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ABSTRAK
Dalam rangka penyelenggaraan riset dan pengembangan IPTEK
Kelautan dan Perikanan, arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain
menyiapkan paket-paket IPTEK yang dapat dimanfaatkan dalam sistem
produksi, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumberdaya dan lingkungan,
dan teknologi yang memenuhi kriteria: produktif, ekonomis, efisien dan ramah
lingkungan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan dan memelihara daya
dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan. Provinsi
Papua (WPPNRI-PD.411) merupakan lokasi yang telah dilakukan riset kajian
stok ikan pada tahun anggaran 2020 karena data dan informasi tentang stok
ikan belum banyak diketahui. Riset bertujuan untuk mengkaji stok ikan di
WPPNRI-PD.411, sebagai bahan kebijakan pengelolaan perikanan perairan
umum daratan. Hasil riset, berupa: data standing stok di Danau Sentani 73,84
kg/ha, potensi produksi ikan 4.497,30 ton/tahun, tangkapan lestari (MSY) di
Kabupaten Jayapura 12.968,20 ton/tahun dan produksi hasil tangkapan 636,26
ton/tahun. Data standing stok di Sungai Jaifuri 89,62 kg/ha, potensi produksi
ikan 2.071,11 ton/tahun dan produksi hasil tangkapan 4.050,20 kg/tahun.
Kata kunci: Danau Sentani, MSY, potensi, produksi, stok ikan, Sungai Jaifuri
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I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
Dalam rangka penyelenggaraan riset dan pengembangan IPTEK
Kelautan dan Perikanan, arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain
menyiapkan paket-paket IPTEK yang dapat dimanfaatkan dalam sistem
produksi,

pemberdayaan

masyarakat,

pengelolaan

sumberdaya

dan

lingkungan, dan teknologi yang memenuhi kriteria: produktif, ekonomis,
efisien dan ramah lingkungan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan dan
memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan
perikanan.
Danau Sentani terletak di Kabupaten Jayapura, merupakan danau
terbesar, terluas dan terindah di Provinsi Papua. Luas Danau Sentani 9.360
hektar. Inlet Danau Sentani berasal dari 14 sungai besar dan kecil yang
berhulu di Gunung Cycloops dan oulet yang bermuara ke Lautan Pasifik
melalui Sungai Jaifuri. Luas daerah aliran sungai (DAS) 517 km2 dengan
curah hujan rata-rata 1.691 mm/ tahun, sehingga ketersediaan air per tahun
mencapai 404 m3/ detik (BWS Papua, 2012). Danau Sentani berada di
wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. Pada tingkat distrik,
Danau Sentani berada di dalam wilayah 5 distrik dan secara geografis terletak
antara 139º23’ – 139º38’ BT dan 02º35’ – 02º41’ LS (Sunyata, 1982).
Danau Sentani merupakan penghasil ikan air tawar utama di daerah
Kabupaten Jayapura. Keberadaan danau ini sangat mendukung kehidupan dan
mata pencaharian bagi penduduk sekitarnya terutama menangkap ikan
(nelayan) dan juga merupakan lahan potensial bagi penyediaan lapangan
kerja, sebagai sumber ekonomi serta sumber protein hewani bagi masyarakat
sekitarnya (Umar & Makmur, 2006).
Hasil penelitian perikanan terdahulu di Danau Sentani terdapat 33
spesies ikan: 12 spesies merupakan spesies asli, 8 spesies anadromus dan 13
spesies hasil introduksi (Moore et al., 2005). Di danau ini sedikitnya terdapat
5 jenis ikan endemik Papua, yaitu: Anus sp., Neosilirus novaegunineae,
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Chilatenina sentaniensis, Glossolepis incisus dan Glossogobius koragensis.
Dua diantaranya, yaitu: Neosilirus novaegunineae dan Glossolepis incisus
hanya terdapat di Danau Sentani. Ikan Hiu Gergaji (Pritis microdon) juga
terdapat di danau ini (Anonim, 2005a).
Tahun 1990 ikan hasil tangkapan di Danau Sentani sebesar 437,3 ton
dari potensi perikanan lestari 1.647 – 1.816 ton/ tahun, dengan demikian
potensi perikanan di perairan ini baru dimanfaatkan sebesar 24 – 27%
(Sarnita, 1993). Hasil tangkapan ikan ini dianggap masih rendah untuk suatu
perairan yang ada di daerah tropis, karena dibandingkan dengan jumlah
nelayan yang ada di perairan danau ini 1.600 orang terdiri dari 363 nelayan
tetap dan 1.297 nelayan sambilan. Mengingat potensi perikanan di danau ini
cukup besar dengan tingkat pemanfaatan yang masih kecil dan penggunaan
alat tangkap yang kurang efektif, maka peluang untuk peningkatan hasil
tangkapan masih cukup tinggi. Namun demikian peningkatan pemanfaatan ini
perlu didasarkan pada pemanfaatan yang rasional sehingga kelestarian
perikanan tetap terjamin.
Sampai saat ini data dan informasi potensi produksi ikan di Danau
Sentani belum banyak diketahui. Penelitian Kajian stok ikan akan
memberikan gambaran tentang sumberdaya ikan di perairan tersebut.
1.2. Tujuan
Riset ini bertujuan untuk menganalisis stok ikan dan potensinya di
Danau Sentani dan Sungai Jaifuri, Papua.
1.3. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya data dan informasi
mengenai stok dan potensi perikanan perairan umum di danau dan sungai.
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II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian stok ikan
Dinamika populasi merupakan konsep batasan identifikasi populasi dan stok serta
parameter perubahnya yaitu pendugaan parameter pertumbuhan, rekruitmen, mortalitas
alami dan penangkapan (Nurdin, 2011).
Gulland (1975), menyatakan stok ikan merupakan suatu sub kelompok dari suatu
spesies dapat diperlakukan sebagai satu stok jika perbedaan-perbedaan dalam kelompok
tersebut dan pencampuran dengan kelompok lain mungkin dapat diabaikan tanpa
membuat kesimpulan yang tidak absah.
Leonart (2002), menyatakan bahwa stok assement merupakan suatu kegiatan
pengaplikasian ilmu statistika dan matematika pada sekelompok data untuk mengetahui
status stok ikan secara kuantitatif untuk kepentingan pendugaan stok ikan dan alternatif
kebijakan kedepan. Dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok: metode Indirect,
Survay, Marking, Ecological Approach.
2.2. Ekosistim Sungai
Sungai merupakan badan air mengalir (perairan lotic) yang membentuk aliran di
daerah daratan dari hulu menuju ke arah hilir dan akhirnya bermuara ke laut. Air sungai
sangat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan organisme daratan seperti;
tumbuhan, hewan, dan manusia di sekitarnya serta seluruh biota air di dalamnya
(Downes et al., 2002). Sungai mempunyai fungsi utama menampung curah hujan dan
mengalirkannya sampai ke laut. Ekosistem sungai merupakan habitat bagi organisme
akuatik yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Organisme
akuatik tersebut diantaranya tumbuhan air, plankton, perifiton, bentos, ikan, serangga air,
dan lain-lain. Sungai juga merupakan sumber air bagi masyarakat yang dimanfaatkan
untuk berbagai keperluan dan kegiatan, seperti kebutuhan rumah tangga, pertanian,
industri, sumber mineral, dan pemanfaatan lainnya (Soewarno, 1991).
Secara umum, alur sungai dapat dibagi menjadi tiga bagian, bagian hulu, bagian
tengah dan bagian hilir. Bagian hulu merupakan daerah sumber erosi karena pada
umumnya alur sungai melalui daerah pegunungan atau perbukitan yang mempunyai
cukup ketinggian dari permukaan laut. Substrat permukaan pada bagian hulu pada
umumnya berupa bebatuan dan pasir (Soewarno, 1991). Hulu sungai merupakan zona
antara ekosistem daratan dengan ekosistem perairan dan sering kali merupakan daerah
yang kaya akan biodiversitas (Louhi et al., 2010). Alur sungai di bagian hulu mempunyai
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kecepatan aliran yang lebih besar dari bagian hilir, sehingga pada saat banjir material
hasil erosi yang diangkut tidak saja partikel sedimen halus tetapi juga apsir, kerikil,
bahkan batu (Soewarno, 1991).
Bagian tengah merupakan daerah peralihan antara bagian hulu dan hilir.
Kemiringan dasar sungai lebih landai sehingga kecepatan aliran relatif lebih kecil pada
bagian hulu. Permukaan dasar bagian tengah umunya berupa pasir atau lumpur
(Soewarno, 1991). Bagian hilir merupakan daerah aliran sungai yang akan bermuara ke
laut atau sungai lainnya. Bagian tersebut umumnya melalui daerah bagian dengan
substrat permukaan berupa endapan pasir halus sampai kasar, lumpur, endapan organik
dan jenis endapan lainnya yang sangat labil. Alur sungai bagian hilir mempunyai bentuk
yang berkelok-kelok. Bentuk alur tersebut dinamakan meander (Soewarno, 1991).
Ekosistem sungai (lotic) dibagi menjadi beberapa zona dimulai dengan zona
krenal (mata) air yang umumnya terdapat di daerah hulu. Zona krenal dibagi menjadi
rheokrenal, yaitu mata air yang berbentuk air terjun biasanya terdapat pada tebing-tebing
yang curam, limnokrenal, yaitu mata air yang membentuk genangan air yang selanjutnya
membentuk aliran sungai yang kecil. Beberapa mata air akan membentuk aliran sungai di
daerah pegunungan yang disebut zona rithral, ditandai dengan relief aliran sungai yang
terjal. Zona ritral dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu epirithral (bagian yang paling
hulu), metarithral (bagian tengah) dan hyporithral (bagian yang paling akhir). Setelah
melewati zona hyporithral, aliran sungai akan memasuki zona potamal, yaitu aliran
sungai pada daerah-daerah yang relatif lebih landai dibandingkan dengan zona rithral.
Zona potamal dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu epipotamal, metapotamal dan
hypopotamal (Barus, 2004).
Struktur fisik sungai menyediakan relung biologi yang melimpah terhadap
organisme-organisme akuatik. Daerah di bawah batu pada dasar perairan terdapat tempat
yang gelap untuk bersembunyi bagi organisme akuatik berukuran kecil, sedangkan pada
permukaan atas batu yang terpapar cahaya matahari merupakan tempat bagi alga yang
menempel (Goldman & Horne, 1983). Secara ekologis organisme di perairan sungai
dapat dibedakan menjadi dua zone atau subhabitat, yaitu:
a. Subhabitat riam: merupakan bagian sungai yang airnya dangkal tetapi arusnya cukup
kuat untuk mencegah terjadinya pengendapan sedimen dasar, sehingga dasar sungai
bersifat keras. Pada daerah ini hidup organisme bentik atau perifiton khususnya yang
dapat melekat atau berpegang erat pada substrat padat dan jenis ikan yang dapat
berenang melawan arus.
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b. Subhabitat arus lambat: merupakan bagian sungai yang lebih dalam dan arusnya lebih
lemah atau lambat dibandingkan subhabitat riam. Pada daerah ini partikel-partikel
cenderung mengendap sebagai sedimen di dasar sungai. Pada daerah ini hidup
organisme bentos, nekton dan kadang-kadang plankton (Suradi, 1993).
Biota pada ekosistem sungai terbagi atas biota non akuatik dan biota akuatik.
Biota non akuatik adalah biota yang hidup di luar perairan sungai misalnya adalah
tanaman yang berada di DAS (Daerah Aliran Sungai), serangga yang hidup di area
sekitar sungai seperti semut, capung, kupu-kupu, dan lain-lain. Biota akuatik merupakan
biota yang sebagian atau seluruh hidupnya berada di perairan. Berdasarkan cara
hidupnya biota akuatik dapat dikelompokkan menjadi neuston, pleuston, nekton,
plankton, perifiton, bentos, dan demersal. Neuston merupakan biota akuatik yang hidup
dilapisan tipis permukaan air. Seperti halnya neuston, pleuston juga hidup dipermukaan
air tetapi sebagian tubuhnya berada dibawah permukaan air. Nekton umunya terdiri atas
biota akuatik yang hidup dan bergerak bebas didalam kolom air. Plankton merupakan
kelompok biota akuatik baim hewan atau tumbuhan yang pergerakannya selalu
dipengaruhi arus air dan umunya berukuran mikroskopis. Perifiton adalah kelompok
biota akuatik yang hidup menempel pada permukaan tumbuhan, tongkat, batu, atau
substrat lain yang berada didalam air. Biota bentik atau bentos merupakan kelompok
hewan atau tumbuhan yang hidup didasar perairan. Sedangkan kelompok biota akuatik
yang sebagian besar hidupnya dihabiskan didasar perairan disebut demersal (Wardhana,
2006).
2.3. Ekosistim Danau
Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen biotik dan
abiotik yang saling berintegrasi sehingga membentuk satu kesatuan. Di dalam ekosistem
perairan danau terdapat faktor-faktor abiotik dan biotik (produser, konsumer, dan
dekomposer) yang membentuk suatu hubungan timbal-balik yang saling mempengaruhi.
Secara fisik, danau merupakan suatu tempat yang luas dan mempunyai air yang
relatif tetap, jernih atau beragam dengan aliran tertentu (Jorgensen & Vollenweiden,
1989). Sementara itu, menurut Ruttner (1977) danau adalah suatu badan air alami yang
selalu tergenang sepanjang tahun dan mempunyai mutu air yang bersifat khas dari satu
danau ke danau yang lain serta mempunyai produktivitas biologi yang tinggi.
Ekosistem danau termasuk habitat air tawar yang memiliki perairan tenang yang
dicirikan oleh adanya arus yang sangat lambat sekitar 0,0001—0,01 m/ detik. Pergerakan
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air pada danau dibentuk oleh gelombang dan aliran air yang dipengaruhi oleh arah dan
lama kecepatan angin, bentuk tepian, serta kedalaman perairan tersebut (Welch, 1952).
Menurut Odum (1994), tipe danau dapat ditentukan berdasarkan 3 kategori
sebagai berikut:
1. Danau oligotrofik-eutrofik, yaitu klasifikasi danau menurut produktivitas primernya.
Danau oligotrofik merupakan danau yang memiliki kadar hara yang rendah,
sedangkan danau eutrofik merupakan danau dengan kadar hara tinggi.
2. Danau khusus, meliputi danau distrofik dengan kandungan asam humat yang tinggi;
danau tua yang dalam dengan binatang yang endemik; danau alkali di gurun pasir;
danau vulkanik; danau dengan stratifikasi kimiawi; dan danau kutub.
3. Danau binaan atau buatan, merupakan danau yang sengaja dibuat oleh manusia
sehingga tipe ini tergantung pada daerah dan pengairan alaminya.
Clapham (1983) membagi ekosistem perairan danau menjadi 2 zona kehidupan
yaitu:
1. Zona pelagik (daerah perairan terbuka), merupakan daerah dengan dasar yang sangat
dalam sehingga tanaman berakar tidak dapat hidup di zona ini.
2. Zona litoral (daerah tepian danau), daerah di mana sinar matahari dapat menembus
sampai ke dasar perairan.
2.4. Sistim Perikanan Tangkap
Sistem perikanan tangkap tersusun oleh t iga komponen utama yaitu
subsistem alam (biologi dan lingkungan perairan), subsistem manusia dan subsistem
pengelolaan, diantara ket iga komponen utama tersebut memiliki berbagai
bentuk interaksi yang kompleks (Charles, 2001). Dinamika sistem perikanan tangkap
mencakup aspek sumberdaya ikan, armada perikanan, dan komunitas nelayan.
Sumberdaya ikan dikendalikan melalui dinamika populasi di alam berupa proses
reproduksi dan kemat ian. Armada perikanan bervariasi dalam dinamika modal,
seperti investasi kapal dan alat tangkap baru yang mengalami depresiasi sepanjang
waktu. Penangkapan secara langsung akan mengurangi jumlah stok sumberdaya ikan,
tetapi disisi nelayan hasil tangkapan merupakan keuntungan yang dapat
digunakan untuk menambah modal kembali (Hermawan, 2006).
2.5. Sumberdaya Ikan
Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dar i
siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan (UU RI No. 31 Tahun 2004).
Komponen yang menyusun subsistem komunitas ikan meliput i (1) organisme
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secara individual, (2) populasi, dan ko munitas biologi, masing-masing pada
suatu tingkat organisasi yang berbeda, dapat diperlakukan sebagai sistem organismik.
Meskipun sumberdaya ikan dapat
(renewable, replenishable),

tetapi

pulih/ diperbaharui/

juga

bersifat

dapat

memperbaharui

rusak

( depletable/

exhaustible). Faktor yang mengatur stok sumberdaya ikan adalah recruit ment,
pertumbuhan, mortalitas alami dan penangkapan oleh usaha perikanan (Widodo
& Suadi, 2006).
Menurut Nikijuluw (2002), sumberdaya ikan terdiri dari beberapa jenis atau
kelompok jenis, yaitu: ikan pelagis (ikan yang hidup di kolom perairan dengan
mobilit as t inggi), ikan demersal (ikan yang hidup di dasar perairan dengan
mobilit as rendah dan t inggi), dan ikan sedentari (ikan yang dasar perairan
dengan mobilitas sangat rendah dan lambat).
2.6. Nelayan
Nelayan

didefiniskan

sebagai

orang

yang

mata

pencahariannya

melakukan penangkapan ikan (UU RI No 31 Tahun 2004). Pengertian lebih luas,
nelayan adalah orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung
dari kegiatan menangkap ikan (Widodo & Suadi 2006). Charles (2001) membagi
kelompok nelayan dalam empat kelompok, yaitu:
1). Nelayan subsisten (subsistence fishers), yaitu nelayan yang menangkap ikan
hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
2). Nelayan asli (nat ive/ indegenous/ aboriginal fishers), yaitu nelayan yang
sedikit memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki
juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersil walaupun dalam skala yang
lebih kecil.
3). Nelayan rekreasi (recreation/sport fisher), yaitu orang yang secara prinsip
melakukan penangkapan ikan hanya untuk sekedar kesenangan atau olah raga.
4). Nelayan komersil (commercial fishers), yaitu kelompok/orang yang menangkap
ikan untuk tujuan komersil. Kelompok ini terdiri dari nelayan skala kecil/artisanal
dan nelayan skala besar/industri.
Lebih lanjut Charles (2001) menyatakan, usaha perikanan secara umum
dibagi dua yaitu usaha perikanan skala kecil/ artisanal dan usaha perikanan skala besar
(industri). Usaha perikanan skala kecil/ artisanal adalah penangkapan ikan untuk
komersil tetapi tingkatnya masih rendah dan usaha perikanan industri adalah
penangkapan ikan untuk komersil dengan armada dan modal yang intensif. Karakteristik
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perikanan skala kecil berdasarkan technico-sosio-economic, dapat dibagi ke dalam
dua golongan besar yaitu nelayan industri dan tradisional (Smith, 1979). Adapun ciri-ciri
dari perikanan tradisional adalah sebagai berikut:
1). Kegiatan dilakukan dengan unit penangkapan skala kecil, kadang-kadang
menggunakan perahu bermesin atau tidak sama sekali.
2). Aktivitas penangkapan merupakan paruh waktu, dan pendapatan keluarga
adakalanya ditambah dari pendapatan lain dari kegiatan diluar penangkapan.
3). Kapal dan alat tangkap biasanya dioperasikan sendiri.
4). Alat tangkap dibuat sendiri dan dioperasikan tanpa bantuan mesin.
5). Investasi rendah dengan modal; pinjaman dari penampung hasil tangkapan.
6). Hasil tangkapan per unit usaha dan produktivit as pada t ingkat sedang
sampai sangat rendah.
7). Hasil tangkapan t idak dijual kepada pasar besar yang terorganisasi d engan
baik tapi diedarkan di tempat-tempat pendaratan atau di jual di laut.
8). Sebagian atau keseluruhan hasil tangkapan dikonsumsi sendiri bersama
keluarganya.
9). Komunitas nelayan tradisional seringkali terisolasi baik secara geografis maupun
sosial dengan standar hidup keluarga nelayan yang rendah sampai batas
minimal.
Nelayan dapat dibagi berdasarkan daya jangkau armada penangkapan dan juga
lokasi penangkapan, nelayan dibagi tiga, yaitu: (1) perikanan pantai untuk usaha
perikanan skala kecil; (2) perikanan lepas pantai untuk ukuran kapal 30 GT; dan
perikanan samudera untuk kapal-kapal ukuran besar diatas 100 GT (Widodo & Suadi,
2006).
Hampir sekitar 85% nelayan di Indonesia didominasi oleh perikanan skala kecil
yang beroperasi di sekitar perairan pantai (Ditjen Perikanan Tangkap DKP, 2005;
Wiyono, 2005). Kontribusi nelayan skala kecil sangat besar dalam produksi
perikanan tangkap, namun nelayan skala kecil masih diidentikan dengan kemiskinan. Hal
ini menunjukkan usaha perikanan skala kecil masih tidak efiesien, dimana upaya
penangkapan melebihi ketersediaan dari sumberdaya yang ada (Wiyono &
Wahju, 2006).
2.7. Penangkapan Berlebih (Overfishing)
Pada umumnya sumberdaya ikan masih dianggap bersifat open access yakni
pemanfaatannya secara terbuka oleh siapa saja dan kapan saja, sehingga
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menimbulkan persaingan antar nelayan, persaingan teknologi dan modal.
Proses persaingan tersebut dalam perairan open access akan menimbulkan
tangkap lebih secara ekonomis (economic overfishing), karena pemanfaatan perikanan
tidak terkontrol. Kondisi ini akan berlanjut sampai melampaui suatu titik profit total
maksimum sehingga terjadi overcapacity (melampaui

kapasit as

kemampuan

menanggung dan mengakomodasi tekanan eksploitasi), investasi berlebihan (overcapitalization) dan tenaga kerja berlebihan (over-employment) (Widodo & Suadi,
2006).
Overfishing atau tangkap lebih dapat diartikan sebagai suatu jumlah ikan yang
tertangkap melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan stok ikan dalam
daerah tertentu (Fauzi, 2005). Berdasarkan karakteristiknya overfishing dapat
dikelompokan menjadi empat tipe, yaitu:
1. Recruitment overfishing, situasi dimana populasi ikan dewasa ditangkap sedemikian
rupa

sehingga

tidak

mampu

lagi

melakukan

reproduksi

untuk

memperbaharui spesiesnya lagi.
2. Growth overfishing, situasi dimana stok yang ditangkap rata -rata ukurannya
lebih kecil daripada ukuran yang seharusnya untuk berproduksi pada
tingkat yield per recruit yang maksimum.
3. Ekonomic overfishing, jika rasio biaya input dan harga output terlalu besar atau
jumlah input yang digunakan lebih besar dari pada input yang dibutuhkan untuk
berproduksi pada tingkat rente ekonomi yang maksimum.
4. Malthusian overfishing, terjadi jika nelayan skala kecil yang umumnya miskin dan
tidak memiliki alternat if pekerjaan memasuki industri perikanan, dengan
menghadapi hasil tangkapan yang menurun.
Selanjutnya Widodo & Suadi (2006) menambahkan dua tipe overfishing lagi,
yaitu:
1. Biological overfishing, kombinasi dari growth dan recruitment overfishing akan
terjadi jika tingkat upaya penangkapan dalam suatu perikanan tertentu melampaui
tingkat MSY. Pencegahan terhadap tipe overfishing ini meliputi pengaturan upaya
penangkapan dan pola penangkapan ikan.
2. Ecosystem overfishing, dapat terjadi sebagai hasil dari suatu perubahan
komposisi jenis suatu stok ikan sebagai akibat dari upaya penangkapan
berlebih, dimana spesies target menghilang dan t idak digant ikan secara
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penuh oleh jenis “pengganti”. Tipe overfishing ini menimbulkan pergantian dari ikan
bernilai ekonomi tinggi kepada ikan kurang bernilai ekonomi.
Secara sederhana overfishing dapat dideteksi dengan melihat hasil tangkapan
per satuan upaya (C a t c h Per Unit Effort/ CPUE) yang semakin menurun. Adanya
penurunan CPUE mencerminkan bahwa kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan
semakin t idak efisien dan semakin terbatasnya sumberdaya ikan yang dapat
dimanfaatkan nelayan.

Indikasi ketidak-efisienan dapat

dilihat

dari semakin

banyaknya energi, dana dan waktu yang dikerahkan untuk memperoleh ikan
serta semakin kecilnya individu ikan yang tertangkap dan penurunan total produksi
perikanan (King, 1995; Gordon, 1954).
Overfishing telah menjadi masalah serius terhadap perikanan dunia,
kelebihan pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut menimbulkan over exploitation dan
economic waste yang sangat besar (FAO, 1998). Gejala overfishing juga telah
terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia, seperti Selat Malaka, pantai timur
Sumatera, pantai utara Jawa dan Bali. Overfishing tidak hanya menyebabkan penurunan
sejumlah stok ikan tetapi juga menimbulkan krisis ekologi, ekonomi dan sosial di
wilayah utama perikanan khususnya daerah pantai (Nikijuluw, 2002). Begitu
pula perairan Kabupaten Bangka yang merupakan bagian perairan pantai timur
Sumatera, potensi perikanan ikan tenggiri (ikan pelagis) sedang menghadapi gejala
overfishing baik secara biologi maupun ekonomi. Upaya penangkapan aktual rata-rata
ikan tenggiri (ikan pelagis) mencapai 798 trip per bulan, telah melebihi kondisi
maximum sustainable yield (MSY) sebesar 491 trip per bulan dan kondisi maximum
ekonomi yield (MEY) sebesar 381 trip per bulan (Febrianto, 2008).
Pemecahan masalah overfishing merupakan suatu tugas yang kompleks,
sehingga tidak bisa dipecahkan secara parsial tetapi perlu melibatkan
stakeholder. Pemberian subsidi pada sektor perikanan tanpa memperhatikan jumlah
stok ikan bukan merupakan solusi yang tepat, karena pemberian subsidi tersebut akan
menambah kapasitas penangkapan ikan tetapi stok ikan relatif tidak bertambah.
Konsekuensinya

akan

menimbulkan

masalah

kapasitas

berlebih,

yang

berkaitan dengan o v e r f i s h i n g (Fauzi, 2005).
2.8. Musim Penangkapan Ikan
Fluktuasi hasil tangkapan dipengaruhi oleh keberadaan ikan, jumlah upaya
penangkapan dan tingkat keberhasilan operasi penangkapan ikan. Respon ikan terhadap
musim antar lain akan mendekat i atau menjauhi suatu daerah penangkapan,
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menyebar atau bergerombol dan terjadinya perubahan stok perikanan karena
kondisi oceanografi. Respon upaya penangkapan ikan terhadap musim di
antaranya kebanyakan ikan yang ditangkap, keadaan cuaca dan keuntungan yang
diperoleh. Hasil tangkapan tidak hanya dipengaruhi oleh kelimpahan ikan pada suatu
saat, tetapi tergantung juga kepada jumlah unit dan efisiensi unit alat
tangkap, lamanya operasi penangkapan dan ketersediaan yang ditangkap
(Laevastu & Favorite, 1988).
Untuk dapat melakukan operasi penangkapan dengan efisien diperlukan adanya
informasi yang tepat, seperti saat musim penangkapan ikan yang baik.
Informasi mengenai pola musim penangkapan ikan digunakan untuk menentukan waktu
yang tepat dalam pelaksanaan operasi penangkapan. Perhitungan pola musim
penangkapan ikan menggunakan data hasil tangkapan dan upaya penangkapan
bulanan. Pola musim penangkapan dapat dianalisis dengan mengggunakan
pendekatan metode rata-rata bergerak (moving average) yang dikemukakan Dajan
(1986). Keuntungan menggunakan metode rata -rata bergerak yaitu dapat
mengisolasi fluktuasi musiman sehingga dapat menentukan saat yang tepat untuk
melakukan operasi penangkapan ikan dan dapat menghilangkan trend atau
kecenderungan yang bisa dijumpai pada metode deret waktu. Kelemahan dari metode ini
tidak dapat menghitung pola musim penangkapan sampai tahun terakhir data.
2.9. Beberapa Faktor Lingkungan
Kelayakan suatu perairan danau sebagai lingkungan hidup organisme perairan
dipengaruhi oleh sifat fisika‐kimia (faktor abiotik) perairan itu sendiri. Tetapi dilain
pihak sifat organisme perairan itu sendiri ikut berperan. Suatu perairan yang ideal bagi
kehidupan ikan dapat didefinisikan sebagai suatu perairan yang dapat mendukung
kehidupan ikan dalam menyesuaikan seluruh daur hidupnya, serta dapat mendukung
kehidupan organisme makanan ikan yang diperlukan dalam setiap stadia daur hidupnya
dengan jumlah yang mencukupi (Wardoyo, 1981 in Azhar, 1993).
Kualitas air perairan pada prinsipnya merupakan pencerminan dari kualitas
lingkungan. Air merupakan medium bagi kehidupan organisme perairan. Oleh karena itu,
kualitas air ini akan mempengaruhi dan menentukan kemampuan hidup organisme
perairan tersebut (Kartamiharja et al., 1987 in Azhar, 1993).
Odum (1971) menyatakan bahwa warna suatu perairan sangat bergantung kepada
tipe substrat dasar perairan tersebut. Warna perairan dipengaruhi oleh bahan‐bahan
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tersuspensi seperti lumpur, pasir, bahan organik atau bahan anorganik, plankton serta
organisme mikroskopis lainnya.
Kecerahan merupakan salah satu sifat optik perairan terhadap transmisi cahaya.
Kecerahan air memiliki kaitan yang erat dengan produktifitas perairan. Semakin tinggi
kecerahan suatu perairan, maka intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam
perairan akan semakin besar pula sehingga fotosintesis akan dapat tetap berlangsung
dalam lapisan yang dalam. Kekeruhan yang terjadi dapat mengakibatkan terganggunya
daya lihat organisme akuatik, serta menghambat penetrasi cahaya matahari, sehingga
menurunkan kecerahan. Kecerahan perairan dipengaruhi oleh adanya partikel‐partikel
lumpur, detritus, dan bahan organik lainnya (Odum, 1971).
Odum (1971) menyatakan bahwa suhu air mempengaruhi sifat fisika, kimia, dan
biologi perairan. Suhu mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Secara langsung suhu perairan mempengaruhi spesies akuatik, proses pemijahan,
penetasan telur, aktifitas organisme akuatik bahkan pertumbuhannya. Sedangkan secara
tidak langsung, suhu dapat menyebabkan perubahan keseimbangan sifat kimia air.
Suhu adalah pengatur utama dalam proses‐proses alami dalam lingkungan
perairan. Peningkatan suhu mengakibatkan penurunan kelarutan gas dalam air, misalnya
O2, CO2, N2, CH4, dan sebagainya (Haslam, 1995 in Effendi, 2003). Selain itu,
peningkatan suhu juga menyebabakan peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi
organisme akuatik, serta selanjutnya mengakibatkan peningkatan konsumsi oksigen. Bila
suhu naik ataupun turun, maka laju metabolisme pun berubah demikian juga kebutuhan
energinya (Effendi, 2003).
Suhu berfungsi sebagai pembatas, penekan, pembunuh, dan faktor yang paling
mempengaruhi karakter kualitas air. Adapun faktor‐faktor yang mempengaruhi suhu air
adalah kondisi iklim, cuaca, sumber suhu, ketinggian, musim, gerakan air, dan
kedalaman (Quinby‐Hunt et al., 1986 in Gautama, 2005).
pH menggambarkan konsentrasi ion hidrogen dan pH juga berkaitan dengan
kandungan karbondioksida (Mackereth, 1989 in Effendi, 2003). Nilai pH dalam perairan
sangat mempengaruhi aktivitas fisiologis organisme akuatik termasuk ikan. Nilai pH
penting untuk menentukan nilai guna suatu perairan budidaya. Beberapa faktor yang
mempengaruhi pH perairan yaitu aktivitas fotosintesis, suhu, dan terdapatnya anion dan
kation. pH juga mempengaruhi toksisitas suatu senyawa kimia. Toksisitas logam
memperlihatkan peningkatan pada pH yang rendah, sehingga dapat menyebabkan
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kematian pada organisme akuatik karena sebagian besar organisme akuatik sensitif
terhadap perubahan pH (Effendi, 2003). Kesuburan perairan sangat ditentukan oleh pH,
dimana perairan yang netral lebih produktif bila dibandingkan dengan perairan asam
(Hickling, 1971 in Gautama, 2005).
Nilai pH dipengaruhi oleh suhu, dimana hubungannya berbanding terbalik, yaitu
dengan meningkatnya suhu maka nilai pH akan semakin menurun. Nilai pH cenderung
rendah disebabkan konsentrasi karbondioksida yang tinggi, sebaliknya cenderung tinggi
disebabkan konsentrasi karbondioksida yang rendah (Boyd, 1990 in Gautama, 2005).
Biasanya masalah yang ditimbulkan oleh pH jarang terjadi, kecuali pada air tercemar
yang ada kaitannya dengan senyawa lain. Nilai pH air dapat dijadikan kontrol karena
berhubungan secara langsung dengan kandungan amoniak dan CO2. Nilai pH yang
terlalu tinggi dapat menyebabkan amoniak total dalam bentuk tak terionisasi (Boyd, 1982
in Gautama, 2005).
Sebagian besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai nilai
pH sekitar 7‐8,5. Peningkatan pH juga dapat mempengaruhi populasi ikan, misalnya
meningkatkan mortalitas dan menurunkan cadangan makanan (Baker et al., 1990 in
Baldigo & Lawrence, 2001). Nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan,
misalnya proses nitrifikasi akan berakhir jika pH rendah. Toksisitas logam
memperlihatkan peningkatan pada pH rendah (Novotny & Olem, 1994 in Effendi, 2003).
Oksigen terlarut adalah kandungan gas oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen
terlarut merupakan parameter penting, karena dapat digunakan untuk mengetahui
gerakan massa air yang merupakan indikator penting bagi proses–proses kimia dan
biologi (Hadi & Supriatna, 1996). Oksigen terlarut dalam air bersumber dari hasil proses
fotosintesa oleh plankton atau tumbuhan air lainnya serta hasil difusi pada udara bebas.
Oksigen terlarut di perairan dimanfaatkan oleh fitoplankton, tumbuhan air dan biota
perairan lainnya untuk proses respirasi serta untuk mengoksidasi bahan organik oleh
mikroba (Effendi, 2003).
Kadar oksigen terlarut di perairan alam bervariasi bergantung pada suhu,
salinitas, turbulensi air dan tekanan atmosfer. Kadar oksigen berkurang dengan semakin
meningkatnya suhu, bertambahnya kedalaman dan berkurangnya tekanan atmosfer.
Kelarutan oksigen dan gas–gas lainnya juga berkurang dengan meningkatnya salinitas,
sehingga kadar oksigen di laut cenderung lebih rendah daripada kadar oksigen di
perairan tawar (Effendi, 2003).
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Semakin dalam suatu perairan, kadar DO perairan tersebut akan semakin
menurun. Hal ini terkait dengan faktor cahaya yang mempengaruhi aktivitas fitoplankton
di perairan. Semakin dalam suatu perairan, maka intensitas cahaya yang masuk ke dalam
perairan akan semakin kecil dan lama‐kelamaan tidak ada cahaya yang masuk. Hal ini
mempengaruhi aktivitas fitoplankton yang masuk ke dalam perairan akan semakin kecil
(Effendi, 2003).
Di perairan tawar, kadar oksigen terlarut berkisar antara 15 mg/ l pada suhu 0ºC
dan 8 mg/ l pada suhu 25ºC. Secara berturut‐turut, kadar oksigen terlarut pada suhu 26ºC
– 31ºC adalah 8,11 mg/ l; 7,97 mg/ l; 7,83 mg/ l; 7,69 mg/ l; 7,56 mg/ l; 7,43 mg/ l.
Untuk perairan alami, kadar oksigen terlarut biasanya kurang dari 10 mg/ l (Effendi,
2003).
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III.

METODOLOGI

3.1. Lokasi dan Waktu Riset
Riset dilakukan di perairan Danau Sentani dan Sungai Jaifuri, Papua
(Gambar 1).

Gambar 1. Lokasi riset
Waktu pelaksanaan adalah tahun 2020 dengan dua kali survei (pengambilan
sampel) yaitu; survei I (Maret) dan survei II (Oktober).
3.2. Pengumpulan Data
Untuk pendugaan stok dan potensi perikanan di perairan daratan ada
empat komponen, yaitu:
3.2.1. Penentuan Standing Stock
Pada perairan Danau Sentani dan Sungai Jaifuri menggunakan metode
sweapt area, langkah yang digunakan dalam metode sweapt area adalah:
a. Memblokir lokasi di perairan dengan luasan tertentu, mengumpulkan
sejumlah sampel yang berasal dari satu spesies atau lebih (digunakan
spesies yang dominan tertangkap pada habitat tertentu)
b. Melakukan penandaan pada bagian tubuh ikan yang tidak mengganggu
pergerakan alamiah
15

c. Setelah pemberian tanda (tagging) ditebarkan kembali pada lokasi yang
telah diblokir
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 dan dilakukan penghitungan proporsi dari
individu yang ditandai dan tertangkap kedua kali, sebagai bentuk dari
bagian ikan dari keseluruhan populasi.
3.2.2. Penentuan Potensi Produksi
Untuk menghitung potensi produksi ikan pada habitat perairan danau
dilakukan pengambilan data klorofil dan DHL. Pada habitat perairan sungai
dilakukan dengan pengambilan makrozoobentos.
3.2.3. Penentuan Potensi Lestari
Untuk menghitung MSY, Upaya Optimum dan Tingkat Pemanfaatan,
data statistik yang diperlukan adalah data sekunder 10 tahun/ 5 tahun
kebelakang berupa:
- Produksi jenis-jenis ikan
- Produksi jenis ikan per-jenis alat tangkap
- Jumlah dan jenis alat tangkap.
3.2.4. Penentuan Produksi Hasil Tangkap
Produksi ikan dihitung dari hasil tangkapan berbagai jenis alat
tangkap yang dilakukan oleh nelayan (pembantu lapangan), jumlah nelayan
dan jumlah alat tangkap dari segala jenis.
3.2.5. Fisika, Kimia dan Biologi Perairan
Pada habitat perairan danau beberapa parameter fisika, kimia dan
biologi perairan dilakukan berdasarkan stratifikasi kedalaman perairan danau.
Pada habitat perairan sungai parameter fisika, kimia dan biologi perairan
dilakukan pada permukaan perairan sungai. Data lingkungan perairan yang
diambil meliputi data parameter fisika, kimia dan biologi dapat dilihat pada
Tabel 1, dianalisa menggunakan buku petunjuk yang dikemukakan oleh
APHA (1981).
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Tabel 1. Parameter kualitas air atau dianalisa serta metode alat pengukurnya
Nomor
Parameter
Metode/ alat yang digunakan
A
FISIKA
1
Temperatur
YSI 600 QS
2
Kecerahan
Piring secchi (secchi disk)
3
Kedalaman
Deep Sounder
4
Substrat dasar
Ekman dredge
5
Daya Hantar Listrik
YSI 600 QS
B
KIMIA
1
pH
YSI 600 QS
2
Oksigen (O2-terlarut)
YSI 600 QS
3
Karbondioksida (CO2)
YSI 600 QS
4
Alkalinitas
Titrimetri
5
Kesadahan
Titrimetri
6
Nitrat (NO3-N)
Spektrofotometer
7
Nitrit (NO2-N)
Spektrofotometer
8
Ammonia (NH3-N)
Spektrofotometer
9
Phosfat (PO4-P)
Spektrofotometer
10
Klorofil
Laboratorium
11
Salinitas
Refraktofotometer
C
BIOLOGI
1
Plankton
Plankton-net
2
Benthos
Ekman dredge
3
Chlorophyll a
Spektrofotometri: λ = 630; 647; &
664 nm
3.3.

Analisis Data

3.3.1. Standing Stock
Pendugaan populasi ikan dengan penandaan menurut Petersen
methods dalam Welcomme, 1985, yaitu:
MxC
N = ---------- ............................................................................................ (1)
R
Keterangan:
N = Popuasi ikan yang akan dihitung
M = Jumlah ikan bertanda yang dilepas ke perairan
C = Jumlah ikan yang tertangkap (tidak bertanda dan bertanda)
R = Ikan bertanda tertangkap kembali
3.3.2. Potensi Produksi Ikan
Besarnya potensi produksi ikan di danau diestimasi dengan
menggunakan rumus dari Almazan & Boyd in Boyd (1990), yaitu:
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Y = 1.43 + 24.48Xc – 0.15Xc2 ............................................................... (2)
Dimana:
Y = Potensi produksi ikan (kg/ha/tahun)
Xc = Chlorophyll-a (mg/m3).
Pendugaan potensi produksi yang dikemukakan oleh Henderson &
Welcomme (1974) dalam Moreau & De Silva (1991), yaitu:
Y = 14,314 MEI 0,4681 ................................................................................... (3)
Dimana:
Y = nilai potensi produksi ikan (kg/ha/tahun)
MEI = Morphoedhaphic Index = nilai parameter DHL dalam satuan
umhos/cm dibagi dengan rata-rata kedalaman perairan dalam satuan meter.
Besarnya potensi produksi ikan di sungai diestimasi dengan menggunakan
rumus dari Leger-Huet’s dalam Welcomme, 1985, yaitu:
K = BLk ........................................................................................................ (4)
Dimana:
K = Produktivitas tahunan perairan atau standing stok (kg/m2)
B = Kapasitas biogenic
L = Lebar rata-rata sungai
k = Produktivitas coeffisient
Koefisien kesuburan (k) 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) .............. (5)
Dimana:
k1 = hasil rata-rata suhu
k2 = tergantung pada kesadahan dan alkalinitas perairan dan
Skor 1 untuk perairan lunak/ tidak alkalis
Skor 2 untuk perairan sadah/ alkalis
k3 = 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, 1985), dimana k1 dihitung berdasarkan, persamaan:
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k1 = -0.6671 + 0.16671* Suhu (°C) .............................................................. (6)
Kapasitas biogenic B dari perairan akan dinilai menggunakan biomassa dari
makrozoobenthos menggantikan jumlah tumbuhan air. Menurut Albrecht
dalam Welcomme (1985), perhitungan kapasitas biogenic ini tergantung pada
biomass makrozoobenthos. Bila biomass makrozoobentos kurang dari 60 kg/
ha maka kapasitas biogenic (B) dihitung dengan rumus:
B = 0.00 + 0,05 Bb ...................................................................................... (7)
Bila biomass makrozoobenthos pada kisaran 60-700 kg/ ha maka kapasitas
biogenic digunakan rumus:
B = 0,35158 + 0,45469 log Bb ..................................................................... (8)
Dimana:
Bb adalah biomass makrozoobenthos hasil pengukuran.
Sampel makrozoobenthos akan diambil sebanyak 20 titik, yaitu 10 titik pada
masing-masing sisi sungai dari masing-masing stasiun. Contoh bentos
tersebut kemudian digabungkan (dikomposit) kemudian diawetkan dengan
formalin 10% dan dianalisa dilaboratorium untuk analisa keanekaragaman
dan kelimpahannya. Masing-masing formula indeks keragaman dan
kelimpahan diuraikan dibawah ini.
KR = ni x 100% ............................................................................................ (9)
N
Dimana:
KR = Kelimpahan Relatif
Ni = Jumlah individu dari jenis ke-i
N = Jumlah individu total.
3.3.3. Potensi Produksi Lestari (MSY)
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.
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3.3.3.1. 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.
3.3.3.2. 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. Format blanko isian disajikan pada Gambar
2.
Alat
Tangkap
Ngesek
Ngesar
Elektro
fishing
..........
..........
..........

Produksi
(C)

∑ Alat
(A)

C/A

FPI

Catatan

Alat tangkap dengan
C/A tertinggi, diberi
indeks FPI = 1,000.
Alat lain dikonversi
ke alat tangkap ini
dengan
cara
membagi C/A alat
lain tersebut dengan
C/A alat tangkap
yang tertinggi.
Gambar 2. Blanko untuk menghitung FPI

3.3.3.3. Menghitung Total Upaya (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. Format blanko isian disajikan pada
Gambar 3.
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Alat
Tangkap
Ngesek
Ngesar
Elektro
fishing
..........

FPI

.....

Total Upaya
2005
∑ Alat f
......
...

...

............................

2015
∑ Alat
f
........... ....

Total effort
...
....
Gambar 3. Blanko untuk menghitung Total Upaya (Total Effort)
3.3.3.4. Laju mortalitas dan laju eksploitasi
Pengolahan dan analisis data mortalitas menggunakan program
ELEFAN I (Electronic Length-Frequency Analisys) yang terdapat di dalam
program FISAT II (FAO-ICLARM Stock Assesment Tools) versi 1.2.2.
Parameter mortalitas meliputi mortalitas alami (M), mortalitas
penangkapan (F) dan mortalitas total (Z). Laju mortalitas total (Z) diduga
dengan kurva tangkapan yang dilinierkan berdasarkan data panjang, laju
mortalitas alami (M) diduga dengan menggunakan rumus empiris Pauly
(1984) in Sparre & Venema (1999) sebagai berikut:
M = 0,8 exp – 0,152 – 0,279 ln L∞ + 0,6543 ln K + 0,463 ln T ................ (10)
M adalah laju mortalitas alami (per tahun), L∞ adalah panjang asimtotik pada
persamaan pertumbuhan Von Bertalanffy (cm), K adalah koefisien
pertumbuhan, to adalah umur ikan pada saat panjang sama dengan nol, T
adalah suhu rata-rata perairan (°C). Laju mortalitas total (Z) dan laju
mortalitas alami (M) diketahui maka laju mortalitas penangkapan ditentukan
melalui hubungan:
F=Z-M ........................................................................................................ (11)
Laju eksploitasi (E) ditentukan dengan membandingkan laju mortalitas
penangkapan (F) dengan laju mortalitas total (Z):
E=F/Z .......................................................................................................... (12)
F adalah laju mortalitas penangkapan (per tahun), Z adalah laju mortalitas
total (per tahun), E adalah laju eksploitasi.
Jika:
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E > 0,5: menunjukkan tingkat eksploitasi tinggi (over fishing)
E < 0,5: menunjukkan tingkat eksploitasi rendah (under fishing)
E = 0,5: menunjukkan pemanfaatan optmal (Sparre & Venema, 1999).
MSY = 0,5xZxB ......................................................................................... (13)
Z adalah laju mortalitas total (per tahun) dan B adalah jumlah boleh tangkap.
JTB = 80% x MSY ..................................................................................... (14)
3.3.4. Produksi Hasil Tangkapan
Yaitu penentuan produksi ikan dari hasil tangkapan berbagai alat
tangkap yang dilakukan oleh nelayan, data sekunder dinas dan data-data
penangkapan ikan lain yang bersesuaian.
3.3.5. Beberapa Aspek Biologi
Pengumpulan ikan contoh dilakukan dengan melibatkan partisipasi
aktif dari masyarakat nelayan setempat sebagai pembantu lapangan. Pada
ikan contoh yang didapat akan dilakukan identifikasi sampai tingkat spesies
berdasarkan Weber and Beaufort (1913) dan Kottelat et al., (1993).
Selanjutnya ikan contoh diamati dan dilakukan pembedahan untuk
pengamatan aspek biologinya. Pengamatan aspek biologi ikan terdiri dari:
hubungan panjang-berat, faktor kondisi, kebiasaan makan (food habit), aspek
biologi reproduksi (TKG, IKG, fekunditas, diameter telur dan ukuran pertama
kali ikan matang gonad) dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Beberapa aspek biologi ikan dan metode analisanya
Aspek biologi
Metode analisa dan rumusnya
Hubungan
Hubungan panjang-berat dihitung berdasarkan persamaan
panjang-berat
fungsional W = aLb, dimana: W = berat ikan (gram), L =
panjang total ikan (cm), a dan b = konstanta (Hile, 1936
dalam Effendie, 1979). Untuk mengetahui nilai b sama/
tidak sama dengan 3 dilakukan uji varian terhadap nilai b
(Sparre and Venema, 1993)
Faktor kondisi Nilai faktor kondisi dihitung berdasarkan rumus Kn =
W/(aLb) atau Kn = W/W’, dimana W = berat aktual dan
W’ = berat estimasi (Effendie, 1979)
Kebiasaan
IP = [(Vi*Oi)/∑(Vi*Oi)]*100%, dimana IP = Indeks
makanan (food preponderan, Vi = prosentase volume pakan ke-i, Oi =
habit)
prosentase kejadian pakan ke-i dan ∑(Vi*Oi) = jumlah
(Vi*Oi) dari segala macam makanan (Natarajan &
Jhingran, 1961 dalam Effendie, 1979)
TKG = Tingkat Tingkat kematangan gonad diamati secara visual dengan
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Kematangan
Gonad

cara membedah perut ikan dan dilihat tingkat
perkembangan gonadnya berdasarkan modifikasi dari
Cassie (Effendie, 1979)
IKG = Indeks Indeks kematangan gonad dihitung dengan cara
Kematangan
mengukur bobot gonad dan bobot tubuh ikan termasuk
Gonad
gonad menggunakan timbangan dengan ketelitian 0,01
gram. Gonad ditimbang dari masing-masing TKG. Nilai
IKG dianalisis menggunakan rumus Effendie (1979)
yaitu prosentase dari bobot gonad terhadap bobot tubuh
ikan ((Bg/Bt)*100%), dimana Bg = bobot gonad dan Bt =
bobot tubuh ikan
Fekunditas
Fekunditas telur (N) dihitung sebagai jumlah telur yang
terdapat dalam ovari pada setiap tingkat kematangan
gonad N = ((Bg/Bsg)*n), dimana N = fekunditas, Bg =
berat gonad ikan, Bsg = berat sample gonad dan n =
jumlah telur dalam Bsg
Ukuran
Ukuran pertama kali matang gonad (M) diduga dengan
pertama
kali cara Spearman-Karber (Udupa, 1986). Rumus yang
matang gonad
digunakan adalah sebagai berikut: (1) m = (Xk + X/2) –
(X, ∑pi), kisaran ukuran panjang diduga dengan
persamaan (2) anti log [m ± 1,96 √(var (m))] dan (3) nilai
var (m) = (X)2 x ∑ [(pi*qi) / (ni-1)], dimana: M = ukuran
pertama kali matang gonad (anti log dari m), m = log
panjang ikan pada kematangan gonad yang pertama, Xk
= log nilai tengah kelas panjang pada ikan 100% matang
gonad, X = pertambahan log panjang nilai tengah kelas,
pi = ri/ni = perbandingan jumlah ikan yang matang gonad
pada tiap kelas panjang, ri = jumlah ikan yang matang
gonad pada kelas ke-i, ni = jumlah ikan contoh pada
kelas i dan qi = 1-pi
Untuk menentukan tingkat kesuburan perairan atau status trofik
perairan dihitung memakai rumus indeks status trofik dari Carlson’s
(Carlson’s trophic state index, TSI) (Carlson, 1977).
1. TSI-TP = 14,42*Ln [TP] + 4,15, dimana: TP = total P dalam satuan µg/
ltr;
2. TSI-SD = 60 - 14,41*Ln [SD], dimana: SD = kecerahan air dalam meter;
3. TSI-Chl = 30,6 + 9,81*Ln [Chl], dimana: Chl = klorofil-a dalam satuan
µg/ ltr;
Dan rataan TSI = (TSI–TP + TSI–SD + TSI–Chl)/3. Kategori status trofik
perairan disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Kategori status trofik perairan berdasarkan Indeks Status Trofik
Carlson
Skor
Status trofik
Keterangan
< 30
Ultraoligotrophik Air jernih, konsentrasi oksigen terlarut tinggi
sepanjang tahun dan mencapai zona
hypolimnion
30 - 40 Oligotrophik
Air jernih, dimungkinkan adanya pembatasan
anoksik pada zona hypolimnetik secara
periodik (DO = 0)
40 - 50 Mesotrphik
Kecerahan air sedang, peningkatan perubahan
sifat anoksik di zona hypolimnetik, secara
estetika masih mendukung untuk kegiatan
olahraga air
50 - 60 Eutrophik ringan Penurunan kecerahan air, zona hypolimnetik
bersifat anoksik, terjadi problem tanaman air,
hanya ikan-ikan yang mampu hidup di air
hangat, mendukung kegiatan olahraga air
tetapi perlu penanganan
60 - 70 Eutrophik
Didominasi oleh alga hijau-biru, terjadi
sedang
penggumpalan, problem tanaman air sudah
ekstensif
70 - 80 Eutrophik berat
Terjadi blooming alga berat, tanaman air
membentuk lapisan bed seperti kondisi
hypereutrophik
> 80
Hypereutrophik
Terjadi gumpalan alga, ikan mati, tanaman air
sedikit didominasi oleh alga
Sumber: Carlson’s (1977)
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III.

3.1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standing Stock

3.1.1. Danau Sentani
Pendugaan standing stock atau kepadatan ikan di Danau Sentani
dilakukan dengan percobaan penangkapan menggunakan metoda sweaft
area. Luas perairan yang diblokir adalah 300 m2. Jumlah ikan bertanda
yang dilepas ke perairan sebanyak 76 ekor (678 gram), jumlah ikan yang
tertangkap (tidak bertanda dan bertanda) adalah 147 ekor (1.303,15 gram).
Ikan bertanda yang tertangkap kembali sebanyak 45 ekor (398,92 gram).
Jadi populasi ikan di Danau Sentani adalah 2.214,80 gram/ 300 m2 atau
73,83 kg/ hektar. Percobaan penangkapan ikan seperti ditunjukkan pada
Gambar 4, 5, 6 dan 7.

Gambar 4. Blocking Area

Gambar 5. Mempersempit Area

Gambar 6. Selesai Penangkapan

Gambar 7. Hasil Tangkapan

3.1.2. Sungai Jaifuri
Percobaan penangkapan menggunakan metoda sweaft area juga
dilakukan di Sungai Jaifuri. Luas perairan yang diblokir adalah 300 m2.
Jumlah ikan bertanda yang dilepas ke perairan sebanyak 52 ekor (561,6
gram), jumlah ikan yang tertangkap (tidak bertanda dan bertanda) adalah
38 ekor (258,52 gram) + 5 ekor (54 gram) = 43 ekor (312,52 gram). Jadi
populasi ikan di Sungai Jaifuri adalah 2.688,59 gram/ 300 m2 = 8,96 gram/
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m2 atau 89,62 kg/ hektar. Percobaan penangkapan ikan di Sungai Jaifuri
dapat dilihat pada Gambar 8, 9 dan 10.

Gambar 8. Pemblokiran lokasi

Gambar 9. Penandaan ikan

Gambar 10. Mempersempit
ruang gerak ikan

3.2. Potensi Produksi Ikan
3.2.1. Danau Sentani
Estimasi potensi ikan dengan pendekatan klorofil-a di Danau
Sentani pada pengamatan Maret 2020, disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Potensi produksi ikan pada Maret 2020
Stasiun
St.1 (permukaan)
St.2 (permukaan)
St.2 (kedalaman)
St.3 (permukaan)
St.3 (kedalaman)
St.4 (permukaan)

Klorofil-a (mg/m3)
5,917
1,331
1,934
4,695
5,959
1,754
Rata-rata

Y (ton/thn)
7.291,07
1.744,73
2.492,63
5.845,05
7.340,36
2.269,96
4.497,30

Rata-rata potensi ikan di Danau Sentani pada Maret sebesar 4.497,30 ton/
tahun.
3.2.2. Sungai Jaifuri
Estimasi potensi ikan di Sungai Jaifuri dengan pendekatan pakan
alami yaitu bentos menggunakan rumus Leger-Huet’s. Parameter yang
diperlukan, yauitu: bentos yang yang didapatkan 367,164 gr/ m2 atau
3.671,639 kg/ hektar, suhu perairan 33ºC dan lebar sungai 30 meter. Hasil
pengolahan data menunjukkan bahwa potensi ikan sebesar 2.071,11 kg/
hektar.
3.3. Potensi Produksi Lestari (MSY)
Analisis hasil tangkapan ikan per unit effort (CPUE) di Kabupaten
Jayapura berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Papua dari Tahun 2005 sampai 2016 ditampilkan pada Tabel 5.
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Tabel 5. Analisis hasil tangkapan ikan (CPUE) di Kabupaten Jayapura
Tahun
Produksi (ton) (C)
Effort (A) std
Produksi/effort (C/A)
2005
7.947,80
1.520,16
5,23
2006
6.725,40
1.751,00
3,84
2007
6.725,40
1.751,00
3,84
2008
7.311,90
1.855,19
3,94
2009
7.515,80
1.866,51
4,03
2010
7.519,50
1.871,94
4,02
2011
7.624,80
1.901,53
4,01
2012
7.790,80
1.948,08
4,00
2013
7.830,80
1.879,76
4,17
2014
9.902,80
3.484,45
2,84
2015
9.902,80
3.484,45
2,84
2016
9.902,80
3.484,45
2,84
Jumlah
96.700,60
26.798,50
45,60
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

Standarisasi alat tangkap di Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada
Lampiran 1. Simulasi hubungan antara jumlah alat yang telah
distandarisasi dengan hasil tangkapan ditampilkan pada Gambar 11.
14,000.00

y = 3,79826x - 0,00028x2

y = hasil tangkapan (c)

12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
- 2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
x = jumlah alat (f)

Gambar 11. Hubungan jumlah alat (std) dengan hasil tangkapan
Gambar 11 menunjukkan bahwa titik puncak grafik pada 12.968,20 ton/
tahun, jumlah alat 6.828 alat (std)/ tahun. Variabel X dan Y dengan
persamaan Y = aX – bX² menunjukkan hubungan yang erat, dimana
jumlah alat (X) mempengaruhi hasil tangkapan (Y), apabila jumlah alat
dinaikkan melebihi 6.828, maka hasil tangkapannya akan menurun.
Berdasarkan hasil analisis, yaitu F.MSY 6.828 alat/ tahun bila
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dibandingkan dengan jumlah alat yang beroperasi 3.484 alat/ tahun,
jumlah alat masih dibawah F.MSY, maka upaya masih dapat ditingkatkan.
3.3.

Produksi Hasil Tangkapan
Pengumpulan data produksi hasil tangkapan di Danau Sentani dan
Sungai Jaifuri dilakukan oleh pembantu lapangan sebanyak 8 orang selama
8 bulan.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan jumlah RTP di Jayapura
sebanyak 283 RTP dengan jumlah unit penangkapan 710 unit. Alat
tangkap yang digunakan, berupa: jaring insang hanyut, jaring insang tetap,
pancing dan lainnya.

3.3.1. Danau Sentani
Hasil pencatatan oleh pembantu lapangan, produksi hasil tangkapan
di Danau Sentani adalah 636,26 ton per tahun (Lampiran 2). Hasil analisis
tangkapan per alat tangkap (CPUE) disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Analisis hasil tangkapan ikan (CPUE) di Danau Sentani
Nama Alat
Sumpit, 1,3 m
Jaring insang Uk. 2", 50 m
Jaring insang Uk. 4", 50 m
Jumlah

Produksi (Kg)
(C)
3.902,80
2.590,40
1.375,80
7.869,00

Effort (A)
std
3.690,42
2.438,64
1.375,80
7.504,87

Produksi/effort
(C/A)
1,06
1,06
1,00
3,12

Komposisi jenis-jenis ikan hasil tangkapan ditampilkan pada Gambar 12.
Gastor (Channa striata)
15.75
27.19

Gabus Bodoh (Oxyeleotris
lineolata)

7.33

Nila (Oreochromis niloticus)

17.17

Louhan (Cichlasoma
trimaculatum)
22.41
10.15

Red Devil (Amphilophus labiatus)
Nilem (Osteochilus vittatus)

Gambar 12. Komposisi jenis-jenis (%)
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3.3.2. Sungai Jaifuri
Sungai Jaifuri merupakan aliran air yang bersumber dari Danau
Sentani. Di perairan ini banyak terlihat ikan-ikan yang berenang-renang
sampai ke pinggiran sungai. Di sekitar sungai ini banyak terdapat
pemukiman atau pedesaan, diantaranya Desa Yokiwa, namun sepanjang
Sungai Jaifuri tidak ada nelayan tetap, mereka menangkap ikan hanya
penyaluran hobi atau untuk dimakan secukupnya.
Hasil pencatatan oleh pembantu lapangan, produksi hasil tangkapan
di Sungai Jaifuri adalah 4.050,20 kg per tahun (Lampiran 3). Hasil analisis
tangkapan per alat tangkap (CPUE) disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Analisis hasil tangkapan ikan (CPUE) di Sungai Jaifuri
Nama Alat
Jaring insang Uk. 2", 50 m
Jumlah

Produksi (Kg)
(C)
2.363,00
2.363,00

Effort (A)
std
336
336

Produksi/effort
(C/A)
7,03
7,03

Komposisi jenis-jenis ikan hasil tangkapan ditampilkan pada Gambar 13.
0.22

1.10

Nilem (Osteochilus vittatus)
Nila (Oreochromis niloticus)

32.53

39.81

Red Devil (Amphilophus
labiatus)
Louhan (Cichlasoma
trimaculatum)
Hewu (Chilaterina Sentaniensis)

11.64

Mata Merah (Glossolepis incisus)

14.68

Gambar 13. Komposisi jenis-jenis (%)
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4. 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil riset estimasi stok dan potensi sumberdaya ikan di
Danau Sentani dan Sungai Jaifuri, Papua, dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Densitas/ kepadatan ikan di perairan Danau Sentani adalah 73,84 kg/
hektar,
2. Densitas/ kepadatan ikan di perairan Sungai Jaifuri 89,62 kg/ hektar,
3. Potensi produksi ikan di perairan Danau Sentani adalah 4.497,30 ton/
tahun,
4. Potensi produksi ikan di Sungai Jaifuri adalah 2.071,11 ton/ tahun,
5. Potensi produksi lestari (MSY) di perairan di Kabupaten Jayapura,
adalah: MSY. 12.968,20 ton/ tahun dan F. MSY. 6.828 alat/ tahun,
6. Produksi hasil tangkapan ikan di perairan Danau Sentani Tahun 2020
sebesar 636,26 ton,
7. Produksi hasil tangkapan ikan di Sungai Jaifuri Tahun 2020 sebesar
4.050,20 ton.

4.2. Saran
Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan upaya penangkapan
masih dapat ditingkatkan.
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Lampiran 1.
Form 1.

HASIL TANGKAPAN IKAN
Nama Nelayan

:

Lokasi penangkapan

:

Tanggal

Alat
Tangkap

Ukuran
Alat

Jumlah
Alat yg
digunakan.

Hasil
Ikan

Kg/ekor

Ket.

CATATAN:
1). MEWAKILI SEMUA ALAT TANGKAP YANG ADA
2). DIHITUNG JUMLAH NELAYAN (RUMAH TANGGA NELAYAN YANG ADA)
3). DIHITUNG JUMLAH ALAT TANGKAP ENUMERATOR
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Lampiran 2.
Form 2
DATA FREKUENSI PANJANG
Lokasi
:
Jenis Ikan
:
Tanggal
:
Nama Nelayan :
Jenis Ikan

Panjang Total
(cm)

Jumlah
(ekor)

Alat Tangkap

Keterangan

CATATAN:
1. HARUSNYA ALAT TANGKAP YANG NON SELEKTIF
2. BISA JUGA MULTI FISHING GEAR DAN MULTI MESH SIZE
3. KEGUNAAN UNTUK ESTIMASI PARAMETER DINAMIKA
POLULASI
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Lampiran 3.
Form 3.
Nama Nelayan:
Lokasi

:

Waktu

:

No.
1

Keterangan Alat Tangkap
Jenis dan nama alat tangkap

2

Cara Operasional: (terperangkap, terjerat,
digiring, dicedok, pakai umpan, dll)

3

4

Musim penangkapan:
Kemarau:
Penghujan:
Peralihan:
Dll:
Hasil tangkapan: (kg/hari)
saat musim ikan:
saat tidak musim:

5

Jenis ikan yang tertangkap (Jenis tiap
musim, ukuran ikan tiap musim)

6

Tipe perairan (di inlet, di out let, banyak
tumbuhan, dll)

7

Uraian

Spesifikasi alat (ukuran alat, mesh size,
bahan,
bentuk alat, dll).
Digambar di kertas dan di foto, diukur.

CATATAN:
1. KEGUNAAN UNTUK MENDISKRIPSIKAN MASING-MASING ALAT
TANGKAP
2. KEGUNAAN UNTUK MEMBUAT RANCANG BANGUN SUATU ALAT
TANGKAP
3. KEGUNAAN UNTUK MEMBUAT BUKU ALAT TANGKAP
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Lampiran 4.
Form 4.
HASIL TANGKAPAN IKAN
Nelayan/Loka
si/Tanggal

Alat
Tangkap

Ukuran
Alat

Jumlah
Alat

Hasil
Ikan
Kg

Ket.

CATATAN:
1. Untuk mengetahui hasil tangkapan pada saat itu
2. Kegunaan untuk membandingkan hasil tangkapan tiap lokasi/ hasil tangkapan

91

Lampiran 5
Form 5
HASIL TANGKAPAN IKAN
Nama Nelayan

:

Lokasi penangkapan :
Tahun

Alat
Tangkap

Ukuran
Alat

Jumlah
Alat

Hasil
Ikan
Kg

Keterangan

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

CATATAN
1. Nelayan yang pengalaman jadi nelayan di daerah tsb > 10 th. Untuk
mengetahui trend hasil tangkapan ikan kurun waktu 10 th ke belakang
2. Perlu di tanya ke nelayan: menurut pendapat dia penyebab terjadinya
penurunan/ kenaikan hasil tangkapan
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Lampiran 6.
Form 6.
DATA BIOLOGI IKAN
Tanggal

:

Lokasi

:

Nama Nelayan :

No

Jenis Ikan

Ukuran Ikan
Panjang
Berat
(cm)
(gram)

Jantan/ Betina

TKG

Keter.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
KEGUNAAN:
1. DATA HUBUNGAN PANJANG DAN BERAT IKAN
2. DATA INFORMASI KEMATANGAN GONADE
3. PENCATATAN DI LABEL UNTUK ISI USUS, SEBELUM DIMASUKKAN
DI KANTONG PLASTIK
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Lampiran 7.

Beberapa aspek biologi beberapa jenis ikan di Danau Ranau
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jenis Ikan
Kepor
Harongan
Seluang
Kemencut
Singai
Kepiat
Putak
Keperas
Piluk

a

b

2,025
0,003
0,002
0,010
0,030
0,058
0,0007
0,026
0,371

1,390
3,413
3,702
3,007
2,537
2,183
3,809
2,757
1,67
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Nisbah kelamin
(J : B)
10 : 1
10 : 1

TKG

3:2

1–4

1:2
1:3

1-3
1-3

1-3
1–4

Lampiran 8.
Beberapa aspek biologi beberapa jenis ikan di Danau Cala
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Jenis Ikan
Tebengalan
Baung
Gabus
Palau
Sihitam
Sepatung
Senangin
Tembakang
Lais
Keperas
Lemajang
Siumbut
Bujuk
Betutu
Aro
Semuringan
Lampam
Sepat Mutiara
Sepat Mata Merah
Berengit
Seluang

a
0,030
0,003
0,003
0,002
0,175
0,008
0,0008
0,120
0,015
0,132
0,007
0,002
0,003
0,002
0,016
0,002
0,0007
0,060
0,456
0,072
0,148
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b
2,693
3,502
3,397
3,656
1,910
3,538
4,022
2,378
2,662
2,172
3,157
3,595
3,485
3,694
2,984
3,649
4,237
2,367
1,380
2,047
1,684

Keterangan

Lampiran 9.
Kegiatan Pelaksanaan Riset

Berkoordinasi dg Dinas Perikanan dan
Peternakan OKU Selatan

Instruksi ke Pembantu Lapangan

Penitipan barang kpd pembantu lapangan

Bersama crew video shooting

Pengukuran kualitas air Danau Ranau

Pengambilan sample plankton D. Ranau
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Pengamatan Biologi ikan, D. Ranau

Pengambilan sample DNA, D. Ranau

Berkoordinasi dg Dinas Perikanan, MUBA

Pengukuran kualitas air Danau Cala

Pengamatan Biologi Ikan, D. Cala

Pengambilan sample DNA ikan, D. Cala
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Trek akustik

Ngesek di Danau Cala
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Lampiran 10. Foto-foto larva ikan yang didapatkan di Danau Ranau

Poecilia reticulata
(Ikan gupi)

Oreochromis niloticus
(Ikan Nila)

Rasbora argyrotaenia
(Ikan Seluang)

Mystacoelucus marginatus
(Ikan Kepiat)

Gambussia affinis
(Ikan Tempalo)

Punctius tetrazona
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Trichopsis vittata
(Ikan Sepat Siam)

Oreochromis mossambicus
(Ikan Mujair)

Channa striata
(Ikan Gabus)

Trichogaster trichopterus
(Ikan Sepat Mutiara)
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