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KATA  PENGANTAR 

Potensi sumberdaya ikan wilayah Sungai Sesayap berperanan besar dalam 

tersedianya suplai akan protein bagi masyarakat. Keberadaan Sungai Sesayap 

menjadi salah satu lokasi tangkapan potensial ikan asli bagi masyarakat sekitar 

Tana Tidung, Malinau dan pulau luar lainnya seperti Tarakan. Sungai Sesayap 

sendiri merupakan salah satu sungai yang utama yang dimiliki Provinsi Kalimantan 

Utara dengan panjang lebih dari 278 km, yang mengalir dari Kabupaten Malinau, 

melalu Kabupaten Tarakan dan bermuara di Selat Sulawesi. Berbagai aktivitas 

masyarakat sangat tergantung terhadap keberadaan Sungai Sesayap dan juga anak 

cabang sungai ini. Sebagian besar masyarakat lokal mengandalkan sumberdaya 

ikan Sungai Sesayap sebagai lokasi penangkapan, sumber mata pencaharian dan 

juga pusat ekonomi masyarakat. Maka dari itu kelestarian sumberdaya ikan di 

Sungai Sesayap perlu diperhatikan agar lestari dan diperlukan pengkajian agar terus 

dapat terjaga ke lestariannya bagi generasi mendatang.  

Untuk tujuan tersebut telah dilakukan penelitian mengenai kondisi terkini 

akan “Stok dan Potensi Sumberdaya Ikan di Daerah Aliran Sungai Sesayap, 

Kabupaten Tana Tidung, WPP-PD 437”. Dari penelitian ini diharapkan 

mendapatkan gambaran, data dan informasi mengenai, kondisi aktual stok ikan, 

status pemanfaatan sumberdaya, potensi dan kondisi lingkungan Sungai Sesayap. 

Keseluruah data diharapkan dapat menjadi sumber data terkini atas Sungai Sesayap 

guna kepentingan pengambilan kebijakan oleh Dinas, dan Instansi terkait serta 

stake holder lainnya.  

Penelitian dilakukan dengan empat metoda utama yaitu pengamatan kondisi 

stock melalui metode swab dan penandaan ikan, pengukuran potensi produksi 

Sungai Maro dengan Leger Heut’s dan metode klorofil, penentuan status 

pemanfaatan lestari berdasarkan data sekunder penangkapan dan kegiatan 

penangkapan dengan mencatat aktivitas penangkapan dari nelayan yang dijadikan 

enumerator/ pencatat hasil tangkapan.  
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RINGKASAN 

Sungai Sesayap merupakan salah satu sungai utama yang terletak dalam 

wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara, yang mengalir dari Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan bermuara di Selat Sulawesi atau Samudera 

Pasifik. Sungai Sesayap dengan Panjang total 278 km memiliki potensi yang besar 

sebagai penghasil komoditas perikanan darat diantaranya adalah ikan pari dan 

udang galah (Macrobrachium rosenbergii). Aktivitas yang cukup tinggi di perairan 

Sungai Sesayap, dan berbagai aktifitas antropogenik dari masyarakat menjadikan 

ekosistem Sungai terancam kesetimbangannya. Melalui penelitian “Kajian Stok 

dan Potensi Sumberdaya Ikan di Sungai Sesayap, Kab. Tana Tidung WPP-PD 437” 

ini diharapkan dapat menjawab dan memberikan solusi akan program para 

pengambil kebijakan khusunya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten 

Tana Tidung dan pihak lainnya.  

Secara garis besar kegiatan ini bertujuan memperoleh data dan informasi 

mengenai kondisi stok actual (standing stok) melalui metode hidro-akustik dan 

tagging experiment. Kedua adalah mendapatkan nilai potensi produksi perairan 

sungai Sesayap melalui analisis klorofil-a. ketiga adalah penghitungan nilai 

Maximum Sustainable Yield (MSY) melalui data sekunder, dan ke empat adalah 

mengumpulkan data hasil tangkapan kepada nelayan di Sungai Sesayap. Adapun 

penelitian ini melibatkan tenaga pencatat sebanyak 20 orang dari empat desa 

berbeda.  

Hasil penelitian diperoleh adalah kepadatan biomassa rata-rata ikan yang 

diduga menggunakan metode hidroakustik diperoleh nilai 232,2 kg/ha. Sedang 

pendugaan stok dengan swept dan tangging diperoleh nilai 33 – 94 kg/ha. Potensi 

produksi adalah 48 – 61 kg/ha/tahun. Berdasarkan hasil pendataan bahwa 

masyarkat nelayan kebanyakan menangkap menggunakan tujuh jenis alat tangkap, 

yaitu jala, tugu, bubu, pancing, rawai, ampas dan pukat. Hasil tangkapan didominasi 

oleh penangkapan udang galah (Macrobrachium rosenbergii) hingga 29% 

dibanding seluruh hasil tangkapan. Sedangkan dari jenis ikan adalah ikan pari, 
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sebagai salah satu komoditas penting di Sungai Sesayap. Cemaran logam berat 

berupa Pb dan Fe pada sedimen menunjukan nilai yan jauh melampaui dari standart 

baku logam berat pada perairan darat dan estuary. Dalam perhitungan nilai MYS 

melalui metode Schafer diperoleh nilai (MSY) dari Perairan Sungai Sesayap adalah 

senilai 199.768 kg per tahun, dengan sejumlah 3.025 usaha alat tugu sebagai alat 

standart (F.MSY).  
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I. PENDAHULUAN 

Perikanan dan sumber daya ikan perairan umum adalah sumber protein yang 

mudah diakses dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh banyak kalangan 

masyarakat. Berbeda dengan sumber daya ikan perairan laut yang sebagian besar 

diakses oleh industri dan pasar (usaha) perikanan. Meskipun dalam posisi yang 

penting sebagai sumber nutrisi bagi masyarakat, ikan perairan daratan kurang 

mendapat perhatian dalam pengelolaannya, dikarenakan oleh minimnya data yang 

tersedia dan juga kecilnya volume produksi ikan itu sendiri. Rentannya sumber 

daya ikan daratan, akibat sangat sensitifnya keberadaan sumberdaya ini pada 

perubahan lingkungan dan aktivitas di sekitar badan airnya. Berbagai 

perkembangan aktivitas manusia seperti pertanian, perkebunan, industri, 

transportasi, pariwisata dan perubahan pemanfaatan lahan, menjadi faktor dominan 

berubah dan terancamnya keberadaan sumberdaya ikan ini (Muthmainnah & 

Gaffar, 2017).  

Indonesia memiliki sumber plasma nuftah perikanan perairan daratan yang 

sangat besar, tercatat lebih dari 1000 spesies telah diidentifikasi berada diperairan 

tropis Indonesia (Kottelat et al, 2003). Menurut Alfred Russel Wallace, bahwa ikan 

air tawar Indonesia menempati tiga daerah paparan geografis yaitu paparan Sunda 

(I), paparan Wallace (II) dan Paparan Sahul (III) (Gambar 1). Pada kajian ini dititik 

beratkan pada identifikasi dan pemanfaatan sumberdaya ikan di Paparan Sunda 

khusunya di wilayah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan sendiri terdiri tiga 

wilayah pengelolaan perikanan perairan darat (WPP-PD) yaitu WPP-PD 435 

(Kalimantan bagian Barat, Tengah, dan Selatan), WPP-PD 436 (Kalimantan Bagian 

Timur), dan WPP-PD 437 (Kalimantan bagian Utara). Untuk periode Tahun 

anggaran 2021 penelitian dilaksanakan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan 437 

yaitu Provinsi Kalimantan Utara.  
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Gambar 1. Garis – garis batas ikitiogeorafi di kepualuan Indonesia.  

 

Wilayah paparan Sunda terdiri dari pulau besar di Indonesia terutama Pulau 

Kalimantan, Sumatera dan Jawa - Bali. Wilayah Kalimantan dan Sumatera 

didominasi oleh sungai Besar dengan paparan rawa banjiran yang sangat luas. Ikan 

di daerah paparan sunda sudah banyak teridentifikasi khususnya dalam penelitian 

dari Kotellat (2003). Ikan – ikan diwilayah ini memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan sebagai ikan hias, dan tentu dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lokal. Sumbedaya perairan daratan pada WPP PUD 437 didominasi 

oleh perairan sungai dan rawa banjiran. Tentu saja wilayah perairan dengan 

dominasi wilayah banjiran menjadikan wilayah ini yang luas menjorok ke daratan 

sebagai habitat penopang sumberdaya ikan itu sendiri.  Potensi yang besar masih 

tersimpan guna pengelolaan sumber daya ikan PUD yang lebih lestari kedepannya. 

Pembangunan perikanan sendiri diperlukan adanya data dan informasi mengenai 

kondisi terkini sumber daya ikan tersebut, sehingga pemerintah dan seluruh pihak 

dapat memberikan opsi yang tepat dalam rencana dan pengelolaan kedepannya.  

Riset BRPPUPP adalah riset unggulan yang memiliki esensi memberikan 

gambaran jelas mengenai potensi, pemanfaatan dan berbagai aspek perikanan baik 

penangkapan, pemanfaatan sumbedaya, dan biologi ikan guna menunjang 

pengelolaan yang berkelanjutan. WPP PUD 437 merupakan salah satu wilayah 

potensial yang besar pemanfaatannya akan tetapi masih minim data sebagai 

referensi pembangunan perikanannya, salah satunya karena Provinsi Kalimantan 

Utara tergolong baru dan hasil pemekaran.  Diharapkan dari kegiatan ini dapat 

memberikan masukan akan pentingnya sumberdaya PUD bagi masyarakat serta 

menggambarkan potensi sumberdaya ikan itu sendiri.      



 LAPORAN TEKNIS PENELITIAN TAHUN 2021 
KAJIAN STOK DAN POTENSI SUMBERDAYA IKAN  
SUNGAI SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG WPP-PD 437 

 
 

3 
 

Tujuan dari dilaksanakannya “Estimasi Stok dan Potensi Sumberdaya Ikan di 

Sungai Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara WPP-PD 437” 

adalah :  

 Mengetahui kondisi stok (standing stock) terkini sebagai data dan informasi 

kelimpahan ikan yang ada untuk dapat dimanfaatkan.   

 Menganalisa potensi produksi perikanan yaitu mengetahui kemampuan suatu badan 

perairan untuk dapat memproduksi ikan dan daya dukungnya bagi perikanan.  

 Menganalisa nilai potensi lestari dimana nilai ini dapat digunakan sebagai bahan 

rekomendasi pemanfaatan sumberdaya ikan yang tetap lestari untuk menjaga 

kelangsungan sumberdaya ikan ke depan.  

 Estimasi produksi hasil tangkap di daerah aliran Sungai Sesayap yang sangat 

berguna sebagai data dan informasi mengenai aktivitas penangkapan, trend musim 

penangkapan dan proporsi hasil tangkapan (biodiversitas).  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 75.477,70 Km2 memiliki potensi 

sumberdaya perikanan yang tinggi (Gambar 2). Provinsi ini memiliki batas laut dan 

daratan yang dipenuhi dengan jalur jalur sungai. Terdapat empat daerah aliran 

sungai (DAS) utama di Provinsi Kalimantan Utara yaitu DAS Kayan, DAS 

Sembakung, DAS Bahui, dan DAS Sesayap (Anonim, 2018). Dimana keempat 

DAS ini tersebar pada 4 Kabupaten.  Potensi perikanan sebagai sumberdaya pakan 

dan pemenuhan kebutuhan protein masyarakat dan cukup tinggi ditunjukan dengan 

hasil statsitik dari perikanan tangkap Provinsi Kalimantan utara 2018 (Tabel 1) 

(BPS Kalimantan Utara, 2019).  
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Gambar 2. Wilayah Sungai di Provinsi Kaliamantan Utara 
 

Tabel 1. Produksi Perikanan Tangkap Kalimantan Utara (Ton) 
 

Kabupaten/Kota 
dan Provinsi 

Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 
Perikanan 

Tangkap di Laut 
Perikanan Perairan 

Umum Daratan 
Perikanan 
Tangkap 

2018 2018 2018 
Malinau - 102 102 
Bulungan 6 642 238 6 881 
Tana Tidung 849 217 1 065 
Nunukan 4 795 99 4 893 
Tarakan 19 890 - 19 890 
Kalimantan 
Utara 32 175 656 32 831 

 

Berdasarkan data BPS, dapat dilihat bahwa produksi perikanan perairan 

umum ada pada setiap kabupaten di Kalimantan Utara kecuali pada Kota Tarakan, 

karena wilayah ini terpisah dari pulau Kalimantan secara geografis. Nilai tertinggi 

dari produksi perikanan tercatat pada Kabupaten Bulunggan dengan 238 Ton/ 

tahun, dan disusul dengan Kabupaten Tana Tidung dengan 217 Ton/tahun. Produksi 

ikan pada Kabupaten Bulungan bersumber dari berbagai lokasi penangkapan yang 

tersebar karena tidak terdapat sungai besar sebagai pusat penangkapan atau 

aktivitas perikanan. Sedangkan pada Kabupaten Tana Tidung, produksi perikanan 

disumbangkan oleh Sungai Sesayap sebagai sungai utama di wilayah tersebut.  
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Salah satu wilayah DAS yang dominan memproduksi perikanan darat adalah 

Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten Tana Tidung terletak dalam wilayah 

administratif Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara 

Malaysia (negeri bagian Sabah dan Serawak). Dengan posisi geografis 116o42’50” 

– 117o49’50” Bujur Timur dan 30o12’02” – 30o46’41” Lintang Utara memiliki luas 

wilayah 4.828,58 km2 , sedangkan Sungai Sesayap memiliki panjang sekitar 278 

km, dan melewati dua kecamatan yaitu Kecamatan Sesayap dan Kecamatan 

Sesayap Hilir (BPS Kabupaten Tana Tidung, 2015). Sebagian besar wilayah 

Kabupaten Tana Tidung adalah terdiri dari sungai dan rawa-rawa dengan sungai 

utama yaitu Sungai Sesayap. Potensi Sumberdaya Ikan di Kabupaten Tanah Tidung 

sudah banyak dibincangkan, tetapi masih sangat minim informasi terkait hal ini. 

Lokasi penangkapan ikan ini banyak dilakukan di wilayah Sungai Sesayap, yang 

melintasi wilayah Tanah Tidung. Terdapat tiga jenis alat tangkap yaitu Pukat atau 

Jaring, Jala, dan Kelong. Beberapa hasil penelitian dari Universitas Borneo tahun 

2019 diperoleh sepuluh 10 spesies yang dikelompokan dalam dua kelas, enam ordo, 

delapan famili, dan tujuh genus (Marini, 2019). 

Pemanfaatan sumberdaya ikan di Provinsi Kalimantan Utara, belum 

memperlihatkan pendataan dan juga perhatian yang baik, sepertihalnya wilayah 

perairan daratan yang lain. Disamping itu sebenarnya produksi ikan di Sungai 

Sesayap telah memberikan banyak nilai pendapatan asli daerah (PAD) yang 

siginifikan, terutama sebagai komoditas ikan konsumsi sebagai sumber protein dan 

ekonomi masyarakat.  Pemanfaatan perikanan daratan oleh masyarakat Kalimantan 

Utara masih sangat sederhana, dimana dimanfaatkan hanya sebagai bahan makanan 

sehari-hari. Kondisi ini dikarenakan akses yang masih sangat terbatas akan 

sumberdaya makanan, pertanian dan industri (Sugianti & Satria, 2017). Hal ini 

menjadikan perikanan PUD menjadi sangat esensial untuk pemenuhan kebutuhan 

makanan masyarakat sekitarnya. 

Pentingnya penelitian sumber daya ikan di Provinsi Kalimantan Utara 

WPPPD 437, dapat memberikan gambaran terkini mengenai sumberdaya tersebut. 

Eskplorasi Sumberdaya yang ada di Kalimantan Utara pada umumnya sehingga 

menjadi perhatian, guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat lokal kedepannya. Riset mengambil peran penting dapat memberikan 
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masukan strategis terhadap pembangunan, sehingga pembangunan tersebut lebih 

terarah dan mengenai sasaran.  

 

III.  METODOLOGI 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian akan dilaksanakan sepanjang sungai Sesayap yaitu dibagian 

muara (Kota Tanah Laut), sedangkan bagian tengah dan hulu masih memasuki 

kabupaten Tanah Laut. Bagian tengah difokuskan pada wilayah rawa banjiran dan 

bagian hulu diharapkan dapat dicapai wilayah anak-anak sungai yang masuk 

alirannya ke dalam sungai Sesayap. Berikut gambaran sungai Sesayap (Gambar 3).  

 

 
Gambar 3. Sungai Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung. 
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Penelitian akan dilaksanakan dengan pendekatan pengumpulan data primer 

dan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran pustaka dan 

hasil penelitian yang relevan dari instansi terkait (Dinas Perikanan dan Kelautan 

terkait, Bappeda, BLH dan Perguruan Tinggi). Penentuan dari stock yang ada 

terkait erat dengan tipe habitat yang ditemui pada lokasi penelitian. Adapun 

beberapa langkah dalam penentuan stock dan potensi pada setiap habitat mengacu 

pada metode dibawah ini: 

B. Standing Stock  

B.1. Metode Hidroakustik (Wilayah Sungai Utama dan Estuari) 

Berdasarkan referensi kedalaman DAS Kampar dengan rata-rata kedalaman 

adalah 7 meter, dengan kondisi ini perhitungan standing stock dapat digunakan 

metode akustik atau sounder. Perhitungan standing stock di wilayah waduk 

dilakukan dengan metode akustik (sounder). Pendugaan kepadatan ikan dengan 

akustik dilakukan dengan peralatan Biosonic DT-X scientific echosounder yang 

dioperasikan pada frekuensi 200 kHz. 

Target Strenght 

Menurut Foote et al. (1984) dalam (Arnaya, 1991), target strength dan 

hubungannya dengan ukuran ikan dapat ditulis dengan persamaan: 

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

A adalah nilai TS untuk 1 cm panjang ikan (normalized target strength) dimana 

tergantung dari spesies ikan. Khusus untuk ikan-ikan yang mempunyai gelembung 

renang (bladder fish), hubungan linier tersebut sudah banyak diteliti dan diuji 

kebenarannya (Foote et. al., dalam Arnaya, 1991). Menurut Greene et al. (1991); 

Hewitt and Demer (1991) dalam MacLennan and Simmonds (2005), untuk 

pendeteksian nilai TS pada plankton dapat digunakan formulasi sebagai berikut: 

TS = -127.45 + 34.85 log (L) ……………...............….....................(2) 

Di mana L adalah ukuran panjang plankton dalam mm dan diukur pada 

frekuensi 120 kHz. Satuan TS biasanya dinyatakan dalam bentuk Target Strength 

per kilogram (TSkg).    

Scattering Volume 
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Distribusi ukuran dari nilai Sv pada berbagai frekuensi, digunakan TS sebagai 

akibat perubahan fluktuasi acak dari sinyal. Range frekuensi harus cukup untuk 

mencakup tanda batas atas dari sinyal. Frekuensi transisi k sekitar 2. Dimana k = 
2π/λ dan satu adalah dimensi tipikal dari target 

Sv adalah determinan pada M frekuensi terpisah, ditulis sebagai fi untuk I = 1 

ke M, kita memerlukan ukuran linier untuk kalkulasi, yakni koefisien hamburan 

balik volume adalah: 

Sv = 10 (Sv/10) ....................................................................................(3) 

Pengukuran Sv Setiap aj, j = 1 ke N merepresentasikan beberapa interval dari 

ukuran. Ukuran interval tidak harus tumpang-tindih tetapi mereka hampir 

berdekatan. Jika Fj adalah jumlah jenis scatterers setiap unit volume. Fj 

menggambarkan distribusi ukuran. Scatering model meramalkan σbs satu target 

sebagai sebuah fungsi dari ka. Dengan begitu untuk setiap ukuran dan frekuensi, 

kita mengetahui σij = σbs = ki.aj. Keadaan bagian teori integrasi-gema linier dimana 

Si adalah penjumlahan dari kontribusi dari semua sampel.  

Si = ∑ σij Fj,  di mana i = 1 ke M …......................................................... (4) 

(Greenlaw, 1979 dalam MacLennan & Simmond, 2005). Keterangan: σ: adalah 

target back scattering cross section. 

B.2. Metode Mark and Recapture/ Penandaan dan Tertangkap Kembali/ 

Lincoln-Peterson Method (Rawa Banjiran)  

 
Hewan yang bergerak terutama yang bersifat sendiri/individualisa akan 

sangat susah untuk dilakukan penghitungan jumlah populasinya. Hal ini dikarekan 

hewan jenis ini terkadang bergerak mengitari, bergerak bersama dan juga 

bersembunyi pada saat tertentu. Untuk menghitung jumlah absolute dapat 

digunakan metode mark-recapture methods yang dapat memverifikasi secara 

efectif. Langkah yang digunakan dalam metode ini adalah:  

a. Kumpulkan sejumlah sampel yang berasal dari satu spesies (digunakan spesies 

yang dominan tertangkap pada habitat tertentu).  

b. Gunakan tagging atau penanda yang tahan air pada bagian tubuh yang tidak 

mengganggu pergerakan alamiah.  
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c. Setelah pemberian tanda (tagging) tebarkan kembali ikan yang ditandai, 

sebaiknya dilakukan pada dekat lokasi ikan yang tertangkap.  

d. Setelah penebaran, dibiarkan beberapa saat agar ikan kembali kepada populasi 

keseluruhan dan dianggap populasi telah bercampur (recover).  

e. Untuk mengestimasi ukuran populasi dilakukan penangkapan kembali pada 

ikan yang telah ditandai pada hari berikutnya (hari kedua/ dapat ditentukan 

selanjutnya).  

f. Asumsi pada metode mark-recapture adalah proporsi dari individu yang 

ditandai dan tertangkap pada kedua kali, sebagai bentuk dari bagian ikan dari 

keseluruhan populasi. Dapat digambarkan pada persamaan:  

=  ……………………………………………………………(5) atau 

= ∗  ……………………………………………………………(6) 

Dimana:  

M = Jumlah spesies yang di tandai dan dilepaskan  

N = Ukuran populasi 

R = Spesies yang tertangkap kembali  

S = Jumlah sampel yang tertangkap 

Mark-recapture metode merupakan metode estimasi populasi yang sangat 

simple, dan kalkulasinya cukup dapat meyakinkan, akan tetapi tetap tergantung dari 

beberapa asumsi yang perlu diperhatikan. Beberapa asumsi yang perlu diperhatikan 

adalah:  

a. Individu yang di tandadi memeiliki kemungkinan dari kesuksesan hiduo yang 

sama dalam populasinya. Yaitu dengan baik menentukan metode tagging yang 

sesuai dari instrument tagging dan penempatannya.  

b. Kelahiran dan kematian tidak berpengaruh pada status populasi. Artinya tidak 

dilakukan penangkapan kembali pada masa dimana terdapat asumsi sudah ada 

recruitmen baru, dimana terbentuk populasi lain.  

c. Migrasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap waktu tebar dan waktu 

tangkap kembali. Apabila waktu penangkapan terlalu lama, maka diasumsikan 
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ada sejumlah populasi yang dating atau yang meninggalkan area, sehingga 

populasi awal tidak terukur kembali. 

d. Asumsikan bahwa spesies yang di lepaskan kembali telah bercampur sempurna 

dengan populasi awalnya. Bedakan setiap spesies pada sifat pergerakannya.  

e. Penandaan tidak lepas dari individu yang ditandai. Apabila ini terjadi maka 

penilaian dapat menjadi underestimate.  

f. Tingkat recapture yang cukup tinggi dapat mendukung estimasi pengukuran. 

Lincoln-Peterson dapat memberikan penilaian berlebih khususnya pada jumlah 

spesies yang tertangkap pada nilai yang kecil.  

g. Pada kasus (f) sering terjadi dikarenakan susahnya mengenerate hasil 

tangkapan yang mecukupi pada populasi yang besar. Untuk mengatasi hal 

tersebut maka sebagian besar ecologist melakukan multiple penandaan dan 

penangkapan kembali, dengan Schnabel index untuk mengestimasi populasi. 

Sehingga persamaan Lincoln-Peterson menjadi:  

= ∑ ∗
∑  ………………..……………………………(7) 

Dimana: 

Mi  = jumlah total dari spesies yang terangkap pada waktu sebelumnya (i) 

Ci   = Jumlah spesies yang tertangkap pada waktu tertentu (i) 

Ri   = Jumlah speies yang ditandai yang tertangkap pada waktu tertentu (i) 

  

C. Potensi Produksi  

 C.1. Potensi Produksi pada DAS Kampar (Leger-Huet’s Method) (Welcomme, 

1983) 

Nilai potensi produksi perikanan untuk badan air bergerak seperti sungai dan 

rawa banjiran dapat dilakukan dengan pendekatan dari metode Leger-Huet’s 

method. Formulasi berdasarkan Leger-Huet’s dapat mengestimasi potensi 

berdasarkan zonasi dengan sederhana berdasarkan perkiraan ichthyomass yang 

dimungkinan di eksploitasi dari badan air yang ada. Dengan formula dasar adalah:  

= ∗ ∗  …………………………………………….(8) 

Dimana :  
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K = Produktivitas tahunan perairan atau standing stok (kg/km2)  

B = Kapasitas biogenic  

L = Lebar rata-rata sungai  

k  = Produktivitas coeffisient  

Kapasitas biogenic dapat menggunakan koefisien kesuburan perairan berdasarkan 

tumbuhan (perifiton, fitoplankton, makrofita) atau dapat dihitung berdasarkan 

modifikasi dengan menggunakan biomass makrozoobenthos.  

Koefisien kesuburan adalah sebagai berikut:  

Skor 1-3 bila miskin makanan alami  

Skor 4-6 bila makanan alami sedang/cukup  

Skor 7-10 bila kaya akan makanan alami.  

Nilai coefficient k adalah jumlah dari tiga koefisien (k1 + k2 + k3), Dimana :  

k1  = hasil rata-rata suhu (7/0,5; 10/1,0; 16/2,0; 22/3,0; 28/4,0). 

k2 = tergantung pada kesadahan dan alkalinitas perairan dan  

    Skor 1 untuk perairan lunak/tidak alkalis  

    Skor 1,5 untuk perairan sadah/alkalis  

k3  = komposisi jenis ikan dominan dengan nilai berikut :  

Skor 1 untuk ikan berarus deras (rheophilic)  

Skor 1,5 untuk kombinasi ikan arus deras dan lambat  

Skor 2,0 untuk ikan dominan berarus lambat (limnophilic)  

Metode ini kemudian dimodifikasi untuk perairan sungai yang lebar dan luas 

dengan merubah koefisien 1 (k1) dan kapasitas biogenic (Holcik, 1979 dalam 

Welcomme, 1983) dimana :  

k1 dihitung berdasarkan persamaan :  k1 = -0.6671 + 0.16671* Suhu (-oC) 

Kapasitas biogenic B dari perairan akan dinilai menggunakan biomassa dari 

makrozoobenthos menggantikan jumlah tumbuhan air. Menurut Albrecht dalam 

Welcomme (1983), perhitungan kapasitas biogenic ini tergantung pada biomass 

makrozoobenthos. Bila biomass makrozoobenthos kurang dari 60 kg/ha maka 

kapasitas biogenic (B) dihitung dengan rumus :  

B = 0.00 + 0,05 Bb ……………………………………………….(9) 
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Bila biomass makrozoobenthos pada kisaran 60-700 kg/ha maka kapasitas 

biogenic   digunakan rumus B = 0,35158 + 0,45469 log Bb dimana Bb adalah 

biomass makrozoobenthos hasil pengukuran.  

C.2. Metode potensi produksi berdasarkan klorofil dan DHL 

Nilai potensi produksi berdasarkan klorofil dan DHL dapat dihitung melalu 

beberapa persamaan dengan satuan kg/ha/tahun:  

1) Rumus  Moreau & De Silva (1991)   yaitu : Y = 28,2 + 10,5 x (chl-a)  

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

    Chl-a   = konsentrasi chlorofil-a (µg/liter) 

2) Almazan dan Boyd (1990) yaitu : Y = 1.43 + 24.48 Xc - 0.15 Xc²  

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

     Xc   =   konsentrasi chlorofil-a (µg/liter) 

Tingkat kesuburan perairan atau status trofik perairan Waduk dianalisa 

dengan cara menghitung nilai index status trofik (trophic state index, TSI) yang 

dirumuskan Carlson (1977) dalam Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2008), 

dengan rangkaian rumus sebagai berikut : 

TSI = (TSI-SD + TSI-TP + TSI-Chl) / 3 …………………………..(10) 

Rumus yang digunakan untuk mencari nilai Trofik Status Indek (TSI-SD, TSI-TP 

dan TSI-Chl) adalah sebagai berikut : 

TSI-SD = 60 – 14,41 * Ln [SD], dimana SD = kecerahan air dalam meter ; 

TSI-TP = 4,15 + 14,42 * Ln [TP], dimana TP = total Fosfor dalam mg/Liter ; 

TSI-Chl = 30,6 + 9,81 * Ln [Chl], dimana Chl = kadar Khlorofil-a dalam mg/m3. 

Kriteria status trofik perairan dari Carlson diklasifikasikan dalam tingkat kesuburan 

sangat rendah, rendah, sedang dan tinggi. 

C.3. Metode potensi produksi berdasarkan Morpho Edhapic Index 

Pendugaan potensi produksi yang dikemukakan oleh Henderson 

&Welcomme  (1974)  dalam  Moreau & De Silva   (1991)  yaitu : 

Y= 14,314* MEI0,4681  

     Y       = Nilai potensi produksi ikan (kg/ha/tahun)    

     MEI   = Nilai conductivity (DHL)/ kedalaman rata-rata atau nilai parameter DHL 

dalam satuan µmhos/cm dibagi dengan rata-rata kedalaman perairan dalam satuan 

meter. 
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C.4. Penentuan Status Kualitas Perairan  

Tabel 2. Parameter Kualitas Perairan (APHA, 1981):  

No Parameter Satuan Metode/ Instrument 
 Fisika Perairan    

1. Suhu perairan* oC (celcius) Termometer 
2. Kedalaman Meter Deep Sounder 
3. Total Dissolve Solide (TDS) mg/l TDS meter 
4. Conductivity (DHL) µhos/cm Conductivity meter 
5. Turbidity/Kekeruhan NTU Turbidimeter 
6. Kecerahan  cm Piring secchi  
7. Total Suspended Solid (TSS) mg/L Gravimetri  
8. Lebar Sungai* Meter   
9. Panjang Sungai* Meter  

10. Kecepatan Arus* Meter/second Current meter 
 Kimia Perairan    

11.  pH unit pH meter/ pH indikator 
12. Oksigen terlarut mg/L Titrasi winkler/ DO meter 
13. BOD5 mg/L Titrasi winkler/ DO meter 
14. CO2 mg/L Titrasi asam basa/ NaOH 
15. Alkalinnitas* mg/L Titrasi indikator 

bromocresol green 
16. Hardness* mg/L Titrasi indikator EDTA 
17. Total Phospat mg/L Spectrofotometer Asam 

Ascorbat dengan destruksi 
18. Ortho- Phospat mg/L Spectrofotometer Asam 

Askorbat 
19. Amoniak mg/L Spectrofotometer phenat 
20. Nitrit mg/L Spectrofotometer 

Sulfanilamide 
21. Nitrat mg/L Spectrofotometer Bruchine 

Sulfat 
22. Klorofil –a  µg/L Spectrofotometer  
23. Logam berat pada air mg/g Spectrofotometer Atomic 

Absorpsi 
24. Logam berat pada tanah mg/g Spectrofotometer Atomic 

Absorpsi 
 Biologi Perairan    

22. Biomass Peripithon* Kg/m2 Microscope 
23. Biomas Benthos* Kg/m2 Microscope dan transect 

Keterangan * = wajib diperoleh dalam perhitungan.  
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D. Potensi Lestari (MSY) (Nurhakim et al, 2004) 

D.1. Pendugaan Maximum Sustainable Yield  

Untuk menghitung MSY, Upaya Optimum dan Tingkat Pemanfaatan, data statistik 

yang diperlukan adalah: 

1) Produksi jenis-jenis ikan. 

2) Produksi jenis ikan per-jenis alat tangkap. 

3) Jumlah dan jenis alat tangkap. 

- Menghitung Produksi Total Tahunan 

Jika semua jenis ikan sudah dapat dikelompokkan ke dalam ‘species group’ seperti 

pelagis kecil, demersal dan lain-lain, maka produksi tahunan kelompok jenis ikan 

tersebut dapat diperoleh melalui penjumlahan biasa. 

-    Menghitung ‘Fishing Power Index’ (FPI) 

Dari tabel Produksi jenis ikan per-jenis alat tangkap dapat dihitung hasil tangkapan 

per-unit alat (C/A) untuk tahun tertentu. Alat tangkap yang mempunyai angka C/A 

yang tertinggi dinyatakan sebagai alat tangkap standar, dimana nilai FPI = 1,00. 

Nilai FPI alat tangkap lainnya dikonversi ke nilai FPI yang tertinggi tersebut. 

Tabel 3. Tabulasi perhitungan Fishing Power Index (FPI) 

Alat 
Tangkap 

Produksi 
(C) 

Ʃ 
Alat 
(A) 

C/A FPI Catatan 

Jaring 
Jala 
dst 
 

    Alat tangkap dengan C/A tertinggi 
diberi indeks FPI=1. Alat lain 
dikonfersi kedalam alat tangkap ini 
dengan membagi C/A alat lain tersebut 
dengan alat tangkap dengan C/A yang 
tertinggi 

 

Tabel 4. Tabel perhitungan total upaya (Total Effort) 

Alat 
Tangkap FPI 

Total Upaya 
2015   2017 
Ʃ 

Alat f   Ʃ 
Alat f 

Jaring 
Jala 
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Total Effort    
 

Nilai effort (f) diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah alat (Jumlah Alat) 

dengan FPI. Total effort tahunan adalah penjumlahan dari nilai effort dari alat 

tangkap yang digunakan. 

Menghitung MSY dan Upaya Optimum 

Langkah berikutnya adalah menghitung CPUE tahunan yaitu dengan membagi 

Total produksi ikan (demersal, pelagis dsb.) dengan Total Effort tahunan. 

Tabel 5. Perhitungan nilai Catch Per Unit Effort (CPUE) 

Tahun Produksi Total Effort CPUE 
2015 
2016 
2017 
2018 

   

 

Langkah terakhir adalah menghitung persamaan regresi antara CPUE tahunan 

dengan total effort tahunan. 

- Model Linier – Schaefer 

Menurut model tersebut hubungan antara CPUE (c/f) dengan total effort mengikuti 

persamaan regresi : Y = A – b X , dimana: Y = C/f, dan X = f. 

Prosedur pendugaan MSY diperoleh melalui perhitungan berikut. 
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Menurut model Schaefer: C/f =a – bf →C = af - bf 2. Pada titik effort maksimum 

(Fmax), 

maka hasil tangkapan akan menjadi Nol. C = af – bf 2 = 0; Jika demikian pada titik 

tersebut a = bf; atau f = a/b. Pada Catch maksimum (MSY), maka tingkat effort 

(Fopt) 

berada pada setengah tingkat effort maksimum (1/2 . a/b = a/2b). 

Dengan memasukkan nilai a/2b ke persamaan regresi : 

C = af – bf 2, menjadi → C = a. a/2b – b (a/2b)(a/2b) atau → C = a2/2b – a2/4b atau 

→   C = 2a2/4b – a2/4b, sehingga dengan demikian maka Cmax atau MSY menjadi 

: MSY = a2/ 4 b dan f opt = a/2b 

Model Eksponensial - Fox 

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

Akan sangat baik jika nilai MSY dan effort optimum tersebut juga dihitung 

kisarannya, sehingga dapat diketahui ‘upper limit’ dan ‘lower limit’ -nya 

Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan dapat diperoleh dengan membagi: (Produksi 

/ MSY) yang biasa dinyatakan dalam persen (%). 
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Perhitungan MSY berdasarkan Biomassa dan Tingkat Mortalitas 

Nilai MSY juga dapat dihitung dengan menggunakan nilai Biomassa dan Kematian 

total dari populasi, dimana dapat di kalkulasikan dengan persamaan: 

MSY = 50% x Z x B …………………………………………………(11) 

Dimana : Z = Mortalitas total, dan B = Biomassa  

Jumlah Tangkapan Boleh dimanfaatkan (JTB) dapat di hitung dengan asumsi 80 

persen dari nilai MSY atau 80% * MSY.  

 

D.2. Fungsi Pertumbuhan dan Parameter Mortalitas dengan Fisat II  

Untuk menghitung nilai Pertumbuhan dan Mortalitas populasi ikan 

menggunakan bantuan softwere Fisat II diperlukan data: 

1. Panjang dari masing-masing jenis ikan target secara series. 

2. Data nilai suhu / temperatur perairan pada lokasi pengambilan sampel 

3. Data kematangan gonad spesies target 

Fungsi pertumbuhan mengikuti persamaan dari Von Bertalanffy (VBGF) dengan 

menggunakan rumus:  

Lt = L∞ (1 – exp ( - k (t-tₒ)) ..................................................................(12) 

Dimana Lt merupakan perkiraan panjang pada waktu ke-t. L∞ adalah panjang 

infinitive/ asymtotic, K adalah faktor kondisi  atau koefisien pertumbuhan dan tₒ 

adalah umur hipotesis dimana panjang sama dengan 0 (Biasanya negatif) (Haddon, 

2011).  Dimana nilai tₒ dapat diestimasi menggunakan persamaan empiric dari 

(Pauly, 1983): 

Log10(-to) = -0,3922 – 0,275 log10 L∞ - 1,038 log10K ............................(13) 

Tingkat Kematian (Mortality rate) 

Kematian alami atau natural mortality rate (M) dihitung dengan fumus 

Pauly’s (Pauly, 1983):  

Log10 (M) = -0,006 – 0,279 log10 (K)+ 0,6434 log10 (T) ........................(14) 
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Dimana L∞ dan K adalah parameter VBGF dan T adalah rata-rata temperatur 

perairan dalam derajad celsius. Kematian total diperoleh dengan mengkonversi 

kurva metode analisis penangkapan (Pauly, 1983). Nilai exploitasi (E) dihitung 

berdasarkan rumusan E = F/Z, dimana nilai F adalah Kematian akibat penangkapan 

yang diperoleh dari persamaan F = Z – M.  

E. Produksi Hasil Tangkapan  

a. Yaitu penentuan produksi ikan dari hasil tangkapan berbagai alat tangkap yang 

dilakukan oleh nelayan enumerator. Dipilih beberapa orang enumerator dari 

nelayan dengan satu atau lebih alat tangkap. Data yang dikumpulkan dari 

enumerator adalah: 

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

b. Alat tangkap yang digunakan dan berapa unit alat yang digunakan. 

c. Jenis ikan yang diperoleh dan berapa jumlahnya 

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

b. Data sekunder dinas dan data-data penangkapan ikan lain yang bersesuaian. 

Data yang dibutuhkan adalah data dinas berupa produksi ikan 5 – 10 tahun 

kebelakang, berdasarkan lokasi, alat tangkap dan jenis ikan yang ditangkap. 

Jenis ikan yang dipasarkan guna melihat trend produksi ikan yang dihasilkan 

dalam satu daerah.   

F. Kebutuhan data lain 

a. Data tinggi muka air baik diwilayah perairan  

b. Data curah hujan yang dapat diperoleh dari kantor BMKG setempat. 

c. Data panjang berat ikan dominan yang ada, sebagai contoh digunakan ikan 

gastor (Channa striata) di wilayah DAS Sesayap, sebagai ikan dominan yang 

tertangkap.  

d. Data biologi ikan yaitu kematangan gonad, nisbah kelamin pada setiap waktu 

sampling. 
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IV.  HASIL DANPEMBAHASAN 

4.1. Pendugaan Stok Berdasarkan Hidroakustik 

Kepadatan stok ikan di Sungai Sesayap ditentukan dengan alat echo sounder 

BIOSONIC DT-X yang ditempatkan di atas kapal dengan penempatan transducer 

bim terbagi (split beam echosounder) 200 KHz pada sisi kiri luar kapal 3 GT dengan 

sistem side mounted. Penelitian yang dilaksanakan di Perairan Sungai Sesayap, 

Tantaidung pada bulan Mei 2021 dilaksanakan dengan jalur survey berbentuk 

zigzag dan lurus dengan total panjang sungai yang diobservasi mencapai 179 km 

menggunakan hidroakustik (Gambar 4). 

 
Gambar 4. Panjang dan nilai biomassa ikan sepanjang daerah observasi Sungai 

Sesayap. 
 
 

  
Gambar 5. Nilai biomassa hasil trakcing di Sungai Sesayap. 



 LAPORAN TEKNIS PENELITIAN TAHUN 2021 
KAJIAN STOK DAN POTENSI SUMBERDAYA IKAN  
SUNGAI SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG WPP-PD 437 

 
 

20 
 

Gambar 5. Memperlihatkan nilai dari hasil perhitungan nilai biomassa ikan di 

perairan Sungai Sesayap didapatkan nilai biomassa tertinggi pada ESDU 80.000-

81.000 dengan nilai 786,4 Kg/Ha sedangkan nilai biomassa terendah pada ESDU 

119.000-120.000 dengan nilai 66,5 Kg/Ha. Nilai rata-rata biomassa sebesar 232, 2 

Kg/Ha.  

Sungai Sesayap sendiri memiliki peta batimetri yang beragam untuk tipe 

kedalamannya. Nilai terdalam yaitu > 40 meter, sedangkan nilai terdangkal tercatat 

kurang dari 3 meter (Gambar 6.). Sebaran akan kedalaman ini bervariasi tergantung 

wilayah palung, pertemuan dengan anak sungai atau dengan wilayah pantai di tepi 

sungai. Nilai kedangkalan cenderung meningkat pada daerah hilir, dengan 

kedalaman kurang dari 2 meter, akibat adanya sedimentasi yang besar yang 

membentuk pulau dangkal pada pinggiran dan sisi tengah sungai. Kondisi ini dapat 

diakibatkan berbagai hal, seperti erosi yang berlebihan yang selalu menyapu 

kembali sedimentasi pada bagian hilir dan tidak mencapai wilayah muara. 

 

Gambar 6. Profil kedalaman rata-rata secara horizontal Sungai Sesayap. 

 

4.2. Pendugaan Stok Berdasarkan Swab dan Percobaan Tagging 

 
Pendugaan nilai standing juga dapat dilakukan melalui metode pendugaan 

secara sampling berupa swapt area dan disertai tagging eksperimen. Perhitungan 

nilai standing stok dilakukan dengan eksperimen penangkapan berdasarkan luasan 

yang disurvey yaitu dengan metode eksperimen mark and recapture (penandaan dan 
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pelepasan kembali). Untuk metode ini dipilih dua lokasi potensial yaitu bagian 

sungai Sebidai yaitu berlokasi di Kecamatan Sesayap, dan Sungai Seludau pada 

Kecamatan Sesayap hilir.  

Sampling di daerah Sungai Seludau dan Sungai Sebiday dilakukan pada 

kisaran area masing masing seluas 60 m2, dan 144 m2, dengan menggunakan jaring/ 

waring bermata jaring rapat melingkari pinggir wilayah perairan. M merupakan 

sampel yang diperoleh untuk di tagging dan dilepaskan kembali. R merupakan 

jumlah ikan bertanda yang tertangkap kembali setelah dilepaskan, sedangkan S 

adalah total sampel yang diperoleh (baik bertanda dan tidak bertanda). Hasil 

obeservasi diperoleh kepadatan stock ikan pada wilayah sungai Seludau didapat 

94,8 kg/ha, sedangkan pada wilayah Sungai Sebiday didapat 33,03 kg/ha (Tabel 6.) 

(Gambar 7.).  

 

Gambar 7. Lokasi percobaan tagging dan swapt area. 

Tabel 6. Nilai kepadatan stock metode mark and recapture. 

Parameter Sungai Seludau 
(03.34.477 N ;117.00.258E) 

Sungai Sebiday 
(03.35.342 N ;116.55.615E) 

M 49 37 
R 23 21 
S 89 90 
N 189,6 158,6 

Kepadatan (kg/ha ) 94,8 33,03 
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Kepadatan stok Sungai Seludau menunjukan nilai yang tinggi dibandingkan 

dengan wilayah sungai Sebiday. Hal ini dapat di akibatkan karena wilayah Sungai 

Seludau yang cenderung lebih tertutup, memeiliki banyak wilayah yang tidak 

mudah dijangkau dan dekat dengan muara sungai. Sedangkan wilayah sebiday 

cenderung teruka dan digunakan sebagai jalur transportasi. Secara keseluruhan hal 

ini membuktikan beberapa anak sungai Sesayap seperti Sungai Seludau dan Sungai 

Sebiday memiliki potensi perikanan tangkap yang baik untuk dapat dimanfaatkan 

kedepannya.    

4.3. Potensi Produksi pada DAS Sesayap Leger-Huet’s dan Klorofil Method 

Pengukuran potensi produksi yaitu guna dapat mengukur kemampuan suatu 

badan perairan untuk dapat memproduksi ikan. Kemampuan ini dipengaruhi oleh 

beberapa hal diantaranya adalah organisme bentic, perifiton, dan juga planktonik 

(klorofil). Beberapa parameter tersebut dapat merepresentasikan kebedaraan 

sumberdaya makanan utama dalam rantai makanan iktiofauna. Dalam riset ini 

dilakukan pendugaan melalui dua pendekatan berbeda yaitu dengan pendekatan 

bentic dan perifiton yaitu metode Leger-Huet’s, dan pendekatan fitoplankton 

(klorofil). Pendekatan menggunakan metode pengukuran biomassa benthos dan 

klorofil dilakukan pada Sembilan titik sampling.  

Analisa potensi produksi juga dilakukan menggunakan pendekatan korofil 

atau fitoplankton, adalah penilaian potensi perairan berdasarkan kepadatan 

biomassa fitoplankton yang dicerminkan pada konsentrasi klorofil yang terlarut 

dalam perairan. Analisa telah dilakukan pada sembilan titik sampling (Tabel 7. ). 

Hasil analisis juga menggambarkan nilai potensi perairan wilayah rawa lebih tinggi 

dibandingkan wilayah Sungai. Nilai potensi perairan berdasarkan konsentrasi 

klorofil tercatat lebih kecil dibandingkan nilai potensi berdasarkan biomassa 

organisme benthos.  
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Tabel 7. Nilai potensi produksi berdasarkan pengukuran klorofil-a. 

Stasiun Moreau & DeSilva 
(kg/Ha/Th) 

Alamazan & Boyd 
(kg/Ha/Th) 

ST1 Seputuk 53,83 61,19 
ST2 Sungai Kapuak 55,64 58,34 
ST3 Sungai Sedulu 57,71 64,02 
ST4 Pelabuhan Tanatidung 52,05 50,84 
ST5 Pulau Tembalang 48,47 42,63 
ST6 Seputih 61,29 72,69 
ST7 Sepala Dalung 51,77 49,99 
ST8 Bebatu 47,31 39,49 
ST9 Buong Baru 0,00 0,00 

 

4.4. Kualitas Perairan 

Kualitas perairan erat dalam hubungannya dengan keberadaan dan 

kelangsungan sumberdaya ikan. Selain perairan itu sendiri merupakan habitat 

tempat hidup ikan, perairan juga merupakan sumber pokok dari kebutuahan 

masyarakat didaratan untuk suplai kebutuhan sehari-hari. Perairan daratan sendiri 

memiliki kerentanan yang besar yaitu akibat adanya pengaruh faktor antro-pogenic 

atau pengaruh dari aktivitas manusia yaitu berupa, kegiatan pertanian (agriculture), 

perikanan, industri, pertambangan, transportasi dan rekreasi. Perubahan kondisi 

perairan sebagai akibat adanya faktor perubahan demografi masyarakat sangatlah 

nyata, dimana kondisi ini menjadikan tekanan pada badan perairan dalam 

produktivitasnya untuk memproduksi ikan.  

Berbagai faktor dapat menjadi parameter atau indikator suatu kesehatan 

lingkungan perairan dengan menganalisa sifat dan karakteristik perairan melalui 

beberapa parameter kualitas perairan. Dalam riset ini pengkajian kondisi perairan 

DAS Sesayap dilakukan beberapa titik sampling di Sungai Sesayap. Diharapkan 

hasil analisa dan karakteristik habitat perairan DAS Sesayap dapat memeberikan 

situasi terkini guna pengelolaan lebih lanjut.  

a. Oksigen  

Oksigen merupakan unsur gas yang sangat esensial dibutuhkan untuk semua 

makhluk hidup dari tingkat organisme sel tunggal atau sederhana hingga organisme 

tingkat tinggi sebagai bahan metabolisme, meskipun beberapa mikroorganisme ada 
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yang bersifat anaerobic yang tidak membutuhkan kehadiran oksigen dalam 

metabolismenya. Oksigen diperairan diperoleh dari dua proses yaitu intrusi 

(pengikatan) oksigen diudara oleh permukaan air yanag begerak dan mengikat 

oksigen bebas, dan juga oksigen hasil dari proses fotosintesis organisme dan 

mikroorganisme ber klorofil. Keberadaan oksigen dalam perairan juga sangat 

penting guna material pendegradasi bahan cemaran atau toksik baik secara 

langsung dengan mengurai bahan radikal bebas atau secara tidak langsung dengan 

dimanfaatkan oleh organisme dalam penguraian. Dalam PP no 82 tahun 2001, 

mengenai baku mutu kualitas perairan. Keberdaan oksigen dilingkungan disarankan 

tidak kurang dari 3 mg/l untuk kepentingan perikanan dan > 6 mg/l, untuk 

kebutuhan air konsumsi. Hasil analisa oksigen secara insitu pada lokasi sampling 

di sajikan pada Gambar 8.  

 
Gambar 8. Konsentrasi oksigen di perairan Sungai Sesayap.  

Hasil analisa menunjukan bahwa oksigen di DAS Sesayap masih diatas nilai 

ambang batas (3 mg/L) dan masih layak untuk kegiatan perikanan hingga diolah 

untuk kegiatan konsumsi. Hal ini menunjukan bahwa oksigen di perairan masih 

cukup mendukung keberlangsungan suatu ekosistem perikanan, dan juga 

menetralisir limbah toksik organik yang masuk ke dalam badan perairan.  

 

b. TDS (Total Dissolved Solid) dan DHL (Daya Hantar Listrik) 

TDS adalah salah satu paramter fisik dimana paramter ini merupakan jumlah 

padatan terlarut dalam air yang tidak tersaring pada kertas saring 0,45 µm. Dalam 

pemanfaatan sumberdaya air sebagai bahan baku olahan, dan konsumsi masyarakat 
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nilai TDS perlu diperhatikan karena merupakan indikator awal kebersihan  dan 

kualitas air. Adanya nilai TDS yang tinggi memungkinkan air menjadi sarana 

berkembangnya organisme toksik dan berbahaya seperti halnya bakteri. DHL atau 

dalam sebutan lain Conductivity, terbentuk oleh adanya kandungan mineral yang 

terlarut bersama partikel-partikel padatan dalam air. Mineral mineral ini memiliki 

kemampuan mentransfer sejumlah ion sehingga memiliki dan meningkatkan nilai 

daya hantar listrik pada air murni. Mineral ini diperoleh dari besarnya sedimen atau 

partikel tanah yang terlarut dalam badan air. Nilai pengukuran TDS dan DHL pada 

lokasi penelitian Sungai Sesayap digambarkan pada Tabel 8. berikut ini.  

Tabel 8. Nilai TDS dan DHL di Perairan Sungai Sesayap, Tana tidung 

Stasiun 
TDS DHL 

Trip 1 Trip 2 Trip 1 Trip 2 
ST 1 Seputuk 50 47 68,5 63,8 
ST2 Sungai Kapuak 30 33 64,4 36,4 
ST 3 Sungai Sedulu 40 41 74,1 36,6 
ST 4 Pelabuhan Tanatidung 40 39 83 39,6 
ST 5 Pulau Tembalang 40 36,2 69,4 28,8 
ST 6 Seputih 2.600 3.637 69,4 35,7 
ST 7 Sepala Dalung 3.600 2.342 77,4 34,6 
ST 8 Bebatu 3.700 17.885 53,2 - 
ST 9 Buong Baru 90 40 69,1 - 

 

Nilai TDS tercatat lebih tinggi pada stasiun mendekati wilayah mura (Seputih, 

Sepala Dalung, dan Bebatu). Hal ini dipengaruhi oleh adanya intrusi air salin dari 

muara sungai.  

  

c. Suhu Perairan 

Suhu perairan adalah suatu gambaran besarnya energi yang diserap oleh badan 

air untuk menjaga kondisinya sehingga tetap dapat melakukan proses biologi dan 

metabolisme perairan. Suhu perairan sangat penting dalam menentukan 

keberlangsungan reaksi dalam perairan yang terjadi sepanjang waktu. Nilai suhu 

perairan DAS Sesayap disajikan pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Nilai suhu perairan di DAS Sesayap. 

Nilai suhu perairan cenderung peningkatan. Hal ini dapat dikarenakan bahwa 

partikel tak terlarut yang sudah terkoagulasi garam-garam salinitas sehingga 

meningkatkan kecerahan dan sejumlah panas yang diperoleh juga semakin besar.  

d. Kesadahan (Hardness) dan Alkalinitas  

Parameter kimia perairan yang menunjukan nilai buffering atau air sebagai 

suatu material penyangga ke stabilan kondisi perairan akibat adanya polutan yang 

masuk ke dalam perairan adalah nilai Kesadahan (hardness) dan Alkalinitas. 

Kesadahan dan alkalinitas dibentuk oleh adanya mineral alkali tanah yang 

menjadikan perairan lebih basa, sehingga menjadi penyangga akan adanya zat asam 

(toksik) yang masuk ke dalam badan air. Nilai analisa kesadahan dan alkalinitas 

disajikan pada Gambar 10.  

 
Gambar 10. Nilai konsentrasi hardness dan alkalinitas di DAS Sesayap.  
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Hasil pengukuran menunjukan nilai alkalinitas secara keseluruhan memiliki 

pola yang stabil, hanya pada stasiun 8 nilai alkalinitas menurun. Sedangkan nilai 

pada lokasi lain cenderung stabil. Sedangkan pada parameter hardness nilai 

tertinggi pada wilayah kampung muara (Stasiun 6 – 8).  Nilai hardness dan 

alkalinitas yang tinggi diakibatkan masih baiknya vegetasi, lingkungan sekitar 

badan sungai yang baik dan jauh dari buangan polutan, sehingga menjadikan  badan 

perairan masih belum jenuh menerima zat polutan dari luar.  

e. TSS (Total Suspended Solid) 

TSS merupakan besarnya sedimen tersuspend atau terbawa yang tidak dapat 

melewati penyaringan pada kertas saring 0,45 µm. Nilai TSS erat kaitanya dengan 

perkiraan terjadinya akumulasi material padatan yang terkikis dari suatu wilayah 

batuan atau lapisan tanah. Nilai TSS juga dapat digunakan untuk perkiraan potensi 

pendangkalan atau sedimentasi pada wilayah tertentu seperti danau dan waduk. 

Hasil analisis paramter TSS pada sungai Sesayap ditampilkan pada Gambar 11. 

sebagai berikut.  

 
Gambar 11. Nilai TSS (Total Suspended Solid) di Sungai Sesayap 

Nilai TSS pada stasiun Sungai Kapuak (ST 2) tercatat lebih rendah. Berbeda 

halnya dengan wilayah sungai tentu material terlarut cukup besar seiring dengan 

pergerakan air dari hulu ke hilir. Pergerakan masa air mengakibatkan pengikisan 

batuan dan tanah yang meningkatkan jumlah partikel tertangkap air. 
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f. Klorofil – a 

Kolorif – a merupakan parameter penentu kesuburan suatu badan perairan. 

Keberadaan klorofil – a erat hubungannya dengan nilai densitas atau kelimpahan 

oraganisme fitoplankton. Fitoplankton sebagai organisme level pertama memiliki 

kemampuan untuk memproduksi energi sendiri melalui metabolisme secara aerob. 

Salah satu kemampuan organisme fitoplankton untuk melakukan metabolisme 

tersebut karena memiliki sel klorofil sebagai pusat pembakaran energinya. 

Konsentrasi klorofil pada perairan di Sungai Sesayap digambarkan pada Gambar 

12 sebagai berikut (Gambar 12).  

 
Gambar 12. Konsentrasi Klorofil – a pada Sungai Sesayap. 

Nilai konsentrasi klorofil – a di Sungai Sesayap tercatat tertinggi terdapat 

pada wilayah stasiun seputih (stasiun 6), yaitu wilayah dekat pemukiman. Hal ini 

dapat dikarenakan didalam badan airnya terdapat banyak sekali tanaman yang 

terendam, ditambah dengan penetrasi sinar matahari yang tinggi sehingga 

organisme fitoplankton dapat tumbuh baik di perairan ini, meski tidak 

menyebabkan fenomena blooming alga yang biasa terjadi pada perairan tertutup.  

 

g. Nitrogen dalam Perairan  

Nitrogen merupakan gas terbanyak di muka bumi disusul oleh oksigen. 

Nitrogen dalam perairan memiliki sumber yaitu berasal dari udara bebas yang 

diikat oleh pergerakan air dan juga hasil dari penguraian materail organik oleh 

bakteri nitrozobakter. Nitrogen menjadi material yang paling menentukan dalam 

kajian potensi perairan, sebagai daya dukung dalam memproduksi sejumlah ikan 
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di dalam lingkungan perairan. Nitogen sendiri dalam perairan terbagi kedalam 

beberapa bentuk yaitu amoniak bebas, nitrit, dan nitrat. Dimana nitrit merupakan 

bentuk dari nitrogen yang bersifat toksik tinggi, oleh karenanya nitrit hanya 

terkonsentrasi kecil dibandingkan lainnya. Nitrat merupakan bentuk nitrogen 

yang sangat menentukan dari produktifitas perairan, dimana apabila 

keberadaanya melampaui ambang batas, akan menjadikan kondisi blooming dari 

spesies alga dan juga fitoplankton. Amoniak sendiri merupakan gas awal yang 

merupakan hasil dekomposisi bahan organik dalam air oleh sejumlah bakteri. 

Gambaran konsentrasi nitrogen dalam perairan disajikan pada Gambar 13. 

 
Gambar 13. Konsentrasi amoniak, nitrit dan nitrat dalam perairan DAS Sesayap. 

Hasil analisa menunjukan nilai yang bervariasi pada setiap lokasi sampling. 

Konsentrasi nitrat tercatat tinggi dibandingkan ke dua bentuk molekul gas nitrogen, 

dimana hal ini menunjukan perairan DAS Sesayap relatif subur. Nilai nitrat di 

perairan relatif rendah dibawah ambang batas dimana nilai yang dipersyaratkan 

dalam PP No 82 Tahun 2001 yaitu maksimal nitrat sebesar 10 – 20 mg/l. Nilai rata 

rata nitrit masih dibawah ambang batas dimana nilai maksimal yang terukur dalam 

perairan yaitu mencapai 0,022 mg/l dengan ambang maksimal yaitu 0,06 mg/l (PP 

No 82 Tahun 2001). Untuk amoniak nilai juga rata rata masih dibawah ambang 

batas yang ditentukan yaitu 0,5 mg/l kecuali pada stasiun 8 yang mencapai 0,885 

mg/l. Dalam kerangka perikanan, nilai amoniak tidaklah berbahaya akarena 

sifatnya yang mudah teroksidasi menjadi nitrit dan nitrat pada udara bebas.  
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h. Phospat dalam perairan 

Material mikro lain yang ada dalam perairan dan memiliki peranan esensial 

dalam siklus kehidupan biota perairan adalah keberadaan Phospat yang terlarut dan 

terikat (total phospat). Phospat sendiri banyak diperoleh dari proses pengikisan 

batuan, sedimen yang terbawa dari bagian hulu, dan juga faktor antropogenik 

manusia seperti sisa buangan limbah rumah tangga. Phospat dimanfaatkan oleh 

organisme fitoplankton dan algae, sebagai salah satu zat hara seperti halnya 

nitrogen. Phospat dalam kondisi terlarut dalam air disebut dengan phospat bebas 

atau ortho pospat dan yang terikat pada sedimen yang mengendap, melayang atau 

tersuspensi adalah phospat terikat. Analisa phospat penting sebagai parameter 

kesuburan juga dapat digunakan untuk analisa cemaran limbah domestik 

masyarakat. Hasil analisa dari phospat sepanjan DAS Sesayap di sajikan melalui 

Gambar 14.  

 

Gambar 14. Konsentrasi ortho-phospat dan total phospat di DAS Sesayap. 

Nilai ambang batas yang dipersayaratkan dalam PP no 82 Tahun 2001 untuk total 

phospat adalah 1 mg/l untuk kepentingan perikanan. Sedangkan pada orthopospat 

tidak dipersyaratkan nilai tertentu. Hasil analisa tidak terdapat lokasi yang memiliki 

nilai total phospat diatas ambang batas yang dipersyaratkan. Akan tetapi untuk 

pemanfaatan konsumsi rumah tangga, perlu dilakukan treatment lanjutan karena 

nilai yg dipersyaratkat mencapai 0,2 mg/l. 
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i. Kandungan Logam Berat  

Timbal/ Timah hitam (Pb) pada perairan ditemukan dalam bentuk terlarut dan 

tersuspensi. Kelarutan timbale cukup rendah sehingga kadar timbal dalam air relatif 

sedikit. Kadar dan toksisitas timbale dipengaruhi oleh kesadahan, pH, alkalinitas 

dan kadar oksigen. Sumber alami timbale adalah galena (PbS), galesite (PbSO4), 

dan cerrusite (PbCO3) (Novotny & Olem, 1994). Ferrum (Fe) merupakan logam 

yang biasa didapatkan dari hasil aktivitas industri, transportasi, dan sisa bahan bakar 

yang masuk dalam perairan. Besi terlarut dalam air berupa kation ferro (Fe2+) atau 

kation Ferri (Fe3+). Bentuk ini tergantung dengan kondisi pH dan oksigen terlarut 

dalam perairan. Besi terlarut dalam bentuk senyaea tersuspensi, sebagai butiran 

koloida seperti Fe(OH)3, FeO, Fe2O3 dan lainnya (Ronquillo, 2009).   

Dalam riset ini dilakukan analisis logam berat terhadap sampel air dan tanah. Hasil 

analisa ditampilkan dalam Tabel 9. dan Tabel 10. 

Tabel 9. Analisa Timbal (Pb) dan Ferrum (Fe) pada sampel air di Sungai Sesayap. 

Air Nama Lokasi Satuan  Hasil Analisa 
Timbal (Pb) Metode Uji 

ST1 Seputuk mg/l <0,0628 SNI 6898.8:2009 Pb (AAS) 
ST2 Sungai Kapuak mg/l <0,0628 SNI 6898.8:2009 Pb (AAS) 
ST3 Sungai Sedulu mg/l <0,0628 SNI 6898.8:2009 Pb (AAS) 
ST4 Pelabuhan Tanatidung mg/l <0,0628 SNI 6898.8:2009 Pb (AAS) 
ST5 Pulau Tembalang mg/l <0,0628 SNI 6898.8:2009 Pb (AAS) 
ST6 Seputih mg/l <0,0628 SNI 6898.8:2009 Pb (AAS) 
ST7 Sepala Dalung mg/l <0,0628 SNI 6898.8:2009 Pb (AAS) 
ST8 Bebatu mg/l <0,0628 SNI 6898.8:2009 Pb (AAS) 
ST9 Buong Baru mg/l <0,0628 SNI 6898.8:2009 Pb (AAS) 

Air Nama Lokasi Satuan Hasil Analisa 
Ferrum (Fe) Metode Uji 

ST1 Seputuk mg/l 2,91 SNI 6989.4:2009 Fe (AAS) 
ST2 Sungai Kapuak mg/l 1,01 SNI 6989.4:2009 Fe (AAS) 
ST3 Sungai Sedulu mg/l 1,74 SNI 6989.4:2009 Fe (AAS) 
ST4 Pelabuhan Tanatidung mg/l 1,81 SNI 6989.4:2009 Fe (AAS) 
ST5 Pulau Tembalang mg/l 3,19 SNI 6989.4:2009 Fe (AAS) 
ST6 Seputih mg/l 15,15 SNI 6989.4:2009 Fe (AAS) 
ST7 Sepala Dalung mg/l 2,92 SNI 6989.4:2009 Fe (AAS) 
ST8 Bebatu mg/l 3,5 SNI 6989.4:2009 Fe (AAS) 
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ST9 Buong Baru mg/l 2,15 SNI 6989.4:2009 Fe (AAS) 
*Analisa dilakukan di labortorium pengujian MIPA Universitas Sriwijaya 

Menurut baku mutu yang dipersyaratkan konsentrasi timbal pada 

perairan adalah 0,03 ppm, akan tetapi dalam beberapa referensi menyebutkan 

konsentrasi maksimum timbal dalam air tawar adalah sekitar 0,05 ppm. Hasil 

dari analisis menunjukan nilai < 0,0628 mg/kg, yaitu limit deteksi alat analisa 

yang digunakan. Hasil analisa pada sebagian wilayah terutama daerah Sungai 

mencerminkan nilai yang tinngi diatas ambang batas yang dipersyaratkan. Hal 

ini menunjukan nilai konsentrasi timbal dalam perairan sepanjang Sungai 

Sesayap telah terpapar logam timbal. Sedangkan dalam PP No.82 Tahun 2001 

untuk baku mutu besi adalah sebesar < 5 mg/L. Nilai yg diperoleh dalam analisa 

menunjukan bahwa konsentrasi besi terdapat stasiun ke 6 daerah Seputih 

memiliki nilai kandungan logam Fe yang melebihi ambang batas. Jika dilihat 

pada hasil yang lain nilai Fe pada stasiun lain memang tercatat lebih tinggi 

dibandingkan kadar normal perairan yaitu 0,3 mg/l. Hal ini menunjukan bahwa 

tingkat pencemaran dari Besi (Fe) di Sungai Sesayap sudah cukup tinggi. 

Cemaran yang tinggi dapat diakibatkan dari buangan limbah pertambangan pada 

bagian hulu (Kab. Malinau), sisa buangan minyak, dan akibat transoportasi 

perairan yang intensitasnya tinggi.  

Analisa pada sampel sedimen dilakukan dengan tujuan melihat seberapa 

konsentrasi dari logam berat yang ada dalam badan sungai dan mengendap 

dalam dasar perairan. Hasil analisa menujukan bahwa konsentrasi Timbal pada 

sedimen cukup tinggi pada stasiun setiap stasiun. Batas normal yang diizinkan 

untuk timbal dalam tanah adalah berkisar 10 ppm. Hasil analisa menunjukan 

nilai yang cukup besar dan cenderung melampaui ambang batas. Hal ini 

menunjukan terdapat akumulasi aktivitas antropogenik dimana Timbal dapat 

berasal dari sumber bungan bahan bakar, pertambangan, dan perkebunan pada 

daerah sekitar badan sungai. Logam tersebut terakumulasi dalam waktu yang 

lama. Sedangkan untuk nilai besi dalam sedimen memiliki nilai yang sangat 

tinggi dan melebihi nilai ambang batas yang dipersyaratkan sesuai standart 

quality guideline values for metals and associated level of concern to be used in 
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doing of assessments of sediment quality yaitu dengan nilai 20,00 mg/Kg . Nilai 

ini menunjukan cemaran yang berat yang dapat membahayakan jika 

terakumulasi akibat konsumsi yang belebihan. 

Tabel 10. Analisa Timbal (Pb) dan Ferrum (Fe) pada sampel sedimen di Sungai 
Sesayap. 

Sedimen Nama Lokasi Satuan  Hasil Analisa 
Timbal (Pb) Metode Uji 

ST1 Seputuk mg/kg 15,92 AAS-Flame 
ST2 Sungai Kapuak mg/kg 12,86 AAS-Flame 
ST3 Sungai Sedulu mg/kg 12,87 AAS-Flame 
ST4 Pelabuhan Tanatidung mg/kg 106,52 AAS-Flame 
ST5 Pulau Tembalang mg/kg 16,21 AAS-Flame 
ST6 Seputih mg/kg 15,97 AAS-Flame 
ST7 Sepala Dalung mg/kg 22,16 AAS-Flame 
ST8 Bebatu mg/kg 7,81 AAS-Flame 
ST9 Buong Baru mg/kg 9,83 AAS-Flame 

Sedimen Nama Lokasi Satuan Hasil Analisa 
Besi (Fe) Metode Uji 

ST1 Seputuk mg/kg 19.536,94 AAS-Flame 
ST2 Sungai Kapuak mg/kg 15.584,77 AAS-Flame 
ST3 Sungai Sedulu mg/kg 14.130,99 AAS-Flame 
ST4 Pelabuhan Tanatidung mg/kg 27.286,71 AAS-Flame 
ST5 Pulau Tembalang mg/kg 21.463,76 AAS-Flame 
ST6 Seputih mg/kg 17.974,03 AAS-Flame 
ST7 Sepala Dalung mg/kg 31.800,32 AAS-Flame 
ST8 Bebatu mg/kg 16.032,73 AAS-Flame 
ST9 Buong Baru mg/kg 19.067,11 AAS-Flame 

*Analisa dilakukan di labortorium pengujian MIPA Universitas Sriwijaya 

 

4.4. Kelimpahan Organisme Planktonik. 

Kehadiran plankton dalam suatu perairan sangat penting karena berperan 

sebagai produsen primer atau dalam mensitesis senyawa organik dari senyawa 

anorganik melalui proses fotosintesis. Untuk keberlangsungan hidup ikan, 

dibutuhkan produsen primer yaitu plankton sebagai sumber pakan utama bagi 

organisme rantai makanan diatasnya baik nekton, zooplankton, dan ikan.  Plankton 

adalah organisme baik tumbuhan maupun hewan yang umumnya berukuran relatif 
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kecil (mikro), hidup melayang layang di air tidak mempunyai daya gerak/ kalaupun 

ada daya gerak relatif lemah sehingga distribusinya sangat dipengaruhi oleh daya 

gerak air, seperti arus dan lainnya (Nybakken, 1992). Dengan mengetahui 

keanekaragaman plankton dalam suatu badan air dapat mengetahui tingkat 

kesuburan suatu perairan.  Struktur komunitas plankton dicirikan oleh indeks-

indeks biologi berupa jumlah individu dan spesies, kelimpahan (K), indeks 

diversitas (H’) dan dominansi (C).  

Dari hasil penelitian plankton di Sungai Sesayap di dapat 31% zooplankton 

yang terdiri lima kelas, yaitu Mastigophora, Euglenophuceae, Monogonta, 

Dinophyceae dan kelas Crustaceae. Fitoplankton yang didapat 69% (Gambar 15), 

terdiri dari dua kelas yaitu Bacillariophyceae dan kelas Chlorophyceae (Gambar 

16). 

  

 
Gambar 15. Presentase organisme planktonik Sungai Sesayap. 

 
Gambar 16. Presentase fitoplankton Sungai Sesayap. 
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Kelas Chlorophyceae yang didapat terdiri dari 8 genus (Closterium, 

Ulotrhrix, Coelastrum, Spirulina dan Scenedesmus). Kelas Bacillariophyceae 

terdiri dari 15 genus yaitu (Cymbella, Fragilaria, Navicula, Synedra, Suriella, 

Stephanoiscus, Pleurosigma, Gomphonema, Cyclotella, Pinnularia, Meridion, 

Diploneis, Triceratium, Aulacoseira, Asterionella).  

Kelimpahan tertinggi fitoplankton Sungai Sesayap ada di stasiun 6 yaitu  

22.700 individu/liter dan terendah ada di stasiun 5 yaitu berkisar 1500 individu/liter 

(Gambar 17). Tingginya kelimpahan fitoplankton (>15000 ind/l) mencirikan 

blooming (peledakan fitoplankton)  dan menunjukan bahwa perairan Sungai 

Sesayap sangat subur (Lander dalam Larasati, 1985).  

 
Gambar 17. Kelimpahan Fitoplankton Sungai Sesayap  (sel/liter) 

  Nilai keanekaragaman (H’) fitoplankton bekisar antara 0,828 – 2,063, hal 

ini menunjukkan bahwa keanekaragaman di semua stasiun tersebut adalah rendah 

(0 <H< 2,3) (Gambar 18). Menurut Odum (1994) nilai indeks Keanekaragaman 

yang tinggi menunjukan lokasi tersebut sangat cocok untuk pertumbuhan plankton 

dan nilai indeks keanekaragaman yang rendah menunjukan lokasi tersebut kurang 

cocok bagi pertumbuhan plankton.  

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000

ST1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 ST 7 ST 8  ST 9

K
el

im
pa

ha
n 

(s
el

/li
te

r)



 LAPORAN TEKNIS PENELITIAN TAHUN 2021 
KAJIAN STOK DAN POTENSI SUMBERDAYA IKAN  
SUNGAI SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG WPP-PD 437 

 
 

36 
 

 

 

Gambar 18. Indeks Keanekaragaman Fitoplankton  Sungai Sesayap. 

 

 Berdasarkan hasil nilai indeks dominansi fitoplankton selama survei yaitu 

berkisar 0,204 – 0,658, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi dominansi 

fitoplankton jenis tertentu di Sungai Sesayap. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa 

di perairan tersebut tidak terjadi tekanan ekologis pada biota yang ada di habitat 

tersebut. 

 
Gambar 19. Indeks Dominansi Fitoplankton  Sungai Sesayap 

Dari hasil penelitian zooplankton yang ditemukan di perairan Sungai 

sesayap didapatkan lima kelas, yaitu Mastigophora dengan dua genus yaitu 

Difflugia dan Euglypha (Gambar 20). Kelas Euglenophuceae dengan tiga genus 

yaitu Phacus, Euglena dan Trachelomonas. Kelas Monogonta dengan dua genus 

Brachionus dan Notholca. Kelas Dinophyceae dengan satu genus yaitu Peridinium. 

Kelas Crustaceae dengan satu genus Nauplius. Adapun prensentase terbanyak ada 

di kelas Mastigophora (77 %), Euglenophuceae (15%), Monogonta (3%) dan 

Dinophyceae (3 %) Crustacea (2%). 
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Gambar 20. Persentase genus zooplankton Sungai Sesayap 

 

Kelimpahan zooplankton Sungai Sesayap berkisar 800 ind/l sampai 6000 

ind/l (Gambar 21). Kelimpahan tertinggi ada di stasiun 9 sedangkan terendah di 

stasiun 9.  

 
Gambar 21. Kelimpahan zooplankton perairan Sungai Sesayap (individu/liter). 

   Nilai keanekaragaman (H’) zooplankton berkisar antara 0,458 – 1,086 hal 

ini menunjukkan bahwa keanekaragaman di semua stasiun tersebut adalah rendah 

(0 <H< 2,3) (Gambar 22). Menurut Odum (1994) nilai indeks Keanekaragaman 

yang tinggi menunjukan lokasi tersebut sangat cocok untuk pertumbuhan plankton 

dan nilai indeks keanekaragaman yang rendah menunjukan lokasi tersebut kurang 

cocok bagi pertumbuhan plankton.       
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Gambar 22. Indeks Keanekaragaman zooplankton 

          

 Nilai indeks Dominansi zooplankton berkisar antara 0,457 – 0,813. Nilai 

terendah ada di stasiun 23. Tingginya nilai indeks dominansi disebabkan kecilnya 

jumlah species dan beberapa individu jumlahnya besar sehingga terjadi dominansi. 

Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistim karena adanya tekanan 

atau gangguan lingkungan.  

 
Gambar 23. Indeks Dominansi zooplankton Sungai Sesayap. 

 

4.5.    Produksi Perikanan 

Produksi perikanan digambarkan dengan melakukan monitoring, dan 

pengamatan terhadap aktivitas penangkapan nelayan setempat menggunakan 

berbagai alat tangkap pada setiap harinya. Dalam hal ini peneliti tidak 

dimungkinkan mengamati setiap hari aktivitas tangkap dari nelayan yang beragam 

cara dan kegiatannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan analisa ini dipilihlah 

beberapa orang nelayan dari beberapa lokasi sampling yang dianggap 
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representative mewakili kegiatan tangkap masyarakat dalam kurun waktu tertentu. 

Hasil yang diharapkan dari point ini adalah tergambar jenis alat tangka apa saja 

yang digunakan, nilai produksi setiap alat tangkap, dan jenis ikan hasil 

tangkapannya.  

Pengambilan sampel dilakukan dengan memberikan blanko catatan kepada 

beberapa nelayan di empat desa yaitu Desa Tidengpale, Desa Sepala, Desa 

Buongbaru, dan Desa Bebatu (Gambar 24.). Keempat lokasi ini mewakili tiap 

badan sungai Sesayap dan tercatat yang kelompok nelanyannya aktif melakukan 

aktivitas tangkapnya. Setiap desa dipilih sekitar 4 – 5 orang nelayan, termasuk 

tenaga untuk memonitor pengukuran biologi ikan. Setiap nelayan diharapkan dapat 

mencatat setiap hari aktivitasnya sehingga tergambar aktivitas global harian dari 

masing masing nelayan pencatat.    

  
Gambar 24. Aktivitas pendataan kegiatan penangkapan nelayan. 

a. Usaha dan Produksi Hasil Tangkap 

Usaha tangkap menggambarkan seberapa besar usaha seorang nelayan 

dalam melakukan penangkapan ikan. Nelayan pada perairan darat cenderung 

berubah ubah pola penangkapannya menyesuaikan kondisi lingkungan, dan target 

yang ingin didapatkannya. Aktivitas nelayan dengan mengganti tiap waktu sesuai 

kebutuhan merupakan usaha untuk mengadaptasi perubahan lingkungan agar 

produksi dapat tetap konsisten tercapai. Adapun di Sungai sesayap teridentifikasi 

sebanyak tujuh jenis alat tangkap yang tercatat digunakan selama penelitian yaitu 

ampas (barrier trap), bubu (pot trap), jala (cashnet), pancing (hook and line), pukat 

(gill net), rawai (line and bait), dan tugu (filtering device trap) (Gambar 25). 

Meskipun dilapangan peneliti masih menemukan beberapa alat tangkap yang tidak 
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tercatatkan digunakan, sepertihalnya bubu ikan besar, dan ambau (penangkap 

udang kecil).   

 
Rawai  

Bubu 

 
Pukat 

 
Tugu 

Gambar 25. Alat tangkap yang digunakan nelayan local Sungai Sesayap.  

Pencatatan aktivitas dan hasil tangkapan dilakukan selama 7 bulan (januari – 

Juli 2021), dimana keseluruhan data di peroleh dari 20 orang responden nelayan. 

Besarnya usaha tangkap nelayan Sungai Sesayap selama 7 bulan digambarkan 

dalam Table 11. Dari keseluruhan alat tangkap, alat tangkap bubu adalah yang 

terbanyak melakukan aktivitas oleh nelayan. Hal ini dikarenakan bubu hampir 

dimiliki oleh setiap orang nelayan, dan setiap nelayan biasa mengoperasikan bubu 

sejumlah 20 – 30 unit sekali berlayar. Dari pola banyaknya penggunaan alat 

tangkap dapat dilihat bahwa jumlah alat tangkap yang beroperasi mencapai 

puncaknya pada Mei dan Juni, hal ini dapat mengindikasikan bahwa aktivitas 

meningkat pada bulan tersebut, yang dapat diartikan puncak musim penangkapan.  

Tabel 11. Nilai usaha tangkap setiap alat tangkap nelayan Sungai Sesayap.  
 

Alat tangkap 
Usaha 

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
Ampas (Barier trap)  2 2 4 8 11 2 
Bubu (Pot trap)   136 108 234 172 15 
Jala (Cash net)  1 19 9 33 49 34 
Pancing (Hook and line)  20 20 42 190 139 87 
Pukat (Gill net) 44 6 18 17 55 146 3 
Rawai (Line and bait) 10 11 3 4 1 21 15 
Tugu (Filtering device)  8 19 29 38 59 45 
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Hasil tangkapan keseluruhan alat tangkap perbulan ditampilkan pada Tabel 

12. Secara total hasil tangkapan, produksi tertinggi diperoleh dari penangkapan 

menggunakan alat tangkap bubu (2.336,1 kg) dan tugu (2.293,9 kg) sepanjang 

waktu pengamatan. Sedangkan nilai produksi tertinggi terjadi pada bulan Mei dan 

Juni. Jika hal ini dikorelasikan dengan jumlah alat tangkap yang beroperasi, maka 

dapat dilihat bahwa puncak musim tangkap ikan di Sungai Sesayap adalah terjadi 

pada bulan Mei dan Juni setiap tahunnya. Kooditas utama yang ditangkap oleh alat 

tangkap bubu adalah udang galah (udang sungai) dan untuk tugu adalah udang 

kecil seperti udang pesayan dan udang putih.   

Tabel 12. Nilai produksi tangkap ikan setiap alat tangkap nelayan Sungai Sesayap.   

Alat tangkap  
Produksi (kg)  

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Total 
Ampas (Barier trap)  23 12,5 24 87,5 92 44 283,2 
Bubu (Pot trap)   414,9 666 520 698 37 2.336,1 
Jala (Cash net)  0,1 44,7 22 172,9 402 498 1.139,3 
Pancing (Hook and line)  8,7 15 24 123,7 67 58 296,1 
Pukat (Gill net) 112 81,6 198 82 250 346 55 1.124,9 
Rawai (Line and bait) 10 6 113 45 3 118 131 425,3 
Tugu (Filtering device)  115 382 455 380,5 638 324 2.293,9 
Total 122 234,4 1.180,1 1.318 1.537,6 2.360,4 1.146,3  

 

Nilai laju tangkap adalah nilai yang dapat menggambarkan efektifitas suatu 

alat tangkap dalam menghasilkan produk atau menangkap ikan. Meskipun nilai 

tersebut tetap berkorelasi penuh terhadap keberadaan ikan target, biomass dari 

populasi dan teknis pemasangan. Nilai fluktuasi laju tangkap setiap alat tangkap 

pada setiap bulan pengamatan ditampilkan pada Tabel 13. Dari hasil analisa dapat 

dilihat bahwa alat tangkap tugu merupakan alat tangkap paling efisien dalam 

melaukan penangkapan. Dalam satu kali operasional, tugu (filtering device) dapat 

memperoleh hasil berkisar 7,2 – 20, 1 kg/ trip. Alat tangkap lain yang tercatat 

cukup besar produksinya adalah alat ampas (barrier trap), dengan produksi 

berkisar 6 – 22 kg/trip. Baik alat tangkap tugu dan ampas merupakan alat tangkap 

jebakan pasif yang hanya memanfaatkan gerakan pasang dan surut air. Melalui 

analisa laju tangkap, pemerintah dapat memperoleh gambaran alat tangka papa saja 
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yang perlu diefisienkan/ ditambah untuk menambah produksi, dan menseleksi alat 

tangkap mana yang perlu dibatasi karena kemampuannya yang dikhawatirkan 

mengganggu struktur populasi sumberdaya ikan dan mengancam kelestarian.  

Tabel 13. Nilai laju tangkap setiap alat tangkap nelayan Sungai Sesayap.  
 

Alat tangkap 
Laju Tangkap (kg/unit usaha) 

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
Ampas (Barier trap)  11,5 6,25 6 10,94 8,38 22 
Bubu (Pot trap)   3,05 6,17 2,22 4,06 2,47 
Jala (Cash net)  0,1 2,35 2,46 5,24 8,2 14,64 
Pancing (Hook and line)  0,44 0,75 0,56 0,65 0,48 0,67 
Pukat (Gill net) 11,2 13,6 11 4,82 4,55 2,37 18,33 
Rawai (Line and bait) 0,23 0,55 37,67 11,33 3 5,6 8,7 
Tugu (Filtering device)  14,38 20,11 15,67 10,01 10,81 7,2 

 

b. Komposisi Hasil Tangkapan  

Komposisi hasil tangkapan menggambarkan jenis dan jumlah keseluruhan 

berbagai jenis komoditas/ spesies yang ada dalam suatu habitat dan tertangkap 

oleh alat tangkap nelayan. Melalui analisa ini, kita dapat memperoleh gambaran 

potensi paling besar dari suatu daerah dan diversitasnya. Hasil tangkapan total 

dari berbagai alat tangkap selama penelitian diperoleh hasil tangkapan dengan 

total mencapai 6.984,4 kg dari tujuh jenis alat tangkap (Gambar 26).  

 

 
Gambar 26. Komposisi hasil tangkapan ikan di Sungai Sesayap. 

Dalam komposisi hasil tangkapan secara total dapat dilihat bahwa udang 

galah (Macrobrachium rosenbergii) merupakan komoditas yang paling dominan 
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tertangkap di Sungai Sesayap dengan prosentase 29,05%. Selain merupakan 

produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi, udang ini juga merupakan udang 

berkualitas ekspor ke negara tetangga. Beberapa alat tangkap dapat menangkap 

udang galah ini seperti halnya bubu, rawai, dan tugu. Selain udang galah, terdapat 

komoditas ikan pari (Himantura sp) dengan persentase 11,6%. Sehingga dapat 

diperoleh gambaran bahwa hasil tangkapan potensial di Sungai Sesayap adalah 

ikan pari. Dengan potensi besar, maka perlu diberikan jalan dan dukungan untuk 

pemanfaatan sumberdaya ikan pari guna kesejahteraan nelayan di Kabupaten Tana 

Tidung.  

Komposisi hasil tangkapan setiap alat tangkap memiliki hasil yang berbeda 

beda, hal ini menunjukan bahwa penggunaan alat tangkap di perairan darat dapat 

berubah sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan ikan target yang ingin 

diperoleh (Gambar 27). Alat tangkap rawai (27a) merupakan alat tangkap pancing 

dasar tanpa batang pengait dan digunakan untuk ikan dasar sebagai target. Hasil 

diperoleh ikan Pari (Himantura sp) tertangkap sebanyak 67,3% karena ikan ini 

memang merupakan ikan perenang di dasar perairan, dan bergerak pada dataran 

berpasir. Alat tangkap pukat (gill net) merupakan jarring yang pada umumnya 

digunakan nelayan sungai dengan mesh size berkisar 2,5 – 7 inch (27b). Alat 

tangkap pukat tidak spesifik jenis atau merupakan alat tangkap multispesies, yang 

akan selektif apabila ukuran mesh sizenya diatur. Hasil penangkapan diperoleh 

komposisi ikan lais (Kryptopterus sp) yang paling dominan tertangkap (25,85%), 

sedangkan ikan lain juga dapat tertangkap dengan prosentase bervariasi.  

Alat tangkap pancing (27c), merupakan alat tangkap yang fungsi dan 

kerjanya seperti halnya rawai (27a), akan tetapi pancing lebih cenderung tidak 

mencapai dasar perairan, dan hanya dioperasikan di pinggir sungai dan pada 

permukaan. Hasil tangkapan dominan adalah ikan otek (Arius sp) sebanyak 

24,05%. Selain otek, ikan golongan catfish lainnya juga tertangkap seperti baung 

(Hemibagrus nemurus) dan patin (Pangasius sp). Alat tangkap jala (27d), 

merupakan alat tangkap jarring tebar yang ditujukan untuk memerangkap ikan 

target pada lokasi yang sempit. Komposisi hasil tangkapan didominasi oleh udang 

galah (Macrobrachium rosenbergii) mencapai 63,99%. Hal ini dikarenakan lokasi 
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tangkap udang galah memang pada wilayah pinggiran dan dangkal. Sehingga 

memudahkan nelayan melakukan penangkapan menggunakan alat tangkap jala.  

 
(a) Rawai 

 
(b) Pukat 

 
(c) Pancing 

 
(d) Jala 

 
(e) Bubu 

 
(f) Ampas 

 
(g) Tugu 

Gambar 27. Komposisi hasil tangkapan setiap alat tangkap di Sungai Sesayap.  
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Alat tangkap bubu, merupakan jenis jebakan bertutup/ injab (27e). Di wilayah 

Sesayap alat tangkap bubu dibuat unik dengan lapisan kulit kayu yang menjadikan 

alat tangkap ini lebih cocok untuk ikan. Bubu memiliki target utama adalah udang 

galah, itulah mengapa prosentasenya cukup signifikan mencapai 93,2%, sedangkan 

hasil tangkapan lain dalam bubu adalah hasil sampingan yang bukan merupakan 

target tangkapan. Alat tangka ampas (27f), merupakan alat tangkap jarring pantai 

yang digunakan saat air mulai naik (pasang tertinggi) dan ditujukan untuk 

menghalagi ikan masuk ke sungai sesaat bergerak karena air surut. Hasil tangkapan 

dominan adalah ikan nila (Oreochromis niloticus). Selain ikan nila produk lain 

juga tertangkap dengan porsi yang hampir merata seperti udang, ikan baung, otek 

dan baung. Alat tangkap dengan nilai produksi paling tinggi adalah tugu (filtering 

device trap). Alat tangkap tugu adalah alat tangkap pasif yang memanfaatkan 

tekanan arus air sehingga bersifat seperti penyaring. Hasil tangkapan utama alat 

tangkap tugu adalah berbagai jenis udang (27g). Berbagai jenis udang kecil seperti 

udang putih, udang ebi, dan pesayan menjadi target tangkapan. Dikarenakan 

komoditas udang inilah yang cenderung bergerak mengikuti arah arus air pada 

dasar perairan.   

c. Biodiversitas Jenis Ikan 

Berbagai jenis ikan tertangkap dengan tujuh jenis alat tangkap. Selain 

menidentifikasi berbagai ikan hasil yang tertangkap. Peneliti juga mengumpulkan 

informasi dari berbagai literatur dan kesempatan guna mengetahui berbagai jenis 

ikan yang tertangkap di Sungai Sesayap. Hasil identifikasi dan pengumpulan 

informasi dari berbagai literatur mengenai jenis ikan di DAS Sesayap ditampilkan 

pada Tabel 14.  

Tabel 14. Identifikasi berbagai jenis ikan yang tertangkap di DAS Sesayap.  

No Nama Lokal Nama ilmiah  Presentase  
1 Baung  Hemibagrus nemurus 1,39 
2 Belanak  Moolgarda seheli 0,73 
3 Belut  Anguilla spp 0,01 
4 Betutu  Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) 0,48 
5 Dukang  Hexanematichthys sagor (Hamilton, 1822) 0,36 
6 Gabus (Jalai)  Channa striata (Bloch, 1793) 0,25 
7 Hiu - 0,46 
8 Ikan Merah Lutjanus campechanus (Poey, 1860) 0,27 
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9 Kakap Lates calcarifer 4,94 
10 Kerapu Epinephelus spp 0,09 
11 Kipar Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) 0,06 
12 Kurau Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804) 0,36 
13 Lais Kryptopterus, spp 6,81 
14 Lele Clarias spp  0,74 
15 Namung (Otek) Arius spp 3,34 
16 Nila Oreochromis niloticus, (Linnaeus, 1758) 1,40 
17 Palau Osteochilus vittatus, (Valenciennes, 1842) 1,58 
18 Pari Hymantura spp 11,63 
19 Patin Pangasius sp 1,04 
20 Salap Barbonymus gonionotus, (Bleeker, 1850) 1,52 
21 Sembilang Euristhmus microceps, (Bleeker 1858) 1,43 
22 Sumpit Toxotes jaculatric, (Shaw 1803) 0,62 
23 Tawi Ompok Hypophtalmus 0,01 
24 Udang Galah Macrobrachium rosenbergii, (De Man, 1879) 29,05 
25 Udang tetunduk Macrobrachium lanchesteri 15,64 
26 Udang Pesayan Paneus merguensis 10,81 
27 Udang Ekspor Litopenaeus vannamei, (Boone, 1931) 4,47 
28 Lais Tabiring* Belodontichthys dinema - 
29 Gulama* Argyrosomus sp - 
30 Manyung* Netuma thalassina - 
31 Puput* Ilisha elongate - 
32 Teri* Stolephorus sp - 
33 Buntal* Tetraodontidae sp - 
34 Kuwee* Caranx ignobilis (Forsskal, 1775) - 
35 Sotong* Sepiida sp - 
36 Nomei* Harpodon nehereus - 
37 Bawal hitam* Colossoma macropomum - 
38 Selangat* Anodontostoma chacunda - 

* diperoleh dari data Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tana Tidung (2018), 
dan Refan (2021). 

 
4.6.    Nilai Mortalitas dan Eksploitasi 

Dinamika populasi ikan digunakan untuk menganalisa seberapa besar tekanan 

akan pada suatu populasi ikan yang ditangkap pada lokasi tertentu. Keberadaan ikan 

sangat dipengaruhi oleh tingkat eksploitasi ikan hasil dari usaha penangkapan. Ikan 

dengan nilai keekonomisan tinggi menjadi sasaran dari kerentanan akan tekanan 

penangkapan tersebut, sehingga mempengaruhi laju mortalitas total (M) dan 

mortalitas alami (Z). Pada penelitian ini dilakukan observasi hasil tangkapan 

dengan menggunakan bantuan enumerator hasil tangkapan, yaitu nelayan pencatat 

ikan hasil tangkapan untuk mengukur panjang dan berat ikan target. Hasil analisa 
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di oleh menggungakan softwere FiSAT II  untuk ditentukan nilai Koefisien 

pertumbuhan (K), Mortalitas total (M), Mortalitas Alami (Z) dan eksploitasi (E). 

Samping dilakukan pada empat jenis ikan yang dominan tertangkap di daerah 

sungai utama dan dua spesies di wilayah kotopanjang. Hasil analisa fisat tersebut 

ditampilkan pada Tabel 15. 

Tabel 15. Analisa FiSAT II Dinamika Populasi Ikan di DAS Sesayap 
Spesies L inf (cm) K M F Z E 

Otek (Arius sp) 44,5 0,37 0,851 0,32 1,17 0,27 

Lais (Kryptopterus sp) 22 0,56 1,356 0,62 1,97 0,31 

Lele (Clarias sp) 28 0,36 0,948 1,75 2,7 0,65 

Salap (Barbonymus gonionotus) 25 0,54 1,28 0,36 1,64 0,22 

U. Galah (Macrobrachium sp) 7,09 0,65 2,055 3,36 5,42 0,62 

  

Hasil analisa menunjukan nilai tingkat eksploitasi dari ikan di Sungai Sesayap 

menunjukan nilai yang relatif menunjukan besarnya ekploitasi sumberdaya ikan 

khusunya bagi ikan yang menjadi target komoditas konsumsi masyarakat seperti 

otek, lais, lele, dan salap. Nilai lebih besar dari 0,5 menunjukan tingkat ekploitasi 

yang berlebih, yaitu dengan adanya penangkapan yang masif, dan tidak 

mengindahkan keberlangsungan sumberdaya ikan itu sendiri. Kegiatan yang 

menunjukan over fishing ini dikarenakan penggunaan alat tangkap yang tidak 

ramah lingkungan seperti halnya alat stroom (electric fishing). Hasil dilapangan 

diperoleh sumberdaya ikan masih cukup banyak dan dapat dieksploitasi/ ditangkap 

lebih banyak, hal ini dimungkinkan karena sumberdaya ikan yang masih kecil/ 

anakan tidak tertangkap diakibatkan nelayan tidak menggunakan alat tangkap 

dengan mesh size yang rapat/kecil. Akan tetapi penggunaan alat tangkap tidak 

ramah lingkungan dapat menghabisi banyak sumberdaya baik yang masuk ukuran 

konsumsi (spesies target) atau tidak karena alat ini tergolong tidak selektif. 

4.7. Penentuan Maximum Sustainable Yield (MSY) 

Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah menampilkan estimasi 

tangkapan lestari aktivitas nelayan dan ketersediaan sumberdaya ikan di Sungai 

Sesayap.  Karena keterbatasan informasi yang diperoleh, estimasi jumlah produksi 
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tahuanan diperoleh berdasarkan jumlah produksi ikan untuk konsumsi untuk jenis 

ikan air tawar Kabupaten Tana Tidung mulai tahun 2014 hingga 2020 yang 

disajikan dalam laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana tidung. Data yang 

diperoleh berupa data series produksi perikanan dan data rumah tangga perikanan 

(RTP), yang akan disandingkan dengan data produksi yang diperoleh dari hasil 

pencatatan nelayan.  Data hasil tangkapan nelayan di tabulasikan dalam waktu, jenis 

alat, jumlah alat dan jumlah hasil tangkapan dalam kg.   

Karena keterbatasan data sekunder yang diperoleh maka dalam hal ini peneliti 

hanya akan menampilkan estimasi perhitungan MSY secara global pada Sungai 

Sesayap. Selain data produksi tahunan, dan data hasil tangkapan sebagai cerminan 

penangkapan pada tahun berjalan (2021). Dalam hal ini nilai usaha tangkap (effort) 

dianggap berkorelasi lurus dengan jumlah Rumah Tangga Perikanan, yaitu dengan 

asumsi bahwa dengan bertambahnya jumlah rumah tangga perikanan maka usaha 

tangkap yang dilakukan akan semakin bertambah. Berikut ini disajikan nilai 

produksi dari setiap alat tankap dan hasil standarisasi terhadap seluruh alat tangkap 

untuk memperoleh gambaran standart laju tangkap berdasarkan alat tangkap yang 

memiliki produksi tertinggi dalam satu lokasi pada Tabel 16. 

Tabel 16. Nilai standarisasi alat tangkap di Sungai Sesayap, Kab. Tana Tidung. 

 Alat 
Tangkap 

Usaha 
(unit) 

Produksi 
(kg) 

Laju 
Tangkap 
(kg/unit) 

Fhising 
Power Index 

(FPI) 
Standarisasi 
alat tangkap 

Ampas 29 283,2 9,8 0,8 24,4 
Bubu 665 2.336,1 3,5 0,3 201,6 
Jala 145 1.139,3 7,9 0,7 98,3 
Pancing 498 296,1 0,6 0,1 25,6 
Pukat 255 1.124,9 4,4 0,4 97,1 
Rawai 99 425,3 4,3 0,4 36,7 
Tugu 198 2.293,9 11,58535 1 198 
 Total  7.898,8   681,8 

 

Diperoleh nilai total dari usaha tangkap nelayan di tahun 2021 adalah 

7.898,8 kg di beberapa desa sepanjang Sungai Sesayap. Nilai akumulasi 

diperoleh dari tujuh jenis alat tangkap yang digunakan nelayan selama 

pendataan aktivitas penangkapan. Laju tangkap menggambarkan efisiensi dari 
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suatu alat tangkap untuk menangkap sejumlah ikan dalam satu kali trip (hari). 

Fishing Power Index (FPI) menggambarkan perbandingan alat tangkap yang 

paling efisien (tugu) terhadap alat tangkap lain yang digunakan. Untuk 

menentukan standart usaha (effort) yang digunakan maka nilai dari standarisasi 

di samakan dengan kemampuan setiap alat tangkap terhadap alat tangkap yang 

paling efisien (Tugu).   

Selanjutnya hasil analisa standarisasi dari alat tangkap yang digunakan 

disandingkan sebagai sejumlah usaha yang digunakan oleh nelayan ada 

produksi perikanan pada tahun sebelumnya. Asumsi ini dapat menggambarkan 

sejumlah usaha yang dilakukan masyarakat nelayan pada kurun waktu 

beberapa tahun kebelakang. Nilai produksi dan nilai usaha penangkapan di 

Sungai Sesayap, Tana tidung (Tabel 17).  

Tabel 17. Produksi dan nilai effort penangkapan Sungai Sesayap. 

Tahun RTP* Produksi (kg)* Usaha (unit standart) Produksi/usaha 
2014 113 262.000 3.852,12 68,01 
2015 126 162.000 4.295,28 37,71 
2016 106 135.600 3.613,49 37,52 
2017 112 225.700 3.818,03 59,11 
2018 89 216.700 3.033,97 71,42 
2019 85 184.700 2.897,61 63,74 
2020 108 190.700 3.681,67 51,79 

(*) Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung. 

Analisa dilanjutkan dengan memplotkan nilai produksi dan effort (sumbu x) 

dan produksi / effort (sumbu y), dalam kurva linear untuk mendapatkan nilai 

intercept (a) dan slope (b) dari nilai tersebut. Ploting kurva linear y = a – bx, 
dengan mencari nilai slope (b) yang lebih besar ≤ 1. Ploting kurva linear yang 

diperoleh ditampilkan pada Gambar 28, berikut ini. 
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Gambar 28.   Ploting kurva linear produksi dan usaha di Sungai Sesayap. 

Nilai dari intercept (a) dan slope (b) digunakan untuk menentukan nilai upaya 

penangkapan yang optimal (F.MSY) dan produksi maksimal yang dapat 

dimanfaatkan secara berkelanjutan (MSY). Nilai maksimum penangkapan lestari 

(MSY) dari Perairan Sungai Sesayap adalah senilai 199.768 kg per tahun, dengan 

sejumlah 3.025 alat tugu sebagai alat standart (F.MSY). Nilai a dan b di plotkan 

dalam persamaan y = ax – bx2 untuk mendapatkan kurva parabola pemanfaatan 

optimal lestari. Nilai y adalah produksi dan x merupakan usaha, set data dapat 

dimasukan nilai contoh usaha yang digunakan secara berturutan. Gambaran 

simulasi kurva MSY ditampilkan dalam Gambar 29.  

 
Gambar 29. Grafik MSY penangkapan di Sungai Sesayap. 
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Pada teori pengelolaan perikanan batasan MSY tidak dapat dijadikan jaminan 

ketersediaan sumberdaya itu sendiri, karena hal itu perlu analisa data tangkapan 

yang panjang, sehingga dapat memprediksi nilai yang paling sesuai. Para ahli 

menyarakan kegunaan dari MSY adalah maksimal pada nilai 80% MSY dari nilai 

aktual, untuk menjadi bahan patokan pengelolaan. Dalam hal ini di sumberdaya 

ikan Sungai maro nilai MSY adalah 159.814 kg per tahun. Nilai ini sudah 

melampaui kegiatan tangkap yang telah hingga 2020, sehingga dapat diartikan 

produksi perikanan di Sungai Sesayap telah mengalami overfishing atau kelebihan 

tangkap. 

 
Estimasi penangkapan lestari juga dapat disimpulkan melalui pemanfaatan 

sumberdaya setidaknya dari 80% dari pemanfaatan optimal sumberdaya ikan itu 

sendiri. Hasil analisa pemanfaatan secara lestari (MSY) terhadap kelompok ikan 

dan udang diperoleh dari data olahan mortalitas yang disandingkan dengan data 

kepadatan actual ikan pada saat pengukuran (Tabel 18). Nilai eksploitasi yang 

berlebih di sungai Sesayap terutama dari ikan labirint dan jenis udang perlu adanya 

pembatasan. Terutama pada komoditas udang, yang memang tercatat paling besar 

dan ditangkap dengan berbagai alat tangkap secara massif. Kondisi alam yang 

masih baik ditumbuhi tanaman tepian dan sungai sungai kecil, memberikan 

kesempatan populasi masih dapat berkembang biak, meski tekanan penangkapan 

cukup besar.   

Tabel 18. Estimasi MSY pada komoditas/kelompok ikan berdasar tingkat mortalitas. 

Parameter Nilai 

Kelompok Ikan  

Minows  Cichilds  Carps  Cath 
Fish  Barps  Snake 

head  Labirynth  Udang Lain 
Lain 

1,30% 1,40% 5,67% 14,39% 3,10% 0,73% 0,74% 59,97% 12,70% 
Stok (Kg/Ha) 232,20  3,02 3,26 13,17 33,40 7,19 1,69 1,72 39,25 29,49 
PPI (kg/Ha/Th) 54,4          

PL (Ton/ Tahun) 199,7    32,90 5,90  2,32 377,36  

JTB (Ton/Tahun) 159,76    26,32 4,72  1,86 301,89  

Z (Mortalitas Total)      1,97 1,64  2,7 5,42  

E (Eksploitasi)      0,31 0,22  0,65 0,62  

 

Nilai MSY sumberdaya udang dapat mencapai nilai lebih tinggi dari produksi 

perikanan total pada data statistic dasar, dapat terjadi karena factor kematian/ 
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mortalitas yang besar, dan analisis ini lebih represntatif pada cakupan keseluruhan 

Sungai Sesayap. Untuk menanggulangi adanya over explotasi pada sumberdaya 

udang ini, perlu adanya intesif pengawasan penangkapan secara illegal, dan 

merusak. Selama penelitian, diperoleh informasi bahwa ekploitasi udang di Sungai 

Sesayap cukup memprihatinkan, karena konflik yang sering terjadi akibat adanya 

pemanfaatan sumberdaya dengan alat tangkap yang membahayakan.  
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V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan penelitian ini adalah : 

a. Nilai biomassa ikan di perairan Sungai Sesayap didapatkan nilai biomassa 

tertinggi dengan nilai 786,4 Kg/Ha sedangkan nilai biomassa terendah pada 

dengan nilai 66,5 Kg/Ha sedangkan nilai rata-rata biomassa sebesar 232, 2 Kg/Ha. 

b. Perhitungan biomassa standing stok dengan metode swept dan tangging diperoleh 

nilai berkisar 33,0 – 94,8 kg/ha pada anak-anak sungai Sesayap.  

c. Perhitungan potensi produksi perairan dengan menggunakan pendekatan klorofil-

a diperoleh nilai 48,47 – 61,29 kg/ha/tahun menurut Merau & De Silva, sedangkan 

menurur Alamazan dan Boyd diperoleh nilai 39.5 – 72,69 kg/ha/tahun.  

d. Parameter kualitas air berfluktuatif, dan terdapat beberapa parameter yang 

melebihi ambang batas normal yang dipersyaratkan, akan tetapi perlu identifikasi 

mendalam terkait justifikasinya.  

e. Uji pada logam berat Timbal (Pb) dan besi (Fe) memiliki kadar yang melebihi 

batas normal yang dipersyaratkan. Hal ini perlu adanya tindakan cepat untuk 

menesuri penyebab tingginya konsentrasi logam seperti Fe.  

f. Terdapat tujuh jenis alat tangap yang rutin digunakan leyan sungai Sesayap yaitu 

ampas, jala, rawai, bubu, pukat, pancing dan tugu.  

g. Hasil tangkapan setiap alat tangkap memiliki perbedaan, baik yang meangkap 

ikan maupun undag.  

h. Hasil tangkapan dominan adalah ikan pari (Hymantura sp) yang tertangkap 

menggunakan alat rawai, udang galah/ satang (Macrobrachium rosenbergii) 

banyak tertangkap menggunakan rawai, bubu, jalan dan tugu.  

i. Alat tangkap tugu memiliki nilai laju tangkap tertinggi untuk sekali 

operasionalnya dengan lajutangkap mencapai 11,6 kg/ usaha tangkap.  

j. Hasil analisa FiSAT II menunjukan bahwa penangkapan pada ikan lele (Clarias 

sp) dan udang galah (Macrobrachium rosenbergii) telah mengalami lebih tangkap 

atau overfishing dengan nilai E (exploitasi) lebih dari 0,5.  
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k. Berdasarkan persamaan Schafer diperoleh nilai (MSY) dari Perairan Sungai 

Sesayap adalah senilai 199.768 kg per tahun, dengan sejumlah 3.025 usaha alat 

tugu sebagai alat standart (F.MSY).  

 

5.2 Rekomendasi Kebijakan 

Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan setelah pelaksanaan 

penelitian ini adalah:  

1. Perlu adanya program yang tegas dan terstruktur untuk menangani permasalah 

penangkapan yang illegal, dan tidak ramah lingkungan untuk mencegah kerusakan 

lingkungan dan populasi. Kerjasama dan konsolidasi dari Dinas Kabupaten, Provinsi, 

aparat keamanan, dan masyarakat sangat diperlukan. 

2. Untuk pengembangan daerah penangkapan, dapat dilakukan penangkapan pada 

ekosistem rawa gambut, pasang surut dan rawa banjiran, dimana ikan targetnya 

adalah ikan ikan black fish seperti ikan gabus, sapat, tembakang, papuyu dan lainnya.  

3. Perlu diinisiasi wilayah wilayah anak sungai sebagai daerah lindungan dengan 

system konservasi terbatas yang dijaga dan diawasi oleh masyarakat setempat, 

sehingga timbul kearifan local dalam pemeliharaan sumberdaya ikan.  

4. Perlu peningkatan dan dukungan pemerintah dalam pengembangan budidaya ikan 

konsumsi baik yang bersifat intensif dan semi intensif pada kolam terbuka/ tanah atau 

system keramba. Dan komoditas yang dibudidayakan adalah ikan local yang tidak 

merusak relung pakan seperti baung dan patin.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Genus dan Kelimpahan Fitoplankton  

Kelas No Genus ST1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 ST 7 ST 8  ST 9 

Bacillariophyceae 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Cymbella     312,5   62,5 62,5       
2 Fragilaria 62,5 125,0 62,5 62,5   750,0 62,5 125,0   
3 Navicula   125,0 62,5 125,0 125,0 187,5     125,0 
4 Synedra                 187,5 
5 Surirella 62,5             62,5 312,5 
6 Stephanodiscus   375,0 3375,0   562,5 9187,5     1062,5 
7 Pleurosigma     62,5     62,5     125,0 
8 Gomphonema           62,5       
9 Cyclotella   62,5 125,0     3687,5 750,0 625,0 125,0 
10 Pinnularia                 125,0 
11 Meridion                 62,5 
12 Diploneis   125,0             62,5 
13 Triceratium                 62,5 
14 Aulacoseira           62,5     62,5 
15 Asterionella                 62,5 
16 Coconeis 62,5           62,5     
17 Coscinodiscus 187,5     125,0     2187,5 1937,5   
18 Diatoma 125,0     62,5     187,5 312,5   
19 Melosira       437,5       0,0   
20 Nitzschia             62,5 250,0   

                        
                        
Chlorophyceae 1 Closterium   187,5   62,5       125,0   
  2 Ulothrix     125,0   187,5 62,5     62,5 
  3 Coelastrum     62,5             
  4 Spirulina           62,5     62,5 
  5 Scenedesmus   62,5               
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Lampiran 2. Genus dan Kelimpahan Zooplankton. 

Kelas No Genus ST1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 ST 7 ST 8  ST 9 

Mastigophora 1 Difflugia 62,5 62,5 1875,0   375,0 1312,5 62,5   3375,0 
  2 Euglypha   62,5 62,5   125,0 562,5     125,0 
                        
Euglenophuceae 1 Phacus   125,0   0,4           
  2 Euglena 62,5         125,0 250,0   62,5 
  3 Trachelomonas   1000,0 62,5     62,5     62,5 
                        
Monogonta 1 Brachionus     62,5             
    Notholca     125,0           125,0 
                        
Dinophyceae 1 Peridinium   125,0 187,5     62,5       
                        
Crustaceae 1 Nauplius   62,5 125,0             
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Lampiran Foto Kegiatan  
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Lampiran hasil Uji Logam Berat. 
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