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KATA PENGANTAR

Potensi sumberdaya ikan wilayah Sungai Maro berperanan besar dalam
tersedianya suplai akan protein bagi masyarakat. Keberadaan Sungai Maro
menjadi salah satu lokasi tangkapan potensial ikan asli dan endemik bagi
masyarakat sekitar Merauke. Sungai Maro sendiri merupakan salah satu sungai
yang terpanjang yang dimiliki Provinsi Papua dengan panjang lebih dari 400 km,
yang mengalir dari Provinsi Sumatera Barat hingga perairan Malaka. Berbagai
aktivitas masyarakat sangat tergantung terhadap keberadaan Sungai Maro dan
juga anak cabang sungai ini. Sebagian besar masyarakat lokal mengandalkan
sumberdaya ikan Sungai Maro sebagai lokasi penangkapan, sumber mata
pencaharian dan juga pusat ekonomi masyarakat. Maka dari itu kelestarian
sumberdaya ikan di Sungai Maro 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 Maro,
Merauke”. Dari penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran, data dan
informasi mengenai, kondisi aktual stok ikan, status pemanfaatan sumberdaya,
potensi dan kondisi lingkungan Sungai Maro. Keseluruah data diharapkan dapat
menjadi sumber data terkini atas Sungai Maro 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.
Tim pelaksana terdiri dari dua orang peneliti, dua orang teknisi dari Balai
Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan. Serta tak lepas dari
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kerjasama dari seluruh pihak terutama kepada Dinas Perikanan Kabupaten
Merauke besarta jajarannya khususnya kepada Bapak F. Suhono Suryo,
A.Pi.,S.Sos.MH selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. Adapun
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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 species 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
Sahul. Paparan Sahul secara geografis terletak di posisi paling timur wilayah
Indonesia, yang secara garis besar terbagi dalam tiga WPP PUD yaitu 411 (Papua
Bagian Utara), 412 (Papua Bagian Selatan) dan 413 (Papua Bagian Barat.

Gambar 1. Garis – garis batas ikitiogeorafi di kepualuan Indonesia.
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Wilayah paparan Sahul sebagian besar merupakan daratan Papua, dan
sumberdaya ikan pada wilayah ini belum banyak diketahui karena kurangnya
penelitian exploratif pada daerah – daerah di Papua. Ikan di daerah paparan Sahul
(Papua) adalah Glossolepis incisus, Chilatherina sentaniensis, Melanotaenia
ajamaruensis, Melanotaenia boesmani, Glossogobius hoesei, dan Pseudomigil
reticalatus. 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 412 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.
Sungai Maro berada di wilayah administrasi Kabupaten Merauke dan
merupakan wilayah penangkapan komoditas ikan ekonomis penting seperti hanya
ikan Arwana (Sclerphages jardinii). Sungai ini juga penting untuk kegiatan
transportasi dan perikanan tangkap dan memiliki kontribusi yang besar terhadap
ketahanan pangan masyarakat di Kota Merauke dan sekitarnya. Topografi wilayah
Sungai Maro adalah memiliki lebar berkisar 48 hingga 900 meter dan panjang
total mencapai 207 km (Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, 2005). Beberapa
ikan yang terdapat di Sungai Maro dapat dikembangkan dan berpotensi tinggi
sebagai ikan konsumsi yang bernilai tinggi, seperti Ikan kakap rawa, sembilan,
mata bulan, bulanak, kakap kembang, lobster, gastor, tulang, tiga duri, betok, dan
udang putih. Selain kekayaan plasma nuftahnya yang besar, Sungai Maro juga
menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal terutama, karena masyarakat
lokal masih banyak yang mengandalkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan
makan dan ekonominya. Oleh karena itu pemanfaatan yang ramah lingkungan dan
memperhatikan kelestarian sangat penting untuk menjamin keberlangsungan
sumberdaya ikan di Sungai Maro.
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Aktivitas perikanan di Sungai Maro adalah kegiatan penangkapan ikan
dengan tujuan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pangan masyarakat. Tidak ada
kegiatan budidaya sumberdaya ikan di wilayah ini, karena memang masyarakat
menganggap bahwa sumberdaya ikan yang masih melimpah dan pengetahuan
akan teknologi budidaya yang masih kurang. Aktivitas penangkapan ikan oleh
masyarakat nelayan di Sungai Maro dilakukan menggunakan 8 jenis alat tangkap
yaitu Jaring tetap, jaring hanyut, rawai, jala, tombak, bubu, serok dan pancing
(Sugiharti & Satria, 2007). Adapun penangkapan menggunakan alat tangkap ilegal
dilakukan dengan menggunakan toba (racun) dan strom (electric fishing).
Sumberdaya ikan yang ditangkap banyak ditampung oleh penampung ikan yang
biasanya bertempat tinggal di setiap kampung, untuk selanjutnya di jual ke Kota
Merauke.
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 421 khusunya wilayah Sungai Maro
merupakan salah satu wilayah potensial yang besar pemanfaatannya akan tetapi
masih minim data sebagai referensi pembangunan perikanannya. Diharapkan dari
kegiatan ini dapat memberikan masukan akan pentingnya sumberdaya PUD bagi
masyarakat serta menggambarkan potensi sumberdaya ikan itu sendiri.

II.

TUJUAN DAN KELUARAN

A. Tujuan
Penelitian Kajian Stok dan Potensi Sumberdaya Ikan di Sungai Maro,
Kabupaten Merauke, Provinsi Papua merupakan bagian dari pengkajian stok
wilayah KPP PUD 412 Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :
1.

Mengetahui kondisi stok (standing stock) terkini sebagai data dan
informasi kelimpahan ikan yang ada untuk dapat dimanfaatkan.

2.

Menganalisa potensi produksi perikanan yaitu mengetahui kemampuan
suatu badan perairan untuk dapat memproduksi ikan dan daya dukungnya
bagi perikanan.
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3.

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.

4.

Estimasi produksi hasil tangkap di daerah aliran Sungai Maro yang sangat
berguna sebagai data dan informasi mengenai aktivitas penangkapan, trend
musim penangkapan dan proporsi hasil tangkapan (biodiversitas).

B. Output
Untuk dapat dihasilkan outcome /tidak lanjut diperlukan adanya output
penelitian. Adapun output yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah :
1. Data dan informasi mengenai kondisi stok (standing stok) terkini di daerah
aliran Sungai Maro, terutama wilayah penangkapan sumberdaya ikan perairan
darat.
2. Data dan informasi mengenai potensi produksi perikanan di daerah aliran
Sungai Maro, terutama wilayah penangkapan sumberdaya ikan perairan darat.
3. Data dan informasi potensi lestari dari perairan di daerah aliran Sungai Maro,
berdasarkan data produksi dua kabupaten yang dilalui Sungai Maro.
4. Data dan Informasi produksi tangkap di daerah aliran Sungai Maro, terutama
wilayah penangkapan sumberdaya ikan perairan darat.

4

LAPORAN TEKNIS KAJIAN STOK DAN POTENSI SUMBERDAYA
IKAN SUNGAI MARO, MERAUKE, PROVINSI PAPUA WP-PPD 412
Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

III. METODE PENELITIAN
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di sepanjang Sungai Maro, yaitu dari bagian
hulu dan tengah, serta wilayah rawa yang terpisah dari badan sungai Maro.
Keseluruhan lokasi sampling masuk kedalam wilayah administratif Kabupaten
Merauke, Provinsi Papua. Lokasi sampling yaitu di Kampung Bupul dan
Kampung Kwell yaitu pada Distrik Eligobel, dan Kampung Toray, dan
Kampung Rawa Biru pada Distrik Sota (Gambar 2). Sedangkan lokasi
pengambilan sampel di tampilkan dalam Gambar 3 dan Tabel 1.

Ket: Δ = Lokasi Penelitian

Gambar 2. Lokasi Penelitian sepanjang Sungai Maro.
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Gambar 3. Lokasi Pengambilan Sampel (A) Kampung Bupul, (B) Kampung
Toray, dan (C) Kampung Rawa Biru.
Tabel 1. Titik lokasi pengambilan sampel di Sungai Maro
Distrik
Sota

Eligobel

Stasiun
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST 8
ST 9
ST 10

Nama Lokasi
Rambo
Rambo 1
Tercaker
Banemak
Rawa Biru 1
Rawa Biru 2
Rawa Biru 3
Kampung Tanah
Bupul
Bupul Hulu

S
07.99375
07.99695
07.97811
07.97108
08.69329
08.68042
08.67670
07.59458
07.55690
07.54256

E
140.97814
140.97740
140.98386
140.97808
140.85221
140.85599
140.86725
140.84325
140.84780
140.85204

Penelitian 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 dan Perguruan Tinggi). Penentuan dari angka stok yang ada
terkait erat dengan tipe habitat yang ditemui pada lokasi penelitian.
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2.

Metode Penelitian

2.1. Metode Mark and Recapture/ Penandaan dan Tertangkap Kembali/
Lincoln-Peterson Method
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.
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:

=
=

……………………………………………………………(1) atau
∗

……………………………………………………………(2)

Dimana:
M = Jumlah spesies yang di tandai dan dilepaskan
N = Ukuran populasi
R = Spesies yang tertangkap kembali pada hari kedua
S = Jumlah sampel yang tertangkap pada hari kedua
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Mark-recapture metode merupakan metode estimasi populasi yang
sangat simple, dan calculasinya cukup dapat meyakinkan, akan tetapi tetap
tergantung dari beberapa asumsi yang perlu diperhatikan. Beberapa asumsi
yang perlu diperhatikan adalah:
a. Individu yang di tandai memiliki kemungkinan dari kesuksesan hidup 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 ada sejumlah populasi yang datang 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:

=

∑

∗
∑

……………………………………......................(3)

Dimana :
Mi = jumlah total dari spesies yang terangkap pada waktu sebelumnya (i)
Ci = Jumlah spesies yang tertangkap pada waktu tertentu (i)
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Ri = Jumlah speies yang ditandai yang tertangkap pada waktu tertentu (i)

2.2. Potensi

Produksi

pada

DAS

Maro

(Leger-Huet’s

Method)

(Welcomme, 1983) dan Klorofil
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:
=

∗ ∗

……………………………………………......... (4)

Dimana :
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
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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 ………………………………………………...... (5)
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.


Tabel 2. Parameter Kualitas Perairan :
No

11.
12.
13.

Parameter
Fisika Perairan
Suhu perairan*
Kedalaman
Total Dissolve Solide
(TDS)
Conductivity (DHL)
Turbidity/Kekeruhan
Kecerahan
Total Suspended Solid
(TSS)
Lebar Sungai*
Panjang Sungai*
Kecepatan Arus*
Kimia Perairan
pH
Oksigen terlarut
Alkalinnitas*

14.
15.

Hardness*
Total Phospat

mg/L
mg/L

16.

Ortho- Phospat

mg/L

17.

Amoniak

mg/L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Satuan
o

C (celcius)
Meter
mg/l
µhos/cm
NTU
cm
mg/L

Meter
Meter
Meter/second
unit
mg/L
mg/L

10

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

Current meter
pH meter/ pH indikator
Titrasi winkler/ DO meter
Titrasi
indikator
bromocresol green
Titrasi indikator EDTA
Spectrofotometer Asam
Ascorbat dengan destruksi
Spectrofotometer Asam
Askorbat
Spectrofotometer phenat
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18.

Nitrit

mg/L

19.

Nitrat

mg/L

20.
21.

Biologi Perairan
Biomass Fitoplankton
Biomas Benthos

Sel/liter
Kg/m2

Spectrofotometer
Sulfanilamide
Spectrofotometer
Bruchine Sulfat
Microscope
Microscope dan transect

2.3. Potensi 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.
-

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. Kolom penentuan nilai FPI berdasarkan Produksi dan usaha
penangkapan
Ʃ
Alat
Produksi
Alat C/A FPI
Catatan
Tangkap
(C)
(A)
Jaring
Alat tangkap dengan C/A
Jala
tertinggidiberi indeks FPI=1.
dst
Alat lain dikonfersi kedalam
alat tangkap ini dengan
membagi C/A alat lain tersebut
dengan alat tangkap dengan
C/A yang tertinggi
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- Menghitung Total Upaya (Total Effort)
Tabel 4. Kolom perhitungan total upaya berdasarkan alat tangkap.
Total Upaya
Alat
Tangkap

FPI

2015
Ʃ
f
Alat

2017
Ʃ
f
Alat

Jaring
Jala

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

- Menghitung MSY dan Upaya Optimum
Langkah berikutnya adalah menghitung CPUE tahunan yaitu dengan
membagi Total produksi ikan (demersal, pelagis dsb.) dengan Total Effort
tahunan.
Tabel 5. Kolom penetuan nilai Catch per Unit Effort (CPUE).
Waktu
Bulan dst
.......
.......

Produksi

Total Effort

CPUE

Langkah terakhir adalah menghitung persamaan regresi antara CPUE
tahunan
dengan total effort tahunan.
- Model Linier – Schaefer
Menurut model tersebut hubungan antara CPUE (c/f) dengan total effort
mengikuti
persamaan regresi : Y = A – b X , dimana: Y = C/f, dan X = f.
Prosedur pendugaan MSY diperoleh melalui perhitungan berikut.
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Menurut model Schaefer: C/f =a – bf →C = af - bf

2.

Pada titik effort

maksimum (Fmax),
maka hasil tangkapan akan menjadi Nol. C = af – bf 2 = 0; Jika demikian
pada titik
tersebut a = bf; atau f = a/b. Pada Catch maksimum (MSY), maka tingkat
effort (Fopt)
berada pada setengah tingkat effort maksimum (1/2 . a/b = a/2b).
Dengan memasukkan nilai a/2b ke persamaan regresi :
C = af – bf 2, menjadi → C = a. a/2b – b (a/2b)(a/2b) atau → C = a2/2b –
a2/4b atau →
C = 2a2/4b – a2/4b, sehingga dengan demikian maka Cmax atau MSY
menjadi :
MSY = a2/ 4 b dan f opt = a/2b
Model Eksponensial - Fox
Rumus Model Eksponential Fox : MSY = - (1 / b) * e (A-1) dan f opt = 1/b
Akan sangat baik jika nilai MSY dan effort optimum tersebut juga dihitung
kisarannya, sehingga dapat diketahui ‘upper limit’ dan ‘lower limit’ -nya
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Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan dapat diperoleh dengan membagi : (
Produksi / MSY ) yang biasa dinyatakan dalam persen (%).
2.4. Potensi produksi ikan
1. 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
2. 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.
2.5. Perhitungan Luasan Genangan DAS Maro
The Science Toolbox Exploitation Platform (SNAP) dikembangkan
oleh ESA (European Space Agency) digunakan untuk prapengolahan data
SAR. Beberapa perlakuan terhadap data intensitas Sentinel-1 Level-1,
ground range detected (GRDH, dengan resolusi spasial 10 m),
diantaranya: filter speckle, geocoded, terrain-flattened dan koreksi
permukaan untuk menghasilkan koefisien hamburbalik gamma naught
(ϒ⁰) (Small, 2011). Filter speckle yang digunakan adalah filter Lee-Sigma
(Jong-Sen et al, 2009) ukuran jendela 7 x 7 untuk mengurangi derau
(noise). Terrain falttening dan koreksi ketinggian menggunakan data
model ketinggian SRTM 1 arc-second (diperkirakan 30 meter).
Selanjutnya nilai hambur balik diubah menajadi skala decibel (dB).
Selanjutnya dilakukan pemisahan objek air dan objek lainnya, pemisahan
menggunakan teknik klasifikasi binari, dengan menggunakan nilai ambang
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batas pemisah objek air dengan objek lainnya. Objek air kemudian
dinyatakan sebagai genangan air permukaan.

a.

b.

Gambar 4. Pemisahan objek air dan non air menggunakan nilai ambang
batas tertentu. (a) adalah sebaran nilai hambur balik gamma
naught dan (b) objek air (berwarna putih) yang telah terpisah
dari objek lainnya.
Gambaran lokasi kegiatan yang komprehensif sangatdi perlukan,
khususnya dalam justifikasi batasan nilai air dan bukan air. Penentuan
tersebut dibantu dengan peta layanan daring melalui plug-in QGIS
(QuickMapServices), yang menyediakan layanan daring dari Google, Bing
dan ESRI.
Penentuan Sungai
Sungai dihasilkan dari proses digitason-screen. Peta dasar yang
digunakan berasal dari Plug-in Quick Map Services yang terintegrasi pada
system informas igeografis QGIS. Plug-in tersebut meruapakan layanan
daring peta dasar berbasis citra satelit resolusi tinggi seperti Bing Satellite
dan Google Satellite, sehingga memudahkan untuk menentukan objek
sungai yang diinginkan. Digitasi dilakukan pada pembesar tampilan 1:200.
Visualisasi tersebut mengakibatkan objek sungai terlihat lebih detil jika
dibandingkan dari objek sungai yang berasal dari data RBI (Gambar 5).
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a.

b.

c.
d.
Gambar 5. Proses pendigitasian sungai menggunakan peta dasar yang
disediakan oleh layanan Google Satellite (a). Sungai yang
berasal dari data RBI (b). Hasil digitasi sungai, terlihat oxbow
yang sebelumnya menjadi bagian dari sungai pada data RBI,
namun pada pendigitasian oxbow tersebut sudah tidak
memiliki genangan air baik dari sumber Google Satellite
maupun Bing Satellite (c). Perbedaan hasil digitasi dan sungai
yang berasaldari RBI (d)
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pendugaan Standing Stock dengan Metode Mark and Recapture/ LincolnPeterson Method
Pendugaan nilai standing stok tidak dapat dilakukan melalui metode
hidroakuistik dikarenakan terdapatnya kendalam dalam perubahan struktur
anggaran,

yang

menjadikan

kegiatan

tersebut

tidak

memungkinkan

dilaksanakan. Perhitungan nilai standing stok dilakukan dengan eksperimen
penangkapan berdasarkan luasan yang disurvey yaitu dengan metode
eksperimen mark and recapture (penandaan dan pelepasan kembali). Untuk
metode ini dipilih dua lokasi potensial yaitu bagian hulu sungai Maro yaitu
berlokasi di Kampung Toray, dan wilayah Kampung Rawa Biru dimana kedua
lokasi ini masuk kedalam wilayah Distrik Sota. Masing-masing mewakili
wilayah sungai dan wilayah rawa. Untuk wilayah hilir tidak dilakukan, karena
lokasi yang tidak memungkinkan karena tidak adanya lokasi desa/ kampung
yang merupakan wilayah penangkapan ikan perairan darat, dan juga perairan
daerah hilir yang merupakan habitat alami buaya muara.
Sampling di daerah Kampung Toray dan Kampung Rawa biru dilakukan
pada kisaran area seluas 235 m2 untuk Toray, dan 150 m2 di Rawa Biru,
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 (Kampung Toray) didapat 103,06 kg/ha, sedangkan
pada wilayah rawa banjiran (Kampung Rawa Biru) didapat 257,14 kg/ha
(Tabel 6).
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Tabel 6. Nilai kepadatan stock metode mark and recapture.
Parameter
M
R
S
N
Kepadatan (kg/ha )

Toray
(08.00.567 S ;140.58.377T)
50
16
31
96,87
103,06

Rawa Biru
(08.40.588 S ;140.51.259T)
50
29
36
257,14
257,14

Kepadatan stok wilayah rawa banjiran menunjukan nilai yang tinggi
dibandingkan dengan wilayah sungai. Hal ini dapat diakibatkan beberapa hal
yaitu ikan dominan yang ada di wilayah rawa banjiran lebih berbobot
dibanding ikan sungai (putihan) yang mendominasi wilayah sungai. Hal lain
adalah karena wilayah banjiran yang cenderung lebih stabil dan tidak bergerak
menjadikan ideal wilayah penangkapan dan ikan berkumpul. Secara
keseluruhan hal ini membuktikan bahwa wilayah rawa banjiran adalah perairan
yang potensial dalam sumberdaya ikan baik secara kuantitas dan kualitas
penangkapannya.
B. Potensi Produksi pada DAS Maro 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 dilakukan pada lima
lokasi sampling yaitu dua titik di Kampung Bupul, satu titik di Kampung
Toray, dan dua titik di Kampung Rawa Biru. Sedangkan pendekatan
menggunakan parameter klorofil dilakukan pada seluruh lokasi pengambilan
sample yaitu empat titik di Kampung Toray, tiga titik di Kampung Bupul, dan
tiga titik di Kampung Rawa Biru.
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Nilai produktifitas pada lima titik sampling pada wilayah badan Sungai
Maro dan Rawa Biru memiliki nilai yang bervariasi dimana stasiun Rambo 1,
Rambo 2 dan Kampung Bupul menggambarkan wilayah Sungai Maro,
sedangkan stasiun Rawa biru I dan II adalah nilai produktifitas pada perairan
Rawa Biru (Tabel 7).
Tabel 7. Nilai potentsi perairan pada DAS Maro berasarkan metode Leger Huet’s.
Kepadatan
Benthos
(kg/ha)

Kapasitas
Biogenik
(B)

Ratarata
Lebar
Sungai
(L)

T. Rambo

80.716

2,58

T.Rambo 1
Kampung
Bupul
Danau Rawa
Biri I
Danau Rawa
Biru II

4.886

Stasiun

Koefisien
lingkungan

Produktifita
s Perairan
Leger huet
(kg/km²)

Produktifitas
Perairan
Leger huet
(kg/ha)

k1

k2

k3

53

4

1

1,5

889,75

8,90

244,30

49

4

1

1,5

77.809,55

778,10

49

2,45

35

4

1

1,5

557,38

5,57

13.850

692,50

89

4

1

2

431.427,5

4314,28

16

0,80

102

4

1

2

571,20

5,71

Nilai produktivitas yang berbeda diakibatkan adanya perbedaan pada biomassa
organisme Benthos yang diperoleh pada masing-masing titik sampling.
Ataupun

pada

dasarnya

ikan

lebih

banyak

terdapat

pada

wilayah

pinggiran/tepian dan rawa, sehingga nilai pada lokasi tersebut terpantau lebih
besar. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa potensi perairan di wilayah
rawa memang lebih besar daripada wilayah badan Sungai. Hal ini dikarenakan
wulayah rawa yang relatif tenang,dengan sumber air yang tetap sepanjang
tahun.
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 sepuluh titik
sampling masing-masing yaitu empat titik pada Kampung Toray, tiga titik pada
Kampung Bupul dan tiga titik di Kampung Rawa Biru (Tabel 8). Hasil analisis
juga menggambarkan nilai potensi perairan wilayah rawa lebih tinggi
dibandingkan wilayah Sungai. Nilai potensi perairan berdasarkan konsentrasi
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klorofil tercatat lebih kecil dibandingkan nilai potensi berdasarkan biomassa
organisme benthos.
Tabel 8. Analisis potensi produksi berdasarkan klorofil.
Moreau &
Alamazan &
Stasiun
DeSilva
Boyd (kg/ha/th)
(kg/ha/th)
T Rambo
41,87
33,05
Kampung
T. Rambo 1
47,24
45,32
Toray
Tercaker
44,91
40,00
Banemba
39,80
28,30
Kampung
Tanas
31,78
9,76
Kampung
Kampung
Bupul
Bupul
35,63
18,69
Bupul Hulu
30,28
6,27
Rawa Biru I
57,12
67,71
Kampung
Rawa Biru II
56,10
65,41
Rawa Biru
Rawa Biru III
95,72
152,63
C. 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
antropogenic 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 Maro dilakukan beberapa titik sampling di Sungai Maro
dan Rawa Biru. Diharapkan hasil analisa dan karakteristik habitat perairan
DAS Maro dapat memeberikan situasi terkini guna pengelolaan lebih lanjut.
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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 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 6.

Gambar 6. Konsentrasi oksigen di perairan Sungai Maro.
Hasil analisa menunjukan bahwa oksigen di DAS Maro khususnya di
wilayah Kampung Toray menunjukan nilai dibawah ambang batas baku mutu
kualitas perairan, sedangkan pada stasiun lain nilai masih diatas ambang batas
(3 mg/L) dan masih layak untuk kegiatan perikanan hingga diolah untuk
kegiatan konsumsi. Hal ini menunjukan bahwa oksigen di perairan masih
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cukup mendukung keberlangsungan suatu ekosistem perikanan, dan juga
menetralisir limbah toksik organik yang masuk ke dalam badan perairan.
Untuk mengetahui nilai oksigen yang rendah perlu dilakukan analisis lebih
lanjut, apakah wilayah DAS Maro khsusnya Kampung Toray tercemar oleh
limbah atau terdapat pengaruh pada bagian tepian yang mengalami degradasi
lingkungan.
b. Turbiditas
Salah satu parameter fisik perairan yang mempengaruhi adalah nilai
kekeruhan (turbidity) perairan DAS Maro. Kekeruhan atau turbiditas
merupakan sifat fisik perairan yang timbul karena sejumlah partikel padatan
yang tidak dapat dilarutkan sehingga sifatnya memendarkan efek cahaya yang
masuk ke dalam perairan. Keberadannya akan mempengaruhi sejumlah cahaya
yang masuk kedalam perairan. Keberadaanya cahaya diperlukan untuk
menentukan batas litoral dimana ini merupakan batas dari lingkungan yang
mampu melakukan metabolisme dengan memanfaatkan energi cahaya
matahari. Nilai tersebut digambarkan pada Gambar 7, berikut ini.

Gambar 7. Hasil pengukuran fisik turbiditas DAS Maro.
Nilai kekeruhan menujukan peningkatan pada stasiun 1 hingga 3 pada
lokasi sampling wilayah Kampung Toray. Nilai turbiditas yang tinggi juga
ditunjukan dari besarnya konsentrasi kekeruhan pada wilayah Kampung Bupul
(stasiun 8 – 9). Nilai turbiditas yang kecil ditunjukan pada wilayah Kampung
rawa biru yaitu stasiun 5 – 7. Wilayah sungai akan cenderung memiliki nilai
turbiditas oleh karena pengaruh dari pegerakan air yang menjadikan sedimen
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terbawa dan meningkatkan kelarutanya pada badan air. Tentu peningkatan
kelarutan ini menjadikan tingkat kekeruhan meningkat. Kondisi berbeda pada
perairan rawa biru yang relatif tenang, dan tidak banyak mengalami perubahan
fluktuasi badan air. Sedimen akan mantap terdespersi pada dasar perairan dan
tidak banyak mempengaruhi kondisi air. Nilai kecerahan yang tinggi pada
perairan rawa biru menjadikan masyarakat mampu menggunakan alat tangkap
tombak/ jubi sebagai salah satu alat tangkap. Dimana alat ini dapat menangkap
langsung ikan yang bergerak dalam perairan. Selain itu keberadaan turbiditas
juga penting dalamm menentukan kemampuan cahaya masuk kedalam badan
perairan sehingga menjamin ketersediaan enegi untuk organisme fitoplankton
dan alga melakukan proses fotosintesis, dan dapat menyediakan pakan alami
didalam perairan.

c. 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 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 partikelpartikel 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 Maro digambarkan pada Gambar 8 berikut ini.
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Gambar 8. Nilai TDS dan DHL di Perairan Sungai Maro, Merauke.
Nilai TDS dan DHL tercatat lebih tinggi pada stasiun Rawa Biru
dibandingkan nilai pada stasiun wilayah sungai (Bupul dan Toray). Hal ini
dapat dikarenakan kondisi perairan Rawa Biru merupakan menyerupai
wilayah cekungan yang tergenan (Oxbow), dimana air tidak mengalami aliran
besar ke wilayah lain, dan fluktuasi yang terjadi adalah karena pengaruh
hujan. Hal ini mengakibatkan nilai mineral didalam perairan tidak bergeser
dan cenderung mengalami penambahan semata, sehingga menjadikan nilai
yang tinggi. Perlu tindakan treatmen lebih untuk kemudian sumber air di
Rawa Biru dapat diolah untuk kepentingan konsumsi masyarakat.

d. 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 Maro disajikan pada Gambar 9.
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Gambar 9. Nilai suhu perairan di DAS Maro.
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.
e. 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 Maro.
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Hasil pengukuran menunjukan nilai hardness memiliki pola yang
berbeda. Dimana nilai tertinggi untuk hardness adalah pada stasiun 1 dan 2
(wilayah Kampung Toray). Sedangkan nilai pada lokasi lain cenderung stabil.
Sedangkan pada parameter hardness nilai tertinggi pada wilayah kampung
Bupul (Stasiun 5 – 7). 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.
f. 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 Maro ditampilkan pada gambar 11 sebagai berikut.

Gambar 11. Nilai TSS (Total Suspended Solid) di Sungai Maro
Nilai TSS pada stasiun Rawa Biru tercatat lebih rendah. Secara fisik,
badan air Rawa Biru terlihat lebih jernih, hal ini menandakan tidak
banyaknya sedimen yang terbawa melalui aliran air masuk. Berbeda halnya
dengan wilayah sungai seperti wilayah Toray dan Bupul, dimana pada lokasi
ini tentu material terlarut cukup besar seiring dengan pergerakan air dari hulu
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ke hilir. Pergerakan masa air mengakibatkan pengikisan batuan dan tanah
yang meningkatkan jumlah partikel tertangkap air.

g. 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
Maro digambarkan pada Gambar 12 sebagai berikut.

Gambar 12. Konsentrasi Klorofil – a pada Sungai Maro, Merauke.
Nilai konsentrasi klorofil – a di Sungai Maro tercatat tertinggi terdapat
pada wilayah stasiun Rawa Biru, dibandingkan wilayah Sungai. Hal ini dapat
dikarenakan Rawa Biru yang didalam badan airnya terdapat banyak sekali
tanaman yang terendam, ditambah dengan penetrasi sinar matahari yang
tinggi sehingga organisme fitoplankto dapat tumbuh baik di perairan ini,
meski tidak menyebabkan fenomena blooming alga yang biasa terjadi pada
perairan tertutup.
h. 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
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menentukan dalam kajian potensi perairan, sebagai daya dukung dalam
memproduksi sejumlah ikan 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 Maro.
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 Maro 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. Untuk nitrit dan amoniak nilainya berbanding terbalik
pada stasiun ke 8 dan ke 10, dimana nitrit lebih tinggi dibanding amoniak.
Akan tetapi nilai nitrit masih dibawah ambang batas dimana nilai maksimal
yang terukur dalam perairan yaitu mencapai 0,013 mg/l dengan ambang
maksimal yaitu 0,06 mg/l (PP No 82 Tahun 2001). Untuk amoniak nilai juga
masih dibawah ambang batas yang ditentukan yaitu 0,5 mg/l. Dalam
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kerangka perikanan, nilai amoniak tidaklah berbahaya akarena sifatnya yang
mudah teroksidasi menjadi nitrit dan nitrat pada udara bebas.
i. 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 Maro di sajikan melalui Gambar 14.

Gambar 14. Konsentrasi ortho-phospat dan total phospat di DAS Maro.
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
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dipersyaratkan. Akan tetapi untuk pemanfaatan konsumsi rumah tangga, perlu
dilakukan treatment lanjutan karena nilai yg dipersyaratkat mencapai 0,2 mg/l.
j. 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). Kadmium tersedia dalam jumlah sangat sedikit (renik) dan bersifat
tidak larut dalam air. Sumber alami dari cadmium adalah greenockite (CdS),
hawleyite, sphalerite, dan otavite dan pada kerak bumi berkisar 0,2 mg/Kg
(More, 1991). Dialam cadmium terdapat dalam bentuk garam-garam
cadmium (klorida, nitrat dan sulfat) dan dapat merupakan senyawa komplek
organik dan inorganic, atau terserap ke dalam bahan-bahan tersuspensi dan
sedimen dasar. 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 Kadmium (Cd) pada sampel air di DAS Maro.
Parameter : Pb (Timbal)
Stasiun
Nama Lokasi
ST1
Rambo
ST2
Rambo I
ST3
Tercaker
ST4
Banemba
ST5
KP. Tanah
ST6
KP. Bupul
ST7
Bupul Hulu
ST8
Rawa Biru 1
ST9
Rawa Biru 2
ST10
Rawa Biru 3
Parameter : Cd (Kadmium)
Stasiun
Nama Lokasi
ST1
Rambo
ST2
Rambo I
ST3
Tercaker
ST4
Banemba

Satuan
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Hasil Analisa
0,0756
0,063
0,063
0,1638
0,0819
0,0693
0,0756
< 0,0628
< 0,0628
< 0,0628

Metode Uji
SNI 6989.8-2009 Pb AAS
SNI 6989.8-2009 Pb AAS
SNI 6989.8-2009 Pb AAS
SNI 6989.8-2009 Pb AAS
SNI 6989.8-2009 Pb AAS
SNI 6989.8-2009 Pb AAS
SNI 6989.8-2009 Pb AAS
SNI 6989.8-2009 Pb AAS
SNI 6989.8-2009 Pb AAS
SNI 6989.8-2009 Pb AAS

Satuan
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Hasil Analisa
< 0,0076
< 0,0076
< 0,0076
< 0,0076

Metode Uji
SNI 6989.16-2009 Cd AAS
SNI 6989.16-2009 Cd AAS
SNI 6989.16-2009 Cd AAS
SNI 6989.16-2009 Cd AAS
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ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
ST10

KP. Tanah
KP. Bupul
Bupul Hulu
Rawa Biru 1
Rawa Biru 2
Rawa Biru 3

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

< 0,0076
< 0,0076
< 0,0076
< 0,0076
< 0,0076
< 0,0076

SNI 6989.16-2009 Cd AAS
SNI 6989.16-2009 Cd AAS
SNI 6989.16-2009 Cd AAS
SNI 6989.16-2009 Cd AAS
SNI 6989.16-2009 Cd AAS
SNI 6989.16-2009 Cd AAS

*Analisis dilakukan di laboratorium terpadu Universitas Sriwijaya, Palembang
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 DAS Maro
telah terpapar logam timbal. Sedangkan dalam PP No.82 Tahun 2001 untuk
baku mutu Kadmium adalah sebesar 0,01 ppm. Nilai yg diperoleh dalam
analisa menunjukan bahwa konsentrasi kadmium dalam perairan masih
dibawah ambang batas, yaitu masih lebih kecil dibandingkan dengan limit
deteksi alat yaitu < 0,0076 mg/kg.
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 dari daerah tengah cukup besar, hal ini menunjukan terdapat akumulasi
aktivitas antropogenik dimana Timbal dapat berasal dari sumber bungan bahan
bakar, pertambangan, dan perkebunan pada daerah sekitar DAS. Logam
tersebut terakumulasi dalam waktu yang lama. Sedangkan untuk nilai kadmium
dalam sedimen masih terdapat pada konsentrasi yang rendah, yaitu dibawah
0,2112 – 0,3716 ppm. Nilai ini belum melampaui ambang batas yang
dipersyaratkan. Kadmium sendiri adalah logam yang sangat toksik bagi
manusia.
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Tabel 10. Analisa Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada sampel sedimen di DAS
Maro.
Parameter : Pb (Timbal)
Stasiun

Nama Lokasi

Satuan

Hasil Analisa

Rambo
Tercaker
Banemba
KP. Tanah
KP. Bupul
Bupul Hulu
Rawa Biru 1
Rawa Biru 2
Rawa Biru 3
Parameter : Cd (Kadmium)

mg/kg

15,2796

IK.02-LPT-FMIPA (AAS)

mg/kg

11,2548

IK.02-LPT-FMIPA (AAS)

mg/kg

13,7652

IK.02-LPT-FMIPA (AAS)

mg/kg

15,0561

IK.02-LPT-FMIPA (AAS)

mg/kg
mg/kg

16,9495
12,3971

IK.02-LPT-FMIPA (AAS)
IK.02-LPT-FMIPA (AAS)

mg/kg

7,5842

IK.02-LPT-FMIPA (AAS)

mg/kg

11,8516

IK.02-LPT-FMIPA (AAS)

mg/kg

10,3782

IK.02-LPT-FMIPA (AAS)

Stasiun

Satuan
mg/kg

Hasil Analisa
0,3143

Metode Uji
IK.01-LPT-FMIPA (AAS)

mg/kg

0,3466

IK.01-LPT-FMIPA (AAS)

mg/kg

0,3083

IK.01-LPT-FMIPA (AAS)

mg/kg

0,3716

IK.01-LPT-FMIPA (AAS)

mg/kg

0,2956

IK.01-LPT-FMIPA (AAS)

mg/kg

0,2186

IK.01-LPT-FMIPA (AAS)

mg/kg

0,2112

IK.01-LPT-FMIPA (AAS)

mg/kg

0,388

IK.01-LPT-FMIPA (AAS)

ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9

ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9

Nama Lokasi

Rambo
Tercaker
Banemba
KP. Tanah
KP. Bupul
Bupul Hulu
Rawa Biru 1
Rawa Biru 2
Rawa Biru 3

Metode Uji

mg/kg
0,2871
IK.01-LPT-FMIPA (AAS)
*Analisis dilakukan di laboratorium terpadu Universitas Sriwijaya, Palembang

D. Kelimpahan Organisme Planktonik
Keberadaan perairan alami tidak lepas akan adanya organisme
planktonik yang berperan sebagai sumber makanan utama, dan memiliki
peran sebagai suplai energi dalam rantai makanan. Kelimpahan dari
organisme planktonik perlu dikaji untuk dapat memperoleh gambaran
kelimpahan, keragaman dan juga fluktuasinya. Keuntungan dari kajian ini
yaitu dapat memperlihatkan transfer sejumlah energi untuk kehidupan spesies
atau biota pada tingkat tropik diatasnya. Kajian mengenai beberapa indeks
seperti keanekaragaman, dan dominansi spesies dapat dijadikan rujukan akan
kondisi lingkungan, dimana dapat digambarkan lingkungan kondisi tertekan
atau tidak. Hasil kajian terhadap jenis organisme dari golongan fitoplankton
dan zooplankton, dilakukan di sungai Maro. Hasil analisa dapat dilihat pada
Tabel 11 dan Tabel 12.
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Tabel 11. Kelimpahan organisme fitopankton di DAS Maro.
Class

Bacillariophyceae

Chlorophyceae

Cyanophyceae

Chrysophyceae

No

Genus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rambo Rambo 1
Phytoplankton (sell/ liter)
Cyclotella
4
Pinnularia
2
Naviculla
4
Nitzschia
Cymbella
Synendra
4
12
Surilella
Meridion
Gyrosigma
2
Aulacoseira
2
Melosira
2
Asterionella
Coscinodiscus
10
14
Stephanodiscus
14
20
Closterium
2
6
Straurastrum
6
12
Chaetophora
2
Hydrodictyon
2
Coelastrum
Acinastrum
4
Artodesmus
2
Euastrum
2
Cosmarium
2
Xanthidium
2
2
Chodatella
2
Mougeotia
Selenastrum
Crucigenia

1
2
3
4

Merismopedia
Chroococcus
Anabaena
Phormidium

4
2
2

6

1

Dinobryon

6

12

Stasiun
Tanas

Bupul

Rawa Biru
6

2
2
2
4
2
2

2

10
46
2

2
4

2

4
6

26

8
2

4
2
44
2
2
14

2
2
2

60

*Analisa di laboratorium hidrobiologi BRPPUPP, Palembang

Tabel 12. Kelimpahan organisme zoopankton di DAS Maro.
Class

No

Genus
Rambo
Rambo 1
Zooplankton (individu/ liter)

Mastigophora

1
2

Diflugia
Eugypha

Euglenophucea

1
2
3

Euglena
Trachelomonas
Phacus

1
2
3
4

Monostyla
Anuraesopsis
Polyartha
Trichocerca

Monogonta

4

4

Stasiun
Tanas

Bupul
4

Rawa Biru
4

4
4
2
4

4
2

4
2
2
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Ciliatea

1

Dinidium

Dinoplyceae

1
2
3

Peridium
Dinophysis
Polythra

2
10

12

2

6
2

*Analisa di laboratorium hidrobiologi BRPPUPP, Palembang

Hasil analisis diperoleh 33 genus yang terbagi kedalam empat Kelas
fitoplankton yaitu Bacillariopyceae (14 genus), Chlorophyceae (14 Genus),
Cyanophyceae (4 genus), dan Chryophyceae (1 genus). Kelimpahan
organisme fitoplankton diketahui memiliki nilai tertinggi pada stasiun Rawa
biru dengan total mencapai 224 sel/liter, dengan komposisi terbesar adalah
class Chyropheceae dari genus Dynobryon.

Untuk wilayah sungai

kelimpahan tertinggi tercatat pada stasiun Rambo 1 di sekitar Sungai Toray
dengan nilai kelimpahan mencapai 102 sel/liter. Hal ini menggambarkan
bahwa nilai kesuburan perairan di wilayah Rawa Biru lebih baik
dibandingkan pada wilayah sungai.
Zooplankton merupakan organisme yaitu hewan, berukuran mikro yang
merupakan pengkonsumsi utama fitoplankton dan juga sebagai sumber
makanan bagi ikan pengkonsumsi organisme planktonik. Jenis dari
zooplanton tidaklah sebanyak dari fitoplankton, baik yg hidup di perairan
bergerak atau statif. Jenis zooplankton akan meningkat pada wilayah estuari
yang merupakan habitat dengan pencampuran air salinitas dan tawar. Hasil
analisa organisme zooplankton menunjukan kelimpahan tertinggi adalah pada
stasiun Rambo 1 wilayah kampung Bupul yaitu mencapai 20 ind/liter, dengan
individu paling melimpah adalah kelas Dinoplyceae dari genus peridinium.

E. Kelimpahan Makrozobenthos
Organisme

benthos

adalah

organisme

pemakan

detritus

yang

memanfaatkan sumber nutrient hasil dekomposisi bakteri secara langsung.
Keberadaan benthos cenderung memiliki sifat stagnan dan tidak mudah
berubah dalam kurun waktu tertentu, hal inilah yang menjadikan organisme
benthic sesuai untuk menganalisa kondisi pencemaran suatu wilayah. Hasil
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identifikasi organisme makrobenthos di Sungai Maro ditampilkan pada Tabel
13 sebagai berikut.
Tabel 13. Kelimpahan organisme benthos di DAS Maro.
No

Kelas

Family

1 Bilvavia

Unionidae

2 Insecta

3 Oligochaeta

Genus

Hyriopsis sp
Plisbryochoncha sp
Chironomide Parachironomus sp
Dicrotendipes
Tanypus sp
Chaoboridae Chouborus sp
Tubificidae
Aulodrilus sp
Limnodrillus sp

Kelimpahan (Individu/m2)
Rawa Rawa
Rambo Torai Bupul
1
2
125
75
50
50
25
75
50
75
450
75
125
50

Jenis species yang diperoleh tidak beragam, tingkat keberagaman
daerah sungai lebih tinggi dibandingkan wilayah rawa banjiran. Wilayah
sungai ditemukan 6 genus, sedangkan rawa biru hanya diperoleh empat genus.
Pada stasiun Rambo (Kampung Toray) menjadi lokasi terbanyak ditemukan
organisme benthos, dengan dominasi dari kelompok takson Bilvavia.
Keberadaan dari organisme bentik ini menjadi salah satu parameter penentuan
kualitas lingkungan. Hal ini berarti lokasi sungai Maro masih baik sebagai
dengan beragamnya jenis organisme bentik diperairan. Sedangkan nilai
keberagaman yang rendah, tetapi dengan kelimpahan/ dominasi tinggi terdapat
di Rawa biru. Hal ini dapat dikarenakan habitat rawa biru adalah cekungan
daratan yang terendam air dan tidak memiliki outlet keluaran, menjadikan air
bersifat tetap sepanjang musim. Perairan yang tetap tanpa banyak terjadi
perubahan dapat menjadikan suatu komunitas bentik mendominasi suatu badan
air.
F. Produksi Perikanan
Produksi perikanan digambarkan dari kegiatan atau usaha tangkap suatu
wilayah. Dimana nilai ini diharapkan mampu menggambarkan keseluruhan
usaha penangkapan suatu wilayah perikanan. Untuk melakukan analisa ini,
peneliti melakukan sampling pada tiga lokasi untuk bagian sungai, dan satu
lokasi untuk wilayah rawa. Lokasi ini ditentukan berdasarkan histori penelitian
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sebelumnya dan informasi mengenai wilayah penangkapan yang dominan.
Lokasi sampling wilayah sungai yaitu Kampung Toray (Distrik Sota),
Kampung Kwell dan Kampung Bupul (Distrik Eligobel), sedangkan untuk
wilayah perairan rawa dilakukan sampling pada Kampung Rawa Biru (Distrik
Sota). Dari informasi dinas dan masyarakat masing masing daerah memiliki
aktivitas dan produksi yang tinggi untuk sektor perikanan tangkap. Pada setiap
lokasi penelitian, dilakukan rekruitment terhadap nelayan setempat untuk
memberikan data aktivitas penangkapannya secara harian. Dipilih setiap lokasi
sejumlah lima orang nelayan/ warga yang aktif melakukan penangkapan ikan
setiap harinya. Terlepas dari kevalidan data yang dihasilkan, diharapkan
monitoring hasil tangkapan ikan ini, mampu menggambarkan aktivitas dan
produksi ikan untuk setiap wilayah yang di survey.
Pada lokasi Sungai Maro yang meliputi tiga wilayah kampung
diperoleh tujuh jenis alat tangkap yang digunakan masyarakat yaitu busur,
jala, jaring, jaring tarik, pancing, rawai, dan strom. Hasil tabulasi dari delapan
alat tangkap, unit usaha yang dilakukan selama pencatatan, serta produksi total
ditampilkan pada tabel 14. Dari tabel 14, dapat dilihat bahwa alat tangkap yang
paling sering digunakan adalah berupa jaring tetap. Hal ini dikarenakan lokasi
sungai Maro pada ketiga kampung cenderung memiliki kedalaman lebih dari 3
meter dan tipe lereng yang curam. Sedangkan alat tangkap yang memiliki laju
penangkapan tertinggi adalah jaring tarik dengan nilai laju tangkap 92,4
kg/usaha. Alat tangkap lain yang memiliki laju tangkap tinggi adalah alat
tangkap strom (electric fishing) yaitu sekitar 24,4 kg/upaya. Meskipun alat ini
adalah alat yang tergolong ilegal, dan berbahaya tetapi nelayan setempat kerap
menggunakannya khusunya untuk wilayah dangkal, dan wilayah rawa
tergenang.
Tabel 14. Produksi dan laju tangkap di Sungai Maro (Kampung Toray, Kwell
dan Bupul) pada Sungai Maro
No

Alat

Upaya

Produksi (kg)

1
2
3
4

Busur
Jala
Jaring
Jaring tarik

3
2
1.066
10

5
41,5
3.951
924

36

Laju tangkap
(kg/upaya)
1,7
20,8
3,7
92,4
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5
6
7

Pancing
Rawi/Rawai
Strom

247
36
37

907
96
904
6.878,3

3,7
2,7
24,4

Komposisi hasil tangkapan dari delapan alat tangkap yang digunakan
diperoleh 22 jenis spesies yang terdiri dari ikan dan udang (Gambar 15).
Komposisi ikan didominasi oleh ikan gastor (Channa striata) dengan
presentase terbesar sekitar 25,05% atau sekitar 1.611 kg. Ikan lain yang
nampak dominan tertangkap adalah ikan nilai (Oreochromis niloticus) sekitar
21,66%, ikan mujair (Oreochromis mossambicus) sekitar 21,71%, dan ikan
Kakap rawa (Lates calcalifer) sekitar 17,16%. Ke empat jenis ikan ini memang
sering ditemui dan dipasarkan oleh masyarakat di Kota Merauke. Ikan ikan ini
menjadi komoditi konsumsi utama masyarakat lokal di Kota Merauke.

Gambar 15. Komposisi hasil tangkapan Sungai Maro.
Pada lokasi kampung Rawa Biru, Distrik Sota diperoleh empat jenis
alat tangkap (Tabel 15). Alat tangkap strom menjadi alat tangkap dengan laju
tangkap yang tertinggi dibandingkan alat tangkap lainnya. Alat tangkap ini
mampu menghasilkan sejumlah 95,6 kg/upaya tangkap. Selain itu di wilayah
Rawa Biru terdapat alat tangkap yang tidak banyak digunakan diwilayah
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sungai lain, yaitu alat berupa tombak atau dikenal dengan jubi. Jubi atau
tombak dapat digunakan di wilayah ini karena air pada Rawa Biru memiliki
kejernihan yang tinggi. Masyarakat nelayan biasa mendekati ikan dengan
lampu senter, dan menangkapnya dengan jubi. Jubi lebih banyak digunakan
untuk menangkap ikan gastor (Channa striata).
Tabel 15. Produksi dan laju tangkap di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota
No
1
2
3
4

Alat Tangkap

Upaya

Produksi

Jaring
Jubi/ tombak
Pancing
Strom

58
65
12
29

996
2.439
450
2.771
6.656

Laju Tangkap
(kg/catch)
17,2
37,5
37,5
95,6

Hasil tangkapan dari empat alat tangkap diperoleh sejumlah tujuh
spesies dengan dominansi tertangkap adalah gastor (Channa striata) sejumlah
49,09% atau sejumlah 3.263 kg. Ikan lain yang dominan tertangkap adalah
mujair (Oreochromis mossambicus) dengan persentase 29,64%, dan kakap
rawa (Lates calcalifer) dengan persentase 20,52%. Jumlah ikan yang
tertangkap pada waktu sampling ini masih lebih kecil dari keragaman
ikhtiofauna yang seharunya. Hal ini dikarenakan keterbatas alat tangkap
nelayan yang digunakan, dan dapat juga karena nelayan hanya mengambil
komoditi ekonomis dan membuang ikan hasil samping tangkapan yang lain.
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Gambar 16. Komposisi hasil tangkapan nelayan di Kampung Rawabiru.
G. Maximum Sustainable Yield (MSY)
Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah menampilkan estimasi
tangkapan lestari aktivitas nelayan dan ketersediaan sumberdaya ikan di
Sungai Maro. Karena keterbatasan informasi yang diperoleh, estimasi jumlah
produksi tahuanan diperoleh berdasarkan jumlah produksi ikan untuk
konsumsi untuk jenis ikan air tawar Kabupaten Merauke mulai tahun 2011
hingga 2017 yang disajikan dalam laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten
Merauke. Data yang diperoleh berupa data series produksi perikanan, 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 Maro. Selain data produksi tahunan, dan data hasil tangkapan
sebagai cerminan penangkapan pada tahun berjalan (2020), peneliti juga
mengevaluuasi fluktuasi jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) berdasarkan
data Badan Pusat Statistik dan juga data kependudukan di lokasi penelitian.
Dalam hal ini nilai usaha tangkap (effort) dianggap berkorelasi lurus dengan
jumlah Rumah Tangga Perikanan, yaitu dengan asumsi bahwa dengan
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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 DAS Maro, Kab. Merauke.
Alat
Tangkap

Usaha
(unit)

Produksi
(kg)

Busur
Jala
Jaring
Jaring tarik
Pancing
Rawi
Strom
Jumlah

68
2
1.124
10
274
36
66

2.444
41,5
4.946,8
924
1.407
96
3.675
13.534,3

Laju
Tangkap
(kg/unit)
35,9
20,75
4,40
92,40
5,14
2,67
55,68

Fishing
Power Index Standarisasi
(FPI)
0,389
26,45
0,225
0,45
0,048
53,54
1
10,0
0,056
15,23
0,029
1,04
0,603
39,77
146,48

Diperoleh nilai total dari usaha tangkap nelayan di tahun 2020 adalah
6.878,3 kg di Perkampungan sepanjang Sungai Maro, dan 6.656 kg dari
Kampung Rawabiru. Nilai akumulasi diperoleh dari tujuh jenis alat tangkap
yang digunakan nelayan selama pendataan aktivitas penangkapan. Laju
tangkap menggambarkan efisiensi dari suatu alat tangkap untuk menangkap
sejumlah ikan dalam satu kali trip (hari). Fishing Power Index (FPI)
menggambarkan perbandingan alat tangkap yang paling efisien (jaring tarik)
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
(jaring tarik), dan dapat diperoleh keseluruhan usaha yang dilakukan untuk
memperoleh sejumlah 13.534,3 kg ikan.
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
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kurun waktu beberapa tahun kebelakang. Nilai produksi dan nilai usaha
penangkapan di DAS Maro, Merauke (Tabel 17).
Tabel 17. Produksi dan nilai effort penangkapan Sungai Maro
Produksi
Jumlah RTP
Effort
(kg)
2.574.892*
7.487
1.096.659
2020
2.233.934
7.320
1.072.198
2017
1.989.221
7.102
1.040.266
2016
1.944.267
7.212
1.056.378
2015
1.105.819
7.002
1.025.619
2014
929.103
6.889
1.009.067
2013
867.601
6.755
989.439
2012
392.788
6.622
969.958
2011
Ket: Data BPS Kab Merauke dalam Angka (2012 – 2018).
Tahun

Produksi/ effort
2,3479
2,0835
1,9122
1,8405
1,0782
0,9208
0,8769
0,405

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 17, berikut ini.

Gambar 17. Ploting kurva linear produksi dan usaha di Sungai Maro.

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). Adapun persamaan yang digunakan
untuk perhitungan MSY dan F.MSY adalah :
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Nilai maksimum penangkapan lestari (MSY) dari Perairan Sungai Maro adalah
senilai 4.977.077 kg per tahun, dengan sejumlah 561.133 alat jaring tarik
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 18 berikut ini. 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 3.981.662 kg per tahun. Nilai ini masih jauh dari
perolehan data tahunan dan juga nilai perikiraan produksi tahun 2020, sehingga
dapat diartikan masih dapat dilakukan peningkatan upaya penangkapan di
Sungai Maro.

Gambar18. Grafik MSY penangkapan di Sungai Maro
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Hasil perhitungan untuk MSY juga dilakukan khusus untuk spesies
yang memiliki nilai ekonomis tinggi yaitu Arwana Irian (Scleropages jardinii).
Penelitian ini dilakukan pada Sungai Wango yang merupakan anak Sungai
Maro, dan dilaksanakan oleh peneliti universitas Musamus, Merauke.
Penelitian menggunakan data hasil tangkapan dan usaha tangkap dari 2008 –
2017. Hasil penelitian menunjukan bahwa stok ikan arwana irian di perairan
untuk status lestarinya adalah mencapai 521.358 ekor, yang dapat dicapai
dengan sejumlah 5.000 unit penangkapan (trip) (Fopt). Dalam hal ini jumlah
penangkapan yang diperbolehkan (JTB) adalah berkisar 417.087 ekor
(Melmambessy et al, 2019).
H. Biodiversitas Jenis Ikan
Dalam kegiatan riset ini, tim peneliti juga melakukan inventarisir
berbagai jenis ikan yang ada pada lokasi sampling. Kegiatan inventarisir
dilakukan dengan tahapan yaitu merekrut tenaga nelayan untuk mengumpulkan
spesies hasil tangkapannya sebanyak dua ekor, yang kemudian disimpan pada
larutan pengawet formalin 40%. Sampel ikan contoh hasil tangkapan di
kumpulkan dan dilakukan identifikasi jenis di laboratorium ikan Balai Riset
Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan. Adapun hasil
identifikasi dari berbagai jenis ikan DAS Maro ditampilkan pada Tabel 18.
Terdapat sejumlah 21 spesies yang dikumpulkan di lapangan baik yang didapat
di lokasi sampling, dan juga di pasar ikan masyarakat. Hasil identifikasi lain,
diperoleh 40 jenis ikan yang belum ditemui selama penelitian. Adapun tidak
ditemukannya spesies yang dimaksud adalah dikarenakan keterbatasan lokasi,
waktu, alat tangkap yang digunakan.
Tabel 18. Identifikasi jenis ikan hasil tangkapan di Sungai Maro.
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama Lokal
Gastor
Ntoru/ Baung merah
Merun
Koro koro
Lele
Betik
Sembilang
Mata bulan

Nama Ilmiah
Channa striata (Blonch, 1793)
Arius leptaspis (Bleeker, 1862)
Neosilurus ater (Perugia, 1894)
Cochlefelis spatula
Plotosus papuensis (Weber, 1910)
Anabas testudineus (Blonch, 1792)
Arius spatula (Ramsay & Ogilby, 1886)
Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782)
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Tulang
Kakap rawa
Kaca
Gabus
Kakap batu
Nila
Mujair
Sumpit
Julung /Sumpit moncong
panjang
Sepat Siam
Kuro
Bulanak
Tung
Kakap Batu Putih*
Kaca Kecil*
Kaca Pelangi*
Arwana Irian*
Terina*
Puri*
Kakap Kembang*
Maieru/ baturu**
Maieru/ baturu (2)**
Manako**
Sembilang**
Sembilang**
Sembilang**
Sembilang**
Sembilang**
Sembilang**
Sembilang**
Sembilang**
Sembilang**
Sembilang**
Sembilang**
Lele**
Lele**
Lele**
Ikan Pelangi/ pampam
Ikan Pelangi**
Parate (Kamoro)**
Kaca / Wiyaku
(Kamoro)**
Tuku **

Thryssa scratchleyi (Ramsay & Ogilby, 1886)
Lates calcarifer (Blonch, 1790)
Parambassis gulliveri (Castelnau, 1878)
Oxyeleotris selheimi (Macley, 1884)
Amniataba afinis
Oreochromis niloticus (Peters, 1852)
Oreochromis mossambicus (Peters, 1852)
Toxotes chataerus (Hamilton, 1822)
Strongylura krefftii (Guntherm 1866)
Trichogaster pectoralis
Nibea squamosa (Sasaki, 1992)
Moolgarda seheli
Glossamia aprion (Richardson, 1842)
Pingalla lorentzi (Weber, 1910)
Ambassis agrammus (Gunther, 1867)
Parambasisus sp
Scleropages jardinii (Saville-Kent, 1892)
Iriatherina werneri
Craterocephalus randi (Nicols & Raven, 1934)
Hephaestus habbema
Anguilla bicolor (McClelland, 1844)
Anguilla reinhardtii (Steindachner, 1867)
Clupeoides papuenensis (Ramsay & Ogilby, 1886)
Arius danielsi (Regan, 1908)
Arius graeffei (Kner & Steindachner, 1866)
Arius latidrostis (Macleay, 1884)
Arius macrorhynchus (Weber, 1913)
Arius taylori (Roberts, 1978)
Cinetodus carinatus (Weber, 1913)
Cinetodus crassilabris (Ramsay & Ogilby, 1886)
Cinetodus froggatti (Ramsay & Ogilby, 1886)
Doiichthys novaeguineae (Weber, 1913)
Nedystoma dayi (Ramsay & Ogilby, 1886)
Tetrasedon conorhynchus (Weber 1913)
Neosilurus brevidorsalis (Guther, 1867)
Porochilus meraukensis (Weber, 1913)
Porochilus obbesi (Weber, 1913)
Melanotaenia goldiei (Macleay, 1883)
Melanotaenia splendida rubrostriata (Ramsay &
Ogilby, 1886)
Clossamia sandei (Weber, 1908)
Kurtus gulliveri (Castelnu,1878)
Liza subviridis (Valenciennes, 1836)
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Glossogobius concavifons (Ramsay & Ogilby,
1887)
Stenogobius psilosinionus (Watson, 1991)
Bunaka gyrinoides (Bleeker, 1853)
Hypseleotris compressa (Kreft, 1864)
Oxyeleotris fimbriata (Weber, 1908)
Oxyeleoptris nullipora (Robets, 1978)
Oxyeleotris paucipora (Robets, 1978)
Oxyeleotris stagnicola (Alen, Hortle & Renyaan,
58 Gabus**
2000)
59 Lidah**
Cynoglosus heterolopis (Weber, 1910)
60 Lidah**
Aseragodes klunzingeri (Weber, 1908)
61 Lidah**
Synaptura villosa (Weber, 1908)
Sumber : (*) Laramatse, et al (2019)
(**) Allen et al, (2000).
51
52
53
54
55
56
57

Gabus**
Gabus**
Gabus**
Gabus**
Gabus**
Gabus**
Gabus**

I. Dinamika Populasi Ikan
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 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 19.
Tabel 19. Analisa FiSAT II Dinamika Populasi Ikan di DAS Maro
Jenis Ikan
L∞
Betik (Anabas testudineus)
24,75
Gastor (Channa striata)
61
Nila (Oreochromis niloticus)
38,8
Mata bulan (Megalops cyprinoides)
34
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K
0,22
0,31
0,33
0,27

M
0,698
0,68
0,81
0,73

Z
0,74
1,08
2,74
0,38

E
0,51
0,61
0,77
0,34
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Hasil analisa menunjukan nilai tingkat eksploitasi dari ikan di Sungai
Maro menunjukan nilai yang relatif menunjukan besarnya ekploitasi
sumberdaya ikan khusunya bagi ikan yang menjadi target komoditas konsumsi
masyarakat seperti Betik, Gastor dan Nila. Nilai lebih besar dari 0,5
menunjukan

tingkat

penangkapan

yang

ekploitasi
masif,

dan

yang
tidak

berlebih,

yaitu

mengindahkan

dengan

adanya

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.
J. Analisa Luasan Melalui Citra Satelit (GIS)
Sungai dihasilkan dari proses digitason-screen. Peta dasar yang digunakan
berasal dari Plug-in Quick Map Services yang terintegrasi pada system
informasi geografis QGIS. Plug-in tersebut meruapakan layanan daring peta
dasar berbasis citra satelit resolusi tinggi seperti Bing Satellite dan Google
Satellite, sehingga memudahkan untuk menentukan objek sungai yang
diinginkan. Digitasi dilakukan pada pembesar tampilan 1:200. Visualisasi
tersebut mengakibatkan objek sungai terlihat lebih detil jika dibandingkan dari
objek sungai yang berasal dari data RBI (Gambar 19).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 19. Proses pendigitasian sungai menggunakan peta dasar yang disediakan
oleh layanan Google Satellite (a). Sungai yang berasal dari data RBI
(b). Hasil digitasi sungai, terlihat oxbow yang sebelumnya menjadi
bagian dari sungai pada data RBI, namun pada pendigitasian oxbow
tersebut sudah tidak memiliki genangan air baik dari sumber Google
Satellite maupun Bing Satellite (c). Perbedaan hasil digitasi dan
sungai yang berasal dari RBI (d).
Data yang dihasil kan dari kegiatan ini disimpan dalam format vektor dan raster.
Data verktor terdiri dari:
1. Personal geodatabase, dengan rincian sebagai berikut:


Nama geo data base: Maro



Feature class terdiri dari:
o Anak_sungai, hasil digitasi sungai-sungai kecil yang bermuara ke
Sungai Maro, tipe data garis (line).
o Sungai, hasil digitasi sungai utama (maro) sertaanak-anak sungai yang
bermuara ke Sungai Maro dengan tipe data polygon.
o Sungai_line, merupakan sungai yang merupakan bagian tengah sungai
yang digitas dengan tipe data garis (line)
o Sungai_RBI, merupakan data vector sungai yang diunduh melalui
laman Ina Geoportal.
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o Genangan air, merupakan hasil gabungan sebaran air permukaan bulan
Januari – Juni 2020.


Sistem proyeksi yang digunakan adalah GCS WGS 1984 dengan gatum DWGS_1984

2. Data Raster
Terdiri dari:


Citra SAR S1 yang memilikinilaihamburbalikgamma naught (



Sebaran air permukaanbulanan (Januari – Juli 2020) dalam format

).

ermapper raster dataset (.ers).
Luas genangan air permukaan
Perhitungan luasan pada poligon citra yang diperoleh, dihasilkan nilai
luasan genangan pada wilayah badan sungai dan genangan lainnya yang
diasumsikan sebagai danau. Nilai luasan dari keseluruhan badan perairan tersebut
ditampilkan pada Tabel 20 dan fluktuasi bulanannya pada Gambar 20.
Tabel 20. Luas (hektar) genangan air permukaan keseluruhan dan danau. Bulan
Januari – Juni tahun 2020
Luas (Ha)
Bulan
Seluruh genangan
Danau
Januari
447.32
97.23
Februari
627.46
99.29
Maret
612.68
100.06
April
586.03
91.79
Mei
905.85
92.62
Juni
299.55
93.56
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Gambar 20. Luas genangan air permukaan keseluruhan dan danau. Januari – Juni
tahun 2020.
Sungai
Panjang Sungai Maro dari muara sungai hingga ke hulu sungai sepanjang
386,76 km (dihitung dari median sungai) (Gambar 21, 22, dan 23), sementara luas
Sungai Maro diperkirakan seluas 3.730,82 hektar sementara dari perhitungan
sungai RBI seluas 4.004,16 hektar. Perbedaan luas dipengaruhi oleh sumber data
yang digunakan untuk menghasilkan data sungai.

Gambar 21. Sebaran genangan air per bulan, Janunari - Juni 2020.
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Gambar 22. Distribusi lama genangan air (bulan).

Gambar 23. Sungai Maro hasildigitasi (1) dan bersumberdari RBI (2)
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V. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari berbagai pembahasan di atas, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan
bahwa:
1.

Hasil perhitungan nilai standing stok dari Sungai Maro dan Rawa biru
melalui swab area adalah sejumlah 103,06 kg/ha untuk daerah Sungai,
sedangkan 257,14 kg/ha untuk Rawabiru

2.

Nilai potensi produksi Sungai Maro berdasarkan metode Leger-Heut’s
berkisar 5,57 – 778,10 kg/ha pada wilayah sungai, dan 5,71 – 4.314,28
kg/ha pada Rawabiru. Potensi berdasarkan klorofil (Boyd & Alamazan)
yaitu 6,27 – 45,32 kg/ha/th di Sungai, dan 65,4 – 152,63 kg/ha di
Rawabiru.

3.

Kondisi lingkungan perairan Sungai Maro secara keseluruhan dalam
kondisi baik dan masih sesuai untuk habitat perikanan. Yang perlu
diperhatikan adalah konsentrasi phospat dan nitrat yang berpotensi
menimbulkan blooming algae. Disisi lain konsentrasi logam berat Pb
(timbal) yang tinggi pada sedimen memperlihatkan adanya akumulasi
logam Pb dalam waktu lama.

4.

Keanekaragaman

mikroorganisme

diperoleh

sejumlah

33

genus

fitoplankton,13 genus zooplankton dan juga 8 genus bentos dengan
kepadatan sekitar 50 – 125 individu/m2.
5.

Hasil pencatatan penangkapan enumerator untuk produksi perikanan pada
Sungai Maro diperoleh dari tujuh alat tangkap dengan total produksi
6.878,3 kg dan didominasi oleh ikan Mujair (21,7%), Nila (21,66%), dan
Gastor (25,05%). Sedangkan produksi di Danau Rawabiru diperoleh dari 4
jenis alat tangkap, dengan total produksi mencapai 6.658 kg. Tiga jenis
ikan dominan tertangkap di Rawabiru adalah Gastor (49,09%), Mujair
(29,64%), dan Kakap (20,52%).

6.

Estimasi Maximum Sustainable Yield (MSY) di seluruh perairan DAS
Maro tercatat masih dapat ditingkatkan dengan nilai MSY adalah
4.977.077 kg/ tahun, atau nilai jumlah tangkap yang diperbolehkan (JTB)
adalah 3.981.662 kg/tahun dengan 561.133 alat tangkap jaring tarik.
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7.

Hasil

pengukuran

nilai

eksploitas

beberapa

komoditas

tangkap

menggambarkan ikan Betik (Anabas tetudineus), Gastor (Channa striata),
Nila (Oreochromis niloticus) telah mengalami lebih tangkap (E>0,5).
8.

Hasil analisa citra satelit terhadap luasan DAS Maro adalah mencapai
3.730,82 – 4.004,16 hektar, dan genangan danau mencapai 91,79 – 100,06
hektar.

Saran
1. Penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan perlu ditekan, dan
dihentikan dengan berbagai cara, terutama pendekatan persuasif kepada
masyarakat nelayan dengan edukasi mengenai bahayanya penggunaan alat
tangkap seperti stroom dan toba (racun).
2. Perlu adanya strategi pemanfaatan dan pengolaahan hasil tangkapan yang
berlebih sehingga produk perikanan dapat memiliki nilai/ harga yang lebih
baik di pasar luar Merauke.
3. Peningkatan

teknologi pasca

panen

ikan

hasil

tangkapan

dapat

dikembangkan seperti ikan giling, ikan beku dan produk olahan ikan
lainnya.
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Ikan Hasil Tangkapan

Sembilang

Bulanak

Gastor

Ntoru

Sembilang

Lele

Betik

Tulang

Tung

Julung/Sumpit panjang

Kakap belang

Sumpit

Sembilang/lele

Kakap batu
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Mata bulan

Kaca

Kuro

Nila

Kakap Rawa

Sembilang
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Data Analisa Logam Berat
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Lampiran 1

FORM HASIL TANGKAPAN IKAN HARIAN
Nama Nelayan

:

Lokasi penangkapan :
Tanggal

Alat
Ukuran
Tangkap
Alat

Jumlah
Alat yg
dunakan.

Hasil
Ikan

Kg/ekor

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 DATA FREKUENSI PANJANG
Lokasi
Jenis Ikan
Tanggal
Nama Nelayan
Jenis
Ikan

:
:
:
:

Panjang
Stdandar
(cm)

Panjang
Total
(cm)

Jumlah
(ekor)

Alat Tangkap

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 WAWANCARA ALAT TANGKAP
Nama Nelayan :
Lokasi

:

Waktu

:

No.

Keterangan Alat Tangkap

1

Jenis Dan nama alat
tangkap

2

Cara Operasional : (terperangkap, terjerat,
digiring, dicedok, pakai umpan, dll)
Musim penangkapan:
Kemarau :
Penghujan :
Peralihan :
Dll :

3

4

Uraian

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

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 HASIL TANGKAPAN IKAN
Nama
Nelayan/Lok
asi/Tanggal

Alat
Tangkap

Ukuran
Alat

Jumlah
Alat

Hasil
Ikan
Kg

Keterangan

CATATAN:
1. Untuk mengetahui hasil tangkapan pada saat itu
2. Kegunaan untuk membandingkan hasil tangkapan tiap lokasi/hasil
tangkapan.
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Lampiran 5.

FORM HASIL TANGKAPAN IKAN/VALIDASI DATA
Nama Nelayan
Lokasi penangkapan
Tahun

Alat Tangkap

:
:

Ukuran

Jumlah

Alat

Alat

Hasil
Ikan

Kg

Keterangan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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.

DATA BIOLOGI IKAN
Tanggal

:

Lokasi

:

Nama Nelayan :

No

Jenis
Ikan

Ukuran Ikan
Panjang
Berat
(cm)
(gram)

Jantan/Betina

TKG

Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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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