, pariwisata, perikanan budidaya dan 

perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap Waduk Kedung Ombo cenderung 

menurun, perlu peningkatan produksi melalui penebaran. Ikan Patin di Waduk Gajah 

Mungkur telah berhasil berkembang biak dengan baik, namun komponen IPTEK belum 

diadopsi ke waduk yang lain, maka perlu penerapan IPTEK ke waduk Lain seperti 

Waduk Kedung Ombo.  Prosedur penelitian yang akan dilakukan yaitu koordinasi dengan 

pemda setempat dan masyarakat setempat tentang rencana kegiatan penentuan daerah 

perlindungan ikan (suaka) yang akan ditebari ikan serta  penyediaan ikan untuk ditebar. 

Identifikasi daerah spawning ground, nursery ground, broodstock management. 

Sosialisasi program kerja dengan pemda setempat dan masyarakat luas di waduk kedung 

ombo. Penebaran ikan pada daerah perlindungan ikan yang sudah ditentukan bersama. 

Pemantauan perkembangan ikan di daerah spawning ground, nursery ground dan hasil 

tangkapan nelayan 

 

Kata kunci :  Peningkatan produksi , penebaran ikan, waduk. 
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I.  PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 Waduk merupakan tipe perairan umum yang dibuat untuk keperluan irigasi, 

PLTA, PAM, Perikanan, Pariwisata. Dalam masa mendatang perairan waduk akan 

terus berkembang dengan seiring keperluan pertanian. Waduk Kedungombo (4.800 

ha)   merupakan waduk serbaguna yang dapat dimanfaatkan sebagai irigasi 

persawahan, pembangkit tenaga listrik, sumber air minum, pariwisata, perikanan 

budidaya dan perikanan tangkap.  Waduk Kedung ombo secara resmi mulai 

dioperasikan tahun 1991. Daerah genangan air meliputi ke tiga wilayah administrasi 

Kabupaten yaitu  Kab. Grobogan, Boyolali dan Sragen.  Waduk Kedung Ombo 

terletak di pegunungan Kendeng sebelah selatan Grobogan, daerah huluannya yaitu di 

lereng gunung Merbabu. Sumber mata air yang penting Waduk Kedung Ombo 

(WKO) yaitu sungai Jerabung, Tuntang, Serang, Lusi dan Juwana 

(JRATUNSELUNA). Setelah Kedung Ombo digenangi air menjadi waduk maka 

banyak masyarakat yang perprofesi sebagai nelayan dan petani karamba jaring apung.  

Seperti di Dukuh Bulu (Boyolali) ada 120 petak KJA dan Dukuh Ngasinan (Sragen)  

ada 518 petak KJA. Jumlah nelayan di Kab. Boyolali ada 664 KK,  Sragen ada 860 

KK dan Grobogan ada 108 KK ( Dinas Peternakan dan Perikanan Sragen, 2006; 

Depertemen Pekerjaan Umum Ditjen Sumberdaya Air, 2006). 

Telah banyak riset yang dilakukan di waduk tersebut,  seperti limnologi, stok 

ikan, daya dukung, dan biologi beberapa jenis ikan ekonomis penting (Daryati et al., 

20010; Adjie et al., 2011). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa 

produksi perikanan tangkap Waduk Kedung Ombo  cenderung menurun, perlu 

peningkatan produksi melalui penebaran.  Ikan Patin di Waduk Gajah Mungkur telah 
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berhasil berkembang biak dengan baik, namun komponen IPTEK belum diadopsi ke 

waduk yang lain, maka perlu penerapan IPTEK ke waduk Lain (WKO).  Tujuan dari 

kegiatan penelitian tahun 2012 adalah meningkatan produksi ikan di waduk Kedung 

Ombo melalui kegiatan penebaran ikan  Patin di Waduk Kedung Ombo.  Kegiatan 

penelitian meliputi koordinasi dengan Pemda setempat, identifikasi daerah spawning 

ground, nursery ground.  Penetapan daerah larangan untuk daerah yang ditebar, 

monitoring ruaya, sebaran ikan, perkembangan biologi reproduksi, pertumbuhan ikan 

patin yang ditebar, monitoring produksi hasil tangkapan ikan patin 

1.2. Justifikasi 

Perikanan berbasis budidaya (Culture Base Fishery, CBF) adalah upaya 

peningkatan produksi perikanan tangkap dengan cara penebaran ikan dari hasil 

budidaya ikan.  Benih yang ditebar sangat tergantung dari luar atau panti benih ikan.  

Dengan kata lain CBF adalah teknologi pemacuan stok ikan untuk  menambah 

rekruitmen (perkembang biakan) secara alami, agar produksinya meningkat.  CBF, 

bisa juga berupa ikan introduksi (stoking) dan bisa juga ikan  asli (restocking), bisa 

dilakukan di perairan alami dan juga perairan buatan (Dinas Kelautan dan Perikanan 

Propinsi Sulawesi Tengah  2010) 

Ikan Patin (Pangasius hypophtalmus) merupakan salah satu jenis ikan yang  

potensial untuk ditebar ke perairan terutama di Waduk. Karena, ikan Patin (Pangasius 

hypophthalmus) mudah hidup pada umumnya perairan tawar, fekunditasnya tinggi, 

merupakan ikan omnivora, tidak mengancam keanekaragaman ikan pada perairan 

yang akan ditebari.(Dharyati, et al, 2010). Secara ekologis, Ikan Patin memenuhi 

syarat untuk ditebar ikan Patin karena banyak Plankton untuk makanan benih, banyak 

inlet intuk daerah pemijahan, banyak teluk untuk daerah naungan, banyak KJA untuk 

tempat mencari pakan dan perlindungan 
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1.3. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan 

Tujuan akhir :  Meningkatkan produksi ikan di waduk Kedung Ombo melalui 

penebaran    

                      ikan Patin (Pangasius hypopthalmus). 

Tahun 2012 : 

- Mendapatkan kesepakatan tentang program kegiatan yang akan dilakukan di 

WKO  tentang daerah perlindungan ikan yang ditebar,  antara PEMDA dan 

masyarakat pengguna setempat  

-  Menentukan daerah pemijahan, naungan, dan asuhan ikan  

-  Mendapatkan sumber benih dan induk untuk di tebar  

Tahun 2013 :  

-  Melakukan penebaran ikan Patin  

- Mendapatkan data daerah sebaran ikan Patin yang ditebar  

- Mendapatkan data pertumbuhan ikan 

Tahun 2014  : 

-  Mendapatkan data sebaran ikan patin  

- Mendapatkan data petumbuhan 

- Mendapatkan data pemijahan 

- Mendapatkan data produksi ikan patin 

 

Sasaran 

Rekomendasi pengelolaan tebaran ikan patin agar dapat dimanfaatkan secara 

berkelanjutan di waduk kedung Ombo.  

Tahun pertama (2012): 
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- Kerjasama dan koordinasi dengan Pemda dan Masyarakat setempat tentang 

penelitian penebaran ikan patin 

- Tersedianya data dan informasi tentang daerah pemijahan, perlindungan, dan 

asuhan 

Tahun ke dua  (2013): 

-  Tersedianya data dan informasi tentang sebaran dan pertumbuhan ikan patin    

      yang ditebar. 

Tahun ke tiga (2014) :  

- Tersedianya data dan informasi tentang perkembangan,                                      

pemijahan, pertumbuhan, biologi reproduksi,dan produksi hasil                                     

tangkapan ikan patin oleh nelayan. 

- Rekomendasi pengelolaan sumberdaya ikan patin di Waduk Kedung Ombo. 

1.4. Keluaran 

Keluaran  yang diharapkan dari riset ini adalah: 

 Tahun 2012 :  

 Teridentifikasi habitat yang sesuai untuk pemijahan ikan Patin 

 Teridentifikasi habitat yang sesuai untuk perlindungan induk ikan Patin. 

 Teridentifikasi habitat yang sesuai untuk penebaran induk maupun benih ikan 

Patin 

 Diketahui sumber benih/Induk untuk di tebar 

 Kesepakatan dengan  Dinas Perikanan dan Masyarakat setempat untuk  

berkerjasama membantu kegiatan penelitian, dari hasil sosialisasi kegiatan 

penelitian 

Tahun 2013 : 



5 

 

 Data dan informasi tentang  perkembangan biologi reproduksi ikan Patin 

 Data dan informasi tentang pertumbuhan ikan Patin 

 Data dan informasi tentang sebaran ikan Patin yang ditebar. 

Tahun 2014 :        

 Data dan informasi tentang  perkembangan biologi reproduksi ikan Patin 

 Data dan informasi tentang pertumbuhan ikan Patin 

 Data dan informasi tentang sebaran ikan Patin yang ditebar 

 Data dan informasi tentang perkembangan hasil tangkapan ikan Patin. 

1.5. Manfaat dan Dampak 

 Manfaat  

 Peningkatan produksi hasil tangkapan dan pendapatan nelayan melalui 

penebaran ikan di Wauk Kedung Ombo. 

Dampak 

  Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai masukan dalam pengelolaan 

sumberdaya ikan Patin di Waduk Kedung Ombo sehingga dapat lestari dan 

berkelanjutan 
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II. TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1. 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 puntu 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) 

Berdasarkan terbentuknya waduk maka waduk ada tiga macam yaitu waduk 

Lapangan, waduk irigasi dan waduk serba guna.  Waduk lapangan terbentuk karena 

pembendungan sungai episodic (berisi air hanya saat hujan), luasan kurang dari 10 ha, 

kedalaman maksimal 5 m, masa berisi air  krang dari 9 bulan, funsi irigasi lokal.  Waduk 

irigasi terbentuk karena pembendungan sungai intermiten (berisi air saat musim penghujan), 

luasan 10–500 ha, kedalaman maksimal 25 m, masa simpan air 9- 12 bulan, fungsi irigasi.  

Waduk serba guna terbentuk karena pembendungan sungai permanen, luasan lebih besar 500 
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ha, kedalam maksimal  100 m, masa berisi air 12 bulan; mempunyai funsgi sebagai irigasi, 

pembangkit tenaga listrik, sumber air minum, pengendali banjir (Departemen Pekerjaan 

Umum Dirjen Sumberdaya air, 2006). Waduk mempunyai ciri fisik sebagai berikut; banyak 

teluk,  daerah tangkap hujan luas, garis pantai panjang, pengeluaran air dari bawah, fluktuasi 

air besar (5-25 m), masa simpan air sebentar karena sering diperlukan untuk irigasi, daerah 

litoral luas, tidak terjal seperti danau (Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Sumberdaya air, 

2006.). 

  Bendungan waduk Kedung Ombo terletak di Sungai Serang Kabupaten Grobokan 

Jawa Tengah. Bendungan ini merupakan bagian dari sub system pengembangan wilayah 

sungai Serang-Lusi-Juana dalam proyek pengermbangan wilayah sungai Jratun-Seluna. DAS 

Seluna di hulu bendungan Kedung Ombo mencakup daerah seluas 614 Km
2
, yang merupakan 

daerah perbukitan. Sungai Serang berawal dari lereng Gunung Merbabu yang mengalir kea 

rah timur laut (Anonimous, 1989).  

2.2. Ekologi  Perairan Waduk. 

  Tepian pantai (litoral) waduk yang cukup luas merupakan habitat biota air termasuk 

ikan dan banyak sumber makanan dari daratan. Perairan yang dalam memungkinkan adanya 

stratifikasi perairan berdasarkan suhu dan cahaya.  Daerah tangkap hujan luas menyebabkan 

banyak nutrien yang masuk terbawa air masuk waduk.  Garis pantai yang panjang juga 

menyebabkan banyak nutrien yang masuk dari daratan. Banyak teluk  merupakan daerah 

yang tenang, terlindung dan stabil . 

 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 

1).  Lapisan Epilimnion yaitu lapisan yang berada permukaan, suhu panas. Lapisan termoklin  
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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).  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. 
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Gambar 2. Lapisan Perairan Danau/Waduk Berdasarkan Cahaya yang Masuk. 

 

 Pada saat musim penghujan apabila beberapa hari terjadi hujan terus menerus maka 

suhu permukaan menjadi dingin, berat jenis air menjadi besar, maka akan terjadi perputaran 

air secara vertikal, lapisan atas turun ke bawah dan lapisan bawah naik ke atas. Peristiwa ini 

disebut ”UP-WELLING” (Odum, 1996). Teraduknya air menyebabkan nutrient bisa merata, 

sehingga perairan menjadi subur. Namun sering juga terjadi gas beracun sperti CO2, NH3, 

NH4, H2S di dasar perairan juga ikut teraduk ke atas sehingga akan menyebabkan kematian 

ikan, terutama ikan yang dipelihara di Keramba Jaring Apung. Kejadian ini telah menimpa 

beberapa kali di Waduk Jatiluhur dan Cirata, peristiwa tersebut oleh masyarakat setempat 

dinamakan ”UMBALAN”. 

 Selanjutnya dikatakan oleh  Krismono, 2003 bahwa  terjadinya Upwelling di waduk 

mempunyai indikasi sebagai berikut transpiransi air mengecil,  kelimpahan Microcytis sp, 

menurunnya kadar oksigen, menurunnya  kedalaman air di inlet.   Penurunan kadar oksigen 

dan teraduknya gas beracun dari dasar perairan akan menyebabkan kematian masal bagi ikan. 

 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 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 ). 

Perairan Danau yang  dalam biasanya Oligotrophic (miskin unsur hara), sedangkan 

Waduk pada umumnya  mesotrophic (unsur hara sedang) (Odum 1996;  Mitsch and 

Jorgensen 1934). Perairan Oligotrophic mempunyai lapisan hypholimnion yang besar 

dibanding epilimnion, densitas plankton kecil, perairan jernih, tumbuhan litoral kurang. 

Sedangkan perairan Eutrophic sperti  rawa  kaya nutrien, densitas plankton tinggi, kecerahan 

kurang, banyak tumbuhan litoral.  Kandungan nutrien di waduk tinggi disebabkan karena 

sungai dan anak sungai yang masuk ke waduk banyak, daerah tangkap hujan luas, sering 

mendapatkan masukan nutrient dari pemelihara ikan di Waduk. Perairan waduk dapat 

mengalami eutrofikasi (pengayaan unsur hara) bila ada masukan kadar fosfor dan nitrogen.  

Eutrofikasi dapat menyebabkan  blooming algae, tumbuhan air berkembang pesat. Keadaan 

tersebut akan mengganggu fungsi waduk sebagai sumber air minum dan wisata.  

Perairan waduk Kedung Ombo mempunyai kedalaman berkisar dari 5,8-36 meter. 

Lapisan Fotik merupakan lapisan dimana cahaya matahari masih tembus sehingga proses 

fotosintesis masih terjadi. Karena itu pada lapisan ini masih banyak oksigen terlarut yang 

dapat dimanfaatkan oleh biota yang terdapat di dalamnya. Lapisan afotik merupakan lapisan 

dengan kadar oksigen rendah yang masih tembus cahaya matahari tetapi dalam jumlah sedikit 

hingga tidak ada.  Oleh karena itu pada lapisan ini proses fotosintesis tidak terjadi dan banyak 

terdapat bahan-bahan beracun didasar perairannya. Pada waduk Kedung Ombo di bulan Mei 

pada stasiun KJA Aquafarm bila di lihat dari kecerahan 122 cm,  lapisan fotik  10,47 m, 

kedalaman air pada stasiun tersebut  32,92 m dan lapisan fotik 22,45 m, hal ini biasa terjadi 

pada waduk yang dalam dimana airnya jernih dan sinar matahari dapat  menembus kedalam 

air lebih jauh lagi. Sebaliknya    Di Waduk Kedung Ombo pada stasiun Inlet Serang 
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kecerahan 75 cm kedalaman air 5,8 m dan fotik 6,45 m dengan afotiknya adalah 0 (nol)  

artinya  sinar matahari dapat tembus kedasar air dikarenakan pada stasiun ini  kedalaman air 

yang  dangkal (Dharyati et al, 2009). 

2.3. 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.  

Selanjutnya  Surachman dalam Febrian et al 2004 menyatakan bahwa  kematian 

sekitar 300 ton    ikan mas di Waduk Cirata pada  pertengahan    bulan Juli 2004    bukan  

hanya disebabkan oleh koi herpes virus saja. Namun akibat dari naiknya limbah yang 

mengendap di dasar Waduk waktu hujan pertama yang deras turun setelah kemarau yang 

panjang. Nelayan jaring apung Waduk Cirata di Desa Margalaksana mengakui tingkat 

pencemaran air di waduk menyebabkan ikan mati, pakan  ikan yang biasa ia berikan 

merupakan penyebab polusi. Pakan ikan per harinya sebanyak  2 kuintal untuk empat petak 

jaring apung.  

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. 
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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. 

Menurut Tahlan (Corporate Secretary PT Indonesia Power) 2004 yang menangani 

Waduk Saguling dalam Febrian et al 2004 mengatakan timbunan limbah pakan ikan itu 

hanyalah bagian kecil dari penyebab tercemarnya air waduk.,yang paling parah adalah limbah 

buangan rumah tangga dan industri yang mengotori daerah aliran Sungai Citarum.   Sungai 

ini sekaligus pula menjadi tempat pembuangan limbah dari sekitar 1.500 industri di 

Cekungan Bandung, seperti Majalaya, Banjaran, Rancaekek, Dayeuhkolot, Ujung Berung, 

Cimahi, dan Padalarang.  Sungai Citarum harus menampung 280 ton limbah kimia anorganik 

setiap hari.   

Menurut Lilik dalam Febrian et al 2004 menyatakan hasil penelitian yang dilakukan 

PT Indonesia Power bersama Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

(PPSDAL) Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 2004 kualitas air Waduk  Saguling  

sudah  di atas ambang  batas   normal.   Kandungan merkuri (Hg), misalnya, meroket hingga  

menembus angka 0,236. Padahal,menurut  standar  baku mutu 

 angka aman adalah 0,002. Logam merkuri itu,  berasal dari pakan ikan dan industri plastik. 

Sedangkan logam berat lainnya berasal dari pabrik tekstil untuk proses pewarnaan kain  
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Sekarang air Waduk Saguling tidak layak lagi dimanfaatkan untuk konsumsi, pertanian  dan 

perikanan.   

Kepala Badan Pengelola Waduk Cirata, Surachman dalam Febrian et al 2004 

menyatakan  sampel ikan mas dan nila yang diambil dari jaring apung petambak di waduk 

seluas 6.200 hektare itu, ditemukan empat kandungan logam berat. "Keempatnya adalah 

timbel (Pb) 0,6 part per million (ppm), zinc/seng (Zn) 22,45 ppm, krom (Cr) 0,1 ppm, dan air 

raksa atau merkuri (Hg) 179,13 partikel per berat badan (ppb), pada pertengahan Juli 2004  

kematian ikan di Waduk Cirata, yang mencapai 300 ton, adalah akibat koi herpes virus dan 

pekatnya limbah. Air Waduk Saguling dan Cirata kini tak lagi layak konsumsi karena baku 

mutu air normal untuk minum sudah terlewati.  

Menurut Kartamihardja 1997 menyatakan bahwa Waduk Saguling, Cirata, dan 

Jatiluhur terdapat ribuan unit jaring terapung yang membudidayakan ikan air tawar seperti 

ikan mas dan ikan nila. Jaring terapung di Waduk Cirata dinilai  sudah melampaui kapasitas 

tampung waduk. Dewasa ini, jumlah jaring terapung di perairan itu sekitar 30.000 unit 

padahal daya dukungnya hanya untuk 3.000 unit.  Kandungan H2S (asam sulfida) air 

buangan Waduk Jatiluhur cukup tinggi. Asam sulfida merupakan uraian sisa protein, sisa 

pakan yang tidak termakan dan terbuang. Pengaruh lainnya bisa  dilihat dari beberapa jenis 

ikan lokal, sekarang jenis-jenis ikan seperti jambal, beliga, baung, dan sebagainya. 

Surachman  2002 dalam Febrian et al 2004 menyatakan bahwa keberadaan Waduk 

Cirata sebagai sumber listrik tenaga air berkekuatan 1.000 megawatt (MW) kini dalam 

kondisi yang memprihatinkan karena sedikitnya 30.000 petak jaring apung milik masyarakat 

membentang di waduk ini yang berakibat pengendapan limbah secara luar biasa, 

pengendapan limbah pakan ikan telah cukup mengganggu turbin pembangkit listrik di waduk 

itu, beberapa jenis pakan ikan dari senyawa kimia telah memberi kontribusi terjadinya korosi  

pada peralatan  turbin,  sedangkan  kerusakan  lainnya  disebabkan   oleh endapan sisa pakan 
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yang mencapai ribuan ton di dasar waduk. Kotoran sisa  pakan  ikan akan  mengapung  

menuju  turbin  apabila  terjadi  arus balik  di  sekitar  

waduk. Arus balik itu terjadi apabila terjadi hujan.  Selain pakan ikan, limbah yang masuk ke 

Waduk Cirata melalui aliran Sungai Citarum cukup banyak, terutama dari buangan industri 

tekstil di sekitar Kabupaten Bandung.   Limbah pakan dan tekstil itu telah menurunkan 

kualitas air waduk.  

 Krismono, 1992  menyatakan bahwa keramba jaring apung dengan ukuran 7 x7 x3 m3  

pakan yang keluar ke perairan 20 – 30 %, sedangkan ukuran 1 x1 x 1 m3 pakan yang keluar 

30–5- %.  Waduk   Jatiluhur, Saguling, Cirata masing masing  mengeluarkan pakan yang 

lepas ke perairan  5,9 ton/tahun, 8,7 ton/tahun,  4,7 ton /tahun, dalam pakan tersebut 

mengandung 4,86 % N dan  0,26 P.  Selanjutnya dikatakan oleh Ryding and Rast 1989 dalam 

Krismoni et al 2008 bahwa  tiap satu ton ikan akan melepaskan  nutrient ke perairan 85 – 90 

kg P dan 12- 13 kg N.  Sehingga waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur disamping 

mendapatkan beban dari pakan yang lolos dari sangkar juga beban nutrien yang dikeluarkan 

oleh ikan.  Beban nutrien dari ikan dalam sangkar pada masing masing Waduk Cirata, 

Saguling dan Jati Luhur yaitu  N= 1428,8 ton/tahun dan P = 10120,95 ton/tahun,  N = 261,8 

ton/tahun dan P= 1854,36 ton/tahun;  N = 1268,8 ton/tahun dan P =  179,13 ton/tahun. 

 Jumlah  KJA di perairan waduk  Kedung Ombo adalah  1506 petak.   Ukuran 

Keramba Jaring Apung berkisar antara 6 m x 6 m dan 7m x 7m, bahan terbuat dari waring 

dengan kerangka pipa besi.   Berdasar hasil surve menunjukan bahwa  tiap petak  selama 

pemeliharaan ikan dalam satu tahun memerlukan pakan sebanyak   7.8 ton dan hasil panen 

sebanyak 3, 9 ton ikan.  Jumlah pakan ikan yang diberikan untuk memenuhi  1054 petak yaitu   

1054 x 7,8  ton pakan =  11.738 ton/tahun  , hasil  panen ikan seluruh waduk yaitu   1054  x 

3.9  ton ikan =  5.845  ton ikan/tahun.  Perbandingan jumlah pakan dan ikan (konversi pakan)  

adalah  1: 2,07  Pakan ikan di waduk tersebut tidak semuanya termakan oleh ikan sebagian 
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ada yang lolos di perairan.  Dengan asumsi konversi pakan ikan Nila adalah  1 : 1,5  maka 

pakan yang lolos dari seluruh  petak KJA adalah= (2,07 - 1,5)/2,07 x 11.738 = 3232 ton 

pakan/tahun.   Sisa pakan tersebut akan mengendap di dasar perairan da lama kelamaan akan  

menyebabkan pendangkalan di bawah KJA,   

Berdasdarkan analisa proksimat pakan ikan  diperoleh kandungan total P dalam pakan 

adalah  3 % dan total N ada  2 %.   Maka total P yang lolos di perairan adalah 3 % x 3.232 

ton = 96,96  ton/tahun dan total N yang lolos ke perairan adalah  2 % x 3.232 = 64,64  

ton/tahun.  Unsur  P dan N tersebut lama kelamaan akan terakumulasi di perairan dan akan 

menyebabkan pengkayaan unsur hara (eutrofikasi ) yang selanjutnya akan menyebabkan 

blooming algae.  Pencemaran dari budidaya ikan tidak hanya berasal dari pakan yang lolos 

tetapi dari kotoran ikan yang ada diperairan. Berdasarkan analisa di laboretorium kandungan 

total P di perairan rata rata 10 mg/m
3
 dan kandungan   total P di makanan adalah 3 %, daya 

dukung pengembangan Budidaya ikan di Waduk Kedung Ombo ada  4002 Ton/tahun.  Daya 

dukung untuk pengembangan KJA di waduk Kedung Ombo sebesar 4002 ton/tahun tersebut 

tidak tinggi mengingat luasan waduk  cukup luas yaitu 4.800 ha saat air tinggi,    Bila rata 

rata tiap petak berisi  3, 9  ikan /tahun , maka daya dukung jumlah KJA yaitu  4002:  3, 9   = 

1.026 petak KJA. Sedangkan  kenyataan dilapangan jumlah hasil panen ikan budidaya KJA 

di waduk Kedung Ombo  mencapai 5.845 ton /tahun terdiri dari  1.506  petak.  Hal tersebut 

menunjukan bahwa usaha budidaya ikan dalam KJA di Kedung Ombo sudah melebihi daya 

dukung perairan, tidak mungkin lagi dapat ditambah lagi bahkan harus dikurangi.  KJA 

Dengan asumsi ukuran KJA 6 x 6 m, maka luas permukaan  waduk Kedung ombo yang 

tertutup keramba jaring apaung adalah  6 x 6 x 1.506= 54.216 m2 (atau 5,4 ha) (Dharyati, et 

al 2009). 
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Kualitas air Waduk Kedung Ombo. 

Nilai kecerahan perairan waduk Kedung Ombo di semua stasiun pengamatan berkisar 

antara 55 – 118 cm dengan nilai rata rata 91 cm, kecerahan terendah terdapat di stasiun KJA 

aquafarm. Menurut Novotny dan Olem, (1994) dalam Effendi, (2000) tingkat kecerahan 

perairan kurang dari 200 cm termasuk dalam tingkat kesuburan eutrofik. Tingkat kecerahan 

waduk Kedung Ombo tergolong rendah, dengan demikian perairan ini termasuk dalam 

kriteria tingkat kesuburan eutrofik.  Kecerahan air tergantung kepada warna,  kekeruhan 

(turbidity), keadaan cuaca, waktu pengukuran, dan padatan tersuspensi (TSS) dan terlarut 

(TDS).  Kecerahan yang rendah mengindikasikan laju sedimentasinya tinggi, disamping itu 

warna air waduk Kedung Ombo yang kehijauan hingga hijau mengindikasikan perairan kaya 

plankton terutama fitoplankton.   

Oksigen terlarut di waduk Kedung Ombo berkisar antara 0,0 – 9,72 mg/l. Ada 

indikasi semakin menuju ke dasar perairan konsentrasi oksigen semakin menurun. Pada 

kedalaman setelah 3 meter pada umumnya konsentrasi oksigen sudah mulai menurun dan 

pada dasar perairan konsentrasi oksigen sangat rendah bisa mencapai nol sperti di stasiun 

KJA Ngasinan yang banyak keramba jaring apung. Konsentrasi oksigen di daerah keramba 

jaring apung dapat menjadi rendah karena konsumsi oksigen oleh besarnya populasi ikan dari 

keramba dan digunakan untuk proses dekomposisi sisa bahan organik yang mengendap di 

dasar perairan. Konsentrasi rata-rata oksigen terlarut waduk Kedung Ombo 6,59  mg/l pada 

lapisan permukaan, 5,44 mg/l pada kedalaman 3 meter, 4,52 mg/l pada kedalaman 5 meter, 

dan 1,78 pada dasar perairan. Konsentrasi oksigen terlarut secara alami bervariasi pada setiap 

kedalaman, penurunan tersebut tidak terlalu tajam, namun mengikuti pola stratifikasi 

perairan.  Oksigen pada lapisan epilimnion lebih tinggi karena daerah ini terjadi proses 

fotosintesis secara aktiv, sedangkan di daerah hipolimnion konsentrasi oksigen lebih rendah  
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(Boyd, 1998).  Konsentrasi oksigen di di daerah hipolimnion merupakan hasil bersih dari sisa 

proses dekomposisi  bahan organik di sedimen dan respirasi biota perairan.   

Total Nitrogen perairan waduk Kedung Ombo tergolong sedang hingga tinggi 

berkisar antara 0,02 - 1,16 mg/l dengan nilai rata rata 0,37 ppm, dengan demikian 

berdasarkan kandungan Total N maka Waduk Kedung Ombo termasuk perairan mesotrofik 

hingga eutrofik. Nitrogen merupakan unsur hara makro atau unsur utama penentu tingkat 

kesuburan. Amonia (NH3-N) adalah salah satu bentuk nitrogen anorganik, bentuk nitrogen 

yang dapat diserap oleh mahluk hidup. Kandungan Amonia rata rata di Waduk Kedung 

Ombo 0,01 -0,39 ppm, dengan rata rata 0,08 ppm.  Menurut Goldman dan Horn (1983) dalam 

Effendi (2000) kandungan amoniak diantara 0,01 – 0,2 termasuk perairan mesotrofik, maka 

berdasarkan kandungan amonia rata-rata maka Waduk Kedung Ombo ternasuk perairan 

mesotrofik. Konsentrasi amonia (NH3-N) di lapisan permukaan berkisar antara 0,01-0,23 

mg/l. Ada indikasi kadar amonia akan meningkat pada lapisan dasar perairan, terutama di 

area keramba jaring apung PT aquafarm mencapai 0,39 mg/l. Hal tersebut disebabkan 

dekomposisi bahan organik yang berasal dari sisa pakan ikan mengendap di dasar perairan 

akan menghasilkan amonia.    

Total fosfat  di perairan waduk Kedung Ombo berkisar antara 0,01 – 0,67 ppm dengan 

nilai rata rata 0,046 ppm, berdasarkan kriteria Novotny & Olem, 1994  maka perairan waduk 

Kedung Ombo rata rata sudah termasuk eutrofik. Sumber fosfor di alam sangat sedkit. 

Tingginya total fosfor di waduk Kedung Ombo terutama disebabkan dari sisa pakan dan 

kotoran  ikan di perairan tersebut serta limpasan air yang kaya fosfor. Sisa pakan dari 

budidaya dalam keramba jaring apung sekitar 30 % sebagai penyumbang fosfor perairan 

(Krismono et al., 2008).  Ada indikasi bahwa makin ke dasar perairan kandungan fosfor 

makin tinggi, karena  bahan organik yang mengendap di dasar perairan akan terurai 

menghasilkan fosfor  
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Kandungan total klorofil-a di perairan waduk Kedung Ombo berkisar antara 1,84-

106,56 μg/l  dengan nilai rata rata adalah 18,37 μg/l. Menurut Novotny & Olem (1994); 

perairan oligotrofik bila kandungan klorofil < 4 μg/l, mesotrofik bila kandungan klorofil 

antara 4-10 μg/l, eutrofik bila kandungan klorofil >10 μg/l.  Perairan Waduk Kedung Ombo 

berdasarkan rata rata kandungan klorofil sudah masuk katagori perairan eutrofik (kesuburan 

tinggi).  Kandungan klorofil yang tinggi tersebut dikarenakan  jumlah fitoplankton di Kedung 

Ombo juga sudah cukup tinggi mencapai 54500–358524 sel/liter (Dharyati et al (2009). 

Penyebab kandungan klorofil dan fitoplankton yang cukup tinggi disebabkan karena adanya 

pengkayaan unsur hara (eutrofikasi) terutama unsur fosfor di perairan.     

Menurut Aida dan Utomo (2011), Nilai trix (Trophical Index) waduk Kedung Ombo 

berkisar antara 3,63 – 6,76 dengan nilai rata rata 5,5. Nilai trix rata-rata pada stasiun KJA 

Ngasinan = 5,66; pada KJA aquafarm = 5.36; pada stasiun inlet Samudro = 5,40; pada stasiun 

inlet Serang = 5,41; out let = 5,77 dan pada stasiun tengah = 5,35.  Berdasarkan nilai trix rata 

rata yang di dapat, perairan waduk Kedung Ombo secara umum termasuk  eutrofik. Kondisi 

kesuburan perairan yang tinggi (eutrofik) di Waduk Kedung Ombo tidak terlepas dari 

masukan bahan antropogenik seperti limbah dari keramba jaring apung (KJA), limbah rumah 

tangga dan limbah pertanian.  Jumlah KJA di waduk Kedung Ombo telah mencapai 1400 

KJA, sedang daya dukungnya hanya 1100 KJA (Dharyati, et al 2009).  Pada  bagian daerah 

hulu sungai yang masuk ke waduk seperti sungai Serang, Jerabung, Tuntang, Lusi dan 

Juwana  banyak daerah pertanian yang  mengeluarkan limbah organik ke sungai selanjutnya 

masuk ke waduk.  Pada sekitar daerah pengaliran sungai yang masuk ke waduk juga banyak 

dihuni penduduk, sehingga Waduk Kedung Ombo juga menerima beban masukan bahan 

organik dari limbah rumah tangga. 
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Penebaran Ikan. 

Penebaran ikan di perairan umum merupakan salah satu cara untuk pemulihan dan 

peningkatan produksi  sumberdaya ikan.  Penebaran ikan ada dua macam, yang pertama  

yaitu penebaran ikan asli (restocking) dengan tujuan memulihakan populasi ikan asli yang 

sudah dianggap menurun atau langka, sedangkan yang ke dua yaitu penaran ikan introduksi 

(stocking) yang sesuai dengan perairan tersebut dengan tujuan pemanfaatan relung ekologis 

dan peningkatan produksi.. Perikanan berbasis budidaya (Culture Base Fishery, CBF) adalah 

upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dengan cara penebaran ikan dari hasil 

budidaya ikan.  Benih yang ditebar sangat tergantung dari luar atau panti benih ikan.  Dengan 

kata lain CBF adalah teknologi pemacuan stok ikan untuk  menambah rekruitmen 

(perkembang biakan) secara alami, agar produksinya meningkat.  CBF, bisa juga berupa ikan 

introduksi (stoking) dan bisa juga ikan  asli (restocking), bisa dilakukan di perairan alami dan 

juga perairan buatan.( Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah  2010) 

Program  pengelolaan  perikanan  berbasis  budidaya  (Culture  Based  fisheries)  

adalah  pengelolaan perikanan tangkap di perairan umum oleh kelompok masyarakat 

setempat dengan  dukungan perbenihan dari kegiatan budidaya.  Program  Pengelolaan  

perikanan  berbasis  budidaya  memprioritaskan  pada 1) menambah atau  mempertahankan  

satu  atau  sejumlah  species  organisme  air;  2)  memperbaiki lingkungan  perairan;  dan  3)  

meningkatkan  produksi  total  atau  meningkatkan  produksi  dari species yang diinginkan 

sampai pada tingkatan yang masih aman bagi keberadaan stok dengan melalui  a)  menebar  

benih  ikan  species  sejenis  atau  baru;  b)  pengelolaan  kawasan  peraira berdasarkan  

pengaturan  ruang  daerah;  c)  pengelolaan  lingkungan  dengan  cara  perbaikan habitat  dan  

modifikasi  kawasan  perairan;  d)  mengendalikan  komposisi  species  melalui pengurangan  

species  yang  tidak  diinginkan  atau  menggantikan  dengan  species  pilihan;  dan  e) 

mengatur  dan  mengelola  kegiatan  penangkapan  berdasarkan  kebiasaan  bertelur  atau 
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berproduksi dari masing-masing species.  

Upaya  penebaran  ikan  di  perairan  umum  Indonesia  telah  banyak  dilakukan  

terutama sejak permulaan abad 20, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas perairan 

tersebut. 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  yaitu  dengan  

menerapkan pengelolaan perikanan berbasis budidaya di perairan umum. ditangkap  tidak  

lagi  seimbang  dengan  daya  pulihnya.  Untuk  itu  diperlukan  pengelolaan sumberdaya 

yang lebih hati-hati.  

Teknik pengelolaan populasi untuk meningkatkan hasil tangkapan bisa dilakukan 

dengan pengembangan  peningkatan  stok  (stok  enhancement).  Salah  satu  kegiatannya  

yang  sudah sangat  popular  ialah  penebaran  ikan  (restocking).  Penentuan  jenis  ikan  

yang  akan  ditebarkan sebaiknya memenuhi criteria 1.Disukai masyarakat setempat dan 

mempunyai harga jual yang baik 2.Diprioritaskan  pada  jenis  ikan  yang  populasinya  mulai  

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

penangkapan 3.Untuk tujuan pemberantasan gulma, dapat dilakukan misalnya penebaran 

grass carp untuk mengendalikan eceng gondok dan sebagainya 4.Teknik  domestikasi  dan  

perbenihannya  sudah  dikuasai,  sehingga  kebutuhan  benih  siap tebar  dalam  jumlah  yang  

cukup  bisa  terpenuhi,  baik  oleh  panti-panti  benih  milik pemerintah maupun masyarakat 

5.Mempertimbangkan daya dukung perairan sehingga relung (niche) ekologi yang masih ada 
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atau bahkan masih lowong bisa dimanfaatkan secara optimal 6.Mempertimbangkan  keutuhan  

rantai  makanan  dan  bersifat  tidak  mengancam keanekaragaman  hayati  perairan  yang  akan  

ditebari.  Berikut  daftar  beberapa  jenis  ikan yang  potensial  ditebarkan  di  perairan  umum  dalam  

rangka  pengembangan  Culture  Based Fisheries (table 1) dan jenis ikan yang disarankan untuk 

sementara tidak ditebar di perairan umum di luar Pulau Jawa’ 7.Proses pelaksanaan 

penebaran dilakukan secara bertahap (trickling) yang bertujuan untuk memberi kesempatan 

kepada ikan yang ditebar untuk berkembang dengan baik. Disamping itu  ukuran  ikan  yang  

ditebar  sudah  cukup  besar  untuk  dapat  mempertahankan  diri  dari serangan predator. 

Disamping itu jumlah, waktu dan lokasi penebaran harus tercatat dalam berita acara 

penebaran yang diketahui oleh masyarakat pengelola perairan umum. 

Ikan Patin (Pangasius hypophtalmus) merupakan salah satu jenis ikan yang  potensial 

untuk ditebar ke perairan terutama di Waduk. Karena, ikan Patin (Pangasius hypophthalmus) 

mudah hidup pada umumnya perairan tawar,  fekunditasnya tinggi, merupakan ikan 

omnivora, tidak mengancam keanekaragaman ikan pada perairan yang akan ditebari. Waduk 

Kedung Ombo secara ekologis memenuhi syarat untuk ditebar ikan Patin karena banyak 

Palnkton untuk makanan benih, banyak inlet intuk daerah pemijahan, banyak teluk untuk 

daerah naungan, banyak KJA untuk tempat mencari pakan dan perlindungan.  

Ikan Patin (Pangasius hypophtalmus) telah banyak ditebar di beberapa Waduk di 

Indonesia, namun tidak dapat berkembang biak secara alami, hanya di Waduk Gajah 

Mungkur yang dapat berkembang biak dengan baik sehingga hasil tangkapan menempati 

urutan ke dua setelah ikan Nila (Utomo, et al 2005).  Penebaran ikan Patin di Waduk Gajah 

Mungkur telah dilakukan oleh beberapa pihak termasuk dari Pusat Riset Perikanan Tangkap  

pada tahun 2002 telah menebar ikan Patin sebanyak 30.000 ekor untuk kepentingan 

penelitian.   Ikan Patin dapat tumbuh dan berkembang  biak dengan baik di Waduk ajah 

Mungkur disebabkan karena  banyak tumbuhan air jlegor dan kayu duri (Mimosa) untuk 
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tempat naungan dan pemijahan, terdapat pakan alami yang sesuai berupa plankton, detritus, 

sisa pakan yang terlepas dari KJA. Banyak inlet untuk pemijahan terutama saat musim 

penghujan. Adanya kesepakatan antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menetapkan 

pelarangan penangkapan ikan  di sekitar KJA PT Aquafarm (Purnomo 2000; Purnomo, et al 

2003; Utomo et al 2005; Aida et al 2011). 

Penebaran ikan Patin di Waduk Kedung Ombo telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Setempat yatu pada tahun 2008 telah ditebar benih Patin Pada bulan Maret sebanyak 30.000 ekor’ dan 

pada Bulan April 30.000 ekor (Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen 2008).  Ikan Patin 

tersebut hanya dapat tumbuh membesar namun tidak dapat berkembang biak.  Kegagalan ini 

disebabkan karena tidak dilakukan tahapan penebaran dengan baik.  Beberapa tahapan yang tidak 

dilakukan antara lain, belum menetapkan daerah perlindungan (suaka) untuk ikan Patin, belum 

dilakukan koordinasi dengan masyarakat untuk mengelolanya, belum dilakukan peebaikan habitat 

untuk ikan Patin  
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III. BAHAN DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan pada bulan Pebruari hingga Desember 2012, penelitian 

berupa  penebaran ikan Patin di Waduk Kedung Ombo Jawa Tengah. Penelitian bersifat 

survei lapangan dan eksperimen penebaran ikan Patin.  Jenis Ikan Patin (Pangasius 

hyphophthalmus) digunakan sebagai ikan uji karena beberapa alasan yaitu;  

 Ikan Patin mudah hidup hampir semua tipe perairan tawar. 

 Ikan Patin disukai masyarakat, dan ekonomis penting 

 Ikan Patin adalah jenis ikan omnivora, fekunditasnya banyak, tidak mengancam 

keanekaragaman ikan pada perairan yang akan ditebari 

 Waduk Kedung Ombo secara ekologis memenuhi syarat untuk ditebar ikan Patin 

karena banyak Palnkton untuk makanan benih, banyak inlet intuk daerah pemijahan, 

banyak teluk untuk daerah naungan, banyak KJA untuk tempat mencari pakan dan 

perlindungan 

 Waduk Kedung Ombo secara sosial ekonomi kelembagaan memenuhi syarat untuk 

ditebar ikan Patin karena ,  ada organesasi nelayan yang dibina oleh Dinas Perikanan 

yang  dapat dijadikan mitra kerja sama dalam pengelolaan penebaran ikan Patin, ikan 

Patin disukai masyarakat dan bernilai ekonomis. 

 Benih maupun Induk ikan yang akan ditebar mudah didapatkan. 

 Sudah ada  pengetahuan keberhasilan penebaran ikan Patin di Waduk Gajah Mungkur  

untuk diterapkan di Waduk Kedung Ombo.    

3.2. Prosedur  pelaksanaan penelitian tahun 2012 

 Penelitian kualitas perairan (sudah dilaksanakan tahun 2009-2010) 

 Penelitian biologi perairan diantaranya plankton, benthos, jenis ikan (sudah 

dilaksanakan tahun 2009-2010). 

 Identifikasi daerah pemijahan, naungan dan asuhan   

 Identifikasi sumber benih/induk yang akan di tebar   
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 Koordinasi dengan Pemda setempat dan Masyarakat tentang kegiatan riset Penentuan 

daerah perlindungan ikan bersama Pemda dan Masyarakat setempat terutama daerah 

perlindungan Induk pada KJA.(mulai dilaksanakan) 

 Penampungan ikan untuk menjadi Induk yang akan ditebar   
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GAMBAR TAHAPAN PENEBARAN IKAN PATIN (Pangasius hyphophthalmus) 

UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI DI WADUK KEDUNG OMBO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOORDINASI 

 Pemda 

 Masyarakat 

 Lembaga Riset 

PENEBARAN 

HABITAT ASUHAN: 

Teluk banyak kayu 

duri (Myosa sp) 

Bila benih yang ditebar 

 

HABITAT INDUK: 

Area KJA tempat 

mencari pakan dan 

berlindung 

 

Bila induk yang ditebar 

Pembesaran 

Benih mencari tempat 

asuhan 

HABITAT 

PEMIJAHAN 

Inlet: Serang 

dan  S.Samodro 

  

 

 

Induk memijah 

KETERANGAN: 

1. Koordinasi: Pemda, Masyarakat dan Lembaga Riset perludilakukan sebelum ikan 

ditebar. 

2. Benih memerlukan habitat asuhan berupa teluk yang banyak kayu duri (Myosa sp). 

3. Induk memerlukan habitat wilayah KJA, untuk tempat mencari pakan dan 

perlindungan. 

4. Pemijahan memerlukan habitat inlet seperti S. Samodro 
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3.3. Faktor resiko dan keberhasilan. 

 

3.3.1. Faktor keberhasilan 

 Ikan patin (Pangasius hypophthalmus) mudah hidup pada umumnya perairan tawar,  

fekunditasnya tinggi, merupakan ikan omnivora, tidak mengancam keanekaragaman 

ikan pada perairan yang akan ditebari 

 Waduk Kedung Ombo secara ekologis memenuhi syarat untuk ditebar ikan Patin 

karena banyak Palnkton untuk makanan benih, banyak inlet intuk daerah pemijahan, 

banyak teluk untuk daerah naungan, banyak KJA untuk tempat mencari pakan dan 

perlindungan  

3.3.2. Faktor resiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran. 

 Implementasi koordinasi dengan pemda dan masyarakat lokal menjadi kunci utama 

dalam keberhasilan pengelolaan penebaran ikan Patin.  Namun kadang kala 

implementasi dilapangan  kurang bisa mencapai sasaran, sehingga perlu koordinasi 

dari jauh hari agar semua memahami. 

 Umur Ikan Patin dari benih untuk mencapai saat dewasa matang Gonad memerlukan 

waktu  lebih dari satu tahun bahkan dua tahun, sehingga untuk melihat keberhasilan 

penebaran memerlukan waktu lama.  Disamping itu selama menunggu phase 

pembesaran sampai 1.5 – 2 tahun  sering tertangkap oleh nelayan padahal belum 

melakukan pemijahan.  Untuk itu perlu dicoba penebaran induk dewasa agar mudah 

berhasil,  untuk itu perlu pemeliharaan dalam sangkar di Waduk Kedung Ombo 

selama kurang lebih satu tahun baru ditebar. 
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Gambar 1. Lokasi Penelitian di Waduk Kedung Ombo
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Gambar 4.  Peta Lokasi Penelitian di Waduk  Kedung  Ombo Jawa tengah 

 

 

3.4. Pengumpulan Data dan Analisis 

3.4.1. Fisika kimia perairan  

Sebagai data dukung lainnya maka diamati pula beberapa parameter kualitas air 

seperti : Suhu, Kecerahan, Conductivity (DHL), pH, CO2, alkalinitas, BOD, TSS, TDS  

berdasarkan metode APHA 1986 (lihat Tabel 1).  Lokasi pemeriksaan kualitas perairan 

mewakili tipe perairan yaitu inlet Serang, Inlet Samodro, Outlet di Boyo Layar, Tengah, area 

KJA PT Aquafarm dan area KJA Masyarakat.  Loksai inlet biasanya digunakan tempat 

pemijahan ikan Patin, lokasi KJA biasanya digunakan sebagai tempat mencari makanan Ikan 

Patin. 
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Tabel 1. Parameter dan metode analisis sampel air 

Parameter Satuan Metode dan peralatan 

1. Suhu 
0
 C Insitu.  Termometer 

2. Kecerahan Cm Insitu. Piring sechi 

3. DHL µS/ cm Insitu. SCT meter 

3. pH pH unit Insitu.  pH universal indicator 

4. Karbondioksida mg/L Insitu,metode Winkler, titrimetri 

dengan NaOH sebagai titrant 

5. Oksigen terlarut mg/L Insitu,metode Winkler, titrimetri 

dengan larutan thiosulfat sebagai 

titrant. 

6. Alkalinitas mg/L Insitu, metode Winkler, titrimetri 

dengan larutam H2SO4 sebagai 

titrant 

Sumber (Source):  APHA  1986 

 

3.4.2. Penampungan Induk. 

 Sebagai ikan uji yang akan ditebar adalah ikan Patin yang sudah dewasa berukuran 

diatas 2 kg/ ekor. Berdasarkan penelitian sebelumnya ikan patin yang berukuran lebih dari 2 

kg/ekor umurnya sudah lebih dari satu tahun dan sudah mulai matang gonad. Dilakukan surve 

tempat panti benih untuk mendapatkan ikan Patin tersebut.  Panti benih yang akan dipilih 

yaitu yang dapat menyediakan ikan dalam kondisi sehat,  dapat menyediakan induk ikan 

Patin diatas 2 kg dalam jumlah banyak,  jaraknya dekat, berpengalaman cara penanganan 

dalam pengangkutan ikan ke tempat tujuan. 

Ikan dari Panti yang dipilih adalah tidak cacat, sehat, gerakan lincah, ukuran lebih dari 

2 kg /ekor.  Ikan diseleksi jantan dan betina, masing masing dimasukkan dalam wadah bak 

plastik yang berbeda berukuran 1 m
3
. Sebelum ikan dimasukkan dalam bak, maka air 

dalam.bak diberi antibiotik (supertetra sebanyak dua kapsul) agar daya tahan tubuh ikan tetap 

terjaga dalam pengangkutan.  Ikan diangkut dengan mobil bak terbuka, dilengkapi dengan  
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tabung oksigen.  Selama pengangkutan, bak berisi ikan diberi es agar suhunya dingin, ikan 

tidak stres. 

Setelah sampai di Waduk Kedung Ombo ikan direndam terlebih dahulu dengan PK 

selama 15 menit, dosis yang digunakan yaitu   /m
3
.  Tjuan perendaman dengan PK yaitu 

untuk mengobati bila ada yang luka dalam seleksi ikan dan dalam pengangkutan.  Setelah itu 

ikan ditebar secara hati hati kedalam keramba jaring apung yang berukuran 6 x 6 x 3 m.   

3.4.3. Surve Habitat. 

 Habitat utama yang akan dilakukan surve yaitu inlet Samodro, Inlet Serang, KJA PT 

Aquafarm, dan KJA Masyarakat. Dilakukan pemeriksaan kualitas perairan, pengamatan 

vegetasi. Dilakukan  pengamatan kelimpahan pakan lami seperti plankton dan bentos.  

 Sampel plankton diambil dengan menggunakan water sampler volume 3,3 liter dan 

disaring dengan plankton net no: 25 µm, dimasukkan dalam botol vial ukuran 25 ml. Sampel 

diambil pada kedalaman 0 m dan 3 m. Sampel yang tersaring dalam botol vial diawetkan 

dengan lugol sebanyak 5 tetes, selanjutnya diperiksa di laboratorium untuk diidentifikasi jenis 

planktonnya dan kelimpahannya.  Buku acuan untuk identifikasi plankton yaitu Needham & 

Needham (1963) dan Prescott (1979). Kelimpahan plankton dihitung berdasarkan Sedwich 

Rafter (Welch, 1962;  Edmonson, 1971) yaitu: N = (ns x va) / (vs x vc ) 

Keterangan: 

N= Jumlah sel plankton/liter 

ns=Jumlah sel plankton pada Sedwick Rafter 

va = Jumlah air dalam botol vial (25 ml ) 

vs =  Volume air dalam preparat sedwick Rafter (1 ml) 

vc = Volume air contoh yang disaring dari water sampler (3,3 liter). 

Makrozoobentos diambil dengan menggunakan Ekman grab ( Volume= 2356 cm
3
 ) 

pada tiap stasiun. Sampel kemudian diawetkan dengan menggunakan formalin. Sampel yang 

telah diawetkan selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk disortir dari sedimen dan serasah 

dan selanjutnya di identifikasi. 
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3.4.4. Sosialisasi Kegiatan. 

 Sosialisasi kegiatan penebaran ikan Patin dilukukan kepada pengguna kepentingan 

antara lain yaitu Dinas Perikanan, Kelompok Masyarakat dan, pengusaha  terutama PT. 

Aquafarm.  Beberapa hal yang penting yang harus difahami yaitu tujuan dari kegiatan 

penelitian, pentingnya daerah pemijahan pada inlet sungai, pentingnya daerah perlidungan 

induk yang banyak tersedia pakan terutama daerah yang banyak terdapat KJA. Daerah 

tersebut harus disepakati untuk dijadikan suaka perikanan.  Sehingga diharapkan pola 

pengelolaan penebaran ikan patin untuk peningkatan produksi ikan sesuai dengan Gambar 1 

dapat berjalan dengan baik.. 

 Sosialisasi dilakukan dalam bentuk pertemuan antara peneliti, masyarakat dan dinas 

perikanan.  Disamping itu juga penyebaran form Gambar 1, disebarkan kepada masyarakat 

terutama kelompok nelayan.  Agar lebih intesif, maka sosialisasi selaqnjutnya tidak 

tergantung pada peneliti yaitu dilakukan oleh Dinas Perikanan kepada kelompok Nelayan 

yang berada di sekitar Waduk Kedung Ombo. 
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Fisika kimia perairan. 

Kecerahan dan Kedalaman 

Nilai kecerahan perairan waduk Kedung Ombo di semua stasiun pengamatan berkisar 

antara 30 – 227 cm dengan nilai rata rata 85 cm, kecerahan terendah terdapat di stasiun KJA 

masyarakat Kaliwuluh, dan kecerahan tertinggi di stasiun KJA PT Aquafarm pada 

pengamatan bulan September. Menurut Noventny & Olem yang disitir oleh Effendi (2000) 

perairan dengan nilai kecerahan kurang dari 200 cm termasuk perairan yang eutrofik.  Pada 

bulan November 2012 kecerahan hanya berkisar antara 30 - 100 cm, pada inlet sungai 

Kedung Kancil nilai kecerahan 30 cm. Pada bulan Nopember masih dalam musim kemarau, 

materi sedimen di badan perairan terkonsentrasi lebih tinggi karena volume air masih sedikit, 

sehingga perairan menjadi keruh dengan nilai kecerahan rendah dan kekeruhan tinggi.  

Daerah yang dangkal seperti tepian waduk dan inlet sungai pada umumnya mempunyai nilai 

kecerahan rendah karena banyak partikel anorganik dari hasil erosi  daratan tepian waduk 

yang terakumulasi, disamping itu warna air waduk Kedung Ombo yang kehijauan hingga 

hijau mengindikasikan perairan kaya plankton terutama fitoplankton,  termasuk dalam 

kriteria tingkat kesuburan eutrofik.  Kecerahan air tergantung kepada warna,  kekeruhan 

(turbidity), keadaan cuaca, waktu pengukuran, dan padatan tersuspensi (TSS) dan terlarut 

(TDS).  Sedangkan kedalaman berkisar antara 1 – 38.5 m, kedalaman terendah terdapat pada 

stasiun inlet Serang pada pengamatan bulan Nopember dan terdalam di stasiun KJA 

Aquafarm.  Tingkat kedalaman air dipengaruhi oleh musim hujan atau kemarau, kedalaman 

waduk Kedung Ombo pada bulan Maret masih tinggi karena musim hujan dan pengukuran 

pada bulan Nopember pada musim kemarau kedalaman menurun dan perbatasan perairan 

dengan tepian waduk menjadi lebih ketengah (Gambar 5).  Pada musim hujan volume dan 
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luas genangan serta kedalaman perairan bertambah.  Arti penting kedalaman badan perairan 

memperluas pergerakan dan tempat bagi kehidupan ikan.   Karamba jaring apung umumnya 

di letakkan pada lokasi yang dalam, ikan akan bergerak keseluruh badan perairan, jika musim 

kemarau akan mencari perairan yang lebih dalam.  Kedalaman perairan juga dipengaruhi oleh 

padatan tersuspensi maupun terlarut akan mengendap ke dasar perairan, erosi yang 

terakumulasi sepanjang tahun dapat menyebabkan pendangkalan.  

  

Gambar 5. Kecerahan dan Kedalam Waduk Kedung Ombo 

Suhu  

Dari Lampiran (1-4) terlihat bahwa suhu rata-rata perairan waduk Kedung Ombo, kisaran 

suhu perairan selama penelitian berkisar antara 27,62 hingga 33,00 
o
C dengan rata 29,18 

o
C. 

Tinggi rendahnya suhu pada satu lokasi/ stasiun pengamatan sangat tergantung dengan waktu 

pengukuran yaitu jam dan bulan pengukuran. Suhu perairan cendrung semakin menurun 

seiring dengan tingkat kedalaman air.  Suhu rata-rata permukaan di perairan waduk Kedung 

Ombo berkisar antara 29,5 hingga 33 
o
C bulan Maret,  29 – 31,7 

 o
C bulan Juni, 29,7 hingga 

32,3 
o
C bulan September dan 27,62 – 31,57 pada bulan Nopember.  Suhu rata rata perairan 

waduk kedung Ombo diperlihatkan pada Gambar 6.   Suhu pada perairan Waduk Kedung 

Ombo cendrung mempunyai pola semakin menurun seiring dengan meningkatnya kedalaman 

perairan.  Hal ini disebabkan karena energi panas yang diterima perairan semakin dalam 

semakin kecil.  Walaupun penurunan suhu air belum  menunjukkan gejala stratifikasi yang 

tegas, namun perlu di waspadai.  Apabila ada  hujan lebat yang lama sehingga suhu 
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permukaan lebih rendah dari bagian dasar perairan, pada suhu yang rendah tekanan akan 

meningkat,  maka  akan terjadi Up Welling, yaitu  terjadinya  perputaran air dari atas ke 

bawah dan dari bawah ke atas.  Hal ini terjadi karena massa air di permukaan akan lebih 

berat.  Suhu perairan waduk Kedung Ombo masih cukup baik dalam mendukung kehidupan 

ikan.  Peningkatan suhu akan mempengaruhi konsumsi oksigen bagi ikan (Haslam, 1995). 

 

Gambar  6. Grafik Suhu Di Perairan Waduk Kedung Ombo 

Oksigen Terlarut   

Oksigen terlarut di waduk Kedung Ombo berkisar antara 2,0 – 9,82 mg/l dan rata-rata 

selama peneltian 7,3 mg/l.   Ada indikasi semakin menuju ke dasar perairan konsentrasi 

oksigen terlarut semakin menurun (Gambar  7), bahkan di dasar perairan mendekati  nol (2,0 

mg/l) pada pengukuran jam 13.00 wib, seperti di stasiun KJA masyarakat (Lampiran 1-4).  

Pada bulan Maret oksigen terlarut di permukaan (kedalaman 0 m) konsentrasi oksigen 

berkisar anatara 5,5 – 9,8 mg/l, pada bulan Juni berkisar antara 4,2 -  8,7 mg/l, bulan 

September berkisar antara 3,2 – 9,1 mg/l, dan 3,5 – 8,8 mg/l pada bulan Nopember.   Hasil 

pengamatan selama penelitian berlangsung, konsentrasi oksigen di daerah keramba jaring 

apung dan inlet – inlet waduk Kedung Ombo berada pada konsentrasi masih layak untuk 

kehidupan ikan, yaitu berkisar antara 5,5 hingga 10,5 mg/l.  Konsentasi oksigen di karamba 
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jaring apung yang  diusahakan secara intensif atau padat dapat menjadi rendah, karena 

dikonsumsi oksigen oleh besarnya populasi ikan dari keramba dan digunakan untuk proses 

dekomposisi sisa bahan organik yang mengendap di dasar perairan. Konsentrasi oksigen 

terlarut secara alami bervariasi pada setiap kedalaman, penurunan tersebut tidak terlalu tajam, 

namun mengikuti pola stratifikasi perairan.  Oksigen pada lapisan epilimnion lebih tinggi 

karena daerah ini terjadi proses fotosintesis secara aktiv, sedangkan di daerah hipolimnion 

konsentrasi oksigen lebih rendah  (Boyd, 1993).  Konsentrasi oksigen di di daerah 

hipolimnion merupakan hasil bersih dari sisa proses dekomposisi  bahan organik di sedimen 

dan respirasi biota perairan.  Menurut Cole, 1983 dalam Effendi 2000  semakin tinggi suhu 

perairan kelarutan oksigen semakin rendah.  Kadar Oksigen terlarut di perairan bila sama 

dengan kadar oksigen secara teoritis berdasarkan suhu maka disebut kadar oksigen jenuh atau 

saturasi, yang melebihi nilai jenuh disebut lewat jenuh dan yang kurang dari nilai jenus 

disebut  tidak jenuh. Bila kadar oksigen jenuh maka terjadi keseimbangan dengan kadar 

oksigen di atmosfir, tidak ada difusi oksigen dari udara ke dalam air dan sebaliknya.  

  

 

Gambar 7. Grafik Oksigen Terlarut  Di Perairan Waduk Kedung Ombo 
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Karbondioksida (CO2) 

 Karbondioksida (CO2) terlarut di waduk Kedung Ombo berkisar antara 0,0 hingga 

8.88 mg/l dan rata-rata 4,3 mg/l (Lampiran 1 - 4).  Konsentrasi CO2 dipermukaan ( 0 m) tidak 

menunjukkan suatu pola kecendrungan.  Nilai CO2 merata di setiap stasiun pengamatan dan 

waktu (bulan) pengamatan, Pola kecendrungan konsentrasi CO2 terlihat pada pengukuran 

berdasarkan kedalaman. Konsentrasi CO2 semakin meningkat dengan semakin meningkatnya 

kedalaman perairan.  Di stasiun KJA PT Aquafarm dan masyarakat berkisar 3,52 hingga 8,8 

mg/l, dan di bagian inlet Serang dan Samudro rata-rata berkisar antara 1,76 hingga 7,64 mg/l.  

Konsentrasi karbondioksida berlawanan dengan konsentrasi oksigen yang semakin 

bertambahnya kedalaman konsentrasinya semakin menurun, seperti terlihat pada Gambar  .  

Kadar CO2 bebas perairan lebih tinggi di dasar perairan karena pada dasar perairan banyak 

bahan organik mengendap.  Proses dekomposisi bahan organic akan mengeluarkan gas CO2 

dan mengkonsumsi oksigen. Menurut Boyd (1993) CO2 yang berada dalam air bersifat 

masam, sehingga pH air akan menurun. apabila dilihat pola CO2 dan pH terdapat kesesuaian, 

dengan bertambahnya kedalaman konsentrasi CO2 naik sedangkan pH cendrung menurun.  

Konsentrasi karbondiaoksida bebas di perairan yang layak untuk perikanan sebaiknya kurang 

dari 5 mg/l, akan tetapi jika lebih besar dari 10 mg/l masih cukup baik asalkan kadar oksigen 

terlarutnya cukup (Boyd, 1988).   Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan Pescod (1973) 

maka hasil pengukuran CO2 di perairan waduk Kedung Ombo masih cukup layak untuk 

mendukung kehidupan ikan.   

Tingkat kemasaman Perairan. 

Tingkat kepasaman perairan perairan waduk  waduk Kedung Ombo stasiun keramba 

jaring apung berkisar anata 6,0 bagian inlet 8,7  denga rata-rata 7,3.  Terlihat bahwa nilai pH 

tersebar merata di seluruh permukaan perairan. Hal ini diduga  bahwa air yang masuk 

keperairan mempunyai  pH yang  sudah tinggi,  dan di dalam waduk nilai pH cendrung 

meningkat.  Hal ini disebabkan adanya penambahan ion basa atau hidroksil yang terlarut dari 
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sekeliling perairan berupa jenis tanah sebagian besar berupa batuan kapur dan tanah 

pegunungan yang mempunyai pH sekitar netral.  Pemupukan di areal pertanian disekitarnya 

dan sisa bahan pakan ikan yang masuk ke perairan menjadi penyumbang meningkatnya pH 

perairan.  Jika dilihat dari kedalaman, ada kecendrungan semakin bertambahnya kedalaman, 

nilai pH sedikit menurun, seperti terlihat pada Lampiran 1-4 .  Hal ini diduga adanya 

karbondioksida bebas dari proses dekomposisi bahan organik yang terlepas ke perairan. 

 

Gambar 8. Grafik pH Di Perairan Waduk Kedung Ombo 

Total Alkalinitas 

Total alkalinitas perairan Waduk Kedung Ombo tergolong tinggi yaitu berkisar antara 

75 hingga  140 mg/l dengan rata-rata 97,6 mg/l, secara keseluruhan total alkalinitasnya tidak 

menunjukkan kecendrungan dengan kedalaman perairan, semakin dalamnya perairan, yaitu di 

permukaan 97  mg/l.  Pada bulan Maret berkisar 82 hingga 110 mg/l, bulan Juni berkisar 80 – 

106 mg/l, bulan September 75 – 95 mg/l, dan bulan Nopember berkisar 98 – 140 mg/l.  Total 

alkalinitas terendah di stasiun KJA ngasinan dan Boyolayar yaitu  75 mg/l, dan tertinggi yaitu 

140 mg/l di stasiun inlet Serang. Total alkalinitas tergolong tinggi dan merata di setiap 

stasiun tercermin juga dari pH perairan yang tergolong netral hingga basa.  Hal ini  berkaitan 

dengan sifat tanah yang dilewati oleh air dan sedimen perairan serta bahan masukan lainnya 

ke perairan. Nilai alkalinitas di perairan yang baik berkisar 30 – 500 mg/l CaCO3.  pada 



37 

 

perairan alami nilai alkalinitas 40 mg/l CaCO3, jika lebih dari 40 mg/l CaCO3 disebut perairan 

sadah dan jika kurang dari 40 mg/l CaCO3 disebut perairan lunak (Boyd,1988).  

Padatan Tersuspensi (TSS) dan Padatan Terlarut (TDS) 

 

 

Gambar 9. Grafik TSS di Perairan Waduk Kedung Ombo 

 Padatan tersuspensi (TSS) adalah bahan-bahan terlarut berdiameter kurang dari atau 

lebih kecil dari satu perseribu mikron berasal dari proses pelapukan batuan secara alami, 

terdiri dari lumpur dan pasir halus serta jasad renik.  Sumber padatan tersuspensi yang utama 

adalah erosi tanah yang terbawa ke badan air karena aktivitas disekitar perairan berupa 

pertanian, pemukiman yang berarti struktur dan agregat tanah terganggu dan mempermudah 

erosi disekelilingnya menyebabkan limpasan air membawa material koloid tanah dan limbah 

domestik dan industri ke perairan.  Besarnya konsentrasi padatan tersuspensi menyebabkan 

rendahnya nilai kecerahan, dan berpengaruh pada proses fotosisntesa di perairan tersebut.  

Nilai TSS di Waduk Kedung Ombo rata rata TSS 12,8 mg/l,  ada indikasi bahwa nilai TSS 

semakin ke dasar perairan semakin besar, sebab banyak padatan tersuspensi yang mengendap 

di dasar perairan.  TSS pada permukaan 0,67-45,33 mg/l, pada 3 meter TSS rata-rata 1-5 

mg/l, pada 5 meter 2 – 90 mg/l, dan di dasar 2 – 59 mg/l (Gambar 9).  Sehingga 

menyebabkan nilai kekeruhan pada dasar perairan juga cendrung besar.  Padatan tersuspensi 
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mempunyai korelasi nilai positif  dengan kekeruhan yaitu semakin tinggi nilai padatan 

tersuspensi, maka semakin tinggi pula nilai kekeruhan, dan sebaliknya  terhadap kecerahan 

Nilai TDS di perairan Waduk Kedung Ombo rata rata adalah TDS 177 mg/l, ada indikasi 

bahwa nilai TDS semakin ke dasar perairan semakin besar sebab bahan-bahan terlarut banyak 

mengendap di dasar perairan (Gambar 10). TDS yang merupakan bahan-bahan terlarut dapat 

berupa ion-ion yang umumnya dijumpai di perairan misalnya: ion mayor: Ca, Mg, HCO3, 

SO4, dan  ion minor: Fe, CO3, NO3, SiO2 (Todd, 1970),  TDS pada air tawar : 0 -1000 mg/L 

dapat meningkatkan nilai kekeruhan, selanjutnya menghambat penetrasi cahaya matahari ke 

badan air dan akhirnya berpengaruh pada proses fotosisntesa di perairan.  TSS terdiri dari tiga 

komponen yaitu komponen terendapkan, melayang dan tersuspensi koloid (Peavy et al., 

1986). Penyebab utama TSS adalah erosi tanah yang terbawa ke badan air.  Nilai TSS waduk 

Kedung Ombo yang bernilai 2 - 59 mg/L masih layak untuk perikanan.  Nilai TSS cenderung 

lebih tinggi pada lapisan dasar dari pada lapisan permukaan, karena partikel dari bahan 

anorganik maupun organik akan mengendap di dasar perairan (Gambar 10).    

 

Gambar 10. Grafik TDS di Perairan Waduk Kedung Ombo 

Daya Hantar Listrik  

Daya Hantar Listrik atau konduktivitas memberikan gambaran banyaknya garam-

garam yang terlarut atau terionisasi dalam suatu perairan . Nilai konduktivitas perairann 

waduk Kedung Ombo tertera pada Lampiran 1 – 4.  Untuk keseluruhan kolom air nilai DHL 
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waduk Kedung Ombo pada bulan Maret berkisar antara 171-203 µmhos/cm, bulan Juni rata-

rata 89-235 µmhos/cm. dan pada bulan September antara 157-206  µmhos/cm,  dengan nilai 

rata-rata 209 µmhos/cm.  Batas -batas toleransi ikan terhadap nilai DHL dipengaruhi oleh 

kesadahan perairan. Pada perairan tawar yang sadah, ikan dapat hidup bertahan dalam 

perairan dengan nilai DHL yang tinggi pula sekitar 2000 µmhos/cm (APHA, 1981; Boyd 

,1979), Dengan demikian, DHL yang terdapat di waduk Kedung Ombo masih layak untuk 

mendukung kehidupan ikan.  

 

 

Gambar 11. Grafik DHL di Perairan Waduk Kedung Ombo  

Kesuburan perairan berdasarkan Kosentrasi Fosfor total dan Orthoposfat  

Unsur fosfor merupakan salah satu unsur essensiil bagi pembentukan protein, 

metabolisme sel organisme dan juga unsur penting bagi pertumbuhan tumbuhan tingkat 

tinggi dan alga, sehingga unsur fosfor dapat menjadi limiting factor (faktor pembatas) bagi 

perkembangan tumbuhan akuatik khususnya fitoplankton yang tumbuh dan berkembang di 

suatu perairan.  Konsentrasi fosfat dalam perairan alami biasanya jarang melebihi angka 100 

µg/L, kecuali perairan menerima limbah rumah tangga, limbah industri dan limpasan air dari 

areal pertanian atau perkebunan yang mendapat pemupukan fosfat. Tepian Waduk kedung 

Ombo terdiri dari tanah yang diduga mempunyai kandungan P yang tinggi, jika tererosi dapat 

menyumbang fosfat terlarut ke perairan. Konsentrasi fosfor total di Waduk Kedung Ombo 
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berkisar 0,02 – 21,83 mg/l dengan nilai rata rata adalah 3,489 mg/l (Lampiran 1-4). 

Berdasarkan data yang didapatkan, maka perairan waduk Kedung Ombo sudah termasuk 

pada tingkat kesuburan eutroph.  Menurut Novotny dan Olem (1994) perairan oligotrofik 

(kesuburan rendah) bila kandungan total fosfor kurang dari 10 μg/L, mesotrofik (kesuburan 

sedang) bila kandungan fosfor total antara 10 – 35 μg/L, eutrofik (kesuburan tinggi) bila 

kandungan fosfor total  lebih dari 35 – 100 μg/L, hipertrofik bila kandungan fosfor total > 

100 μg/L. Selain tersedia secara alami karena terresterialnya kaya akan P, konsentrasi P total 

tinggi di perairan waduk Kedung Ombo juga diduga sebagai akibat dari  sisa bahan organik 

pakan dan kotoran ikan yang terlepas ke perairan (Gambar 12 ). 

Orthofosfat dalam kondisi basa akan berada dalam bentuk orthofosfatcalsium dan 

tidak tersedia bagi biota atau tidak dapat dimanfaatkan oleh biota perairan. P-tersedia atau 

orthofosfat (PO4
2-

) dalam konsentrasi 0,003-0,01 mg/l termasuk oligotrofik, 0,011-0,03 mg/l 

meso, 0,031 – 0,1 mg/l eutrofik.  0,002 mg/l rendah, 0,021-0,05 sedang, 0,051-0,1 mg/l tinggi 

(Yoshimura dalam Liaw, 1969 dalam Effendi, 2000).  Orthofosfat (PO4
2-

) di perairan Waduk 

Kedung Ombo berkisar antara 0,002 hingga 0,091 mg/l, dan rata-rata 0,035 mg/l. Dengan 

sebaran waktu pengamatan pada bulan Maret rata-rata 0,02 mg/l, bulan Juni 0,057 mg/l, dan 

bulan September 0,040 mg/l.  Rata-rata di karamba jaring apung 0,036 mg/l dan di inlet-inlet 

0,03 mg/l.  P-tersedia di perairan waduk ini tergolong tinggi dengan tingkat kesuburan 

eutrofik.  Salah satu sumber P-tersedia di perairan waduk adalah dari sisa pakan ikan yang 

mengandung nitrogen dan fosfor yang terdapat dalam pakan ikan dan terbuang kedalam 

perairan. Sisa pakan dari budidaya dalam keramba jaring apung sekitar 30 % sebagai 

penyumbang fosfat perairan (Krismono et al., 1996).    
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Gambar 12. Total Fosfor di Perairan Waduk Kedung Ombo 

Kesuburan perairan berdasarkan kandungan nitrogen, NO2 dan NO3, Serta NH3 

Nitrogen merupakan unsur hara makro atau unsur utama penentu tingkat kesuburan, 

merupakan elemen penting bagi pertumbuhan organisme dan menjadi salah satu unsur utama 

dalam pembentukan protein. Unsur nitrogen dalam perairan biasanya berada dalam bentuk 

nitrit (NO2), nitrat (NO3), ammonium (NH4) dan ammonia (NH3). Bentuk nitrat (NO3) 

dimanfaatkan oleh organisme. Di perairan nitrat dimanfaatkan fitoplankton dan tumbuhan air 

lainnya menjadi protein, kemudian menjadi sumber makanan bagi organisme hewani 

perairan. 

Nilai total nitrogen, ammonia, nitrat, dan nitrit perairan waduk Kedung Ombo tertera 

pada Lampiran 1-4.  Total nitrogen tergolong sedang hingga tinggi berkisar antara 0,009 

hingga 1,223 mg/l dengan nilai rata rata 0,283 mg/l (Lampiran 1-4), dengan demikian 

berdasarkan kandungan Total N maka Waduk Kedung Ombo termasuk perairan mesotrofik 

hingga eutropik. Bentuk nitrogen anorganik, bentuk nitrogen yang dapat diserap oleh mahluk 

hidup. Kandungan Amonia (NH3) rata rata di Waduk Kedung Ombo dari 0,003 hingga 0,391 

mg/l, dengan rata rata 0,149mg/l.  Menurut Goldman dan Horn (1983) amoniak (NH3) kurang 

dari 0,01 mg/l termasuk oligotrofik, jika lebih besar dari 0,2 mg/l termasuk eutrofik, sehingga 

berdasarkan kandungan amonia rata-rata maka Waduk Kedung Ombo  ternasuk perairan 

mesotrofik.  Konsentrasi  NH3, tidak boleh lebih dari 1,0 mg/l untuk kehidupan ikan dengan 
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layak, konsentrasi lebih besar dari 1 mg/L akan mematikan ikan (Pescod, 1973;  Boyd, 1993).  

Proses amonifikasi dari nitrogen organik dalam proses dekomposisi bahan organik 

menghasilkan amonia. Jika kondisi kurang oksigen, bakteri anaerob akan aktif 

mendekomposisi bahan organik dalam proses denitrifikasi menghasilkan nitrit (NO2).  

Konsentrasi (NO2) di waduk Kedung Ombo berkisar 0,003 hingga 0,114 mg/l dengan rata-

rata 0,018 mg/l.  Sedangkan konsentrasi (NO3) berkisar antara 0,003 hingga 0,775 mg/l 

dengan rata-rata 0,118 mg/l. 

Jika musim kemarau disekitar KJA akan tecium bau amis, yang berarti terjadi 

dekomposisi yang mencolok.  Hal tersebut disebabkan dekomposisi bahan organik yang 

berasal dari sisa pakan ikan atau ikan yang mati akan mengendap di sekitar dan dasar 

perairan akan menghasilkan amonia.  NH3 adalah amoniak bebas yang tidak terionisasi, dan 

toksik terhadap biota air, sebaiknya berada kurang  0,02 mg/l di dalam air (Sawyer dan 

McCarty, 1978). Menurut Goldman dan Horn (1983) amoniak (NH3) kurang dari 0,01 mg/l 

termasuk oligotrofik, jika lebih besar dari 0,2 mg/l termasuk eutrofik. NH3 berasal dari proses 

dekomposisi bahan organic di perairan.  Menurut Pescod (1973) konsentrasi  NH3, tidak lebih 

dari 1,0 mg/l untuk kehidupan ikan dengan layak,  Amoniak (NH3) dalam konsentrasi tinggi 

beracun bagi ikan (Boyd, 1979).  Hal ini kemungkinan pada musim kemarau, proses 

dekomposisi bahan organic yang dapat berasal dari limbah rumah tangga, sisa pakan yang 

terbuang ke perairan, terjadi pembusukan atau dekomposisi, karena pada dasar waduk yang 

kondisi oksigen terlarutnya sangat rendah, maka laju dekomposisi bahan organic akan 

lambat, hal ini lama kelamaan akan menyebabkan terakumulasinya bahan organic di dasar 

perairan.  NH3 adalah amoniak bebas yang tidak terionisasi, dan toksik terhadap biota air, 

sebaiknya berada kurang  0,02 mg/l di dalam air (Sawyer dan McCarty, 1978).   
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Gambar 13.Grafik  TN, NH3, NO2, dan NO3 Di Perairan di Waduk Kedung Ombo. 

 

Klorofil-a. 

 Klorofil merupakan zat hijau daun yang sangat berperan dalam proses fotosintesis, di 

perairan yang mempunyai klorofil adalah fitoplankton.  Banyaknya nilai klorofil akan 

tergantung pada banyaknya fitoplankton diperairan, dan banyaknya fitoplankton sangat 

ditentukan oleh kandungan nutrien diperairan terutama fosfor.  Kandungan total klorofil-a di 

perairan waduk Kedung Ombo berkisar antara 1,130 – 214,20 μg/l  dengan nilai rata rata 

adalah 30,598 μg/l. Menurut Novotny and Olem (1994); perairan oligotrofik bila kandungan 

klorofil < 4 μg/l, mesotrofik bila kandungan klorofil antara 4-10 μg/l, eutrofik bila kandungan 

klorofil >10 μg/l.  Perairan Waduk Kedung Ombo berdasarkan kandungan klorofil, secara 

umum sudah masuk katagori perairan eutrofik (kesuburan tinggi).  Kandungan klorofil yang 

tinggi tersebut dikarenakan  jumlah fitoplankton di Kedung Ombo juga sudah cukup tinggi, 

menurut Dharyati et al (2009) kandungan plankton di perairan Waduk Kedung Ombo 
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mencapai 54500–358524 individu/liter, penyebab kandungan klorofil dan fitoplankton yang 

cukup tinggi disebabkan karena adanya pengkayaan unsur hara (eutrofikasi) terutama unsur 

fosfor di perairan.     

 

 

Gambar 14.Grafik  Khlorofil-a  Di Perairan di Waduk Kedung Ombo 

Kesimpulan : 

Perairan waduk Kedung Ombo mempunyai kecerahan antara 30 – 227 cm dengan nilai rata 

rata 85 cm, dan kedalaman berkisar antara 1 – 38.5 m. Tingkat kedalaman air dipengaruhi 

oleh musim hujan atau kemarau. Pada musim kemarau kedalaman menurun dan perbatasan 

perairan dengan tepian waduk menjadi lebih ketengah. Arti penting kedalaman badan 

perairan memperluas pergerakan dan tempat bagi kehidupan ikan.  Karamba jaring apung 

umumnya di letakkan pada lokasi yang dalam dan terlindung dari angin kencang.  Suhu rata-

rata perairan waduk Kedung Ombo antara 27,62 hingga 33,00 
o
C dengan rata 29,18 

o
C. 

Oksigen terlarut berkisar antara 2,0 – 9,82 mg/l dan rata-rata selama peneltian 7,3 mg/l.   

Total alkalinitas berkisar antara 75 hingga  140 mg/l dengan rata-rata 97,6 mg/l DHL 157-

206  µmhos/cm, dengan nilai rata-rata 209 µmhos/cm. P total berkisar 0,02 – 21,83 mg/l. 

Orthofosfat (PO4
2-

) antara 0,051-0,1 mg/l. Klorofil-a berkisar antara 1,130 – 214,20 μg/l.  

Berdasarkan beberapa parameter kualitas air diatas, maka waduk Kedung Ombo termasuk 

perairan subur pada tingkat mesoeutropik. 
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4.2. Penampungan Induk 

Proses pelaksanaan penebaran dilakukan secara bertahap (trickling) yang 

bertujuan untuk memberi kesempatan kepada ikan yang ditebar untuk berkembang 

dengan baik (beradaptasi). Konsep penebaran dalam kegiatan ini mengutamakan 

penebaran ikan dalam ukuran besar atau calon induk.  Hasil observasi sumber 

pengadaan ikan ada 3 (tiga) lokasi yang mempunyai ikan berbagai ukuran dalam 

jumlah besar, yaitu : Di Kabupaten Sragen terdapat di Desa Tenggak, kecamatan 

Sidohardjo dan di Desa Karungan Kecamatan Plupuh, dan , Kabupaten Karang 

Anyar, di Desa Karang Anyar, Kecamatan Mojolaban.  Untuk kegiatan ini calon 

induk ikan berasal dari desa Tenggak karena lebih dekat dengan waduk Kedung 

Ombo. Panti ikan berfungsi sebagai tempat penampungan : 

- Pengambilan induk di kolam penampungan :  Dengan konsep penebaran 

induk ukuran besar, maka ikan yang ditebar berupa ‘ikan calon induk’  yang 

dipilih di kolam penampungan, ukuran panjang total berkisar antara 43 – 61 

cm dan berat total antara 1300 - 4400 gram (Lampiran 9 dan 10), kondisi ikan 

sehat dan segar, dipilih sejumlah 295 ekor calon induk ikan patin (Pangasius 

hyphopthalmus), dipilih perbandingan jantan betina.  Ikan berasal dari hasil 

inducee breeding, sehingga diketahui jenis ikan secara jelas dan pasti bahwa 

ikan berasal dari induk yang sehat dan mempunyai pertumbuhan yang baik, 

sehingga diharapkan akan memberikan keturunan yang baik.  Selama 

pembesaran di kolam penampungan ikan diberi pakan buatan berupa pellet 

terapung. 

- Pengangkutan calon induk ikan patin: Guna mendapatkan ikan yang akan 

ditebar dalam kondisi baik, maka teknik transportasi ikan hidup yang 

berukuran relative besar/calon induk menjadi penting dan merupakan factor 
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pembatas.  Informasi mengenai teknik transportasi ikan hidup yang banyak 

masih sangat sedikit terutama transportasi untuk ikan ukuran besar.  

Transportasi ikan hidup dapat dilakukan dengan menggunakan sitem tertutup 

maupun terbuka.  Kedua system tersebut, pada dasarnya , mensyaratkan 

adanya kualitas air yang baik, seperti oksigen terlarut, CO2 , pH, dan suhu 

(Berka, 1986). Selain densitas dalam wadah, lama pengakutan juga akan 

mempengaruhi kualitas air selama perjalanan.  Semakin lama perjalanan yang 

ditempuh, maka oksigen terlarut yang dibutuhkan ikan semakin menurun dan 

meningkatkan buangan metabolit ikan seperti CO2 dan amoiak.  Penurunan 

kualitas air pada tingkat tertentu akan menyebabkan kematian ikan.  Calon 

induk ikan patin sebanyak 295 ekor diangkut dengan system terbuka, lama 

pengangkutan dari panti ikan ke lokasi Waduk Kedung Ombo selama 2 hingga 

3 jam.  Menggunakan fiber glass berukuran 1 m
3
.  Ikan tersebut diangkut 

dengan 2 cara, yaitu cara pertama tanpa perlakuan dan pengangkutan 

dilakukan pada malam hari.  Cara kedua, yaitu dengan perlakuan tertentu, 

mulai dari sebelum, selama, dan setelah pengangkutan berlangsung.  

Pengangkutan dilakukan jam 10.00 wib, ikan diambil dari penampungan 

secara hati-hati supaya tidak terjadi luka gesekan.  Dimasukkan kedalam fiber 

glass yang telah diisi air dan dipasang oksigen, serta ditambah es, diharapkan 

pada suhu yang dingin aktivitas ikan selama pengangkutan berkurang.   

- Perlakuan setelah sampai dilokasi.  Ikan dikeluarkan dari fiber dengan hati-

hati dan dimasukkan kedalam wadah penampungan untuk di rendam dengan 

PK selama 10 menit, perlakuan ini bertujuan supaya ikan terhindar dari 

penyakit busuk kulit akibat luka gesekan yang terjadi selama pengangkutan.  

Setelah itu calon induk ikan patin dimasukkan kedalam karamba jaring apung 
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yang sudah disiapkan sebelumnya.   Biasanya ikan akan mengalami 

penyesuaian di tempat yang baru selama 2 hingga 3 hari sebelum aktif 

kembali.  Ikan diberi makan sebanyak 3 % dari bobot total, pemberian pakan 

dilakukan tiga kali, masing-masing sepertiga bagian pagi, siang, dan sore.  

Transportasi seperti ini menghasillkan survival (tingkat kelangsungan hidup) 

sebesar 100 % selama monitoring 3 minggu pertama setelah pengangkutan.  

Sedangkan transportasi tanpa perlakuan, tingkat kelangsungan hidup hanya 

sebesar 60 %, setiap hari terjadi kematian ikan yang sakit akibat luka dan 

pembusukan karena pengangkutan, selain itu penyesuaian membutuhkan 

waktu yang lama (1 bulan) untuk kembali aktiv dan makan.  Ikan-ikan yang 

mengalami stress dan sakit karena pengaruh transportasi diberi penanganan 

dengan antibiotic enrofloxacline dan pakan ditambahkan dengan bahan yang 

berfungsi sebagai anti bakteri, virus,  dan penambah nafsu makan.  Masa 

penyesuaian ikan akan makan kembali tergantung pada penanganan sewaktu 

pengangkutan, jika dengan cara yang hati-hati ikan akan segera pulih nafsu 

makannya, pada hari ke dua ikan sudah mulai makan seperti semula, jika 

tanpa perlakuan ikan memerlukan sedikitnya waktu 2 – 3 minggu untuk 

makan seperti semula. 

Calon induk ikan patin yang akan ditebar ditampung di karamba 

dengan tujuan untuk beradaptasi sebelum di lepasliarkan diwaduk Kedung 

Ombo.  Calon induk ikan patin dipilih dari sumber pengadaan yang terdekat 

dengan lokasi karamba, ikan berasal dari hasil induce breeding, sehingga 

berasal dari bibit yang baik dan sehat.  Beberapa Kondisi biologi calon induk 

ikan patin yang diadaptasi untuk ditebar, adalah sebagai berikut : Pola 

pertumbuhan W = 0,022 L 
2,884

, Faktor kondisi = 1,064, Tingkat kematanagn 
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gonad II – III (betina) dan II – IV (jantan), sex rasio : jantan berbanding betina 

(119: 132) =  0,9.  b = 2,884, yaitu b< 3, maka pola pertumbuhannya 

allometrik negative. 

  
Induk ikan patin jantan TKG IV Induk ikan patin betina TKG III 

 

Gambar 15. TKG Calon induk Ikan Patin Di Waduk Kedung Ombo 

 

Potensi benih diharapkan dari hasil pemijahan, yaitu satu ekor induk 

ikan patin mempunyai berat total berkisar 3-5 kg per ekor.  Fekunditas rata-

rata 384073 butir per ekor induk.  Diasumsikan daya tetas telur 60 % dari 

fekunditas, maka telur yang menetas dihasilkan 230444 butir.  Dari telur yang 

menetas diasumsikan sebanyak 30 % survival sehingga dihasilkan benih 

sebanyak 69133 ekor. Diharapkan potensi induk yang dapat memijah paling 

sedikit 30 persen dari yang ditebar. 

- Harus selalu diamati, dipelihara , diberi makan sesuai dengan jadwal dan 

takarannya, dan dilaporkan oleh petugas di lapangan selama masa persiapan 

tebar induk. 

Sebelumnya penebaran ikan Patin di Waduk Kedung Ombo telah dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah Setempat yaitu pada tahun 2008 telah ditebar benih Patin 

Pada bulan Maret sebanyak 30.000 ekor’ dan pada Bulan April 30.000 ekor 

(Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen 2008).  Ikan Patin tersebut hanya 
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dapat tumbuh membesar namun tidak dapat berkembang biak.  Kegagalan ini 

disebabkan karena tidak dilakukan tahapan penebaran dengan baik. Beberapa 

tahapan yang tidak dilakukan antara lain, belum menetapkan daerah perlindungan 

(suaka) untuk ikan Patin, belum dilakukan koordinasi dengan masyarakat untuk 

mengelolanya, belum dilakukan perbaikan habitat untuk ikan Patin  

 

Gambar 16 .Pola pertumbuhan calon induk ikan Patin 

 

Tabel 2. Biologi Ikan Patin di Waduk Kedung Ombo 

Biologi calon induk ikan Patin Nilai 

Pola pertumbuhan : Allometrik negatif W = 0,022 L 2,884, 

 R = 0,864, r = 0,9 

Faktor Kondisi : 1,06 

Tingkat Kematangan Gonad : II – IV 

Sex Rasio : Jantan / betina, (119 Jantan/132betina) 0,9 
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Pemilihan calon induk ikan Patin (2,5 – 4 kg/ekor) di lokasi sumber pengadaan ikan 

  
Calon induk ikan patin di dalam fiber untuk diangkut ke waduk 

  

Transportasi,  calon induk ikan patin diangkut ke waduk 

  

Perendaman dengan PK sebelum masuk KJA, setelah 10 menit dimasukkan ke KJA 
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Saat memberi makan dan contoh ikan  

 

 
Ikan Yang Luka Karena Pengangkutan Tanpa Perlakuan 

Gambar 17.  Proses Penanganan calon induk ikan Patin Dari Sumber Ke Waduk 

Kedung Ombo 
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4.3. Survey Habitat. 

Memperbaiki lingkungan  perairan, dan pengelolaan  lingkungan  dengan  cara  

perbaikan habitat  dan  modifikasi kawasan  perairan (pembuatan reservart); Teridentifikasi  

dan  terinventarisasinya  potensi (populasi dan jenis ikan), dan kondisi sumberdaya dan 

lingkungan (habitat) serta permasalahan yang ada di suatu perairan umum (peraturan, 

kesepakatan,kearifan lokal). Hal ini melalui : Penanaman kembali vegetasi riparian, 

Pembuatan dan perbaikan habitat pemijahan dan pengasuhan, pembuatan dan perbaikan 

tempat berlindung. 

Untuk menunjang keberhasilan penebaran ikan Patin supaya dapat tumbuh 

berkembang biak, perlu melakukan identifikasi faktor-faktor yang diperlukan ikan untuk 

tumbuh dan berkembang biak.  Identifikasi dan perhitungan daya dukung lingkungan 

sumberdaya perairan. 

Program perikanan berbasis budidaya merupakan usaha perikanan yang 

berkelanjutan, memanfaatkan kondisi  perairan  umum  secara alami.  Waduk Kedung Ombo 

secara ekologis memenuhi syarat untuk ditebar ikan Patin karena banyak plankton untuk 

makanan benih, ada inlet untuk daerah pemijahan, banyak teluk untuk daerah naungan, 

banyak KJA untuk tempat mencari pakan dan perlindungan.  Sehingga  ikan  yang  ditebar  

tersebut  dapat  terjaga  kelestariannya.  Disamping itu diharapkan dapat menjaga kondisi 

lingkungan perairan umum.  

Salah satu tahapan yang telah dilakukan sebelum menebar ikan ke  waduk Kedung 

Ombo adalah: identifikasi dan inventarisasi untuk menentuan daerah suaka perairan 

(reservaat), potensi, morfologi badan air dan kondisi fisik lainnya: (inlet, teluk, KJA, 

rumpon), kualitas air meliputi fisika-kimiawi air, biologi  perairan, yang terdiri dari plankton, 

dan benthos dan habitat ikan dan peraturan dalam pengelolaan perairan. 
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Ikan Patin (Pangasius hypophtalmus) yang telah banyak ditebar dapat berkembang 

biak secara alami hanya di Waduk Gajah Mungkur, sehingga hasil tangkapan menempati 

urutan ke dua setelah ikan Nila (Utomo, et al 2005).  Hal ini disebabkan karena banyak 

tumbuhan air Jlegor dan kayu duri (Mimosa) untuk tempat naungan dan pemijahan, terdapat 

pakan alami yang sesuai berupa plankton, detritus, sisa pakan yang terlepas dari KJA. Banyak 

inlet untuk pemijahan terutama saat musim penghujan. Adanya kesepakatan antara 

pemerintah daerah dan masyarakat untuk menetapkan pelarangan penangkapan ikan  di 

sekitar KJA PT Aquafarm (Purnomo 2000; Purnomo, et al 2003; Utomo et al 2005; Aida et 

al 2011).   

Tipe Habitat Di Perairan Waduk Dan Beberapa Ciri-cirinya 

Waduk merupakan tipe perairan umum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

Sumber air berasal terutama dari sungai dan hujan.  Sumber Mata air atau inlet waduk yang 

penting yaitu sungai Serang, sungai Samudro, dan sungai Kedung Kancil. Salah satu 

pemanfaatannya adalah bidang perikanan budidaya (KJA) dan perikanan tangkap.  

Perkembangbiakan ikan secara alami memerlukan habitat tempat ikan memijah (spawning  

ground), tempat mencari  makan (feeding  ground), tempat berlindung dari kondisi buruk 

(refuge site), maupun tempat asuh anak (nursery ground). 

Diskripsi lokasi pengamatan  di Waduk Kedung Ombo terletak dalam titik-titik yang  terletak 

pada geografis antara  S= 04.22.794 - S= 04.53.177 dan E= 103.54.765 - E= 104.00.113.   

Inlet Samudro: 

Perairan di inlet Samudra hingga kebagian tengah, merupakan daerah penangkapan ikan, 

terdapat puluhan nelayan yang aktif menangkap ikan pada waktu siang. Alat tangkap 

terutama branjang dan jaring.  Daerah ini terletak di muara sungai Samudra. Teresterial nya 

terdiri dari green belt, masih tertutupi oleh canovi pohon-pohon perkebunan (jati) dan 



54 

 

tanaman pekarangan hortikultura skala kecil/masyarakat sekitar, menandakan tanah yang 

berbatasan dengan permukaan air termasuk subur. Substrat dasar didominasi oleh tanah, 

lumpur, pasir halus dan bebatuan kecil.  Kondisi pada musim kemarau aliran airnya tidak 

kering.  Kedalamannya selama pengukuran bulan Maret, Juni, September, dan Nopember 

berkisar 1,5 – 8,6 m pada titik yang sama.  Oksigen terlarut berkisar 4,1-9,0 mg/l.   

Alkalinitas 89,5-95 mg/l.  DHL 186-194,5 mmhos/cm. Suhu 30-31,3 
0
C.  Tergolong subur 

dengan kandungan Total fospat 0.08-1.06 mg/l; TN 0,016-0,714 mg/l; Chlorofil 0,25-59,5 

mg/l.  Akses ke lokasi ini relatif mudah.  Sebagai tempat pemijahan, pengasuhan, mencari 

makan. Terletak pada geografis S=  07
0
20’42,6”  dan E= 110

0
49’56,4” .  

 

  

  

 

 

Gambar 18.Inlet Samudro pada Bulan 

Juni, September dan Nopember 2012. 

Inlet Samudro tidak kering pada musim 

kemarau. 

 

Kelimpahan benthos di inlet Samudra berkisar antara 2444 hingga  2800 invidu per 

m
3
, indeks keragaman 1,63 hingga 1,9 dan indeks dominasi 0,2 hingga 0,3.  Jenis benthos 

yang berada di inlet Samudra didominasi oleh chaoborus dan branchiura sworbyi.  Benthos 
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yang teridentifikasi di inlet Samudra adalah immature tubificids with with hair setae, 

branchiura sworbyi, aulodrilus, Melanoides tuberculata, Pleurocera sp, Corbicula javanica. 

Dari kelas  Diptera, Oligochaeta, Gastropoda,  Mollusca, dan Bivalvia.  Kelimpahan 

phytoplankton dan zooplankton di inlet Samudra ada 1118000-9552000  invidu/l,  dan  1100 

– 1700 invidu/m3, indeks keragaman 0,04-1,47 dan 1,51-1,59; dan indeks dominasi 0,31-0,37 

dan 0,24-0,53. Jenis yang terdapat di inlet samudra  terutama adalah Cosmarium, Pediastrum,  

Merismopedia, Mycrocystis, Ceratium,  peridinium, dari kelas : Chlorophyceae, 

Cyanophyceae.  

 

Inlet Serang : 

Merupakan muara sungai yang aliran airnya masuk ke dalam waduk, tepian terresterialnya 

landai hingga agak curam, dikelilingi terutama oleh vegetasi berupa green belt, pertanian 

hortikultur skala kecil yang menandakan tanahnya subur, dan perkebunan kayu jati, sebagian 

daerah tanah bebatuan.  Lithoralnya landai dan luas, perairan dangkal hingga dalam, substrat 

perairan terdiri dari tanah, lumpur pasir halus , kelas tekstur termasuk debu lempung berpasir.  

Kecepatan arus lemah hingga sedang.  Sebagian tepian ditumbuhi vegetasi perdu, dan 

rerumputan antara lain, kayu duri (Mymosa sp).  Kedalaman 2,1 – 8,8 m.  Oksigen terlarut 

berkisar  rata-rata 5,3-9,0 mg/l, total alkalinitas  rata-rata 92,5 – 94 mg/l, keasaman air (pH) 

rata-rata 7,5-8. Kecerahan 40-125 cm.  DHL 185,8-223 mg/l; suhu 30,2-31,2 
0
C.  Tingkat 

kesuburan perairannya tergolong mesotropik jika dilihat pada nilai P total 0,087-1,250 mg/l;  

N total 0,015-0,531 mg/l; dan chlorofil 0,074-65,45 mg/l nya.  Daerah penangkapan ikan, alat 

tangkap terutama jaring dan branjang.  Sering ditemukan benih anak-anak ikan dan ikan pada 

tingkat kematangan gonad III dan IV. Akses ke lokasi ini relatif mudah. Sebagai tempat 

pemijahan, pengasuhan, mencari makan.  Aliran air tidak kering pada musim kemarau 

Terletak pada Geografis  S=  07
0
40’14,0”  dan E= 110

0
46’25,1”.  
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Daerah seperti ini sebaiknya diperbaiki kondisinya untuk tempat rumah ikan.dengan 

penanaman tumbuhan sebagai rumah ikan, pada bagian yang masih tergenag air pada musim 

kemarau.  

 

  

Inlet Serang Bulan Maret 2012 Inlet Serang Bulan Nopember 2012 

Gambar 19.Inlet Serang waduk Kedung Ombo 

Kelimpahan benthos di inlet Serang berkisar antara 1111 hingga  1822 invidu per m
3
, 

indeks keragaman 1,59 hingga 1,63 dan indeks dominasi 0,22 hingga 0,29  Jenis benthos 

yang berada di inlet Serang didominasi oleh chaoborus dan branchiura sworbyi.  Benthos 

yang teridentifikasi di inlet Serang adalah limnodrilus,  Melanoides tuberculata, Pleurocera 

sp, Tanypus, Corbicula javanica.  Didominasi jenis immature tubificids with with hair setae, 

Branchiura sworbyi, aulodrilus.  Dari kelas  Gastropoda,  Mollusca, dan Bivalvia. Diptera, 

Oligochaeta.   

Kelimpahan phytoplankton dan zooplankton di inlet Serang  ada 130150-233250 

invidu/l, dan  1400-1450 invidu/l, indeks keragaman 1,69-1,80 dan 1,45-1,88; dan indeks 

dominasi 0,22-0,23 dan 0,19-0,36. Jenis yang terdapat di inlet Serang terutama adalah 

Cosmarium Pediastrum, Merismopedia, Mycrocystis, Synedra, Tabellaria, Ceratium.  dari 

kelas : Chlorophyceae, Cyanophyceae, Bacillariophycae, Dinophyceae 
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Merupakan muara sungai yang aliran airnya masuk ke dalam waduk, tepian terresterialnya 

landai hingga agak curam, dikelilingi terutama oleh vegetasi hutan kayu, sedikit  hortikultur 

yang menandakan tanahnya kurang subur, dan perkebunan kayu jati, sebagian daerah tanah 

bebatuan.  Lithoralnya landai dan luas, perairan dangkal hingga dalam, substrat perairan 

terdiri dari tanah dan sebagian bebatuan. dasar perairan tanah, lumpur pasir halus.  Kecepatan 

arus lemah hingga sedang.  Sebagian tepian ditumbuhi vegetasi perdu, dan rerumputan antara 

lain.  Kedalaman 1,9 – 3,2 m.  Oksigen terlarut berkisar  rata-rata 3,2-7 mg/l, total alkalinitas  

rata-rata 80 mg/l, suhu 30,0-30,7 
0
C.  Keasaman air (pH) rata-rata 7- 8. nilai P total 0,085-

0,250 mg/l;  N total 0,015-0,612 mg/l; dan chlorofil 0,068- 59,5 mg/l. Daerah penangkapan 

ikan, alat tangkap terutama jaring dan branjang.  Sering ditemukan benih anak-anak ikan dan 

ikan pada tingkat kematangan gonad III dan IV. Akses ke lokasi ini relatif mudah. Sebagai 

tempat pemijahan, pengasuhan, mencari makan. Sebagai tempat pemijahan, pengasuhan, 

mencari makan Terletak pada Geografis  S=  07
0
22’07,3”  dan E= 110

0
48’13,6”.  Daerah 

seperti ini sebaiknya diperbaiki kondisinya untuk tempat rumah ikan.dengan penanaman 

tumbuhan sebagai rumah ikan, pada bagian yang masih tergenag air pada musim kemarau. 

Aliran air tidak kering pada msim kemarau.  

  

Inlet Kedung Kancil Bulan Maret Inlet Kedung Kancil Bulan September 

Gambar 20. Inlet Kedung Kancil 
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Kelimpahan phytoplankton dan zooplankton di inlet Kedung Kancil 5140 invidu/l, 

dan  1000  invidu/l, indeks keragaman 1,83 dan 1,01 dan indeks dominasi 0,22 dan 0,42. 

Jenis yang terdapat di inlet Kedung Kancil terutama adalah Cosmarium, Merismopedia, 

Synedra , dan Ceratium.  Dari kelas : Chlorophyceae dan  Cyanophyceae. 

 

Karamba Jaring Apung (KJA) Masyarakat Di Ngasinan. 

Dasar perairannya dalamnya, yaitu 20 m (pengukuran bulan Nopember, musim 

kemarau).  Terletak lebih dekat dengan tepi, dibagian teluk di daerah Ngasinan, sehingga 

terhindar dari tiupan angin kencang, Tidak terdapat nelayan memasang jaring di area ini.  

Sehingga buangan kotoran ikan karamba diharapkan dapat terdekomposisi secara alami.  

Kedalaman 16,1 – 29,8 m. Oksigen terlarut berkisar  rata-rata  2,6- 9,2 mg/l, total alkalinitas  

rata-rata 80 – 95 mg/l, keasaman air (pH) rata-rata 7- 8.5, suhu 29,0-30,5 
0
C.  Nilai P total 

0,02-0,94 mg/l;  N total 0,009-0,946 mg/l; dan chlorofil  0,068- 59,5 mg/l.  Disekitar bagian 

luar karamba terlihat aktivitas ikan muncul ke permukaan yang diduga memanfaatkan pakan  

 

  

KJA Masyarakat Di Ngasinan KJA Masyarakat Di Ngasinan (intensif) 

Gambar 21. Karamba Jaring Apung (KJA) Masyarakat di Ngasinan 
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ikan yang lolos keluar karamab. Tempat aktivitas nelayan budidaya (pembesaran ikan) di 

waduk. Termasuk tingkat pengusahaan sedang (semi intensif), dengan padat tebar tinggi, 

sehingga pemberian pakan juga tinggi. Daerah seperti ini sebaiknya menjadi daerah 

perlindungan ikan (suaka).  Terletak pada geografis  S=  07
0 

18’11,5”  dan E= 110
0
49’54,0”.   

Kelimpahan benthos di KJA masyarakat berkisar antara 222 hingga  1600  invidu per 

m
3
, indeks keragaman  0,25  hingga 0,95 dan indeks dominasi 0,44 hingga 0,89.  Jenis 

benthos yang berada di KJA masyarakat adalah Ceratoponogonidae , Immature tubificids 

with hair setae, Branchiura sworbyi, aulodrilus, didominasi oleh chaoborus. Dari Kelas 

Diptera dan Oligochaeta. 

Kelimpahan phytoplankton dan zooplankton di KJA Masyarakat ada  183100  

invidu/l, dan  5050  invidu/l, indeks keragaman 1,85 dan 0,98; dan indeks dominasi 0,21 dan 

0,64. Jenis yang terdapat di KJA masyarakat terutama adalah Cosmarium, Pediastrum,  

Merismopedia, Mycrocystis, Ceratium,  dari kelas : Chlorophyceae, Cyanophyceae, 

Bacillariophycae, Dinophyceae 

 

Karamba Jaring Apung (KJA) PT Aquafarm Di Boyolayar 

Mempunyai kedalaman perairan mencapai 35-38,5 m (pengukuran bulan Nopember, 

musim kemarau).  Terletak lebih dekat dengan tepi, dibagian teluk di Boyolayar, sehingga 

terhindar dari tiupan angin kencang, Tidak terdapat nelayan memasang jaring di area ini. 

Dasar perairan tanah, sehingga buangan kotoran ikan karamba diharapkan dapat 

terdekomposisi secara alami.  Kedalaman 35 – 38,5 m.  Kecerahan 80-227 cm.  Suhu 29-32 

0
C keasaman air (pH) rata-rata 7,5- 8,8. nilai P total 0,002-0,94 mg/l;  N total 0,009-0,946 

mg/l; dan chlorofil 0,028- 2,38 mg/l. Oksigen terlarut berkisar  rata-rata  7- 9 mg/l, total 

alkalinitas  rata-rata 95 – 196 mg/l, keasaman air (pH) rata-rata 7- 8.5; DHL 130-185 

mmhos/cm.  Disekitar bagian luar karamba terlihat aktivitas ikan muncul ke permukaan yang 
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diduga memanfaatkan pakan ikan yang lolos keluar karamab. Tempat aktivitas nelayan 

budidaya (pembesaran ikan) di waduk. Termasuk tingkat pengusahaan intensif, dengan padat 

tebar tinggi, sehingga pemberian pakan juga tinggi. Daerah seperti ini sebaiknya menjadi 

daerah perlindungan ikan (suaka).  Terletak pada geografis S=  07
0 

16’45,3”  dan E= 

110
0
49’38,0”.   

  

KJA PT Aquafarm Di Waduk Kedung Ombo KJA PT Aquafarm Di Waduk Gajah 

Mungkur (Feeding Ground ), Dan Ikan Patin 

Di Luar KJA (Lokasi Yang Dilindungi Dari 

Penangkapan) 

 

Gambar 22.  Karamba Jaring Apung PT Aquafarm Waduk Kedung Ombo  

Dan Gajah Mungkur 

 

Kelimpahan benthos di KJA PT Aquafarm ada 311 invidu per m
3
, indeks keragaman 

1.55  dan indeks dominasi 0,22.  Jenis benthos yang berada di KJA Aquafarm adalah 

chaoboridae, Ceratoponogonidae, Immature tubificids with hair setae, Branchiura sworbyi, 

aulodrilus. Dari klas Diptera dan Oligochaeta. Kelimpahan phytoplankton dan zooplankton di 

KJA PT Aquafarm ada  403550 invidu/l, dan  1800  invidu/l, indeks keragaman 1.44  dan 

0,85 individu/l; dan indeks dominasi 0,28 dan 0,55 individu/l. Jenis yang terdapat di KJA PT 
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Aquafarm adalah Cosmarium, Pediastrum,  Merismopedia, Mycrocystis, Ceratium,  dari 

kelas : Chlorophyceae, Cyanophyceae, Bacillariophycae, Dinophyceae.   

KJA pada umumnya terletak di teluk-teluk tetapi masih terdapat pada bagian yang 

dalam dari waduk.  Hal ini dimaksudkan supaya terhindar dari tiupan angin yang kencang, 

dan jika terdapat di tempat yang dalam    Perairan yang dalam dan terlindung tersebut 

terdapat di teluk di Ngasinan, Nduet, dan di Boyolayar.  Berdasarkan komunikasi pribadi 

(data belum resmi), didasar perairan KJA di Ngasinan dan KJA PT aquafarm di Boyolayar 

merupakan aliran sungai, sehingga buangan kotoran ikan yang jatuh kedasar perairan, 

sebagian terbawa aliran sungai, terdekomposisi, dan sebagian dimakan kembali oleh ikan liar 

diluar area karamba.   

Masing-masing karakteristik/tipe habitat tersebut untuk memenuhi kebutuhan siklus 

hidup ikan, terutama ikan patin. Ikan ukuran besar/induk pada umumnya memanfaatkan 

seluruh badan perairan yang lebih luas, perairan yang lebih dalam dan dangkal, berenang 

dapat mencapai dasar perairan dan ke permukaan.  Untuk keperluan bertelur sebagian jenis 

ikan memerlukan substrat dasar perairan dapat berupa substrat tanah, berpasir sampai lumpur 

liat ber pasir, dan berbatu, hingga mencari rumpon.  Rumpon adalah rumah ikan, dapat terdiri 

dari tumbuhan didasar perairan yang muncul ke permukaan  air.  Ikan ukuran induk ini dapat 

dijumpai di luasan perairan hingga ke tepi.  Pada musim memijah ikan calon induk ini akan 

mencari daerah pemijahan. Mencari daerah yang kaya pakan untuk pembesaran, biasanya di 

sekitar KJA yang banyak pakan lolos dari karamba. 

Habitat ikan untuk memijah umumnya ditandai dengan: ditemukannya telur ikan, 

serta ikan dalam ukuran benih atau larva ikan. Umumnya pada bagian tepi perairan, dasar 

perairan tanah liat berpasir, vegetasi air yang mengambang, dan di dasar dan muncul ke 
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permukaan perairan, sebagai tempat berlindung dan menempelkan telur, mempunyai 

kecerahan sampai dasar, air jernih, tidak berarus, mempunyai kisaran suhu minimal dan 

maksimal pada siang dan malam hari  antara 27 – 30 
o
C.  Habitat seperti ini ditemukan di 

Waduk Gajah Mungkur. Ikan Patin Jambal memijah menempelkan telurnya pada substrat, 

secara alami di perairan terbuka  substrat yang cocok untuk ikan Patin jambal berupa rumpon, 

kayu-kayu mati (kayu duri “Mymosa sp.”, dll).  Menurut Effendie (2002) ikan seperti ini 

tergolong phytophils yaitu untuk memijah memerlukan tempat untuk menempelkan telur.  

Hasil identifikasi habitat di waduk Kedung Ombo, inlet Serang dan samudra.    

Informasi penting dari beberapa nelayan di waduk Kedung Ombo  adalah pada bulan 

September, hasil tangkapan nelayan terdapat ikan patin dalam ukuran kurang lebih 400 gram 

di lokasi menjaring ikan di daerah NDuwet.  Jika musim kemarau,  nelayan  menangkap ikan 

pada peraian yang lebih dalam dan rekatif di tengah; daerah penangkapan depan inlet 

Samudra dan daerah Duwet menjadi jauh ke tengah. Daerah penangkapan ikan (fishing 

ground) pada umunya sepanjang tahun disekitar inlet Samudra, Serang, Duwet.  Disekitar 

karamba PT , perlindungan baru sebatas pengamanan karamba PT, belum ada kesepakantan 

resmi dengan nelayan dan PEMDA tentang pengaturan daerah penagkapan. Ikan menyebar 

musim banjiran bulan Desember hingga Januari.   

Hasil pengamatan terhadap badan perairan, mendapatkan inlet yang dianggap 

memenuhi beberapa kriteria sebagai daerah pemijahan dan pengasuhna ikan adalah daerah 

inlet Serang dan Samudra. Karena inlet tersebut mempunyai kualitas air yang mendukung 

kehidupan ikan serta volume air yang cukup pada saat musim kemarau (satu).  Meskipun 

Keragaman benthos lebih kecil dari 1, namun jenis yang mendominasi tergolong jenis 

benthos yang dapat dimanfaatkan ikan.  Begitu juga halnya dengan phytoplankton sebagai 

pakan alami ikan.  Akan tetapi dari hasil identifikasi phytoplankton dari kelas Cyanophyceae, 

yaitu mycrocystis termasuk dalam jumlah tinggi hingga dominan pada sebagaian besar titik 
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pengamatan.  mycrocystis ini dapat berkembang biak pada perairan yang subur, jenis ini 

berbahaya bagi ikan dan dapat menyebabkan kematian ikan karamba.  

Tabel 3.  Plankton di Waduk Kedung Ombo 

Plankton Kelas Genus/Spesies St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 St. 6 St. 7 St. 8 St. 9 

Fitoplankton Chlorophyceae                     

  Ankistrodesmus       25   

  Closterium         1 

  Coelastrum        5  

  Cosmarium 3 16 76 39 54 91  123 1 

  Pediastrum 198 718 453 1219 218 251 776 76 38 

  Scenedesmus        4  

  Selenastrum    3  1  8  

  Staurastrum 14 46 132 172 160 238 331 118 3 

 Cyanophyceae           

  Anabaena   84 105    40  

  Anacystis     16 100 15 3 4 

  Aphanocapsa    88    30  

  Chrococcus  128    370    

  Gomphosphaeria     5 21    

  Merismopedia 128 204 952 924 696 2856 490 1476 64 

  Mycrocystis 745 124  530 190 3148 72 175  

  Oscillatoria   575 1513 22 556 40  128 

  Ulothrix   12 13  6 67  56 

 Dinophyceae           

  Ceratium 1113 1085 10 39 311 89 120 53 5 

  Peridinium 30 58 83 2 126 121 117 23  

 Euglenophycea           

  Euglena 1   1     2 

  Phacus 3   1    1 7 

  Trachelomonas   3 5   1 1 26 
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   Keterangan:     

St. 1 :  Inlet Samudra 1 St. 6 :  KJA Aquafarm 

St. 2 :  Inlet Samudra II St. 7 :  Kali Wuluh 

St. 3 :  Inlet Serang I St. 8 :  Boyolayar 

St. 4 :  Inlet Serang II St. 9 :  Kedung Kancil 

St. 5  :  KJA Ngasinan  
 

 

 

Tabel 4. Indeks Kelimpahan, Keragaman, dan Dominan Phyto dan Zoo plankton 

Plankton 
St 1. St 2. St. 3 St 4. St 5. St 6. St 7. St 8. St 9. 

D 0.37012 0.310072 0.22236 0.22799 0.21196 0.28702 0.19099 0.42667 0.21981 

H 0.04235 1.46451 1.80253 1.69806 1.85664 1.43927 1.91769 1.49324 1.83168 

kelimpahan sel/l 
1118000 

955200

0 
130150 233250 183100 403550 121250 

57550

0 
51450 

          Zooplankton 
St 1. St 2. St. 3 St 4. St 5. St 6. St 7. St 8. St 9. 

D 0.52768 0.23554 0.36224 0.18906 0.6451 0.55401 

0.40717

9 0.4624 0.415 

H 
1.51063 1.59102 

1.4508

1 

1.8757

5 

0.9802

2 

0.8528

8 
0.89984 1.0008 

1.0126

6 

kelimpahan sel/l 1700 1100 1400 1450 5050 1800 6450 1250 1000 
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Tabel 5.  Zooplankton Di Perairan Waduk Kedung Ombo 

Kelas Genus/Spesies 

St. 

1 

St. 

2 

St. 

3 

St. 

4 

St. 

5 

St. 

6 

St. 

7 

St. 

8 

St. 

9 

Mastigophora                     

  Arcella          8         

  Difflugia 1 8 2 5 80 26 75 16 10 

  Keratella   4 1 6 3 1 3     

  Lepocinclis       1         8 

Monogononta                     

  Anureopsis     4 9 8   2 1   

  Brachionus       3           

  Mytilina     1         4   

  Pleosoma   1 1           1 

  Polyartha 1 2 16 1     2     

  Trichocerca 4 5 2 1 3         

Ciliata                     

  Balldyna       1           

  Colpoda       2           

  Oxytrycha 24                 

Crustacea                     

  Diaptomus     1     5       

  Nauplius 4 2     7 4 47 4 1 
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   Keterangan:     

St. 1 :  Inlet Samudra 1 St. 6 :  KJA Aquafarm 

St. 2 :  Inlet Samudra II St. 7 :  Kali Wuluh 

St. 3 :  Inlet Serang I St. 8 :  Boyolayar 

St. 4 :  Inlet Serang II St. 9 :  Kedung Kancil 

St. 5 :  KJA Ngasinan   

Tabel  6. Data Benthos di Waduk Kedung Ombo Tahun 2012 

  Stasiun Pengamatan 

 

Organisme St. 

1 

St. 

2 

St. 

3 

St. 

4 

St. 

5 

St. 

6 

St. 

7 

St. 

8 

Diptera Chaoboridae chaoborus 19 1   1 1 2 34   

  Ceratoponogonidae sp1 1         1     

  Chironomidae Clinitanypus 1               

    chironomus 1   3 2         

    polypedilum       3         

    Tanypus     6 3         

Oligochaeta Tubificidae 

Immature tubificids with 

hair setae 3 6   1   2 1 6 

    

Immature tubificids 

without hair setae       10       1 

    Branchiura sworbyi 13 3 2 1 3 1 1   

  Tubificidae aulodrilus 6 32 7 19   1     

    limnodrilus       1         

Ephemeroptera Siphonuridae sp1 1 1             

Gastropoda Tiaridae Melanoides   8           3 

Mollusca Thiaridae Melanoides tuberculata 3 4 6           

    Pleurocera sp 2 5 1   1       

Bivalvia Corbiculidae Corbicula javanica 5 3             

Keterangan : 
 

St.1 : Inlet Samudra I St.5 : KJA Ngasinan 

St.2 : Inlet Samudra II St.6 : KJA Aquafarm 

St.3 : Inlet Serang 1 St.7 : Kali Wuluh 

St.4 : Inlet Serang II St.8 : Outlet Boyolayar 
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