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KAJIAN STOK DAN POTENSI PERIKANAN 

DI DAS CITARUM, PROVINSI JAWA BARAT KPP PUD 433 

ABSTRAK 

 Sungai Citarum  dan waduk Cirata, Saguling termasuk dalam Perairan Umum 

Daratan WPP-PD 433 Jawa Barat. Salah satu sungai strategis nasional yang mendukung 

pergerakan ekonomi nasional. Daerah aliran sungai Citarum : 6.614 Km2 sebagai sumber air 

waduk Cirata, panjang sungai: 269 km.  Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah 43. 312,66 ton.  Ada 37 jenis ikan di sungai Citarum 

antara lain Ikan Baung, Keting, Gabus, Mujair, Nila, Lele, Genggehek, Hampal, dan udang 

tawar. Jenis ikan yang terdapat dari hulu hingga hilir sungai Citarum, yaitu ikan betok 

(Anabas testudineus), sepat (Trichogaster trichopterus), benteur (Puntius javonicus), nilem 

(Osteochilus haseltii) dan Rasbora sp.  Tipe perairan umum lainya adalah waduk Cirata, 

mempunyai luas 6.200 hektar terletak di tiga kabupaten yaitu: Kabupaten Bandung Barat, 

Cianjur, dan Purwakarta. Ada 16 jenis ikan di Waduk Cirata antara lain; Cyprinus carpio, 

Barbonymus balleroides, Rasbora argyrotaenia, Osteochilus vittatus, Mystacoleucus 

marginatus, Hampala macrolepidota, dan lain-lain. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan 

stok dan potensi ikan di KPPPUD 433 Jawa Barat. Data dan informasi ini diharapkan dapat 

memberikan masukan sebagai landasan  untuk pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumberdaya perikanan di perairan umum KPPPUD 433  Provinsi Jawa Barat. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan metoda survey, wawancara dan analisis di laboratorium. 

Penelitian di mulai bulan Februari - November 2020. Parameter yang diamati yaitu Standing 

Stock dengan metoda hidroakustik dan swep area, potensi produksi, potensi lestari (MSY), 

tingkat eksplotasi penangkapan. Stok ikan di Sungai Citarum ada 187,8 kg/ha sedangkan di 

Waduk Cirata 158 kg/ha. 

Kata Kunci :Stok, potensi, tangkapan, DAS Citarum. 
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I. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang. 

Provinsi Jawa Barat memiliki perairan umum antara lain sungai, danau, waduk, rawa 

dan lainnya. Perairan tersebut tersebar di 9 kota dan 17 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 

Pada tahun 2010, produksi perikanan tangkap mencapai 10.385,67 ton. Kabupaten Indramayu 

mendominasi hasil produksi perikanan perairan umum dengan produksi mencapai 53.39% 

dari total produksi yang dihasilkan. Produksi selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Majalengka 

yang mencapai 10,28 % dari total produksi dan Kabupaten Purwakarta yang mencapai 5,36% 

dari total produksi. Sementara itu, untuk kabupaten/kota lainnya berada di bawah 5% dari 

total produksi (Profil Jabar,2013; Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, 2010), 

dan Tahun 2017 sebesar 43. 312,66 ton  (Jawa Barat dalam angka, 2018). 

Waduk yang terletak di provinsi Jawa Barat : Waduk Jatiluhur,Waduk Cirata,Waduk 

Saguling,Waduk Jatigede, Waduk Cipancuh; Waduk Darma; Bendung Katulampa; 

Bendungan Walahar; Waduk Karian; Waduk sukamahi;Waduk Sadawarna; Waduk Ciawi. 

Sungai besar yang melewati Jawa Barat, Sungai Citarum mempunyai panjang 269 km, curah 

hujan rata-rata: 2.300 mm/tahun, Debit rata-rata: 5,7 milyar/m3/th; >50% urban area; dan 

terdapat industri : 2,822 buah. Sungai lainnya di Provinsi Jawa Barat, yaitu: Ci Buni 109 Km; 

Ci Beet 121,5 Km; Ci Manuk 166,25 Km; Ci Punegara 104 Km; Ci Sadane 117 Km; Ci 

Tanduy 178,40 Km; Ci Tarum 323, 03 Km; Ci Wulan 100,47 Km. 

(http://sda.pu.go.id/pusben/bendungan _detail.php?layer= 

bendungan&column=Kode&id=B34&zoom=7.tgl:10/11/2019). 

Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar ke empat terbesar di Pulau Jawa. 

Keberadaan Aliran Sungai Citarum sebagai penyedia sumberdaya air bagi perikanan perlu 

mendapatkan perhatian karena air merupakan media paling penting bagi kehidupan ikan. 

Kuantitas maupun kualitas air membutuhkan perhatian agar dapat memenuhi syarat untuk 

mencapai kondisi air yang maksimum bagi kegiatan perikanan.Kualitas aliran sungai yang 

baik merupakan penunjang keberhasilan bagi pembangunan perikanan. 

Permasalahan Sungai Citarum, kegiatan pertanian dan peternakan, serta aktifitas 

industri, limbah bahan organik dan anorganik menyebabkan kualitas perairan menurun. 

Akibat dari kondisi tersebut beberapa jenis ikan di Sungai Citarum mengalami tekanan, 

sehingga komunitas ikan di Sungai Citarum diduga menurun. Ikan endemik asli Sungai 

Citarum Hulu adalah ikan hampala (Hampala macrolepidota), ikan arar (Cyprinus carassius), 

http://sda.pu.go.id/pusben/bendungan%20_detail.php?layer=%20bendungan&column=Kode&id=B34&zoom=7.tgl:10/11/2019
http://sda.pu.go.id/pusben/bendungan%20_detail.php?layer=%20bendungan&column=Kode&id=B34&zoom=7.tgl:10/11/2019
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ikan pelati pedang (Xyphophorus helleri), senggal (Mystus nemurus), gerang 

(Mystusnigriceps), kehkel (Glyptothorax platypogon), bogo (Ophiochephalus gachua) dan 

betok (Anabas testudineus). Ikan Tagih (Mystus nemurus), dulu mudah ditemukan dari 

mulai hulu sampai hilir Sungai Citarum. Sekarang sangat sulit didapatkan kecuali pada 

kondisi perairannya yang relatif lebih jernih. Di Desa Mandalawangi, Kec.Cipatat, 

Kab.Bandung Barat. Dari 37 jenis ikan yang masih terdapat disungai Citarum, jenis ikan yang 

masih terdapat dari hulu hingga hilir, yaitu ikan betok (Anabas testudineus), sepat 

(Trichogaster trichopterus), benteur (Puntius javonicus), nilem (Osteochilus haseltii) dan 

Rasbora sp. (Profil Jawa Barat, 2013).  

Potensi waduk Cirata memerlukan perhatian dari pemerintah untuk pembangunan dan 

pengelolaannya terutama untuk kegiatan perikanan, namun eksploitasi berlebihan dan limbah 

kegiatan mempengaruhi kualitas dan keadaan lingkungan waduk. Produksi perikanan tangkap 

Waduk Cirata tahun 2015 adalah 3.583,41 ton (BPBPPUC, 2015). Usaha perikanan KJA 

layak dilakukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Aksomo,2007), walaupun 

menurut Garno (2000) diantara kesemua penyumbang bahan organik di Waduk Cirata, 

penyumbang paling besar berasal dari kegiatan budidaya ikan dalam KJA. Total sumbangan 

bahan organik dari KJA bahwa di Waduk Cirata mencapai 80%, penyumbang N dan P 

mencapai 83,63 –99,93% berasal dari kegiatan budidaya ikan KJA (Nastiti et al., 2001). 

Jumlah petak KJA di waduk Cirata semakin berkembang mencapai 31.000 unit yang 

seharusnya hanya 7.037 unit (Kartamihardja&Krismono, 2016). Penelitian bertujuan untuk 

mendapatkan stok dan potensi sumberdaya ikan untuk mendukung pengelolaan perikanan 

tangkap dan perikanan budidaya di perairan KPPPUD 433 Jawa Barat, agar dapat 

dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

 

1.2 Tujuan dan Keluaran 

Tujuan: 

 Tujuan dan sasaran akhir penelitian : Mendiskripsikan Stok dan potensi sumberdaya 

ikan, untuk mendukung pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya diperairan 

KPPPUD 433 Jawa Barat, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 
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Keluaran: 

a) Data dan informasi tentang standing stok periaran WPP PD 433 Jawa Barat 

b) Data dan informasi tentang potensi produksi di perairan WPP PD 433 Jawa Barat 

c) Data dan informasi tentang potensi lestaridi perairan WPP PD 433 Jawa Barat 

d) Data dan informasi tentang hasil tangkapandi perairan WPP PD 433 Jawa Barat 

e) Dinamika Populasi beberapa jenis ikan dominan di perairan WPP PD 434 Jawa Barat 

f) Karya Tulis Ilmiah ( dua naskah) 

g) Rekomendasi Pengelolaan 

h) Policy Brief 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Batasan dan difnisi Stok ikan 

 

Pengkajian stok ikan adalah memberikan saran tentang pemanfaatan yang optimum 

sumber daya hayati perairan seperti ikan dan udang.  Sumber daya hayati bersifat terbatas 

tapi dapat memperbaharui dirinya, dan pengkajian stok ikan dapat diartikan sebagai upaya 

pencarian tingkat pemanfaatan yang dalam jangka panjang memberikan hasil tangkapan 

maksimum perikanan dalam bentuk bobot. Catch, Effort dan Catch Per-Unit of Effort 

(CPUE) merupakan parameter dasar yang diperlukan dalam aplikasi Model Produksi Surplus 

(MPS). MPS adalah salah satu model pengkajian stok yang paling sederhana dan paling 

mudah dijelaskan dan diterima oleh para pengelola sumberdaya ikan. Beberapa model 

pengkajian besarnya stok sumberdaya ikan dapat dikelompokkan ke dalam 3 model, yaitu 

model holistik, model dinamik/analitik dan model ekosistem. Aplikasi dari semua metode-

metode pengkajian stok sebenarnya harus ditunjang dengan analisis tentang aspek-aspek 

dinamika populasi yang mengarah kepada diperolehnya tingkat upaya (fishing effort) yang 

optimal dan hasil tangkapan yang maksimum dan berkelanjutan. Model holistik adalah model 

yang dirancang berdasarkan konsep bahwa populasi/stok ikan merupakan sesuatu kesatuan 

‘utuh’ tanpa mengikut-sertakan aspek-aspek lain yang menunjang dinamika populasinya. 

Aplikasi model dinamik atau model analitik dilakukan dengan mengikutsertakan aspek-aspek 

dinamika populasi yang mendukung perkembangan populasi tersebut, seperti laju 

pertumbuhan, laju kematian, panjang maksimum, parameter hubungan panjang-berat 

(isometrik atau allometrik) dan laju penangkapan. Analisis data yang dilakukan berdasarkan 

kedua model tersebut akan mengarah kepada diperolehnya tingkat ‘magnitude’ yang antara 

lain dapat dinyatakan sebagai; Besarnya biomassa, Potential Yield, Yield per-recruit, dan 

MSY atau hasil tangkapan maksimum yang berlanjut (Sparre&Venema,1998). 

Estimasi stok dan potensi produksi ikan sangat penting untuk pengelolaan 

sumberdaya ikan di suatu badan air agar tetap lestari (Anonim, 1999; Bramick, 2002). 

Produktivitas perikanan di perairan umum berhubungan dengan jaringan makanan (Dugan et 

al. 2006; Welcomme 2006; CPWF 2008; Sugunan et al. 2007). Estimasi produksi ikan 

didasarkan pada dinamika populasi. Adanya pencemaran dari limbah peternakan babi dan 

industri batik yang tinggi terhadap perairan menyebabkan degradasi lingkungan 

(berkembangnya KJA, eceng gondok, ikan introduksi invasif) akan berdampak pada 
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penurunan stok ikan. Pengetahuan mengenai populasi jumlah ikan merupakan salah satu 

dasar dalam analisis stok ikan. Informasi tersebut menjadi penting karena dapat digunakan 

sebagai alternatif masukan dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan pengelolaan 

sumberdaya perikanan (Welcomme, 2001). 

Pengertian populasi 

Menurut Mallawa (2006) sekelompok organisme perairan dapat dikategorikansebagai suatu 

populasi dengan indikator sebagai berikut: 

- Terdiri dari banyak (n) individu, 

- Terdiri beberapa (m) kelahiran atau beberapa kelompok umur, 

- Individu-individu dalam kelompok berasal dari satu spesies, 

- Individu-individu tersebut menempati suatu perairan sebagai habitat, 

- Panjang atau berat individu dalam suatu kelahiran atau kelompok umur mengikuti 

pola distribusi normal. 

Pengertian Dinamika Stok 

 Stok adalah suatu kelompok organisme dari suatu spesies yang mempunyai 

karakteristik (parameter stok) yang sama dan menempati suatu daerah geografis tertentu. 

Pada prinsipnya suatu stok adalah kelompok ikan atau udang yang batas geografis 

persebarannya dapat ditentukan, demikian pula kegiatan perikanan (armada perikanan) yang 

mengekploitasi kelompok ikan atau udang tersebut. Stok harus berasal dari suatu ras yang 

sama dalam suatu spesies yang sama. Sekelompok atau suatu sub kelompok individu dari 

suatu spesies dapat diperlakukan sebagai satu stok jika perbedaan-perbedaan dalam kelompok 

tersebut dan “percampuran” dengan kelompok lain dapat diabaikan tanpa membuat 

kesimpulan yang keliru. Sebagaimana populasi, stok ikan di suatu wilayah perikanan juga 

bersifat dinamis, oleh karena bertambah oleh adanya pertumbuhan dan rekruit dan adanya 

pengurangan oleh karena mortalitas alami dan penangkapan. 

 

Model Pengkajian Stok 

 Model pengkajian stok ikan telah lama berkembang dan terus berkembang sejalan 

dengan perkembangan kebutuhan dan ilmu-ilmu pendukungnya. Secara umum model yang 

digunakan untuk pengkajian stok ikan dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu 

(1) model baku perikanan (standart fisheries model) dan (2) model non baku perikanan. 
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Model baku perikanan dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 yaitu (a) model produksi (b) 

model analitik (c) model stok dan penambahan baru (Y/R) (Saputra, 2007).  

2.2. Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan. 

 Perairan umum daratan Indonesia mempunyai luas 13,85 juta ha, yang terdiri atas 

12,0 juta ha sungai dan paparan banjiran (flood plains), 1,8 juta ha danau alam (natural lakes) 

dan 0,05 juta ha danau buatan (man make lakes) atau waduk (reservoirs). Potensi perikanan 

tangkap di perairan umum daratan ditaksir mencapai 3.034.934 ton/th. Perairan umum 

daratan berperan penting sebagai sumber protein dan ketahanan pangan, sumber ekonomi 

masyarakat, sumber lapangan kerja, sumber plasma nutfah dan genetik, sumber devisa dan 

pendapatan asli daerah serta obyek wisata alam (ecotourism). Perairan umum daratan yang 

terabaikan akan berdampak terhadap penurunan potensi luasnya, keanekaragaman jenis ikan, 

produksi ikan, kesempatan dan peluang kerja (peningkatan pengangguran), pendapatan asli 

daerah dan fungsi estetika. 

 Pengelolaan perairan umum daratan dengan benar akan berpengaruh terhadap 

peningkatan produksi minimal 20 % dan fungsi ekologis, sehingga perikanan perairan umum 

daratan dapat dijadikan tumpuan pembangunan perekonomian masyarakat, khususnya 

nelayan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk membangun perairan umum daratan antara 

lain mempromosikan akan penting dan peranan sub sektor perikanan, memberikan perhatian 

terhadap riset di bidang sumer daya perikanan, melakukan valuasi sumber daya, 

melaksanakan monitoring dan evaluasi (termasuk perbaikan statistik perikanan), 

mengembangkan ko manajemen dan kapasitas sumber daya manusia (Kartamihardja et al, 

2009). 

Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 2004, Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis 

ikan. Menurut Insidewinme (2008), sumberdaya ikan adalah merupakan salah satu 

sumberdaya kelautan dan perikanan yang tergolong dalam sumberdaya yang dapat 

diperbaharui (renewable resources),  artinya jika sumberdaya ini dimanfaatkan sebagian, sisa 

ikan yang tertinggal mempunyai kemampuan untuk memperbaharui dirinya dengan 

berkembang biak. Sumber daya ikan yang terdapat di perairan umum seharusnya menjadi 

salah satu yang dapat menopang ketahanan pangan masyarakat. Perairan umum daratan salah 

satu fungsinya adalah untuk perikanan, menjadi sumber ekonomi yang berkontribusi menjadi 

sumber kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Kondisi usaha perikanan tangkap masih 

didominasi usaha perikanan tangkap skala kecil dengan tingkat produktivitas dan efisiensi 

usaha serta pendapatan yang masih rendah. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan, 
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mengingat peranan nelayan sebagai hulu dalam bisnis perikanan. Sumberdaya perikanan 

terdiri dari sumberdaya ikan, sumberdaya lingkungan, serta sumberdaya buatan manusia yang 

digunakan untuk memanfaatkan sumberdaya ikan. Oleh karena itu, pengelolaan/manajemen 

sumberdaya perikanan mencakup penataan pemanfaatan sumberdaya ikan, pengelolaan 

lingkungannya, serta pengelolaan kegiatan manusia. Sumberdaya ikan yang berkelanjutan 

dengan cara stocking dan restocking perlu konservasi. Penetapan kawasan konservasi 

perairan, melindungi dan melestarikan sumber daya ikan, tipe-tipe ekosistem penting di 

perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya, melestarikan kearifan lokal 

dalam pengelolaan sumber daya ikan (Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 1; 

Fauzi dan Anna, 2005). Sumberdaya perikanan bersifat dinamis demikian juga gangguan 

terhadap keseimbangan sistem yang terjadi pada sumberdaya tersebut baik berupa hubungan 

langsung maupun hubungan tidak langsung antara catch dan effort. Pencemaran merupakan 

suatu sistem yang bersifat dinamis. Modifikasi alamiah atau campur tangan manusia dan 

perubahan lanskap adalah penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati akuatis,dan 

meningkatkan potensi perkembangan spesies yang berasal dari luar. Kehadiran spesies asing 

mengancam spesies asli dan keanekaragaman hayati. Spesies asing yang bersifat ganas/infasif 

dapat berkembang biak dengan cepat bahkan dapat memusnahkannya spesies asli.  

 

Karakteristik Perairan Sungai Citarum 

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Penetapan Wilayah Sungai, WS Citarum ditetapkan sebagai WS Strategis Nasional dengan 

kode WS: 02.06.A3 dan luas 1.132.334 ha. Seluruh WS Citarum berada di wilayah 

administrasi Provinsi Jawa Barat, meliputi 9 (sembilan) Kabupaten dan 3 (tiga) 

Kota.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Total luas wilayah sungai 

di Jawa Barat : 37 060 ,40 (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat).Jumlah 

penduduk Jawa Barat 48037827 (BPS Prov. Jabar, 2018).Luas provinsi Jawa Barat secara 

keseluruhan mencapai 35.377,76 km2. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2010 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, Wilayah 

Sungai Citarum merupakan wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum 

yang berkedudukan di Bandung. Wilayah Sungai Citarum mempunyai luas 11.323,34 km2 

atau 32,01% dari luas Provinsi Jawa Barat (35.374,38 km2). Berdasarkan PP No 26 Tahun 

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Wilayah Sungai Citarum mempunyai 2 
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Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan 3 Kawasan Andalan (KA) sebagai berikut 1. 

Kawasan Strategis Nasional a. Kawasan Perkotaan JABODETABEKPUNJUR (Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur) b. Cekungan Bandung (Kota Bandung, 

Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang) 2. Kawasan Andalan a. 

Bogor-Puncak-Cianjur b. Purwakarta-Subang-Karawang c. Cekungan Bandung. Wilayah 

Sungai Citarum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan 6 Penetapan Wilayah Sungai terdiri dari 19 

DAS. total luas DAS nya 1132334 km2. 

Sistem Sungai Secara umum sistem sungai pada wilayah sungai Citarum dibagi dalam 

2 (dua) kelompok (sistem), yaitu: 1. Sistem sungai di pantai utara, diantaranya sungai 

Cilamaya, sungai Ciasem dan sungai Cipunegara. 2. Sistem sungai Citarum Hulu sungai 

Citarum dimulai dari Situ Cisanti di Gunung Wayang (selatan Kabupaten dan kota Bandung) 

kemudian mengalir ke arah utara turun memasuki daerah cekungan Bandung. Pada daerah 

cekungan ini terdapat muara-muara anak-anak sungai Citarum (12 anak sungai), yaitu sungai 

Citarik (dari timur), sungai Cikeruh (dari utara), sungai Cipamongkolan (dari utara), sungai 

Cidurian (dari utara), sungai Cicadas (dari utara), sungai Cikapandung (dari utara), sungai 

Cisangkuy (dari selatan), sungai Citepus (dari utara), sungai Cibolerang (dari selatan), sungai 

Ciwidey (dari selatan), sungai Cibeureum (dari utara) dan sungai Cimahi (dari utara). 

Mencapai ujung cekungan Bandung sungai mengalir ke Curug Jompong 18 berupa air terjun 

dengan dasar sungai batuan keras, kemudian mengalir masuk waduk Saguling.  

 

Gambar 2.1 Peta  Wilayah Sungai Citarum (Sumber: PDAS Citarum,2015) 
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2.3. Ekologi  Perairan Sungai 

 Menurut Effendi (2000), perairan oligotrophic mempunyai kadar Fospor total kurang 

dari 10 (µg/l), Nitrogen total kurang dari 200 (µg/ l),Klorofil-a kurang dari 4 (µg/l).  Perairan  

Mesotrophic mempunyai kadar Fospor total 10-20 (µg/l), Nitrogen total 200-500 (µg/l), 

klorofil a 4-10 (µg/l). Sedangkan perairaneutrophic mempunyai kadar Fospor total lebih 

besar  20 (µg/l), Nitrogen total lebih besar 500 ( µg/l), Klorofil-a lebih besar 10 (µg/l). 

Di dalam ekosistem perairan terdapat faktor-faktor abiotik dan biotik (produsen, 

konsumen dan pengurai) yang membentuk suatu hubungan timbal balik dan saling 

mempengaruhi.  ungai merupakan salah satu contoh ekosistem perairan mengalir (lotic). 

Sungai dicirikan oleh arus yang searah dan relatif kencang dengan kecepatan berkisar antara 

0,1-1 m/detik, serta sangat dipengaruhi oleh waktu, iklim dan pola drainase. Pada perairan 

sungai, biasanya terjadi pencampuran massa secara menyeluruh dan tidak terbentuk 

stratifikasi vertikal kolom air seperti pada perairan lentik. Kecepatan arus, erosi dan 

sedimentasi merupakan fenomena yang sering terjadi di sungai sehingga kehidupan flora dan 

fauna sangat dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut (Effendi, 2003). Salah satu sungai di 

Indonesia yang telah mengalami pencemaran berat yaitu Sungai Citarum. Kondisi tersebut 

dapat memacu terjadinya eutrofikasi (Lewczuk and Burandt, 2011). Sungai adalah tempat-

tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara 

dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan (PP 

No. 35/1991). Menurut Haslam (1995) dalam Effendi (2003), klasifikasi perairan mengalir 

seperti sungai dipengaruhi oleh kecepatan arus atau pergerakan air, jenis sedimen dasar, 

erosi, dan sedimentasi. Karakteristik sungai dipengaruhi oleh Daerah Aliran Sungai, yaitu 

daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung di mana hujan yang jatuh di daerah 

tersebut akan mengalir menuju sungai utama pada satu titik yang ditinjau (Triatmodjo, 2006). 

 

2.4. Karakteristik Perairan Waduk. 

Waduk merupakan badan air yang terbentuk karena pembendungan aliran air sungai 

oleh manusia, yang mempunyai karakteristik fisik, kimia dan biologinya berbeda dengan 

sungai. Dengan terbentuknya sungai menjadi waduk maka kualitas air waduk lebih stabil dan 

produksi perikanannya lebih tinggi. Pembuatan waduk biasanya digunakan untuk keperluan 

pembangkit tenaga listrik, irigasi pertanian, pariwisata dan perikanan. Terbentuknya waduk 

yaitu karena pembedungan sungai, beberapa wilayah akan ditenggelamkan.  Sehingga dasar 

waduk banyak materi materi yang terendam seperti kebun, rumah, danlain sebgainya. 

Disamping itu waduk bentuknya tidak beraturan, banyak teluk, dan lain sebgainya.  Waduk 
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merupakan perairan yang relatip tergenang, aliran air tidak deras, ada daerah inlet (air 

masuk), ada daerah outlet (air keluar), ada daerah yang dalam dan ada daerah yang dangkal. 

Walupun aliran air tidak deras namun sering terjadi gelombang yang disebabkan oleh angin 

yang kencang. Pengaturan air menggunakan pintu air di oulet, bila diperlukan untuk 

pengairan pertanian maka pintu air di buka, dan bila untuk menyimpan air maka pintu air 

ditutup. Sehingga waduk mempunyai fluktuasi air yang besar, kandungan lumpur biasanya 

banyak terdapat di dekat pintu air  (Direktorat Pengelolaan Bengawan Solo, 2003). 

Ekologi  Perairan Waduk 

 Waduk merupakan perairan yang tergenang dan relatip dalam maka berdasarkan suhu  

air di permukaan panas dan makin dalam secara bertahap suhu makin dingin. Namun pada  

kedalaman tertentu akan terjadi penurunan suhu yang  menyolok.  Berdasarkan lapisan suhu 

secara vertikal maka ada lapisan Epilimnion, termoklin dan hypolimnion (lihat Gambar 2.1). 

Lapisan Epilimnion yaitu lapisan yang berada permukaan, suhu panas. Lapisan termoklin  

yaitu  lapisan dibawah epilimnion  terjadi penurunan suhu yang tajam. Lapisan hypolimnion 

yaitu lapsan dibawah termoklin yang suhunya lebih dingin (Mitsch and Jorgensen 2004).  

 

 

Gambar 2.2. Lapisan Perairan Danau/Waduk  Berdasarkan Suhu 

                      Sumber :  Odum, 1996 

  

Perairan waduk yang dalam berdasarkan cahaya matahari yang masuk maka lapisan 

Fotik dan Afotik (lihat Gambar 2.2).  Lapisan fotik berada di permukaan, banyak cahaya 

matahari yang masuk, tumbuhan maupun phyto-plankton dapat melakukan proses fotosintesa, 

kondungan oksigen relatip tinggi.  Sedangkan lapisan afotik merupakan lapisan yang berdada 

di dasar perairan, tidak ada sinar matahari yang masuk, tidak ada aktivitas fotosintesa. 

Lapisan afotik banyak terdapat gas CO2, H2S, NH3, NH4  sebagai hasil proses dekomposisi 

bahan organik yang mengendap di dasar perairan.  Batas diantara lapisan fotik dan afotik 
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disebut titik kompensasi, yaitu oksigen hasil fotosintesa impas untuk kebutuhan respirasi 

organisme yang ada di lapisan tersebut. 

 

Gambar 2.3.  Lapisan Perairan Danau/Waduk Berdasarkan Cahaya yang Masuk. 

       Sumber: Utomo, 2013 

  

Perairan oligotrophic mempunyai kadar Fospor total kurang dari 10 (µg/l), Nitrogen   

total kurang  dari 200 (µg/ l),Klorofil-a kurang dari 4 (µg/ l). Perairan Mesotrophic 

mempunyai kadar Fospor total 10-20 (µg/l), Nitrogen total 200-500 (µg/ l ), Klorofil a 4-10 

(µg/l). Sedangkan perairaneutrophic  mempunyai kadar Fospor total lebih besar  20 ( µg/ l ), 

Nitrogen total lebih besar 500 ( µg/ l ), Klorofil-a lebih besar 10 ( µg/ l ) (Effendi, 2000). 

 

Pencemaran di Waduk 

Tingkat pencemaran air waduk Cirata  sudah berada atas tingkat baku mutu air. Dari 

hasil kajian, ternyata penyebabnya selain polutan yang dibawa dari Sungai Citarum juga 

berasal dari pakan ikan yang mengandung zat kimia yang mengendap di dasar waduk 

menyebabkan peralatan waduk mengalami korosi. Di Waduk Cirata saat ini ada sekitar 

39.000 petak jaring apung. Padahal, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 

Tahun 2002 jumlah jaring apung dibatasi hanya 12.000 petak saja dan harus seizin instansi 

terkait. Bahkan di Waduk Saguling jaring apung penduduk, jumlahnya tidak banyak karena 

mutu air Saguling sudah tidak memungkinkan ikan jenis tertentu, kandungan belerang yang 

berasal dari aktivitas Gunung Patuha dan Tangkuban Perahu yang dialirkan oleh Sungai 

Citarum, mengendap di dasar waduk, bahkan ketika memasuki areal Saguling bau belerang 

sangat kuat tercium (Ekho dalam Febrian et al 2004). 

Febrian, et al (2004) menyatakan bahwa  sepuluh tahun lalu air di waduk Jati Luhur 

masih berwarna biru bening. Sekarang, yang ada adalah warna kuning keruh. Keruhnya 

waduk terjadi sejak bermunculannya keramba jaring-jaring terapung milik para petambak. 

Saat ini di waduk seluas 83 kilometer persegi itu tersebar 3.083 unit keramba milik 209 

petambak. Dari ribuan keramba itu setiap tahun dikeruk 16.869 ton ikan. Dan setiap hari, 
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pemilik tambak menebar sekitar 10 ton pakan ikan.  Pakan ikan juga menyebabkan air waduk 

berbau amis. Padahal, danau buatan ini adalah sumber pengairan bagi sekitar 240 ribu hektare 

areal persawahan di wilayah Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Karawang, Subang, dan 

sebagian  Indramayu.  

Tingkat pencemaran waduk yang diakibatkan senyawa nitrogen, posfat, dan zat 

organik dapat dibagi 3 kategori yaitu: Pencemaran amat sangat berat (hypertrophic = 

penyuburan amat sangat berat), pencemaran berat (eutrophic = penyuburan berat), 

pencemaran sedang (oligotrophic = penyuburan sedang), belum tercemar 

(mesotrophic=belum terjadi penyuburan). Penurunan kualitas air danau dan waduk yang ada 

di Indonesia disebabkan adanya pencemaran bahan organik yang berasal dari limbah industri, 

pertanian, dan penduduk. 

Aspek Penangkapan 

Penebaran ikan asli (restocking) dengan tujuan memulihkan populasi ikan asli yang 

sudah dianggap menurun atau langka, sedangkan penebaran ikan introduksi (stocking) yang 

sesuai dengan perairan tersebut dengan tujuan pemanfaatan relung ekologis dan peningkatan 

produksi. 

Pengelolaan perairan umum sebagai salah satu upaya kegiatan perikanan dalam 

memanfaatkan sumberdaya  ikan  di  perairan  umum  secara  berekelanjutan  perlu  

dilakukan  secara  bijaksana. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan umum 

melalui  kegiatan  penangkapan dan  budidaya  mempunyai  kecenderungan  semakin  tidak  

terkendali,  dimana  jumlah  ikan  yang ditangkap  tidak  lagi  seimbang  dengan  daya  

pulihnya.  Untuk  itu  diperlukan  pengelolaan  sumberdaya ikan. Populasi ikan 

menurun/hampir punah disebabkan oleh factor lingkungan maupun tekanan penangkapan. 
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III. METODOLOGI. 

 Penelitian dilakukan di Sungai Citarum dan waduk Cirata Provinsi Jawa Barat KPP-

PUD 434. Dilakukan tahun 2020. Direncanakan 4 (empat) kali survey pada bulan Februari, 

Mei, Agustus, dan Oktober. Tim penelitian dari BPPUPP Palembang berkoordinasi dengan 

PEMDA/Dinas Perikanan setempat. Parameter utama yang diamati meliputi stok ikan, 

potensi produksi, potensi lestari dan produksi hasil tangkapan. Sedangkan parameter 

pendukung  yaitu kualitas air (oksigen, DHL, kecerahan, suhu perairan, kedalaman, klorofil-a 

total Nitrogen dan PO4), biologi perairan (plankton, bentos), dan biologi ikan (biologi 

reproduksi, food habits). 

 

3.1.Pendugaan Stok Ikan. 

a). Akustik 

Penentuan jumlah stock ikan pada satu waktu dan lokasi tertentu (secara actual), dimana 

stock yang ada adalah menggambarkan pada waktu dan kondisi pengukuran. Pendugaan stok 

ikan dengan menggunakan alat akustik SIMRAD EY-60 (Portable Scientific Echosounder) 

yang dipasang pada sisi kanan (di bawah) kapal dengan kekuatan mesin 3 GT. Desain alur 

pengambilan data yang digunakan adalah transek zig-zag di perairan sungai pada zona-zona 

tertentu untuk  yang mewakili sungai dan rawa,  mengingat pergerakan ikan di sungai secara 

lateral dan longitudinal (Odum, 2011). Akuisisi data selama di lapangan dan dilakukan 

secara real time dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak ER60. Pengolahan data 

akustik lebih lanjut di lakukan dengan menggunakan perangkat lunak SONAR-4. Selama 

pendugaan stok dengan akustik juga dilakukan sampling komposisi jenis ikan  dengan 

berbagai macam alat tangkap (multi fishing gear)  yaitu gill-net dari berbagai macam ukuran, 

jala, dan tangkul dari hasil tangkapan nelayan. Penelitian dengan akustik dilakukan di 

Waduk Cirata. 
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Tabel 3.1. Peralatan Akustik untuk pendugaan stok ikan 

  

Untuk mengetahui sebaran jenis ikan dilakukan sampling hasil tangkapan nelayan 

dengan berbagai alat tangkap  pada berbagai tipe ekosistem, disamping itu juga dilakukan 

pengisian blanko isian hasil tangkapan yang dibagikan kepada nelayan/ enumerator. Ikan 

diidentifikasi berdasarkan  Kottelat et al., 1993;  Gustiano  2003;  Weber and De Beaufort  

1916.     

b). Sapuan (Swept Area) 

Pendugaan populasi dilakukan dengan menggunakan metode Petersen, metode ini 

merupakan metode sensus tunggal dengan cara melepaskan ikan bertanda dan menangkap 

kembali.  Sebelum dilakukan percobaan, terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada 

Masyarakat di sekitar tentang hal hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.  Alat atau 

bahan penandaan yang digunakan dengan menggunakan “T. tags” dan  “PDS Tags” 

(Hoggarth, 1994). Bahan penandaan dimasukan ke ikan pada punggungnya. Ikan bertanda 

dicatat ukuran ikan panjang (cm) dan berat (gram), selanjutnya dilepas di 

perairan.Selanjutnya dilakukan penangkapan kembali dengan cara menyapu atau “swept 

area”. Sweapt area adalah salah satu metoda untuk menduga stok ikan menduga stok daerah 

rawa banjiran lubuk lampam dengan metoda sweapt area dengan cara dengan “ngesar”. 

Penelitian pendugaan stok ikan dengan methode swept area ini akan dilakukan di sungai 

Jenis alat Kegunaan 

Akustik: Portable Scientific 

Echosounder SIMRAD EY-60, 

transducer 120 KHz 

Alat utama penduga stok ikan 

Satu Unit Portable Gienset, 1000 Watt Pembangkit listrik selama dalam 

Perjalanan pendugaan stok. 

Kapal dari kayu, mesin berkekuatan 3 

GT. 

Pengangkut peralatan, tempat memasang  

alat akustik di samping badan kapal. 

Laptop. Memory >2 GB, Hardisk>80 

GB 

Akuisisi data, selama alat akustik 

beroperasi Didalam kapal 

Personal Computer (PC). Memory >2 

GB, Hardisk>80 GB 

Post-Prosessing data, dilakukan di 

laboratorium  data. 

Perangkatlunak ER60 Mengolah data echogram menjadi data  

data- threshold (Akuisisi data).     

Perangkatlunak SONAR-4 Pengolahan data lanjutan, disimpan dalam  

ASCII 

Perangkat lunak Microsoft  Exel Tabulasi data. 



15 
 

Citarum, dengan lokasi di daerah yang ditentukan.  Untuk menduga stok di daerah perairan 

dangkal dapat menggunakan prinsip sapuan atau sweapt area. Hasil tangkapan ikan dari 

Nelayan ada yang bertanda dan ada yang tidak ada tandanya., berdasarkan metode Petersen 

maka populasi ikan dapat dihitung sebagai berikut (Effedie 1992) : 

N =(M.C)/ R  

N= Popuasi ikan yang akan di hitung 

M = Jumlah ikan bertanda yang dilepas keperairan 

C =  Jumlah ikan yang tertangkap ( tidak bertanda dan bertanda) 

R = Ikan bertanda tertangkap kembali. 

 

3.2. Potensi Produksi 

 Potensi produksi perairan adalah kemampuan suatu badan perairan untuk dapat 

memproduksi ikan dalam satu waktu dan luasan tertentu. Besarnya potensi produksi ikan 

diestimasi dengan kapasitas biogenic perairan, menggunakan rumus dari Leger-Huet’s  

Holcik, 1979 dalam Welcomme, 1983) 

Metode Leger-Huet’s 

K = BLk 

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 

k2= tergantung pada kesadahan dan alkalinitas perairan dan  

Skor 1 untuk perairan lunak/tidak alkalis 
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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, 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. 

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. 

Pendugaan potensi produksi ikan diestimasi dengan chlorofil-a perairan, 

menggunakan rumus dari Almazan and Boyd in Boyd (1990), yaitu: 

Y = 1.43 + 24.48Xc – 0.15Xc2 

Dimana:  Y = Potensi produksi ikan (kg/ha/tahun)  

Xc = Chlorophyll-a (mg/m3). 

Dan membandingkan dengan morpoedhapik indeksnya. 

Pendugaan potensi produksi yang dikemukakanoleh Henderson &Welcomme  (1974)  dalam  

Moreau & De Silva   (1991)  yaitu : 

Y = 14,314 MEI 0,4681 

DimanaY= nilai potensi produksi ikan (kg/ha/tahun)  dan , MEI = Morphoedhaphic Index = 

nilai parameter DHL dalam satuan µmhos/cm dibagi dengan rata-rata kedalaman perairan 

dalam satuan meter. 

3.3. Analisa Hasil Tangkapan 

 Estimasi tangkapan menggunakan bantuan enumerator nelayan yang melakukan 

penangkapan dan data sekunder dinas yang divalidasi lebih lanjut. Alat tangkap pada saat 

operasi dipotret, kemudian bahan alat yang digunakan  dan cara operasinya diamati dengan 
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bantuan informasi dari nelayan. Data hasil tangkapan didapat dari hasil tangkapan yang 

dicatat oleh nelayan dengan lembar isian yang dibagikan kepada nelayan. Penangkapan 

dilakukan dengan berbagai alat tangkap dan jenis alat tangkap yang dioperasikan pun 

tergantung pada musim. Data dianalisa secara deskriptif, berupa tabulasi data dan grafik. 

 Inventarisasi jenis-jenis ikan dari hasil tangkapan nelayan dengan menggunakan 

berbagai alat tangkap. Pengumpulan specimen ikan dilakukan pada saat survei ke lapangan. 

Ikan dicatat nama lokal, tempat tertangkap, waktu penangkapan, ukuran, dipotret lalu 

dimasukkan ke dalam kantong plastik selanjutnya diawetkan dengan larutan formalin 10 % 

dan dibawa kelaboratorium. Ikan diidentifikasi berdasarkan Kottelat et al, 1993 dan Weber 

and de Beaufort, 1916. 

 

3.4. Potensi Lestari  

Analisis Pendugaan Hasil Tangkapan Lestari (MSY) 

 Potensi lestari adalah Penentuan/estimasi jumlah ikan yang dapat dimanfaatkan 

dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberadaan sumberdaya perikanan.Jenis data 

yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nelayan yang mencakup identitas, lokasi 

penangkapan, jenis alat tangkap, armada perikanan tangkap, peralatan penangkapan, volume 

penangkapan dan jenis ikan yang tertangkap. Data sekunder yang diperoleh berupa data 

produksi perikanan, letak geografis, demografi dan data-data lain yang terkait dengan 

penelitian yang diperoleh dari instansi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

setempat.Analisa status pemanfaatan sumberdaya ikan dengan data statistik menggunakan 

model produksi surplus (MSY) dari data upaya (effort) penangkapan dan jumlah jenis alat 

tangkap yang digunakan.  

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam menganalisa MSY adalah : 

1. Pengelompokkan data dan pembuatan tabel sesuai dengan data yang dibutuhkan 

2. Penghitungan Fishing Power Index (FPI) 

3. Penentuan Total Effort Standard tahunan 

4. Penghitungan Catch per Unit Effort (CPUE) 

5. Menentukan nilai Catch Optimum (MSY) dan Effort Optimum (FMSY) 

 Untuk menganalisis hasil tangkapan ikan di perlukan data sekunder dari dinas 

perikanan  dengan Tabel sebagai berikut: 
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        Tabel 3.2. Analisis hasil tangkapan dan upaya penangkapan selama beberapa 

tahun,     

                          dengan metode (Schaefer 1959 dalam Daniel pauly, 1984). 

 

Tahun 
Hasil tangkapan atau 

(catch”,C) ton 

Usaha penangkapan 

atau (effort”,F) 

(Standarisasi) 

X 

Hasil 

tangkapan/atau 

usaha penangkapan 

(C/F)  

Y 

2009 C1 X1 Y1 

2010 C2 X2 Y2 

dst .. .. .. 

Cara ini mengasumsikan bahwa terdapat hubungan fungsi linier negative antara 

besarnya usaha penangkapan F dengan hasil tangkapan per satuan usaha penangkapan C/F 

yaitu : 

𝑎 = [ 
∑𝑦

𝑛
− (𝑏

∑𝑥

𝑛
)] 𝑏 =

∑𝑥𝑦−
(∑𝑥)(∑𝑦)

𝑛

∑𝑥2−(
(∑𝑥)2 

𝑛
) 

 

𝑟 =
∑𝑋𝑖𝑌𝑖 −

(∑𝑋𝑖)(∑𝑌𝑖)
𝑛

[(∑𝑋𝑖2 −
(∑𝑋𝑖)2 

𝑛  ) (∑𝑌𝑖2 −
(∑𝑌𝑖)2 

𝑛  )]½

 

 

Y =  a X + - bX2 

C/F =  a  +  bF  

MSY = −
𝑎2

4𝑏
 ∣danF. MSY = − 

𝛼

2𝑏 
 

 

Keterangan : 

 

Y    : Hasil tangkapan/atau usaha penangkapan 

X    : Usaha penangkapan atau (effort”,F,  Standarisasi) 

r      : Koefisien korelasi (Korelasi antara variabel X dan Y)   

  

 MSY (Maximum Sustainable Yield) : Hasil tangkapan lestari,  F.MSY (Effort, 

Maximum Sustainable Yield) : Upaya penangkapan lestari. Data hasil tangkapan (“catch”) 

dan data usaha penangkapan (“effort”) di peroleh dari data yang di kumpulkan dari tahun 

selama  sekurang-kurangnya lima tahun. Untuk mengetahui besarnya usaha penangkapan 

dengan hasil tangkapan persatuan usaha penangkapan perlunya pembakuan (Standarisasi) 

satuan usaha penangkapan. 
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Dinamika Populasi. 

Dilakukan sampling length frequency terhadap beberapa jenis ikan yang dominan di 

waduk dan sungai Citarum Jawa Barat.  Diketahui ada tujuh kelompok ikan asli yang 

mendominasi perairan umum daratan pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan antara lain 

kelompok carps; minnows; barbs; catfish; snakehead; labirynth; dan ciclhilds (Lampiran 1). 

Ikan didapatkan dari berbagai alat tangkap yang digunakan di perairan tersebut.Cara 

pengambilan contoh ukuran ikan adalah hasil tangkapan diambil sebagian secara acak dengan 

alat cerok, selanjutnya ikan tersebut diukur panjang totalnya (cm). Parameter pertumbuhan 

individu ikan yaitu panjang infinitive (L) dan koefisien percepatan pertumbuhan (K) diduga  

berdasarkan data contoh frekuensi ukuran panjang yang di dapat dari bulan ke bulan dengan 

bantuan program ELEFAN dalam paket program FISAT II (Gayanilo et al, 1996). Parameter 

mortalitas penangkapan total ( Z) diduga dengan  metoda  Jones and Van Zalinge dalam 

Spare and Venema (1992) yang berdasarkan basis kelompok ukuran panjang dan parameter 

pertumbuhan yang telah didapatkan. Metode tersebut menggunakan persamaan regresi 

sebagai berikut:  

Log C (L , L) = a +Z/K * Log (L - L) 

Z/K =  b (sudut regresi) 

Keterangan: 

1. C (L , L)  = Hasil tangkapan kumulatif pada ukuran panjang L cm 

2. L = panjang infiniti, K= konstanta percepatan pertumbuhan, Z = parameter mortalitas 

total. 

Pendugaan parameter mortalitas alami ( M ) berdasarkan persamaan empiris Pauly, (1984)  

yaitu:  Log ( M) = - 0, 0152 – 0,2790 Log (L ) + 0,6543 Log ( K ) + 0, 4634 Log ( T), rata 

rata suhu perairan.  Sedangkan parameter mortalitas penangkapan ( F ) =  Z – M dan laju 

penangkapan E = F/ Z. 
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Tabel 3.3.Metoda Analisa Dinamika Populasi 

Data / Parameter Metoda/Peralatan Penyajian/Analisa 

Parameter Pertumbuhan -Lenght Frequency data,   

  time series 

- FISAT 

-VBGF 

-Regresi analisis 

MortalitasAlami -FISAT EmpirisPauliy, D 

Mortalitas Penangkapan 

(F) Dan Total   (Z) 

- FISAT Jones and Van  

Zalinge analisis Plot 

Tingkat  eksploitasi(E) - FISAT Pauly, D 

 

MSY = 0.5 x Z x B. 

Keterangan: MSY = potensi lestari, Z= Parameter mortalitas, B= Biomas. 

JTB (Jumlah Tangkap Boleh) = 80 % x MSY. 

 

3.5. Kualitas Air 

 Pengumpulan data kualitas air secara stratifikasi yaitu daerah inlet, tengah dan outlet 

waduk. Parameter kualitas air (Tabel 4) 

Tabel 3.4. Parameter dan metode analisi sampel air 

Parameter Satuan Metode dan peralatan 

1. Suhu 0 C Insitu.  Termometer 

2. Kecerahan cm Insitu. Piringsechi 

3. Kedalaman m Depthsonder 

4.Lebar sungai m  

5.Kecepatan Arus m/s  

6. Oksigen terlarut mg/L Insitu,metode Winkler, titrimetri dengan 

larutan thiosulfat sebagai titrant. 

7. Alkalinitas mg/L Insitu, metode Winkler, 

titrimetridenganlarutam H2SO4sebagai titrant 

8. Hardnes mg/l  

9. pH pH unit Insitu.  pH universal indicator 

10. Karbondioksida mg/L Insitu,metode Winkler, titrimetri dengan 

NaOH sebagai titrant 

11.TPO4 mg/L Metode Vanadate molibdate,  

Spectrophotometric 

12. N-NH3 mg/L MetodeNessler, Spectrophotometric. 

Biologi perairan 

13. Biomass periphyton kg/ha  

14. Biomass benthos kg/ha  

15. Plankton   

15.Chlorofil-a µg/L  

     Sumber (Source):  APHA  1986 
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3.6.  Biologi Perairan 

Sampling plankton menggunakan plankton net plankton net 25 (mesh size 60 μm) dan 

disimpan dalam botol sampel plankton ukuran 25 ml serta diawetkan memakai larutan Lugol. 

Benthos diambil dengan ekmandredge, diukur volume sample, kemudian disaring dengan 

saringan benthos, samplenya di awetkan dengan formalin. Pengamatan plankton meliputi 

identifikasi jenis dan jumlah individu (sel) setiap jenis. Penghitungan fitoplankton dilakukan 

dengan menggunakan sedgewick rafter counting cell dengan volume 1 ml. Contoh diamati di 

bawah mikroskop dengan pembesaran 10 x 10,dengan memeriksa semua jenis plankton yang 

terdapat dalam volume air contoh. Pengamatan setiap contoh diulang 2 kali. Indentifikasi 

mengacu pada buku Prescott (1954), needham and Needham 91962), Sachlan (1982).  

Analisa Data 

Jumlah individu per liter atau kelimpahan fitoplankton (N) dihitung dengan rumus :   

N = (nsxva)/(vsxvc)  

Dimana : 

N = Kelimpahan plankton (ind L-3) 

ns = Jumlah plankton yang tercacah pada Sedwick Rafter 

va = Volume air terkonsentrasi dalam botol contoh (ml)  

vs = Volume air dalam counting cell/SR (1 ml) 

vc = Volume air contoh yang diendapkan (ml)  

(APHA et al, 1987) 

Kelimpahan relatif =  %100
 totalKelimpahan

A spesies Kelimpahan
  

Indeks keanekaragaman dihitung berdasarkan pada indeks Shannon-Wiener, (Odum, 

1996) sebagai beikut: 

  
 


s

i

s

i N

ni

N

ni
piH

1 1

'' lnHatau  piln   
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di mana: 

ni = Jumlah indivdu spesies ke-i 

N = Jumlah total individu,   s = Jumlah spesies 

H’ = – ∑ [(ni/N) ln (ni/N)] 

Keterangan: 

H’ = Indeks Diversitas 

ni = Jumlah individu semua jenis ke-i 

N = Jumlah total semua jenis. 

Indeks keseragaman dihitung dengan membandingkan indeks keanekaragaman (H’) 

dengan nilai maksimumnya (H maks): 

              E = 
maksH

H
'

'

 

Di mana H’ maks = ln s (s, jumlah jenis) 

Berdasarkan pada indeks Shannon-Wiener daat dikelompokan kondisi keragaman 

lingkungan perairan sebagai berikut: 

H’ < 1   : Keanekaragaman rendah > 3  

1 < H’ <3 : Keanekaragaman sedang 

H’  : Keanekaragaan tinggi 

Indeks dominasi dihitung berdasarkan pada indeks Simpson (Odum, 1996), yaitu  

                                                       












s

i N

ni
E

1

2  

Di mana: 

ni = Jumlah individu tiap spesies 

N = Jumlah total indvidu 

s = Jumlah spesies. 
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3.7. Pelaksana Penelitian 

Kegiatan penelitian estimasi stok dan potensi perikanan di sungai Citarum dan waduk 

Cirata, Jawa Barat merupakan kegiatan multidisiplin dari berbagai bidang ilmu. Penelitian 

akan melibatkan berbagai instansi terkait yaitu BRPPUPP, Pemda setempat dan Nelayan. 

Pengumpulan data menggunakan enam macam form data (Lampiran 2).  

Tabel 3. 5. Personalia pelaksana kegiatan riset 

No Nama 

Lengkap 

Pendidikan/ 

Jabatan 

Fungsional 

Disiplin 

Ilmu 

Jabatan 

Dalam 

Penelitian 

Alokasi 

Waktu 

Jam/Minggu 

Unit 

Kerja 

1 Ir. Siti Nurul 

Aida, MP 

S2/Peneliti 

Madya 

Sumberdaya 

Perikanan 

Penanggung 

Jawab Keg. 

10 OB/8 jam BPPPU 

2 Prof. Dr. Ir. 

Agus Djoko 

Utomo, M.Si 

S3/Peniliti 

Utama 

Sumberdaya 

perikanan 

Anggota 10 OB/ 8 jam BPPPU 

3 Busrol Waroh SLTA/ 

Teknisi 

Biologi ikan Anggota 10 OB/8 jam BRPPU 

4 Ina Rahmawati S1/Penyuluh Budidaya 

Ikan 

Anggota 5 OB/4 Jam Dinas 

Perikanan 

Bandung 

Barat 

5 R. Utomo 

Nurhadi 

S1/Penyuluh Budidaya 

Ikan 

Anggota 5 OB/4 Jam Dinas 

Perikanan 

Bandung 

Barat 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 . Gambaran Umum DAS Citarum 

Sungai Citarum mempunyai panjang aliran 290 km mulai dari Sungai Cisanti di 

Gunung Wayang sampai Muara Gembong di Karawang, Laut Jawa dan merupakan sungai 

terpanjang di Jawa Barat. Sebanyak 36 buah anak sungai mengalirkan airnya ke Sungai 

Citarum. Sejak tahun 1965 di aliran Sungai Citarum telah dibangun tiga buah waduk besar 

(waduk kaskade), yaitu Waduk Jatiluhur (Djuanda) di bagian hilir yang selesai dibangun 

tahun 1967 denga luas genangan permukaan air 8.300 hektar. Di bagian tengah dibangun 

Waduk Cirata seluas 6.200 hektar dan selesai tahun 1987 dan di bagian hulu dibangun 

Waduk Saguling seluas 5.600 hektar yang selesai tahun 1985. Ketiga waduk merupakan 

waduk serbaguna, dimana waduk Jatiluhur mempunyai fungsi utama sebagai sumber bahan 

baku air minum, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pengairan, pengendali banjir, dan 

fungsi tambahan untuk perikanan, pariwisata dan transportasi air. Sementara itu, Waduk 

Cirata dan Saguling mempunyai fungsi utama untuk PLTA dan pengendali banjir serta fungsi 

tambahan untuk perikanan, pariwisata dan tranportasi air. Ke tiga waduk tersebut membentuk 

waduk berjenjang atau kaskade (cascade). Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum tertera 

pada Gambar 4.1.  

Pembangunan bendungan di statu aliran sungai mengubah ekosistem air mengalir menjadi 

ekosistem air tergenang, dan perubahan ini berpengaruh terhadap kehidupan biota perairan 

(termasuk ikan). Di waduk kaskade, karakteristik ekosistem waduk yang terletak di bagian 

hilir akan dipengaruhi oleh karakteristik ekosistem waduk di bagian hulunya, sedangkan 

karakteristik ekosistem waduk yang paling hulu banyak ditentukan oleh karakteristik 

ekosistem daerah aliran sungai di bagian hulunya.  

Lingkungan waduk sebagai media hidup ikan menjadi faktor penentu keanekaragaman jenis 

ikan dan keberlanjutan usaha perikanan. Dewasa ini, pencemaran yang terjadi di Sungai 

Citarum berlangsung cukup masif sehingga sungai tersebut digolongkan sebagai sungai 

paling tercemar di dunia. 
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Gambar 4.1. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum (Kartamiharja, 2019) 

 

4.2 Gambaran Umum Kualitas air. 

Pencemaran Sungai Citarum terjadi mulai dari hulu, Situ Cisanti sampai hilirnya di 

Muara Gembong, Karawang. Di Sungai Citarum setelah Situ Cisanti, pencemaran terutama 

berasal dari limbah peternakan dan lahan sekitar yang gundul atau rusak. Limbah dari 

kegiatan rumah tangga dan perkotaan yang ditaksir sebesar 63%, industri 23%, pertanian 8% 

dan peternakan 6% telah mencemari dan masuk Sungai Citarum (Wardhani, 2010). Bahan 

organik dari peternakan sapi sebesar 82,4 ton.hari-1 masuk Sungai Citarum mulai Situ 

Cisanti, 20.462 ton.hari-1 dari rumah tangga dan perkotaan, 280 ton per hari dari industri, 

33.350 ton N per hari dan 4.370 ton P per hari dari pertanian (ICWRM 2012).  Pencemaran 

yang berlangsung di Sungai Citarum tersebut akan berpengaruh langsung terhadap 

memburuknya kualitas air di waduk kaskade Sungai Citarum dan keanekaragaman jenis 
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ikannya (Kartamiharja, 2019).  Pada tahun 2018 telah di canangkan ptogram kali bersih “ 

Citarum Harum” oleh pemerintah, melakukan rehabillitasi sungai citarum dan pelarangan 

pembuagan limbah ke sungai. Program tersebut membuahkan hasil, perairan kelihatan bersih 

tidak ada sampah. Berdasarkan pengamatan kualitas air untuk oksigen terlarut (DO) di 

Waduk Saguling 6,5- 7,5 mg/L, pH= 7,5-8, DHL= 74- 112  µṨ/cm, chlorofil-a = 19,39µg/L. DO 

di waduk Cirata 5,5- 6,5 mg/L, pH = 7,5-8, DHL = 91- 110 µṨ/cm, chlorofil-a = 23,7µg/L .  D0 

di Sungai Citarum  3- 6 mg/L, pH = 6-7, chlorofil-a = 17µg/L . 

 

 
 

  
 

Gabar 4.2. Pemeriksaan Kualitas Perairan. 

 

 

4.3 Gambaran Umum Keanekaragaman Hayati 

Sebelum bendungan Saguling dibangun pada tahun 1985, jenis ikan yang terdapat di 

12 anak sungai yang akan mengalir ke Waduk Saguling ditemukan sebanyak 15 jenis dimana 

5 jenis ikan termasuk ikan predator dan 10 jenis termasuk ikan non predator (Kartamihardja 

et al., 1987). Beberapa jenis ikan dominan diantaranya ikan hampal (Hampala 

macrolepidota), tawes (Barbodes goionotus), lelawak (B. bramoides), genggehek 

(Mystacoleucus marginatus), nila (Oreochromis niloticus), mujair (O. mossambicus), nilem 
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(Osteochilus hasselti), gabus (Channa striata) dan tagih (Mystus nemurus). Pada tahun 2011, 

di Situ Cisanti dan hulu Sungai Citarum sebelum Waduk Saguling, hanya ditemukan 

sebanyak 9 jenis ikan dan 5 jenis diantaranya termasuk jenis ikan introduksi (Haryani & 

Triyanto 2017) sedangkan pada tahun 2012, di Citarum Hulu ditemukan 13 jenis ikan 

dengan  komposisi jenis mengalami perubahan yang dido-minasi ikan sapu-sapu 

(Hyposarcus pardalis)(Arif, 2012). Di Sungai Citarum tersebut tercatat sebanyak 34 jenis 

ikan asli dan 11 jenis ikan asing. Jenis ikan asli yang masih bertahan hidup di Sungai 

Citarum sebanyak 26 jenis dengan distribusi yang berbeda untuk setiap kawasan. Ikan 

bandeng merupakan ikan introduksi di Waduk Jatiluhur dan Cirata tetapi sebagai ikan asli di 

Citarum Hilir. Beberapa jenis ikan asli yang sudah tidak pernah diketemukan lagi atau 

langka adalah ikan lika, arengan, jambal, balidra, keting, tilan, tambakan dan gurame 

(Kartamiharja, 2019).  
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4.4. Kegiatan Penangkapan Ikan 

a). Kincrik/Jala (Cast net). 

Deskripsi 

Jala adalah Alat penangkapan ikan  berbentuk kerucut,  merupakan alat tangkap 

sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang besar dalam pembuatannya. Bahannya 

terbuat dari nilon multifilamen atau dari nilon monofilamen, diameternya berkisar 3–5 

mater. Bagian kaki jaring diberikan pemberat terbuat dari timah, meshsize 0,5–2 inchi. 

Bagian rantai pemberat berbentuk kantong, ujung atas dilengkapi tali  kendali untuk 

menarik dan mengangkat jala. 

Metode Penangkapan 

Jala lempar dioperasikan menggunakan tenaga manusia. Cara melemparnya 

menggunakan teknik-teknik tertentu, dan biasa dioperasikan dengan atau tanpa bantuan 

perahu. Unit  jaring jala dilempar dengan cara khusus sehingga terbuka lebar sesuai ukuran 

jala dengan  ujung tali tetap dipegang atau diikatkan pada salah satu lengan nelayan yang 

melempar jala. Kemudian jala tenggelam sampai dasar perairan, mengurung  sasaran yang 

terlihat  maupun yang tidak terlihat yang ada dalam kolom air lingkaran jala. Perlahan 

luasan lingkaran jala dipersempit dengan menarik tali jala. Jenis hasil tangkapan yang 

berukuran lebih besar dari meshsize jala akan terjebak pada kantong hasil bagian bawah jala 

dan ukuran hasil tangkapan yang sesuai dengan mesh size jala akan terjerat jaring jala. Hasil 

tangkapan di Waduk Saguling/ Cirata berkisar antara 2-3 kg/hari terdiri dari ikan Untuk 

Danau Kerinci, ikan yang biasa tertangkap dengan jala adalah jenis ikan Hampal (Hampala 

macrolepidota), nila (Oreochromis niloticus), Bawal (Colosoma macropomum), Mas 

(Cyprinus Carpio). Hasil tangkapan di Sungai Citarum terdiri dari ikan  Kebogerang 

(Mystus nigriceps),  Lalawak (Barbodes bramoides), Sapu Sapu (Hyposarcus pardalis). 
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Gambar 4.4.1. Kincrik/Jala (Cast net). 

 

b). Jaring Insang (gill-net). 

 

Deskripsi 

Bahan terdiri dari net nilon monofilament/Polyfilament yang dianyam membentuk 

mata jaring,tali ris atas dan bawah, Pelampung dari gabus, Pemberat dari timah. Mesh-size 

net jaring 2 - 6 inch (disesuaikan dengan kebutuhan penangkapan). Tali ris diameter 1 cm, 

panjang di sesuaikan dengan kebutuhan, pelampung dari gabus di pasang dengan jarak 30–40 

cm, pemberat dari timah dengan jarak 30 -40 cm. Panjang jarring 20 – 30 m, tinggi 0,7 – 1,5 

m. Pada bagian bawah terdapat tali ris bawah yang diberi pemberat  dari besi atau timah 

berbentuk bulatan atau lonjong, pada bagaian atas terdapat tali ris atas yang diberi 

pelampung. Pelempung dan pemberat gunanya untuk membuka jaring saat dipasang di 

perairan.   

 

Cara operasi alat 

Alat jarring berbentuk empat persegi panjang, dipasang secara vertikal di perairan 

menghadang arah gerak ikan. Ikan yang menerobos jaring akan terjerat dibagian tutup 

insangnya. Alat tangkap jaring termasuk alat tangkap yang selektif terhadap ukuran ikan, 

ukuran mata jaring yang kecil hanya dapat menangkap ikan kecil sebaliknya ukuran mata 

jaring yang besar hanya dapat menangkap ikan yang besar. Alat tangkap Jaring dipasang 

diberbagai tipe perairan waduk yaitu tepi waduk, inlet, tengah, teluk.  Alat tangkap jaring 

merupakan alat tangkap yang produktif. Hasil tangkapan sekitar 2-5 kg/hari. Jaring dapat 
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dioperasikan sepanjang tahun,  dan dapat dioperasikan siang atau malam. Bila dipasang pagi 

mengambilnya sore dan bila di pasang sore mengambilnya pagi. Jaring merupakan alat 

tangkap yang pasif, menunggu ikan agar terjerat di mata jaring. Hasil tangkapan sekitar 2-5 

kg/hari terdiri dari ikan Kebogerang (Mystus nigriceps), Patin (Pangasius hypopthalmus), 

Bawal (Colosoma macropomum), Mas (Cyprinus Carpio. 

 

Gambar 4.4.2. Jaring insang (gill-net) 

 

c). Pancing (Hook-Line). 

 

Diskripsi alat. 

Bahan terdiri dari tali senar, mata pancing, bambu. Tali senar nomor 25, mata pancing 

nomor 6–12 (Tergantung Keperluan), potongan Bambu dengan panjang 1-2,5 m dengan 

diameter 0,75 – 1,5 cm. Klasipikasi alat tangkap  ini (Brandt, 1972) termasuk dalam fishing 

hook line. 

Cara operasi alat 

Pancing di beri umpan (anak udang, anak Ikan, cacing) yang dikaitkan di mata 

pancing. Pancing bisa dioperasikan pada pagi, siang, sore taupun malam hari. Biasanya satu 

nelayan punya beberapa pancing. Di pasang dipinggir waduk tempat  antara kayu-kayu 

berduri dan semak, ada juga yang berendam di tepi waduk. Hasil tangkapan ikan berkisar 1- 

2,5 kg/hari pada musim kemarau atau pada musim tangkap ikan. Nelayan banyak menambah 

alat tangkap untuk menangkap ikan pada musim kemarau dan dioperasikan setiap hari dan 

berpinad pindah (tidak menetap setiap harinya). Alat tangkap pancing merupakan jenis alat 

yang pasip, menunggu ikan memakan umpan. Jenis ikan yang tertangkap antara lain Patin 

siam (Pangasius hypopthalmus), Gabus (Channa striatus), Tagih (Mystus nemurus). 
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Gambar 4.4.3. Pancing (Hook Line) 

 

d. Jaring Ampar/Beranjang (Lift-net). 

 

Diskripsi alat. 

Alat tangkap Jaring Ampar terbuat dari bahan waring nilon, berbentuk persegi dengan  

ukuran panjang dan lebar waring mencapai 10 x10 meter, mesh size 1-2¼  inchi. Kayu tiang 

penyangga setinggi 3 -7 meter twrgantung kedalaman air. Alat dan bahan bantu lain yaitu tali 

ris, pedal untuk mengangkat beranjang, tiang penanyangga dari bambu sepanjang  3- 7 m, 

cerok untuk mengambil ikan saat beranjang diangkat, pondok untuk rumah jaga.  Alat ini 

Alat tangkap terbuat dari bahan waring nilon dengan berbagai ukuran yang berbentuk bujur 

sangkar. Ukuran panjang dan lebar waring mencapai 5 x 5 meter dengan mesh size 1-2¼  

inchi, setiap ujung tali waring diikatkan masing masing pada keempat ujung bagian atas 

batang bambu (kayu tiang penyangga setinggi 3 -7 meter). Pedal yang telah dihubungkan 

dengan tali sepanjang 4- 5 m ke beranjang berguna untuk menarik/mengangkat beranjang saat 

mengambil hasilnya. Alat pedal berfungsi sebagai alat pemutar tali menarik beranjang saat  

mengangkat waring dari dalam air untuk panen ikan    

 

Cara operasi alat 

Alat tangkap jarring ampar merupakan alat tangkap angkat dan dapat dipindah-

pindahkan sesuai dengan kondisi tinggi air dan musim hujan  ataupun kemarau serta hasil 

tangkapan. Selain itu pengoperasian alat tangkap digunakan pada waktu musim tangkap yang 

biasa terjadi pada ahir musim kemarau dan masuk musim hujan sekitar Juli dan Nopember 

2009.  Menurut Welcome, (1985) besarnya hasil tangkap ditentukan dengan kedalam air pada 

waktu sebelumnya dan rendahnya ketinggian air pada waktu musim tangkap. 
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Cara kerja karena nelayan hanya menunggu dipondok jaga saja sambil melihat 

keadaan gerakan ikan yang masuk kedalam waring beranjang atau dengan batasan waktu 

sekitar 5–15 menit sudah diangkat waringnya. Tali waring keempatnya ditarik atau digulung 

dengan alat pedal sampai waring terangkat dari dalam air. Dua tali waring yang jauh dari 

pondok ditarik agak  mendekat agar dapat mengumpulkan ikan hasil tangkapan. Penyerokan 

hasil tangkap ikan tidak harus menggunakan perahu cukup nelayan menginjak bambu 

pembatas sebagai tempat pijakan mengumpul ikan. Setelah ikan terkumpul semua baru alat 

waring beranjang diturunkan kembali seperti semula dengan mengulurkan pedal sehingga 

waring turun dengan sempurna.  

 

Gambar 4.4.4. Jaring Ampar (Lift Net) 

 

Pengoperasian alat ini pada akhir musim kemarau dan masuk musim hujan dan sangat 

dominan penggunaannya distasiun penelitian, karena sudah menjadi pekerjaan sehari hari dan 

bertahun tahun sehingga sulit bagi nelayan untuk berpindah pada alat tangkap lain. Selain itu 

pengoperasian alat tangkap digunakan pada waktu musim tangkap yang biasa terjadi pada 

ahir musim kemarau dan masuk musim hujan sekitar Juli dan Nopember 2009.  Hasil 

tangkapan  berkisar 3-5 kg/hari. Alat tangkap jarring ampar termasuk alat tangkap yang 

pasip, menunggu ikan agar masuk dalam beranjang. Hasil tangkapan terdiri dari ikan Nila, 

Bawal (Colosoma macropomum),  Mas ( Cyprinus Carpio).  
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e. Jaring Sonor. 

Deskripsi  Alat 

Alat tangkap dengan  nama umum  pukat tarik dari kelompok (Beach-Seinen) dengan 

nama lokal jaring Rempa atau  jaring tarik pantai. Bahan penyusun jaring nylon (senar) atau 

jaring bahan polietelin (PE) berbentuk empat persegi panjang, panjang, ukuran panjang   70 – 

100 meter, lebar atau kedalalaman  2,0 –3,0  meter, meshsize 1,0  – 2,0  inchi. Tali ris atas 

dengan pelampung bahan kayu apung atai bahan stereoform yang dipasang setiap jarak 1 

meter. Tali ris  bawah jaring berbentuk kantong  dengan pemberat rantai besi (batu jala) berat  

25 kg/per panjang jaring 100 meter. Dilengkapi , tali selambar untuk menarik  jaring ke 

tepian pantai sungai/Waduk. 

Cara Operasi alat 

Rempa digunakan untuk menangkap ikan pada saat air surut, di lokasi pantai  yang 

landai , bersih dari tonggak dan ranting kayu, dioperasikan pada sungai utama  di zona  hilir 

sampai tengah. Cara operasional alat rempa menggunakan perahu bermotor  ukuran lebih 

kecil dari 1 GT,  jumlah crew (awak perahu) 3 sampai 4 orang nelayan. Alat tangkap rempa 

bersifat aktif, pada satu bagian atau kedua ujung  alat  ditarik / dibentang  menggunakan 

perahu motor kearah tengah  sungai  kemudian melengkung kearah pinggir (membentuk  

setengah lingkaran), kemudian kedua ujung alat ditarik ke pantai untuk   memperkecil   

ruang  gerak ikan  untuk kemudian  dilakukan penangkapan. 

Langkah pertama cara operasi alat tangkap rempa yaitu salah satu bagian ujung 

jaring  di ikat pada patok kayu yang ditancapkan di pinggiran sungai/Waduk atau  dipegang 

oleh salah satu orang nelayan, kemudian satu bagian ujung jaring lainnya dibentang 

ketengah sungai arah kehilir menggunakan perahu bermotor, setelah lebih kurang 70% dari 

panjang jaring terbentang, arah bentangan berbelok  ke tepian sungai sampai  tali selambar  

mencapai pinggiran sungai atau pantai. Kolom air yang sudah dilingkari jaring dipersempit 

dengan cara kedua ujung jaring ditarik kearah pantai. Ikan yang sudah terkumpul kemudian 

diambil dengan cerok. Alat tangkap Jaring Sonor ini dulu dioperasikan di Waduk Cirata, 

namun sekarang suda dilarang. Hasil Tangkapan 3 – 5 kg per tarik terdiri dari berbagai 

macam jenis ikan yaitu: Tagih (Mytus nemurus), Nilem (Osteochilus Hasselti), Lelawak 

(Barbonymus balleroides),  Patin (Pangasius hyphopthalmus) dan sebagainya. 
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Gambar 4.4.5. Alat tangkap Jaring Sonor (Beach-Seine) 

 

4.5. Pendugaan Stok Ikan. 

A. Pendugaan stok ikan berdasarkan Swept Area di Waduk Cirata 

 Alat tangkap yang digunakan Swept Area yaitu menyekat (block area) dengan 

jarring/waring , bentuk empat persegi panjang panjang 60 m dan lebarnya 50 m. 

 Dilakukan percobaan penandaan ikan (tangging experiment), dipilih ikan yang dominan 

yaitu ikan nila, Ikan yang diberi perlakuan penandaan sebanyak   83 ekor.  

 Ikan yang sudah diberi tanda kemudian dimasukan di dalam lokasi yang sudah di sekat 

dengan waring (panjang 60 m, lebar 50 m). Selanjutnya dilakukan penangkapan di lokasi 

tersebut, dengan cara sapuan ( luasan swept area dipersempit ) disertai dengan penangkap 

ikan dengan seser dan jala. 

 Setelah dilakukan penangkapan kembali dengan cara swept area maka ikan bertanda 

tertangkap kembali ada 17 ekor (4700 gram).   Jumlah  ikan bertanda (4700 gram) dan 

tidak bertanda (50025 gram) yang tertangkap kembali adalah 9725 gram. 

 Estimasi Luas area yang sapu (swept area)  yaitu 60 m x 50 m = 2500 m2 (0,3 ha).  

 Pendugaan Stok Ikan: 

 

Keterangan: 

N  =  Popuasi ikan  yang akan di hitung 
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M  = Jumlah ikan bertanda yang dilepas keperairan 

C  =  Jumlah ikan yang tertangkap (tidak bertanda dan bertanda) 

R  =  Ikan bertanda tertangkap kembali. 

Jumlah ikan   

bertanda yang dilepas (M) = 83 ekor. 

Jumlah ikan bertanda tertangkap kembali (R)  =  17 ekor.  

Jumlah ikan   yang tertangkap oleh nelayan  baik bertanda maupun tidak bertanda (C) = 

9725 gram 

     N = (83 : 17) x 9725 gram = 47,53 kg dalam 0,3 ha, atau 158,43 kg/ha 

 Komposisi hasil tangkapan di waduk Cirata Nila  53 %, Patin 20,9 %, Baung= 2,77 %, 

Gabus 10,27 %, Mas = 5,46 %, Tawes 4,51%, Lele= 2,69 %.  Stok ikan berdasarkan 

komposisi ikan di Waduk Cirata: Nila = 83,97 kg/ha, Patin = 33,11kg/ha, Baung= 4, 39 

kg/ha, Gabus = 1,63 kg/ha, Mas = 8, 65 kg/ha, Tawes = 5,76 kg/ha, Lele= 4,26 kg/ha, 

Bawal = 0,46 kg/ha, 0,9 kg/ha. 

 

B. Pendugaan stok ikan berdasarkan Swept Area di Sungai Citarum 

 Alat tangkap yang digunakan Swept Area yaitu menyekat (block area) dengan 

jarring/waring , bentuk empat persegi panjang panjang 50 m dan lebarnya 20 m. 

 Dilakukan percobaan penandaan ikan (tangging experiment), dipilih ikan yang dominan 

yaitu ikan nila, Ikan yang diberi perlakuan penandaan sebanyak   98 ekor.  

 Ikan yang sudah diberi tanda kemudian dimasukan di dalam lokasi yang sudah di sekat 

dengan waring (panjang 60 m, lebar 50 m). Selanjutnya dilakukan penangkapan di lokasi 

tersebut, dengan cara sapuan ( luasan swept area dipersempit ) disertai dengan penangkap 

ikan dengan seser dan jala. 

 Setelah dilakukan penangkapan kembali dengan cara swept area maka ikan bertanda 

tertangkap kembali ada 12 ekor dan tidak bertanda 43 ekor,  jumlah semua tertangkap 

kembali 55 ekor (2,3 kg) 

 Estimasi Luas area yang sapu (swept area)  yaitu 50 m x 20 m 1000 m2 (0,1 ha).  

 Pendugaan Stok Ikan: 
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Keterangan: 

N  =  Popuasi ikan  yang akan di hitung 

M  = Jumlah ikan bertanda yang dilepas keperairan 

C  =  Jumlah ikan yang tertangkap (tidak bertanda dan bertanda) 

R  =  Ikan bertanda tertangkap kembali. 

Jumlah ikan   

bertanda yang dilepas (M) = 98 ekor. 

Jumlah ikan bertanda tertangkap kembali (R)  =  12 ekor.  

Jumlah ikan   yang tertangkap oleh nelayan  baik bertanda maupun tidak bertanda (C) = 

2,3 kg. 

     N = (98 : 12) x 2,3 kg = 18,78 kg dalam 0,1 ha, atau 187,8 kg/ha 

 Komposisi hasil tangkapan terdir dari Nila 33,5  %, Tagih 17,6 %, Gerong 35 %, Lelawak 

= 6 % , Goldsom (Amphilophus citrinellus) 6,5 % dan Sapu sapu 3 %.  Stok ikan 

berdasarkan komposisi Nila = 62,91 kg/ha, Tagih 33 kg/ha, Garang= 65,73 kg/ha, 

Lelawak= 11,26 kg/ha, Goldsom = 12,20 kg/ha dan sapu sapu = 2,67 kg/ha. 

 

 

Gambar 4.5.1. Percobaan Penandaan Ikan 
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4.6. Dinamika Populasi Dan Potensi Lestari 

A. Dinamika Populasi Beberapa Jenis Ikan di Waduk 

Tabel 4.6.1.A. Beberapa parameter populasi ikan Nila (Oreochromis nilotica),  Baung/Tagih            

                        (Hemibagrus nemurus), Gabus (Channa strita), Hampala (Hampala   

                        macrolepidota), dan Tawes  (Barbodes gonionotus) di  Jawa Barat. 

 

Jenis Ikan                                                       Kelompok 

Ikan 

L∞ 

(cm) 
K Z M F E 

Nila (Oreochromis 

nilotica) 
Cichilds 52 0,24 1,597 0,591 1,006 0,630 

Baung (Hemibagrus 

nemurus) 
Cath Fish 58,5 0,46 1,915 0,891 1,024 0,535 

Gabus (Channa strita) Snake head 52 0,51 2,115 0,968 1,147 0,542 

Hampala (Hampala 

macrolepidota) 
Carps 38 0,41 3,547 0,916 2,631 0,742 

Tawes (Barbodes 

gonionotus) 
Minows 52,6 0,92 2,94 1,5 1,44 0,49 

 

Terlihat dari Tabel 4.6.1.A diatas mortalitas karena penangkapan ikan Nila, Tagih, 

Gabus, Hampala dan Tawes  di waduk Saguling lebih besar daripada mortalitas alami dan 

laju penangkapan sudah over fishing, melebihi laju penangkapan optimum E=0,5 kecuali ikan 

Tawes (Gulland dalam Pauly, 1984).  

 

Nila (Oreochromis nilotica) 

 

Panjang infinitive L∞ = 52 cm, K = 0.24. Temperatur rata-rata 27.5 oC. Mortalitas alami 

(M) = 0.59, mortalitas karena aktivitas penangkapan ikan (F) = 1,006 mortalitas total (Z) = 

1,597.  Laju eksploitasi (E) = 0,54. t0 = -1,00407. Ukuran panjang (cm) ikan contoh yang 

didapatkan berkisar antara 4 – 45 cm. Range mid length 4-49 cm. Ukuran terkecil (4 cm) 

didapatkan pada bulan Agustus sebanyak 12 ekor dan yang terpanjang (45 cm) didapatkan 

pada bulan Oktober sebanyak tujuh ekor. Jumlah sampel (n) yang diambil untuk dianalisis 

2006 ekor.   
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          Grafik 4.6.1.A. Sebaran frekuensi ukuran panjang dan pertumbuhan Ikan Nila di    

                                    waduk Saguling   

 

 

 
 

                      Grafik 4.6.2.A.  Mortalitas Total Ikan Nila di Waduk Saguling 

 

Grafik 4.6.1.A. Sebaran ukuran panjang dan pertumbuhan ikan Nila (VBGF Curve ikan 

nila) didapat dengan bantuan paket program FISAT II. Grafik 4.6.2.A. adalah nilai parameter 

mortalitas total (Z) = 1,597 didapat dengan paket program Elefan II, dengan asumsi 

temperature di perairan waduk Saguling rata rata 27,5oC. Mortalitas penangkapan (F) = 1,006 

dan laju penangkapan (E) = 0,63.  Laju penangkapan ikan Nila termasuk over fishing 
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kegiatan penangkapannya tidak dapat ditingkatkan lagi karena nilainya sudah diatas laju 

penangkapan optimum E=0,5 (Gulland dalam Pauly, 1984). Tingginya laju eksploitasi ikan 

Nila disebabkan ikan ini termasuk dominan di waduk Saguling, berukuran besar dan bernilai 

ekonomis penting. Hal ini menyebabkan mortalitas penangkapan lebih besar dari mortalitas 

alami. Stok kelompok ikan Cichilids didapatkan sebesar 84 kg per ha. Potensi lestari sebesar 

67 dan jumlah tangkap yang diperbolehkan sebesar 53,6. 

                                                       

Baung (Hemibagrus nemurus)  

 

Panjang infinitive ikan Baung (Hemibagrus nemurus) L∞ = 58,5 cm, K = 0.46. 

Temperatur rata-rata 27.5 oC. Mortalitas alami (M) = 0.891, mortalitas karena aktivitas 

penangkapan ikan (F) = 1,024 mortalitas total (Z) = 1,915.  Laju eksploitasi (E) = 0,535. t0 = 

-0,196807. Ukuran panjang (cm) ikan contoh yang didapatkan berkisar antara 8,5 – 53 cm. 

Range midlength 8-56 cm. Ukuran terkecil (8,5 cm) didapatkan pada bulan Agustus sebanyak 

dua ekor dan yang terpanjang (53 cm) didapatkan pada bulan Oktober sebanyak tiga ekor. 

Jumlah sampel (n) yang diambil untuk dianalisis 100 ekor.   

 

 

                       Grafik 4.6.3.A.  Sebaran frekuensi ukuran panjang dan pertumbuhan Ikan 

                                                 Baung/Tageh di waduk 
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Grafik 4.6.4.A. Mortalitas Ikan Baung di Waduk  

 

Grafik 4.6.3.A. Sebaran ukuran panjang dan pertumbuhan ikan Baung (VBGF Curve 

ikan Baung) didapat dengan bantuan paket program FISAT II. Grafik 4.6.4.A. adalah nilai 

parameter mortalitas total (Z) = 1,915 didapat dengan paket program Elefan II, dengan 

asumsi temperature di perairan waduk Saguling rata rata 27,5oC. Mortalitas penangkapan (F) 

= 1,024 dan laju penangkapan (E) = 0,535.  Laju penangkapan ikan Baung mendekati over 

fishing kegiatan penangkapannya tidak dapat ditingkatkan lagi karena nilainya sudah diatas 

laju penangkapan optimum E=0,5 (Gulland dalam Pauly, 1984). Tingginya laju eksploitasi 

ikan Baung disebabkan ikan ini di waduk Saguling, berukuran besar dan bernilai ekonomis 

penting. Hal ini menyebabkan mortalitas penangkapan lebih besar dari mortalitas alami. Stok 

kelompok ikan Catfish didapatkan sebesar 42 kg per ha. Potensi lestarinya sebesar 39,99 dan 

jumlah tangkap yang diperbolehkan sebesar 32. 

 

Gabus (Channa strita) 

 

Panjang infinitive ikan Gabus (Channa strita) L∞ = 52 cm, K = 0.51. Temperatur 

rata-rata 27.5 oC. Mortalitas alami (M) = 0.968, mortalitas karena aktivitas penangkapan ikan 

(F) = 1,147 mortalitas total (Z) = 2,115.  Laju eksploitasi (E) = 0,542. t0 = -0,165710. Ukuran 

panjang (cm) ikan contoh yang didapatkan berkisar antara 8 – 45 cm. Range midlength 4-49 

cm. Ukuran terkecil (8 cm) didapatkan pada bulan Juni sebanyak empat ekor dan yang 

terpanjang (45 cm) didapatkan pada bulan September sebanyak 23 ekor. Jumlah sampel (n) 

yang diambil untuk dianalisis 170 ekor. 
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              Grafik 4.6.5.A. Sebaran frekuensi ukuran panjang dan pertumbuhan Ikan Gabus 

                                        di waduk   

 

 

Grafik 4.6.6.A.  Mortalitas Ikan Gabus  di Waduk 

 

Grafik 4.6.5.A Sebaran ukuran panjang dan pertumbuhan ikan Gabus (VBGF Curve 

ikan Gabus) didapat dengan bantuan paket program FISAT II. Grafik 4.6.6.A adalah nilai 

parameter mortalitas total (Z) = 2,115 didapat dengan paket program Elefan II, dengan 

asumsi temperature di perairan waduk Saguling rata rata 27,5oC. Mortalitas penangkapan (F) 

= 1,147 dan laju penangkapan (E) = 0,542.  Laju penangkapan ikan Baung melebihi/over 

fishing kegiatan penangkapannya tidak dapat ditingkatkan lagi karena nilainya sudah diatas 

laju penangkapan optimum E=0,5 (Gulland dalam Pauly, 1984). Tingginya laju eksploitasi 

ikan Gabus disebabkan ikan ini di waduk Saguling, berukuran besar dan bernilai ekonomis 

penting. Hal ini menyebabkan mortalitas penangkapan lebih besar dari mortalitas alami. Stok 

kelompok ikan Snake head didapatkan sebesar 17 kg per ha. Potensi lestarinya sebesar 17,5 

dan jumlah tangkap yang diperbolehkan sebesar 14. 
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Hampala (Hampala macrolepidota) 

 

Panjang infinitive ikan Hampala (Hampala macrolepidota) L∞ = 38 cm, K = 0.41. 

Temperatur rata-rata 27.5 oC. Mortalitas alami (M) = 0.916, mortalitas karena aktivitas 

penangkapan ikan (F) = 2,631, mortalitas total (Z) = 3,547.  Laju eksploitasi (E) = 0,742. t0 = 

-0,340577. Ukuran panjang (cm) ikan contoh yang didapatkan berkisar antara 8 – 27 cm. 

Range midlength 6-33 cm. Ukuran terkecil (8 cm) didapatkan pada bulan Februari (4 ekor), 

Juli (3 ekor), Agustus (4 ekor) dan September (6 ekor) dan yang terpanjang (27 cm) 

didapatkan pada bulan September sebanyak tiga ekor dan Oktober tiga ekor. Jumlah sampel 

(n) yang diambil untuk dianalisis 323 ekor. 

         

 

                        Grafik 4.6.7.A.  Sebaran frekuensi ukuran panjang dan pertumbuhan Ikan                           

                                                  Hampala di waduk   

 

 

Grafik 4.6.8.A.  Mortalitas Ikan Hampala di Waduk. 
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Grafik 4.6.7.A.  Sebaran ukuran panjang dan pertumbuhan ikan Hampala (VBGF 

Curve ikan Hampala) didapat dengan bantuan paket program FISAT II. Grafik 4.6.8.A. 

adalah nilai parameter mortalitas total (Z) = 3,547 didapat dengan paket program Elefan II, 

dengan asumsi temperature di perairan waduk Saguling rata rata 27,5oC. Mortalitas 

penangkapan (F) = 2,631 dan laju penangkapan (E) = 0,742.  Laju penangkapan ikan 

Hampala sudah melebihi/over fishing kegiatan penangkapannya tidak dapat ditingkatkan lagi 

karena nilainya sudah diatas laju penangkapan optimum E=0,5 (Gulland dalam Pauly, 1984). 

Tingginya laju eksploitasi ikan Hampala disebabkan ikan ini di waduk Saguling termasuk 

bernilai ekonomis penting. Hal ini menyebabkan mortalitas penangkapan lebih besar dari 

mortalitas alami. Stok kelompok ikan Carp didapatkan sebesar sembilan kg per ha. Potensi 

lestarinya sebesar 15,34 dan jumlah tangkap yang diperbolehkan sebesar 12,3. 

 

B. Parameter Dinamika Populasi Beberapa Jenis Ikan di Sungai Citarum 

 

Tabel 4.6.1.B.  Parameter Populasi Beberapa Jenis Ikan di Sungai Citarum 

Jenis Ikan                                                       
Kelompok 

Ikan 

L∞ 

(cm) 
K Z M F E 

Tawes (Barbodes 

gonionotus) 
Minows 52,6 0,92 2,94 1,5 1,44 0,49 

Nila (Oreochromis 

nilotica) 
Cichilds 52 0,24 1,597 0,591 1,006 0,630 

Baung (Hemibagrus 

nemurus) 
Cath Fish 58,5 0,46 1,915 0,891 1,024 0,535 

Sapu-sapu 

(Hyposarcus 

pardalis) 

Lain-lain 41,75 0,48 3,57 1,1 2,47 0,69 

 

Pada Tabel 4.6.1.B diatas terlihat bahwa mortalitas total (Z) cukup tinggi, mortalitas 

karena penangkapan ikan Tawes, Nila, Tagih, dan sapu-sapu di sungai Citarum sedikit lebih 

besar daripada mortalitas alami dan laju penangkapan sudah termasuk over fishing, melebihi 

laju penangkapan optimum E=0,5 kecuali ikan Tawes (Gulland dalam Pauly, 1984). Perairan 

sungai Citarum dalam kondisi tercemar, sehingga tingkat eksploitasi (E) laju penangkapan 

ikan Tawes E=0,49, ikan Nila E=0,63, ikan Baung E = 0,54, dan ikan Sapu-sapu E = 0,69 

tergolong tinggi. Laju penangkapan yang optimum E=0,5, apabila diatas 0,5 merupakan 

indikasi over fishing (Gulland dalam Pauly, 1984).  

 

 

 



44 

 

Tawes (Barbodes gonionotus) 

Panjang infinitive ikan Tawes (Barbodes gonionotus) L∞ = 52,6 cm, K = 0.92. 

Temperatur rata-rata 28.oC. Mortalitas alami (M) = 1,5, mortalitas karena aktivitas 

penangkapan ikan (F) = 1,44, mortalitas total (Z) = 2,94.  Laju eksploitasi (E) = 0,49 dan t0 = 

-0,0401616. Kelompok ikan Minows jenis Tawes di sungai Citarum mengalami penurunan 

dan mempunyai tingkat mortalitas alami yang tinggi karena kondisi perairan sudah tergolong 

tercemar.  Laju pertumbuhan ikan Tawes di sungai Citarum Lt = 52,6 (1-e-0,92(t+0,0401616)). Ikan 

Tawes termasuk ikan asli yang keberadaannya sudah sangat berkurang. Stok kelompok ikan 

Carp didapatkan sebesar sembilan 11,26 kg per ha. Potensi lestarinya sebesar 16,55 dan 

jumlah tangkap yang diperbolehkan sebesar 13,24. 

 

Nila (Oreochromis nilotica) 

Panjang infinitive ikan Nila (Oreochromis nilotica) L∞ = 52 cm, K = 0.24. 

Temperatur rata-rata 28 oC. Mortalitas alami (M) = 0.591, mortalitas karena aktivitas 

penangkapan ikan (F) = 1,006, mortalitas total (Z) = 1,597.  Laju eksploitasi (E) = 0,63 dan 

T0 = -1,00407. Kelompok ikan Cichilds khususnya Nila di sungai Citarum mempunyai tigkat 

mortalitas yang tinggi karena perairan sudah tergolong tercemar. Laju pertumbuhan ikan Nila 

di sungai Citarum Lt = 52 (1-e-0,24 (t+1,00407)). Ikan Nila yang keberadaannya di sungai Citarum 

sudah sangat berkurang sekarang mulai terdapat dalam hasil tangkapan nelayan dengan 

program Citarum harum. Stok kelompok ikan Cichilids didapatkan sebesar sembilan 75,11 kg 

per ha. Potensi lestarinya sebesar 59,98 dan jumlah tangkap yang diperbolehkan sebesar 

47.98. 

 

Baung (Hemibagrus nemurus)  

 

Panjang infinitive ikan Baung (Hemibagrus nemurus) L∞ = 58,5 cm, K = 0.46. 

Temperatur rata-rata 28 oC. Mortalitas alami (M) = 0.891, mortalitas karena aktivitas 

penangkapan ikan (F) = 1,024 mortalitas total (Z) = 1,915.  Laju eksploitasi (E) = 0,535 dan 

t0 = -0,196807. Kelompok ikan Catfish khususnya Gerong di sungai Citarum termasuk 

dominan. 

Laju pertumbuhan ikan di sungai Citarum Lt = 58,5 (1-e-0,46 (t+0,196807)). Ikan Gerong 

tergolong Catfish yang keberadaannya di sungai Citarum termasuk dominan dalam hasil 

tangkapan nelayan dengan program Citarum harum. Stok kelompok ikan Catfish ini 
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didapatkan sebesar sembilan 98,73 kg per ha. Potensi lestarinya sebesar 94,53 dan jumlah 

tangkap yang diperbolehkan sebesar 75,63. 

Sapu-sapu (Hyposarcus pardalis)  

 

Panjang infinitive ikan Sapu-sapu (Hyposarcus pardalis) L∞ = 41,75 cm, K = 0.48. 

Temperatur rata-rata 28oC. Mortalitas alami (M) = 1,00625, mortalitas karena aktivitas 

penangkapan ikan (F) = 2,47, mortalitas total (Z) = 3,573.  Laju eksploitasi (E) = 0,69. t0 =-

0,220139. Kelompok ikan Sapu-sapu dapat berkembang biak di sungai yang kondisi perairan 

yang tercemar seperti sungai Citarum. 

 

 

                               Gambar 4.6.1.B. Sebaran frekuensi ukuran panjang dan pertumbuhan Ikan   

                                                          Sapu-sapu di Waduk  

 

 

                  
Gambar 6. Analisis Mortalitas Total  (Z) Ikan Sapu sapu 
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Laju pertumbuhan ikan di sungai Citarum Lt = 41,75 (1-e-0,48 (t+0,220139)). Stok 

kelompok ikan Sapu-sapu  ini didapatkan sebesar sembilan 2,67 kg per ha. Potensi lestarinya 

sebesar 4,77 dan jumlah tangkap yang diperbolehkan sebesar 3,81. 
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BLANKO STOK WPP-PD 433 JAWA BARAT TAHUN 2020 

 

WPPNRI-PD  Ekosistem Parameter 

  Kelompok Ikan 
  

Total 

Ikan  

Minows 

(Kelompok 

Tawes)  

Cichilds 

(Kelompok 

Nila) 

Carps 

(Kelompok 

Sebarau) 

Cath Fish 

(Kelompok 

Ikan 

Berkumis) 

Barps 

(kelompok 

ikan 

karper) 

Snake 

head 

(Kelompo

k Gabus) 

(kelomp

ok ikan 

Labyrint

h) 

Lain lain 

(Sapu sapu, 

Betutu) 

WPP-PD 433 
Sungai 

Citarum 

Stok (kg/ha) 187,8 11,26 75,11   98,73       2,67 

PPI 374                 

PL/MSY   16,55 59,98   94,53       4,77 

JTB   13,24 47,98   75,63       3,81 

Z   2,94 1,597   1,915       3,57 

E   0,49 0,63   0,53       0,69 

                        

  Danau 

Stok (kg/ha)                   

PPI                   

PL/MSY                   

JTB                   

Z                   

E                   

  Waduk  

Stok (kg/ha) 158 7 84 9 42   17     

PPI 497                 

PL/MSY   10,47 67,05 15,34 39,99   17,45     

JTB   8,37 53,6 12,3 32,0   14,0     

Z   2,940 1,597 3,547 1,915   2,115     

E   0,49 0,63 0,74 0,53   0,54     

          

 
RAWA 

BANJIRAN 
Stok (kg/ha) - 

- - - - - - - - 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan. 

1) Stok ikan di WPPNRI-PD 433 Jawa Barat, di sungai Citarum adalah 187,8 kg per 

hektar.  Stok ikan berdasarkan komposisi Nila = 62,91 kg/ha, Tagih 33 kg/ha, 

Gerong= 65,73 kg/ha, Lelawak= 11,26 kg/ha, Goldsom = 12,20 kg/ha dan sapu sapu 

= 2,67 kg/ha. 

2) Stok ikan di Waduk WPPNRI-PD 433 Jawa Barat, di waduk adalah 158 kg per 

hekatar. Stok ikan berdasarkan komposisi hasil tangkapan ikan di Waduk Cirata: Nila 

= 83,97 kg/ha, Patin = 33,11kg/ha, Baung= 4, 39 kg/ha, Gabus = 1,63 kg/ha, Mas = 8, 

65 kg/ha, Tawes = 5,76 kg/ha, Lele= 4,26 kg/ha, Bawal = 0,46 kg/ha, 0,9 kg/ha. 

3) Potensi lestari WPPNRI-PD 433 Jawa Barat di sungai Citarum berdasarkan kematian 

total dan biomas adalah 175,83 kg per hektar dan jumlah tangkap yang diperbolehkan  

140,66 kg per hektar. Potensi lestari di waduk 150,29 kg per hektar dan Jumlah 

tangkap yang diperbolehkan 120,23 kg per hektar. Potensi produksi ikan antara 374-

497.  Eksploitasi penangkapan antara 0,5- 0,7 yang berarti secara keseluruhan sudah 

over fishing. 

4) Berdasarkan pengamatan kualitas air untuk oksigen terlarut (DO) di Waduk Saguling 

6,5- 7,5 mg/L, pH= 7,5-8, DHL= 74- 112  µṨ/cm, chlorofil-a = 19,39µg/L. DO di 

waduk Cirata 5,5- 6,5 mg/L, pH = 7,5-8, DHL = 91- 110 µṨ/cm, chlorofil-a = 

23,7µg/L .  D0 di Sungai Citarum  3- 6 mg/L, pH = 6-7, chlorofil-a = 17µg/L . 

Saran. 

1. Seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah WPPNRI-PD 433 Jawa Barat 

selayaknya mendukung program “Citarum Harum” dengan menjaga kebersihan perairan 

sungai yang pada gilirannya akan meningkatkan sumberdaya ikan. 

2.  Penebaran ikan di perairan umum hendaknya jenis ikan asli yang ditebar (Tawes, Sogo 

lelawak dan lainnya), bukan ikan introduksi sperti ikan Nila. 
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