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KATA SAMBUTAN KEPALA BP2KSI
Indonesia merupakan negara yang memiliki ekosistem lahan
perairan umum daratan yang luas. Di dalamnya terkandung potensi
keanekaragaman hayati, baik secara ekologis maupun ekonomis.
Berdasarkan fungsi dan tatanan ekosistemnya, tipologi perairan umum
daratan di Indonesia secara garis besar meliputi perairan rawa, sungai
dan dataran banjir, lebak-lebung, danau, waduk, embung dan situ.
Dewasa ini, salah satu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memerlukan
perhatian khusus adalah DAS Citarum yang luasnya mencapai 6.614
km2. Sungai Citarum merupakan sungai terbesar dan terpanjang di
Jawa Barat, hulunya berada di Gunung Wayang dan hilirnya di
Tanjung Karawang dengan panjang 350 km. Sepanjang aliran Sungai
Citarum terdapat tiga buah waduk besar yakni Waduk Saguling,
Waduk Cirata dan Waduk Ir. H. Djuanda atau lebih dikenal dengan
Waduk Jatiluhur yang membentuk waduk berjenjang (kaskade). Ketiga
waduk merupakan waduk serbaguna dengan fungsi utama untuk
pengendali banjir, pembangkit tenaga listrik (PLTA) dan irigasi serta
fungsi tambahan untuk perikanan dan pariwisata. Apabila kegiatan
perikanan di waduk kaskade Sungai Citarum tersebut dikelola dengan
baik akan berperan penting bagi kehidupan masyarakat, baik sebagai
penyedia lapangan kerja maupun sumber pendapatan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 yang
telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan.
Dewasa ini, pengelolaan ekosistem DAS Citarum yang memiliki
berbagai potensi sumberdaya dan jasa lingkungan tersebut belum
dilaksanakan secara terpadu sehingga telah menimbulkan berbagai
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permasalahan.

Permasalahan

tersebut

muncul

seiring

dengan

peningkatan pembangunan di berbagai bidang dan pertambahan
penduduk. Pemanfaatan sumberdaya di ekosistem DAS Citarum yang
berlebihan

dan

melebihi

daya

dukungnya

perlu

dikendalikan.

Pembangunan perikanan yang berkelanjutan, baik perikanan tangkap
maupun perikanan budidaya perlu diarahkan untuk menjaga kelestarian
sumberdaya hayati dan fungsi waduk serta kesehatan ekosistem DAS.
Saya mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT dan
menyambut baik terbitnya buku “Ekologi dan Pengelolaan Perikanan
Waduk Kaskade Sungai Citarum, Jawa Barat” ini. Tinjauan hasil-hasil
penelitian yang diuraikan dalam buku ini memberikan gambaran
kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan perlunya perbaikan
pengelolaan

perikanan

dan

ekosistem

DAS

Citarum

secara

berkelanjutan. Semoga buku ini memberi inspirasi dan kontribusi
nyata dalam upaya penyelamatan ekosistem DAS Citarum.

Purwakarta,

Desember 2016
Kepala Balai,

Dr. Joni Haryadi D., M.Sc
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PRAKATA
Waduk kaskade Sungai Citarum terdiri dari tiga waduk serbaguna
yaitu Waduk Ir. H. Djuanda di bagian hilir, Waduk Cirata di bagian tegah
dan Waduk Saguling di bagian hulu. Waduk Ir. H. Djuanda mempunyai
luas 8.300 ha merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia yang
selesai dibangun tahun 1967. Waduk Cirata mempunyai luas 6.500 ha dan
selesai dibangun tahun 1987, sedangkan Waduk Saguling mempunyai luas
5.600 ha dan selesai dibangun tahun 1985.
Waduk kaskade mempunyai potensi ekologis, sosial-ekonomis dan
jasa-jasa lingkungan. Perikanan sebagai fungsi tambahan dari waduk
serbaguna berperanan penting dalam pemenuhan kebutuhan protein ikan
dan sumber mata pencaharian bagi masyarakat terutama masyarakat yang
lahannya terkena pembendungan waduk. Kegiatan perikanan di waduk
kaskade sudah berjalan cukup lama yang dimulai sejak waduk tersebut
selesai dibangun. Kegiatan perikanan budidaya ikan dalam keramba jaring
apung (KJA) di Waduk Cirata dan Waduk Saguling dikembangkan dalam
rangka program pemukiman kembali (resettlement) penduduk yang
tanahnya terkena pembangunan waduk. Oleh karena itu, kegiatan
budidaya ikan dalam KJA di kedua waduk berkembang lebih dahulu
dibandingkan dengan di Waduk Ir. H. Djuanda sebaliknya di waduk ini
kegiatan perikanan tangkap yang berkembang lebih dahulu.
Dewasa ini, Sungai Citarum sudah termasuk salah satu perairan
sungai yang tercemar berat. Air Sungai Citarum yang tercemar tersebut
telah berpengaruh buruk terhadap kondisi kualitas air dan lingkungan di
waduk kaskade termasuk kehidupan sumberdaya ikannya. Proses
eutrofikasi di waduk kaskade juga meningkat dengan adanya peningkatan
unsur hara yang dihasilkan dari kegiatan budidaya ikan dalam keramba
jaring apung (KJA) dan beban masukan dari daerah tangkapan airnya.
v

Ekologi dan Pengelolaan Perikanan Waduk Kaskade Sungai Citarum, Jawa Barat

Degradasi ekosistem perairan waduk kaskade telah berpengaruh negatif
baik terhadap sumberdaya ikan, produktivitas budidaya ikan KJA maupun
ekosistem waduk kaskade.
Buku “Ekologi dan Pengelolaan Perikanan Waduk Kaskade Sungai
Citarum, Jawa Barat” ini menguraikan dan membahas tentang
karakteristik ekologis waduk kaskade dan langkah-langkah pengelolaan
perikanan dan lingkungannya yang perlu dilakukan untuk optimasi
pemanfaatan sumberdaya, pelestarian dan kesehatan

Daerah Aliran

Sungai (DAS) Citarum.
Pengelolaan perikanan secara bersama yang bersifat adaptif
(adaptive fisheries co-management) dan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari pengelolaan secara terpadu daerah aliran sungai
Citarum (integrated river basin management of Citarum) menjadi
rekomendasi untuk diterapkan.
Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu belum sempurna
apalagi jika dikaitkan dengan perubahan ekosistem waduk kaskade yang
sangat cepat. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk menyempurnakan
buku ini sangat kami harapkan.

Purwakarta,

Desember 2016

Penyusun
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I. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki sekitar 209 bendungan atau waduk dengan luas
genangan air mencapai 103.677,4 hektar dan di Provinsi Jawa Barat
terdapat 15 buah bendungan dengan total luas genangan air mencapai
20.191,45 hektar (PUSDATIN Kementerian PUPR, 2015). Jumlah dan
luas waduk di Indonesia akan terus bertambah seiring dengan
bertambahnya pembangunan waduk-waduk baru seperti Waduk Jatigede
(luas 4.122 hektar) di Sumedang dan Waduk Raknamo (197 hektar) di
Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar perairan waduk di Indonesia
terletak di Pulau Jawa dengan fungsi utama untuk pengendali banjir,
Pembangkit Listrik Tenaga Air, pengairan, bahan baku air minum dan
industri, dan perikanan serta pariwisata sebagai fungsi tambahan.
Buku ini merupakan tinjauan hasil-hasil penelitian dan bahasan
tentang ekologi dan pengelolaan perikanan di tiga buah waduk besar,
yakni

Waduk Ir. H. Djuanda, Cirata dan Saguling yang dibangun di

Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Jawa Barat. Ketiga waduk tersebut
membentuk waduk berjenjang atau kaskade (cascade) dimana Waduk Ir.
H. Djuanda atau lebih dikenal dengan Waduk Jatiluhur terletak di bagian
hilir, Waduk Cirata di bagian tengah dan Waduk Saguling di bagian hulu.
Waduk Ir. H. Djuanda merupakan waduk serbaguna pertama yang
selesai dibangun tahun 1967 (Gambar 1). Waduk ini berada pada
ketinggian 110 m di atas permukaan laut pada posisi 06o25’-06o35’ LS
dan 107o22’-107o30’ BT. Perairan waduk ini termasuk waduk dengan
intensitas eksploitasi sumberdaya air yang cukup tinggi dengan fungsi
utama untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), bahan baku air
minum dan industri, dan pengairan, serta fungsi tambahan untuk
pariwisata, perikanan dan transportasi air.
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Gambar 1. Waduk Ir. H. Djuanda
Waduk Cirata selesai dibangun pada tahun 1987 pada ketinggian
250 m di atas permukaan laut pada posisi 06041’-06048’ LS dan 107015’107022’ BT (Gambar 2), dengan fungsi utama untuk Pembangkit Listrik
Tenaga Air dan pengendali banjir serta fungsi tambahan untuk perikanan,
pariwisata dan transportasi air.

Gambar 2. Waduk Cirata
2
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Waduk Saguling selesai dibangun pada tahun 1985, pada ketinggian
650 m di atas permukaan laut pada posisi 06050’–06083’ LS dan 107025’–
107041’ BT (Gambar 3). Waduk Saguling mempunyai fungsi utama untuk
Pembangkit Listrik Tenaga Air dan fungsi tambahan untuk perikanan dan
pariwisata.

Gambar 3. Waduk Saguling
Perikanan meskipun merupakan fungsi sekunder, namun apabila
kegiatan ini dikelola dengan baik akan berperanan penting bagi kehidupan
masyarakat, baik sebagai penyedia lapangan kerja maupun sumber
pendapatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009.
Pada pasal 5 ayat (1) c, perairan waduk merupakan salah satu bentuk
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sedangkan dalam
pasal

6

disebutkan

tentang

pengelolaan

perikanan

dan

tujuan

pembangunan perikanan itu sendiri. Pengembangan perikanan di perairan
waduk bahkan dapat mempunyai nilai jauh lebih tinggi daripada fungsi
utamanya, seperti yang terjadi di Waduk Ubol Ratana, Thailand
3
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(Bukhaswan, 1985).
Pembangunan waduk kaskade di aliran Sungai Citarum akan
berpengaruh terhadap kehidupan spesies ikan asli sungai dan akhirnya
berpengaruh terhadap perkembangan perikanan di ketiga waduk tersebut.
Sebaliknya, perkembangan kondisi lingkungan di waduk bagian hulu akan
berpengaruh terhadap perkembangan kondisi lingkungan dan perikanan di
waduk bagian hilirnya. Perubahan karakteristik ekologis dan sumber daya
ikan serta perkembangan perikanan di waduk kaskade merupakan
fenomena penting dan unik yang saling berkaitan dan akan menentukan
pola pengelolaan perikanan di waduk tersebut.
Secara administratif pemerintahan, Waduk Ir. H. Djuanda termasuk
dalam wilayah Kabupaten Purwakarta, Waduk Cirata termasuk dalam
wilayah Kabupaten Purwakarta, Cianjur dan Bandung Barat, sedangkan
Waduk Saguling termasuk dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Otorita pengelola untuk masing-masing waduk adalah sebagai
berikut: Waduk Ir. H. Djuanda dikelola oleh Perum Otorita Jatiluhur
(POJ) yang kemudian berganti nama menjadi Perum Jasa Tirta II (PJT II);
Waduk Cirata dikelola oleh Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC); dan
Waduk Saguling dikelola oleh

PT. Indonesia Power. Perbedaan otorita

pengelola dan wilayah administratif pemerintahan di antara waduk
kaskade tersebut mengisyaratkan perlunya koordinasi yang terintegrasi
dalam pengelolaan perikanan dan lingkungan di ketiga waduk tersebut.
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II. MORFOLOGI DAN HIDRODINAMIKA WADUK
Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum terbagi kedalam tiga zona
pengelolaan yaitu: zona hulu, zona tengah dan zona hilir. Zona hulu
Citarum merupakan daerah tangkapan air yang menjadi sumber air bagi
tiga waduk besar yang ada di zona tengah, yaitu

Waduk

Saguling,

Waduk Cirata, dan Waduk Ir. H. Djuanda. Zona tengah DAS Citarum
merupakan zona pemanfaatan, dimana ketiga waduk tersebut mempunyai
fungsi utama sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air yang menghasilkan
energi listrik bagi kebutuhan listrik sistem interkoneksi Jawa-Bali. Selain
itu waduk tersebut juga mempunyai fungsi pendukung lainnya seperti
kegiatan pariwisata, perikanan, transportasi, sumber air irigasi dan sumber
air baku air minum.
Berbeda dengan zona hulu dan zona tengah, zona hilir DAS Citarum
merupakan area yang sebagian besar tidak digunakan sebagai konservasi
air dan tanah melainkan merupakan kawasan budidaya seperti kawasan
pertanian (padi) ataupun kawasan industri. Bagian hilir DAS Citarum
merupakan kawasan dengan aliran anak-anak sungai kecil dan sebagian
besar merupakan sungai besar yang mengalir ke laut. Lahan di bagian hilir
DAS merupakan kawasan dengan kemiringan landai sampai datar,
kemiringannya kurang dari 15% dan sebagian besar kurang dari 8%.
Ketiga zona pengelolaan tersebut terkait erat antara satu dengan
lainnya sebagai satu kesatuan daerah aliran sungai. Kondisi pada kawasan
hulu seperti luasan daerah tangkapan air, topografi daerah tangkapan air,
tata guna lahan, tutupan lahan, debit sungai, curah hujan, dan kandungan
lumpur sungai sebagai hasil erosi menentukan kualitas dan kuantitas
senyawa kontaminan dan sedimen

yang terangkut ke kawasan

pemanfaatan di zona tengah dan zona hilir. Keadaan ini memerlukan
penanganan secara terintegrasi antara para pemangku kepentingan
5
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terutama yang menyangkut tata guna lahan dan agro-ekosistemnya.
Waduk Ir. H. Djuanda yang terletak di bagian hilir, Waduk Cirata di
bagian tengah dan Waduk Saguling di bagian hulu pada zona DAS
Citarum bagian tengah membentuk waduk berjenjang atau kaskade
(cascade) (Gambar 4).

Gambar 4. Waduk kaskade Sungai Citarum, Jawa Barat
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2.1. Batimetri dan Morfometri Waduk Ir. H. Djuanda
Waduk Ir. H. Djuanda yang memiliki luas permukaan air maksimum
8.300 ha merupakan bendungan terbesar dan waduk serbaguna pertama di
Indonesia. Bendungan ini mulai dibangun tahun 1957 dan selesai pada
tahun 1967 oleh kontraktor asal Perancis, dengan potensi air yang tersedia
sebesar 12,9 milyar m3/tahun.
Luas daerah tangkapan air (DTA) waduk ini adalah 4.500 km2,
sedangkan luas DTA yang langsung ke waduk setelah dibangun Waduk
Saguling dan Cirata di hulunya menjadi tinggal 380 km2 atau 8% dari luas
keseluruhan DTA. Secara adminstratif, DTA Sungai Citarum meliputi
wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung,
Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta. Kapasitas
tampung air waduk pada awal diresmikan tahun 1967 dirancang sebesar ±
3 milyar m3, namun saat ini tinggal 2,44 milyar m3 (hasil pengukuran
batimetri tahun 2000) akibat sedimentasi.
Berdasarkan hasil echosounding tahun 2009, rata-rata sedimentasi
waduk sebesar 20 juta m3/tahun (tahun 1995–2009) lebih besar dari
rencana awal. Dalam periode tahun 1995–2009, sedimentasi waduk yang
berasal dari outlet Waduk Cirata rata-rata sebesar 0,41 juta m3/tahun.
Sedimentasi hasil erosi lahan berdasarkan peta tata guna lahan tahun 1997
sebesar 8,72 mm/tahun dan tata guna lahan tahun 2009 sebesar 12,71
mm/tahun. Besar butir endapan sedimen waduk terdiri dari pasir 3%, lanau
46%, dan lempung 51% dengan berat volume kering 972,6 kg/m3. Umur
layanan waduk yang dihitung dengan metode dead storage dari tahun
2009 (tahun ke 45) adalah sekitar 197 tahun lagi. Upaya pengendalian
sedimen dengan cara vegetatif dengan tingkat keberhasilan 50% akan
menambah umur layanan waduk sebesar 18 tahun sehingga menjadi
215 tahun lagi (Suryanto, 2011). Sedimentasi di Waduk Ir. H. Djuanda
7
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diakibatkan oleh perubahan tata guna lahan dan kerusakan lingkungan
yang tidak terkendali di hulu

Sungai Citarum ditambah dengan

sedimentasi dari buangan sisa pakan pada kegiatan budidaya ikan dalam
Keramba Jaring Apung (KJA).
Deliniasi garis tepi air Waduk Ir. H. Djuanda yang dihitung dari citra
satelit Landsat 8 pada bulan Juli 2013, diperoleh luas permukaan air
waduk sebesar ± 7.720 ha (93,02%) dibandingkan dengan luasan pada saat
dibangun tahun 1965. Panjang keliling garis pantai sebesar 149,6 km
sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan keliling garis pantai pada
tahun 1967 sebesar 150 km.
Kedalaman

maksimum

Waduk Ir. H. Djuanda yang dideteksi

dengan alat echosounder adalah 90 meter, sedangkan kedalaman di pintu
bendungan berdasarkan data PJT II sebesar 100,94 meter. Rata-rata
kedalaman waduk tercatat sebesar 48,5 meter dengan panjang maksimum
dari arah utara-selatan sebesar 14 km, dan lebar maksimum yang
memanjang dari barat laut-tenggara sebesar 12,5 km. Pada bulan Juli
2013, luas zona litoral yang merupakan area potensial terjadinya proses
fotosintesis dan metabolisme organisme aerob akuatik sebesar 25,22%
dari total luas permukaan air. Rangkuman nilai parameter morfometrik
Waduk Ir. H. Djuanda hasil kajian dengan echosounder pada bulan Juli
2013 disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Nilai parameter morfometri Waduk Ir. H. Djuanda
Parameter
Elevasi
Luas Permukaan Air (Ao)
Kedalaman maks (Zmax)
Kedalaman rata (Zmean)
Panjang Maksimum
Lebar Maksimum
Panjang Garis Pantai (L)
Daerah Littoral

Unit
m
ha
m
m
km
km
km
%

Nilai
107
7.720
90
48,5
14
12,5
149,6
25,22

Analisis spasial kedalaman perairan Waduk Ir. H. Djuanda dengan
pembagian nilai rata-rata kedalaman sebesar 14 m, kelas kontur
kedalaman diklasifikasikan dalam 9 kelas strata. Strata kedalaman 0-5 m
mencakup luasan sebesar 1.387 ha atau setara 17,97% dari total luas
waduk. Strata kedalaman 5- 10 m dan 10-20 m masing-masing memiliki
luas 560,1 ha dan 911,9 ha atau setara dengan 7,25% dan 11,81% luas
total. Strata kedalaman 20-30 m dan 30- 40 m berturut-turut memiliki luas
sebesar 862,6 ha dan 763,6 ha dari total luasan waduk atau setara dengan
11,17% dan 9,89%. Strata kedalaman antara 40-60 m meliputi luas
1.750,3 ha atau setara dengan 22,67%; kedalaman antara 60-80 m meliputi
luas 1.379,5 ha atau setara dengan17,87% dan kedalaman >80 m
mempunyai luas 105,3 ha atau setara dengan 9,04% luas total. Peta kontur
batimetri Waduk Ir. H. Djuanda berdasarkan strata kedalaman 5 dan 10 m
disajikan pada Gambar 5.
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Gambar 5. Batimetri dan zona Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk
Ir. H. Djuanda tahun 2013
Analisis jenis substrat dasar perairan di Waduk Ir. H. Djuanda
berdasarkan klasifikasi gelombang pantulan diperoleh kelas gelombang
dalam satuan backscattering strength (dB). Jenis substrat dasar tersebut
dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu: (a) > -20 dB (hard
bottom); (b) -20 dB s.d -40 dB (medium bottom); dan (c) < -40 dB (soft
bottom). Di stasiun Cilalawi, komposisi tiga fraksi jenis substrat secara in
situ terdiri dari 10,6% pasir, 40% debu, dan 49,4% tanah liat dengan
kandungan bahan organik sebesar 1,64%. Di stasiun Baras Barat,
komposisi substratnya terdiri dari 12,9% pasir, 37,4% debu, dan 49,7%
10
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tanah liat dengan kandungan bahan organik yang lebih tinggi yakni
sebesar 24,77%. Ekstraksi nilai pantulan gelombang akustik diperoleh
kisaran nilai backscattering strength di stasiun Cilalawi antara -35 dB
sampai -45 dB, dan di stasiun Baras Barat antara -45 dB sampai -55 dB.
Uji korelasi nilai pantulan gelombang akustik dan uji fraksi sedimen
diperoleh bahwa jenis fraksi substrat dapat diduga dari jenis pantulan
gelombang akustik seperti yang disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Uji fraksi dan bahan organik substrat dasar di Waduk Ir. H.
Djuanda
Stasiun
Pasir
Debu
Tanah
C
Bahan
(%)
(%)
Liat (%) Organik Organik
Cilalawi
10,6
40,0
49,4
0,95
1,64
Baras Barat
12,9
37,4
49,7
14,37
24,77
Analisis spasial dari klasifikasi jenis substrat dasar di Waduk Ir. H.
Djuanda diperoleh bahwa jenis substrat yang lunak (akumulasi sedimen)
baik dari laju sedimentasi dari Waduk Cirata dan kegiatan perikanan
budidaya banyak terdapat di daerah Kerenceng, Pasir Kole dan Pasir
Astana. Bila dibandingkan dengan kedalaman pada daerah tersebut,
penumpukan sedimen di ketiga area tersebut karena topografi yang
memiliki kedalaman 40-70 m dengan kemiringan lereng lebih dari 45o,
membentuk ceruk/slope yang menyebabkan sedimen terperangkap di area
tersebut (Gambar 6).
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Pasir Kole

Pasir Astana
Kerenceng

Gambar 6. Profil substrat dasar Waduk Ir. H. Djuanda berdasarkan
gelombang hidroakustik tahun 2013
Nilai rata-rata laju pembilasan air di Waduk Ir. H. Djuanda pada
rentang waktu 2009-2013 berkisar antara 0,5–1,40/tahun dengan rata-rata
waktu tinggal air antara 0,9–1,5 tahun. Nilai tertinggi laju pembilasan air
terjadi pada bulan April dengan nilai rata-rata sebesar 1,40/tahun, dan
waktu tinggal air maksimum terjadi pada bulan Maret sebesar 1,50 tahun
(Gambar 7).
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Rata-rata ρ
Rata-rata tw

Gambar 7. Profil waktu tinggal air (tw) dan laju pembilasan (ƿ) Waduk Ir.
H. Djuanda tahun 2009-2013
2.2. Batimetri dan Morfometri Waduk Cirata
Waduk Cirata yang bersumber dari aliran Sungai Citarum di Jawa
Barat, terletak di Desa Cadas Sari, Kecamatan Tegal Waru, Plered,
Purwakarta, Jawa Barat, sekitar 60 km sebelah Barat Laut kota Bandung
atau 100 km dari kota Jakarta melalui Purwakarta. Pembangkit Listrik
Tenaga Air Waduk Cirata memiliki 8 unit dengan total daya terpasang
1.008 MW dan produksi energi listrik rata–rata 1.428 GWh pertahun.
Waduk Cirata yang dibangun dengan cara membendung Sungai
Citarum merendam lahan pertanian dan rumah penduduk seluas ± 6.200
ha, menjadikan perubahan ekosistem dari ekosistem daratan serta
ekosistem perairan mengalir (lotic) menjadi ekosistem perairan tergenang
(lentic) dengan volume air maksimum sebanyak ± 2.165 juta m3.
Pembangunan waduk dengan luas 43.777,6 ha yang terdiri dari 37.577,6
ha wilayah daratan dan 6.200 ha wilayah perairan selesai pada tanggal 19
Mei 1984.
Hasil pengukuran kontur kedalaman di Waduk Cirata pada bulan
Juli, Oktober dan Desember tahun 2013 diperoleh nilai rataan kedalaman
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pada stasiun Tegaldatar sebesar 34,6 m, Dam 29 m, Cipicung 40,8 m,
Rajamandala 21,8 m, Cisokan 16,8 m dan Maleber 6,3 m. Kedalaman
minimum di stasiun Tegaldatar sebesar 23,1 m, DAM 27 m, Cipicung 34

Kedalaman (m)

m, Rajamandala 18,5 m, Cisokan 10,8 m, dan Maleber 5,8 m (Gambar 8).
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22.7

6.7
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Gambar 8. Fluktuasi kedalaman air di Waduk Cirata tahun 2013
Pengukuran pada bulan Desember 2013, kedalaman maksimum Waduk
Cirata adalah sebagai berikut: di stasiun Tegaldatar sebesar 46 m, DAM
30,9 m, Cipicung 47,5 m, Rajamandala 25 m, Cisokan 22,7 m dan
Maleber 6,7 m (Gambar 9).
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Gambar 9. Profil batimetri Waduk Cirata pada bulan Desember 2013
Fluktuasi tinggi muka air di stasiun yang terdapat di alur sungai
(inlet) hanya mengalami perbedaan antara 2-3 m/th sedangkan di daerah
tengah mencapai 10-12 m/th. Secara umum kondisi topografi dasar
perairan Waduk Cirata didominasi kedalaman 20-30 meter, dengan luas
permukaan air mencapai 5.042 ha, dan zona yang digunakan untuk
budidaya ikan di KJA seluas 2.145 ha (42,54%).
Tujuan awal pengembangan budidaya ikan dalam KJA di Waduk
Cirata adalah memberikan lapangan kerja baru bagi penduduk yang
terkena proyek pembangunan PLTA tersebut. Perkembangan

jumlah

keramba jaring apung pada tahun 1999 di Waduk Cirata (28.739 unit)
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sudah melebihi dari tingkat yang direkomendasikan oleh UPTD
Kabupaten Cianjur (6.200 unit) (Gambar 10).

Gambar 10. Posisi KJA di Waduk Cirata tahun 2013
Kegiatan budidaya ikan dalam KJA di waduk ini terus diupayakan
karena merupakan salah satu daerah

produksi ikan air tawar utama

dimana sekitar 30% ikan air tawar di wilayah Jawa Barat berasal dari
waduk ini. Dewasa ini, kematian massal ikan dalam KJA terus meningkat
16
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setiap tahunnya akibat degradasi kualitas perairan. Namun demikian,
peningkatan angka kematian massal ikan KJA masih berbanding lurus
dengan keuntungannya sehingga pembudidaya masih tetap melakukan
budidaya.
2.3. Batimetri dan Morfometri Waduk Saguling
Waduk Saguling yang diairi sejak bulan Februari 1985 dengan
membendung aliran Sungai Citarum mempunyai Daerah Tangkapan Air
(DTA) seluas ± 5.382 ha. Waduk ini mempunyai volume air sebesar 982
juta m3 pada elevasi ± 643 m di atas permukaan laut. Volume air waduk
digunakan

untuk

menggerakkan

turbin

pembangkit

listrik

yang

menghasilkan energi listrik sebesar 700-1.400 MW untuk pemenuhan
kebutuhan listrik di Pulau Jawa-Bali. Di samping fungsi utama tersebut,
Waduk Saguling juga dimanfaatkan sebagai daerah wisata, perikanan dan
transportasi air.
Sedimentasi di Waduk Saguling yang mencapai 4,0 juta m3/th dan
meningkat dari tahun ke tahun telah mempengaruhi kapasitas waduk.
Apabila sedimentasi tersebut tidak bisa dikendalikan akan mengganggu
operasional waduk dan menurunkan umur layanan waduk. Berdasarkan
peta tata guna lahan pada tahun 1994, laju erosi permukaan mencapai 6,74
mm/th dengan nilai Sediment Delivery Ratio (SDR) 0,284, sedangkan
pada tahun 2009 laju sedimentasi meningkat menjadi 6,96 mm/th dengan
nilai SDR 0,296. Hal ini mengindikasikan bahwa umur layanan Waduk
Saguling akan mencapai 33 tahun sejak 2009. Jika upaya konservasi lahan
daratan berhasil sebesar 75% maka umur layanan Waduk Saguling akan
bertambah sebesar 11 tahun sehingga menjadi 44 tahun sejak 2009.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan tahun 1980-1995, kualitas air
Waduk Saguling sudah banyak menurun, yang disebabkan oleh
pencemaran organik yang berasal dari limbah industri dari hulu Sungai
17
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Citarum dan anak-anak sungainya. Sampai dengan tahun 2008, volume
sedimen di Waduk Saguling telah mencapai 84 juta m3. Dewasa ini, laju
sedimentasi di waduk diperkirakan 4,2 juta m3 pertahun atau setara dengan
4.819.664 ton pertahun. Sedimentasi tersebut akan menurunkan fungsi
bendungan dan memperpendek usia operasi PLTA. Limbah industri dan
domestik yang terbawa aliran sungai Citarum serta limbah penduduk,
pertanian dan budidaya ikan dalam KJA juga meningkatkan kondisi
endapan waduk.
Waduk Saguling termasuk waduk dengan teluk yang sangat banyak
dan berkelok-kelok sehingga mempunyai garis pantai yang panjang dan
nilai pengembangan garis pantai (Shoreline Development/DL) yang cukup
tinggi. Morfometri dan hidrologi Waduk Saguling tertera pada Tabel 3.
Tabel 3. Morfometri dan hidrologi Waduk Saguling
Parameter
Unit
Area
ha
Panjang Maksimum
km
Lebar Rata-rata
km
Kedalaman Maksimum
m
Kedalaman Rata-rata
m
Panjang Garis pantai
km
Volume air maksimum
x106 m3
Rata-rata Kemiringan
%
Pengembangan Garis Pantai
unit
Daerah Tangkapan Air
km2
Daerah Dorodon (Drowdown)
ha

Nilai
5.607
18,4
3
90
17,5
473
982
4
17,8
2.315
3.700

Sumber data: IOE (1980), dan PLN (1986)

Luasan dan volume air waduk berfluktuasi sesuai dengan
pengoperasian waduk dan mengalami penurunan volume sejak tahun
1985. Pada tahun 2013, volume air waduk tertinggi terjadi pada bulan
Februari-Maret dan volume air terrendah terjadi pada bulan SeptemberDesember (Gambar 11).
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Gambar 11. Fluktuasi volume air Waduk Saguling Tahun 2013
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III. DINAMIKA FISIKA KIMIAWI PERAIRAN
3.1. Kondisi Kualitas Air Waduk Ir. H. Djuanda
Kualitas air Waduk Ir. H. Djuanda mengalami perubahan sejak
waduk selesai dibangun tahun 1967 dan mengalami perubahan kembali
setelah Waduk Saguling selesai dibangun tahun 1983 dan Waduk Cirata
tahun 1985 sampai dengan berkembangnya budidaya ikan dalam Keramba
Jaring Apung (KJA) di ketiga waduk tersebut. Sebelum Waduk Cirata dan
Saguling selesai dibangun sampai dengan sebelum budidaya ikan dalam
KJA berkembang, tingkat trofik Waduk Ir. H. Djuanda termasuk ke dalam
perairan oligotrofik (kesuburan rendah) dan kemudian pada tahun 1988
telah berubah menjadi mesotrofik dengan produktivitas primernya berkisar
antara 390-1.647 mgC/m3/hari (Nuroniah dan Kartamihardja, 1988).
Proses eutrofikasi tersebut terus berlanjut dan pada tahun 2000, rata-rata
produktivitas primernya meningkat menjadi 2.800 mgC/m3/hari (Sarnita,
2001) sehingga waduk tersebut sudah termasuk ke dalam perairan eutrofik
sampai hypereutrofik (Nastiti et al., 2001a). Menurut Fahmi et al. (2013
dan 2014) kategori status kesuburan perairan berdasarkan perhitungan
Trophic State Index (TSI) dari Carlson (1977) di Waduk Ir. H. Djuanda
pada tahun 2013 adalah eutrofik dengan indeks berkisar antara 82,8294,98 dan pada tahun 2014 masuk dalam kategori perairan dengan tingkat
kesuburan eutrofik sedang, dengan nilai rata-rata indeks 64,6.
Peningkatan unsur hara Nitrogen (N) dan Fosfor (P) menjadi
penyebab utama meningkatnya status trofik Waduk Ir. H. Djuanda.
Penambahan unsur N dan P yang utama berasal dari sisa pakan dan
kotoran ikan dalam budidaya KJA, baik budidaya ikan yang ada di Waduk
Ir. H. Djuanda maupun Waduk Cirata. Kandungan total N dan P Waduk
Ir. H. Djuanda pada tahun 1988 masing-masing berkisar antara 0,11-1,05
mg/L dan 0,060-0,24 mg/L (Nuroniah dan Kartamihardja, 1988). Pada
21

Ekologi dan Pengelolaan Perikanan Waduk Kaskade Sungai Citarum, Jawa Barat

tahun 2000, beban total N dan P dari kegiatan budidaya ikan KJA di
waduk ini berturut-turut mencapai 55.143,5 kg dan 2.979,5 kg (Nastiti
et al., 2001). Penyumbang total N dan P terbesar berasal dari pakan yang
terbuang dan kotoran ikan yaitu 91,3-99,9%. Jumlah total N dan P yang
masuk ke perairan secara berlebihan tersebut telah menurunkan kualitas
air, daya dukung perairan dan menurunkan produktivitas budidaya ikan
KJA.
Pada tahun 2013, konsentrasi total fosfor di Waduk Ir. H. Djuanda
berkisar antara 0,082-1,101 mg/L dengan rata-rata 0,202±0,2 mg/L
dimana rata-rata konsentrasi total fosfor terrendah terdapat di daerah
Kerenceng dan tertinggi di daerah Baras Barat (Fahmi et al., 2013). Pada
tahun 2014, konsentrasi total Fosfat di Cilalawi berkisar antara 0,0830,323 mg/L dengan rata-rata 0,170 mg/L, Baras Barat antara 0,019-0,198
mg/L dengan rata-rata 0,107 mg/L, Sodong antara 0,022-0,253 mg/L
dengan rata-rata 0,177 mg/L, Kerenceng antara 0,060-3,035 mg/L dengan
rata-rata 0,613 mg/L, dan DAM antara 0,097-2,035 mg/L dengan rata-rata
0,402 mg/L (Fahmi et al., 2014).
Pada tahun 2013, konsentrasi Nitrat di Waduk Ir. H. Djuanda
berkisar antara 0,039-2,589 mg/L dengan rata-rata 1,081±0,892 mg/L.
Konsentrasi Nitrat di stasiun Cilalawi berkisar antara 0,105-2,589 mg/L
dengan rata-rata 1,438 mg/L, Baras Barat antara 0,065-2,359 mg/L dengan
rata-rata 0,099 mg/L, Sodong antara 0,041-0,297 mg/L dengan rata-rata
0,112 mg/L, Kerenceng antara 0,039-0,280 mg/L dengan rata-rata 0,985
mg/L, dan DAM antara 0,067-2,503 mg/L dengan rata-rata 1,103 mg/L
(Fahmi et al., 2013). Pada tahun 2014, nilai rata-rata konsentrasi Nitrat di
lapisan epilimnion sebesar 0,37±0,27 mg/L, di lapisan metalimnion
sebesar 0,14±0,24 mg/L dan di lapisan hypolimnion sebesar 0,26±0,36
mg/L (Fahmi et al., 2014).
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Di ekosistem akuatik, Fosfor (P) dan Nitrogen (N), serta silika (S)
untuk diatom, adalah nutrien yang paling potensial membatasi
pertumbuhan fitoplankton (Hecky and Kilham, 1988). Nutrien yang
membatasi laju reproduktif suatu populasi mungkin juga bervariasi
diantara spesies fitoplankton yang berbeda (Sommer, 1989). Fosfor adalah
tipe nutrien pembatas di perairan danau (Schindler, 1977; Henry et al.,
1985; Hecky et al., 1993; Jansson, 1998; Saunders et al., 2000) sedangkan
N hanya kadang-kadang saja menjadi faktor pembatas. Nutrien yang
membatasi produksi fitoplankton mungkin bervariasi baik secara temporal
maupun spasial bergantung kepada masukan N dan P dari daerah
tangkapan dan sedimen danau, atmosfer (Levine and Schindler, 1992)
serta resiklus nutrien di danau (Schindler et al., 1993). Di samping nutrien
utama, beberapa nutrien pembatas (trace elements) mungkin juga
menghambat pertumbuhan fitoplankton. Sebagai contoh, ketersediaan Fe
adalah faktor pembatas potensial bagi produksi primer di danau (Jones,
1992). Sebaliknya, ketersediaan karbon anorganik terlarut (dissolved
inorganic carbon, DIC) jarang menjadi faktor pembatas bagi produksi
primer di daerah pelagis (Schindler et al., 1972), sebab danau adalah
tipikal perairan yang biasanya supersaturasi dengan karbondioksida (Cole
et al., 1994).
Peningkatan kesuburan perairan telah mempengaruhi konsentrasi
oksigen terlarut. Pada tahun 1988 (sebelum ada kegiatan budidaya ikan di
KJA), konsentrasi oksigen terlarut di Waduk Ir. H. Djuanda pada
kedalaman 0-10 m berkisar antara 4,84-7,90 mg/L (Nastiti, 1989). Pada
tahun 2013, konsentrasi oksigen terlarut di waduk berkisar antara 0,736,60 mg/L dengan rata-rata 3,696±1,35 mg/L. Berdasarkan

daerah

pengamatan, konsentrasi oksigen terlarut di Cilalawi berkisar antara 3,744,39 mg/L dengan rata-rata 4,11 mg/L, stasiun Baras Barat antara 3,7223
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3,86 mg/L dengan rata-rata 3,28 mg/L, stasiun Sodong antara 2,53-4,53
mg/L dengan rata-rata 3,66 mg/L, stasiun Kerenceng antara 3,39-4,14
mg/L dengan rata-rata 3,72 mg/L, dan stasiun DAM antara 3,18mg/L dengan rata-rata 3,73 mg/L

4,10

(Fahmi et al., 2013). Rata-rata

konsentrasi oksigen terendah terdapat di daerah Baras Barat dan tertinggi
terdapat di daerah Cialawi (Gambar 12). Konsentrasi oksigen terlarut
yang rendah di Baras Barat diduga berkaitan erat dengan padatnya
budidaya ikan dalam KJA.

Gambar 12. Kandungan oksigen terlarut menurut kedalaman di Waduk
Ir. H. Djuanda tahun 2013
Pada tahun 2014, rata-rata konsentrasi oksigen terlarut di lapisan
epilimnion sebesar 3,51±0,19 mg/L, di lapisan metalimnion sebesar 2,43±
1,26 mg/L, di lapisan hypolimnion sebesar 1,11±0,89 mg/L (Fahmi et al.,
2014).
Berdasarkan daerah pengamatan, konsentrasi oksigen terlarut di
Cilalawi berkisar antara 1,68-6,72 mg/L dengan rata-rata 4,216 mg/L, di
Baras Barat antara 0,36-6.84 mg/L dengan rata-rata 3,503 mg/L, di
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Sodong antara 0,10-6.13 mg/L dengan rata-rata 2,210 mg/L, di Kerenceng
antara 0,54-6,82 mg/L dengan rata-rata 3,13 mg/L, dan di DAM antara
1,27-6,09 mg/L dengan rata-rata

3,57 mg/L (Gambar 13). Kondisi

kelarutan oksigen yang rendah ini telah berpengaruh terhadap kehidupan
ikan, terutama ikan yang dipelihara dalam KJA. Jika terjadi umbalan
dimana lapisan masa air bagian bawah naik ke lapisan atas maka akan
terjadi kematian massal ikan dalam budidaya KJA.

Gambar 13. Konsentrasi oksigen terlarut di Waduk Ir. H. Djuanda
tahun 2014

3.2. Kondisi Kualitas Air Waduk Cirata
Kondisi kualitas air di Waduk Cirata sangat dipengaruhi oleh
kondisi kualitas air Waduk Saguling dan beberapa sungai yang masuk
serta beban cemaran yang berasal dari dalam waduk itu sendiri, yaitu
cemaran dari kegiatan budidaya ikan dalam KJA. Selama periode 201125
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2014, rata-rata beban organik dari sungai yang masuk ke Waduk Cirata
yakni dari Sungai Citarum adalah 2.210,318 kg/hari, dari Sungai Cisokan
adalah 855,797 kg/hari dan dari Sungai Cibalagung adalah 216,609
kg/tahun (Novia, 2016). Nilai beban organik yang masuk dari sungai
tersebut cukup tinggi sehingga beban nitrogen dalam waduk akan semakin
meningkat dengan meningkatnya beban nitrogen dari budidaya ikan dalam
KJA.
Pada tahun 2000, Nastiti et al. (2001) menyatakan bahwa beban total
N dan P yang berasal dari kegiatan budidaya KJA di Waduk Cirata
masing-masing adalah 2.943.850,1 kg dan 168.187,1 kg

per tahun.

Aktivitas budidaya ikan dalam KJA telah secara nyata memberikan
pengaruh terhadap oksigen terlarut (DO), Biochemical Oxygen Demand
(BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), dan nitrogen anorganik,
sedangkan parameter kandungan logam berat tidak dipengaruhi oleh
aktivitas KJA (Octaviana, 2007).
Pada tahun 2004, rata-rata kandungan total P di Waduk Cirata pada
kedalaman antara 1-3 m adalah 0,16 mg/L, sedangkan konsentrasi total N
sangat berfluktuasi dan menunjukkan nilai yang tinggi dengan rata-rata 0,5
mg/L (Komarawijaya et al., 2005). Berdasarkan kandungan total P dan
total N tersebut, Waduk Cirata sudah termasuk perairan yang subur
(eutrofik). Kandungan klorofil-a yang diukur pada kedalaman permukaan
sampai tiga meter berfluktuasi dimana kandungan klorofil-a tertinggi
terdapat pada kedalaman satu meter, yaitu 24,08 µg/L dan menurun
menjadi 20,44 µg/L dan 17,18 µg/L pada kedalaman 2 dan 3 m.
Pada tahun 2006, beberapa parameter kualitas air waduk seperti
suhu berkisar antara 27,1-31,5 0C, pH: 6,5-8,5 unit, O2 terlarut: 0,44-4,72
mg/L, CO2 0-11,48 mg/L, N-NO2 0-0,259 mg/L, N-NO3 0,054-9,841
mg/L, NH4 0,0171- 3,351 mg/L, NH3 0-3,17 mg/L, PO4 0,024-7,154
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mg/L, dan bahan organik total 0-27,2 mg/L. Konsentrasi oksigen terlarut
menurut kedalaman telah mengalami stratifikasi. Berdasarkan kesuburan,
Waduk Cirata sudah termasuk perairan eutrofik sampai hiper-eutrofik
(Purnamaningtyas & Tjahjo, 2008). Pada tahun 2009, beberapa parameter
kualitas air

Waduk Cirata yaitu suhu air berkisar antara 28-30 0C,

kekeruhan 1,1-5,87 NTU, oksigen terlarut 2,4-4,7 mg/L, kesadahan 22,6751,66 mg/L (CaCO3), pH 7,58-7,96, amonia 0,021-0,104 mg/L, nitrit 0,030,14 mg/L dan nitrat 0,325-0,67 mg/L yang menunjukkan bahwa tingkat
trofik waduk sudah termasuk eutrofik (Umar, 2010). Kandungan oksigen
terlarut secara vertikal menurut kedalaman menunjukkan bahwa di Stasiun
Rajamandala

dan Cipicung sudah menunjukkan kondisi yang buruk

dimana kandungannya sudah lebih kecil dari 3 mg/L (Gambar 14).

Gambar 14. Distribusi vertikal oksigen terlarut di Waduk Cirata
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Pada tahun 2012, tingkat pencemaran di Waduk Cirata berdasarkan
nilai indeks STORET untuk kegiatan perikanan adalah sebagai berikut: di
Muara Sungai Citarum sebesar -36 (cemar berat), Muara Sungai Cisokan
sebesar -28 (cemar sedang), tengah Waduk Cirata sebesar -31 (cemar
berat), batas zona KJA sebesar -37 (cemar berat), dan dekat outlet Waduk
Cirata sebesar -35 (cemar berat). Nilai indeks STORET pada lapisan
permukaan lebih baik dari pada lapisan kolom air kedalaman lima meter
ataupun dekat dasar. Secara umum, kondisi kualitas air Waduk Cirata
berada pada kisaran tercemar sedang hingga tercemar berat. Pengaruh
pencemaran yang berasal dari Sungai Citarum adalah pencemaran logam
berat dan parameter lainnya seperti NO2-N, Cl bebas, Cu, Zn, Cd, dan Pb.
Pengaruh pencemaran yang berasal dari aktivitas budidaya KJA adalah
cemaran bahan organik seperti H2S, BOD, dan DO (Permana, 2012).
Secara umum, beberapa parameter kualitas air Waduk Cirata sudah
melebihi baku mutu, yaitu BOD, Nitrit (NO2), Fosfat, Total coliform,
Fecal Coliform, dan seng (Zn). Disamping itu, sedimen di kawasan
budidaya ikan dalam KJA juga meningkat. Untuk meningkatkan
konsentrasi oksigen dan menurunkan kandungan ammonia dalam KJA
dapat dilakukan dengan cara aerasi. Zahidah et al. (2015) menyatakan
bahwa dengan sistem aerasi yang diterapkan di KJA, kandungan oksigen
terlarut naik dari kisaran 5,2-6,1 mg/L menjadi 5,3-7,3 mg/L, kandungan
ammonia menurun dari 0,675-0,957 mg/L menjadi 0,568-0,658 mg/L.
Sistem aerasi ini telah meningkatkan pertumbuhan ikan nila yang
dibudidayakan menjadi 495% jika dibandingkan dengan pertumbuhan
ikan nila dalam KJA yang tidak di aerasi sebesar 130%. Budidaya KJA
yang

padat

tersebut sangat merugikan secara ekologis, dimana

kemampuan lingkungan perairan untuk memulihkan diri berbanding
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terbalik dengan kecepatan pencemaran perairan dan laju sedimentasi yang
berasal dari DAS Citarum maupun kegiatan budidaya ikan dalam KJA.

3.3. Kondisi Kualitas Air Waduk Saguling
Waduk Saguling yang terletak di bagian hulu dari Waduk Cirata dan
Djuanda adalah waduk yang pertama kali menerima beban cemaran
Sungai Citarum dan anak-anak sungainya. Waduk Saguling sebagai
bagian dari sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, tidak terlepas
dari pengaruh faktor-faktor kuantitas dan kualitas aliran air dari sungaisungai sebagai sumber pasokan air ke dalam waduk. Isu mengenai
tercemarnya Sungai Citarum sebagai sungai utama yang masuk Waduk
Saguling, merupakan hal yang sangat serius. Di musim kemarau, dengan
mudah dapat disaksikan kondisi tercemarnya sungai Citarum yang
ditunjukkan oleh warna airnya yang hitam pekat. Sungai Citarum
merupakan induk dari beberapa anak sungai di DAS-nya, sekaligus
menjadi muara dari berbagai macam limbah yang mengalir bersamaan
dengan aliran air dari sub-sub DAS tersebut. Tercemarnya aliran sungai
Citarum, akan berpengaruh pada kualitas air Waduk Saguling. Kondisi
kualitas air ini akan berpengaruh pada usaha budidaya ikan dalam KJA
yang dilakukan oleh masyarakat baik di kawasan pusat waduk maupun di
sekitarnya. Mulyadi&Atmaja (2011) menyatakan bahwa pencemaran
badan air Citarum mencapai 260 ton limbah rumah tangga domestik dan
industri tumpah ke Citarum setiap harinya, sekitar 60% disebabkan oleh
limbah domestik, sementara daya dukung badan air yang ada hanya
mampu menerima beban pencemaran sekitar 80 ton. Biochemical Oxygen
Demand (BOD) hasil pencemaran industri mencapai 100 ton per hari
sedangkan oleh penduduk atau domestik mencapai 160 ton per hari.
Dengan melihat kondisi tersebut maka badan air Citarum hanya mampu
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menampung

separuh dari pencemaran yang disebabkan oleh limbah

domestik dan industri tersebut. Kondisi tercemarnya air waduk tersebut
juga berpengaruh pada kondisi budidaya ikan dalam KJA dan ekonomi
masyarakat dan selanjutnya menurunkan penghasilan yang serius. Hasil
panen ikan pada musim kemarau dan musim hujan jauh berbeda, jika pada
musim penghujan hasil panen bisa mencapai 600 kg per petak untuk benih
ikan pada awal tebar 100 kilogram, sedangkan pada musim kemarau
maksimal hanya mampu mendapatkan hasil sebanyak 300-400 kg.
Purnamaningtyas (2014) menyatakan bahwa kandungan oksigen terlarut
berkisar antara 0-7,1 mg/L, kandungan amonia antara 0,011-14,654 mg/L,
kandungan nitrit dan nitrat berturut- turut berkisar antara 0,07-0,353 mg/L,
dan antara 0,03-1,063 mg/L, dan kandungan fosfat berkisar antara 0,040,43 mg/L. Kualitas air waduk pada kondisi tersebut menyebabkan ikan
tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena konsentrasi
ammonia sudah cukup tinggi dan membahayakan bagi kehidupan ikan,
kadar nitrit telah melebihi baku mutu yang disarankan dan merupakan gas
beracun bagi ikan. Kadar ortofosfat yang tinggi akan mendorong
pertumbuhan alga terutama dari kelas Cyanophyceae. Lokasi yang banyak
tertekan oleh limbah organik maupun limbah anorganik adalah Maroko
dan Cihaur. Selain beban cemaran dari hulu waduk Sungai Citarum dan
anak sungainya, beban total N dan P dari budidaya ikan dalam KJA di
Waduk Saguling

juga tinggi, berturut-turut adalah 142.967,3 kg dan

8.334,5 kg per tahun (Nastiti et al, 2001).
Pada tahun 2004, hasil pengukuran konsentrasi logam berat di
sedimen Waduk Saguling menunjukkan bahwa kandungan logam Cd
berkisar antara 0,11-0,263 mg/kg sedimen kering, Pb antara 8,2-5,733
mg/kg sedimen kering, dan Cu antara 31,97-95,97 mg/kg sedimen kering
(Sudarso et al., 2005). Lebih lanjut dikatakan bahwa konsentrasi logam
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berat Pb dan Cu paling berpotensi menimbulkan gangguan pada ekosistem
perairan dan perairan waduk termasuk perairan yang

tercemar berat,

sedangkan logam Cd masih di bawah ambang batas. Hasil penelitian tahun
2014, Waduk Saguling sudah tercemar oleh logam berat dengan
konsentrasi 0,001-0,003 mg/L (Hg); 0,004-0,010 mg/L (Cu); 0,023-0,027
mg/L (Zn); 0,005-0,011 mg/L (Cr); 0,006-0,013 mg/L (Cd); dan 0,0120,017 mg/L (Pb). Konsentrasi logam berat yang tinggi tersebut telah
berpengaruh terhadap “deformity” Chironomid yang hidup di dasar
perairan dan akan masuk serta akumulasi pula pada organisme akuatik
lainnya termasuk ikan (Riani et al, 2014). Jika akumulasi logam berat
sudah masuk ke ikan maka akan membahayakan kesehatan konsumennya.
3.4. Kondisi Kualitas Air Sungai Citarum Hulu
Sungai Citarum di Jawa Barat memiliki panjang sekitar 350 km
dan luas daerah pengaliran sungai (DPS) 12.000 km2 (Anonim, 2009).
Daerah aliran sungai Citarum didominasi oleh sektor industri manufaktur
seperti tekstil, kimia, kertas, kulit, logam/electroplating, farmasi, produk
makanan dan minuman, dan lainnya (Tabel 4). Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat telah mengkonfirmasi
bahwa limbah industri jauh lebih intensif dalam hal konsentrasi dan
mengandung bahan-bahan berbahaya. Sebanyak 48% industri yang
diamati, rata-rata pembuangan limbahnya 10 kali melampaui baku mutu
yang telah ditetapkan (BPLHD Jawa Barat, 2010). Di lokasi-lokasi
pembuangan limbah industri ditemukan berbagai jenis logam berat dan
senyawa kimia organik yang bersifat toksik dibuang begitu saja ke Sungai
Citarum. Investigasi ini memperkuat argumen bahwa kita telah kehilangan
kendali atas bahan kimia beracun di lingkungan. Dampak dari bahan
pencemar tersebut adalah perubahan tingkat keasaman air, kontaminan
organik meningkatkan BOD, COD, membunuh organisme, mengganggu
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proses fisiologi atau metabolisme, atau merusak organ-organ hewan, dan
mengancam kesehatan manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk
mengurangi pencemaran tersebut adalah melalui pendekatan kebijakan
“atur dan awasi‟ dan pendekatan preventif.
Tabel 4. Distribusi industri di DAS Citarum
No

I

Jenis
Industri

1

A
386

Wilayah DAS Citarum
Hulu
Tengah
Hilir
B C D E
F
G H
I
16 18 26 5
4 11 12 39

Total

Tekstil dan
521
produknya
2 Logam
42
1
9
4
0
2
3 36 106
203
3 Elektronik
4
0
0
1
0
1
4
7
71
88
4 Kimia
7
1
3
4
0
0
0 14 35
63
5 Makanan/
27
7
4
3
2
7
2
3
22
77
minuman
6 Kulit
42
1
2
1
0
1
1
2
2
47
7 Kertas
11
1
2
4
1
0
2
7
19
47
8 Farmasi
14
2
3
2
1
4
1
0
14
41
9 Cat
3
0
2
3
0
0
0
4
15
27
10 Otomotif
0
0
0
0
0
0
0
1
0
10
Sumber: Direktori Perusahaan, PUSDATIN Kementerian Perindustrian (2012)
Keterangan: A = Bandung; B = Sumedang; C = Cimahi; D = Bandung Barat; E =
Subang; F = Cianjur; G = Purwakarta; H = Karawang; I = Bekasi

Kebanyakan beban nutrien dan sedimen diserap di waduk
berjenjang

yang pertama sehingga waduk yang ada dibawahnya

mempunyai kandungan oksigen terlarut lebih tinggi, turbiditas menurun
dan kualitas air menjadi lebih baik. Namun demikian, lama kelamaan
waduk yang ada di bawahnya menjadi eutrofik setelah waduk yang di atas
menjadi hypereutrofik dan kemampuan untuk menyimpan nutrien
berkurang.
Hulu DAS Citarum adalah Gunung Wayang, aliran air Sungai
Citarum sebelum sampai waduk kaskade (Waduk Saguling, Cirata dan Ir.
H. Djuanda) melewati beberapa lokasi dari hulu sampai sebelum masuk
Waduk Saguling diantaranya adalah: Wangisagara, Majalaya, Sapan,
Cijeruk, Dayeuhkolot, Burujul dan Nanjung. Monitoring kualitas air
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menggunakan Indeks Pencemaran (IP) yang dilakukan di beberapa lokasi
tersebut menunjukkan bahwa sungai Citarum telah tercemar sedang
hingga tercemar berat. Berdasarkan analisis indeks maksimum (IM), tiga
parameter utama yang menyebabkan menurunnya kualitas Sungai Citarum
adalah fecal coliform, sulfida, dan fenol, dengan Nilai IP berkisar antara 1
sampai dengan 10 (Gambar 15). Di daerah Nanjung (sebelum masuk
Waduk Saguling) parameter yang paling berpengaruh adalah: fecal
coliform dan H2S (Marganingrum et al., 2013).

Sumber :Marganingrum, et al., 2013

Gambar 15. Nilai indeks pencemaran (IP) di 7 titik pemantauan Sungai
Citarum periode tahun 2002-2010
Parameter kualitas air di DAS Citarum yang mengalami kenaikan
adalah Fecal Coli yang meningkat sampai 10-15 kali lipat dan DO yang
menurun dimana hanya dua lokasi di daerah hulu yang masih memenuhi
untuk kehidupan organisme akuatik, khususnya ikan. Konsentrasi BOD
dan COD dari tahun 2002–2009 sangat fluktuatif namun dengan kisaran
nilai yang hampir sama. Seluruh lokasi (10 lokasi) yang dipantau melebihi
baku mutu, walaupun jika dibandingkan tahun 2008 konsentrasinya
mengalami penurunan. Nilai COD sebesar 50% masih di atas baku mutu
yang sama seperti tahun 2008, namun konsentrasinya mulai mengalami
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perbaikan. Di bagian hulu sungai Citarum terus mengalami penurunan
konsentrasi DO. Di sekitar hulu (Wangisagara) sudah terdapat konsentrasi
fenol yang melebihi baku mutu yaitu 20 ug/l. Konsentrasi fenol terdeteksi
pula di semua daerah pemantauan dan umumnya 20 kali lebih besar
(Anonimus, 2015).
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IV. PLANKTON DAN TUMBUHAN AIR
4.1. Plankton
Fitoplankton merupakan salah satu produser primer yang
melakukan fotosintesis sehingga fitoplankton berperanan sangat penting
dalam siklus energi di perairan. Produktivitas primer perairan bervariasi
tergantung kepada kesuburannya, sebagai contoh danau yang telah
mengalami eutrofikasi lanjut mempunyai

produktivitas primer bersih

sekitar 2.400 kcal/m2/tahun.
Kartamihardja (2007) menyatakan bahwa fitoplankton

yang

ditemukan di Waduk Ir. H. Djuanda terdiri atas 30 genera yang termasuk
kedalam 4 kelas, yaitu kelas Cyanophyceae 9 genera, kelas Chlorophyceae
11 genera, kelas Bacillariophyceae 8 genera dan kelas Dinophyceae 2
genera (Tabel 5). Jumlah genera ini persis sama dengan yang ditemukan
oleh Umar (2003) yang meneliti fitoplankton di daerah budidaya ikan KJA
di Waduk Ir. H. Djuanda, namun lebih banyak jika dibandingkan dengan
hasil penelitian di perairan yang sama pada tahun 1988 yang hanya
menemukan 11 genera (Nuroniah & Kartamihardja, 1988; Nastiti, 1989).
Demikian pula, jumlah genera yang ditemukan lebih banyak jika
dibandingkan dengan genera fitoplankton yang terdapat di Waduk Cirata
dan

Saguling

(Costa-Pierce,

1992).

Hal

ini

berkaitan

dengan

meningkatnya proses penyuburan perairan Waduk Ir. H. Djuanda.
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Tabel 5. Genera fitoplankton di Waduk Ir. H. Djuanda bulan Mei 2003April 2004
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Chlorophyceae
Chlorella
Coelastrum
Cosmarium
Desmids
Eudorina
Pediastrum
Scenedesmus
Spirogyra
Straurastrum
Ulothrix
Zygnema

Kelas dan Genus
Cyanophyceae
Bacillariophyceae
Anabaena
Asterionella
Aphanizomenon Cyclotella
Gloeotrichia
Diatoma
Gloeocapsa
Fragillaria
Lyngbia
Melosira
Merismopedia
Navicula
Microcystis
Synedra
Oscillatoria
Tabellaria
Phormidium

Dinophyceae
Ceratium
Peridinium

Distribusi kelimpahan fitoplankton secara spasial dan temporal di
Waduk Ir. H. Djuanda berkisar antara 24,399(±5,352)-38,559(±8,341)x106
sel/L dan 3,245(±0,769)–67,728(±7,723)x106 sel/L (Kartamihardja, 2007).
Nilai kelimpahan fitoplankton tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan
dengan kelimpahan fitoplankton di daerah budidaya keramba jaring apung
pada bulan Maret dan April 2002 yang berkisar antara 91,5222901,025x103

sel/L (Umar, 2003) maupun

rata-rata kelimpahan

fitoplankton di seluruh perairan waduk selama pengamatan bulan Mei
2002 sampai Desember 2002 yang berkisar antara 2,857-20,861x105 sel/L
(Kartamihardja, 2003). Lebih lanjut Kartamihardja (2007) menyatakan
bahwa secara temporal, rata-rata kelimpahan fitoplankton tertinggi terjadi
pada bulan Februari dan terrendah terjadi pada bulan Mei, sedangkan
secara spasial, rata-rata kelimpahan fitoplankton tertinggi terjadi di inlet
Waduk Ir. H. Djuanda dan kelimpahan terrendah terjadi di genangan
utamanya. Kelimpahan fitoplankton yang tinggi tersebut disebabkan oleh
terjadinya blooming dari genus Microcystis. Peristiwa blooming
microcystis ini terjadi terutama pada keadaan waduk mulai surut sampai
permukaan air waduk mulai meningkat yang umumnya terjadi di daerah
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pemasukan air Waduk Ir. H. Djuanda yang sebagian besar berasal dari
Waduk Cirata. Kelimpahan fitoplankton yang tinggi dan didominasi
Microcystis tersebut pada hakekatnya kurang bermanfaat bagi perikanan
karena fitoplankton yang terbentuk (Microcystis) tidak dapat dicerna atau
dimanfaatkan oleh kebanyakan ikan pemakan plankton. Meskipun
Moriarty (1987) menyatakan bahwa ikan nila (Sarotherodon niloticus)
dapat mencerna Microcystis sampai 40% dari yang dimakannya.
Di Waduk Cirata ditemukan sebanyak 36 jenis fitoplankton yang
terdiri dari 19 jenis Chlorofita, 11 jenis Cyanofita, 4 jenis Chrisofita dan 2
jenis Phyrrofita (Garno, 2005). Menurut Zahidah (2004) di Waduk Cirata
terdapat

28 genus fitoplankton dari 5 kelas yang berbeda, yaitu kelas

Chlorophyceae

sebanyak

13

genus,

Cyanophyceae

7

genus,

Baccillaryophyceae 4 genus dan Dinophyceae serta Euglenophyceae
masing-masing 2 genus. Garno (2005) menyatakan bahwa kelimpahan
fitoplankton pada permukaan air berkisar antara 36.590x103-40.710x103
sel/L dan pada kedalaman air 150 cm berkisar antara 29.620x10336.370x103 sel/L. Kelimpahan fitoplankton tersebut meningkat sebesar
227-24.928 kali dari hasil penelitian tahun 1995. Kelimpahan rata-rata
fitoplankton di zona non KJA lebih tinggi dibandingkan dengan di zona
KJA dengan kelimpahan tertinggi 73,499x105 sel/L dan kelimpahan
terrendah 38,708x105 sel/L (Zahidah, 2004). Kelimpahan fitoplankton ini
terus meningkat sejalan dengan meningkatnya tingkat trofik waduk
dimana pada tahun 1997 kelimpahan fitoplankton berkisar antara
44,80x106-62,28x106 sel/L (Brahmana&Ahmad, 1997). Jenis fitoplankton
yang mendominasi adalah Microcystis sp dari kelas Cyanophyceae.
Di Waduk Saguling ditemukan 27 jenis fitoplankton, yang terdiri
dari 11 jenis Chlorofita, 5 jenis Chysofita, 9 jenis Cyanofita, 1 jenis
Eugleanofita dan 1 jenis Phyirrofita (Garno, 2000). Jumlah jenis
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fitolankton ini lebih rendah dibandingkan dengan hasil temuan Hardiyanto
et al., (2012) sebanyak 30 genera. Garno (2000) menyatakan bahwa
kelimpahan fitoplankton pada bulan Juni 1999 berkisar antara 16.94639.655x103 sel/L sedangkan pada bulan Juli berkisar antara 13.27920.490x103

sel/L.

Jenis

fitoplankton

yang

mendominasi

adalah

Microcystis sp dan Oscilatoria sp dari Cyanophyta dengan kelimpahan
antara 35,4-55,4% dari kelimpahan total. Pada tahun 2005, hasil analisis
fitoplankton di lapisan eufotik Waduk Saguling ditemukan 55 genus dari
5 kelas fitoplankton yaitu kelas Bacillariophyceae, Chlorophyceae,
Cyanophyceae, Dinophyceae dan Euglenophyceae. Dominasi fitoplankton
tertinggi dari kelas Cyanophyceae (dengan nilai indeks diversitas (H’):
0,902-1,877 dan indeks dominansi (C): 0,306-0,600. Kelimpahan
fitoplankton didukung oleh jenis Microcystis, Spirulina, Oscillatoria,
Phormidium, Scenedesmus dan Peridinium (Prabandani et al., 2007).
Total produktivitas primer fitoplankton di Waduk Ir. H. Djuanda
pada

Mei 2003 sampai April 2004 berkisar antara (1.973,2226,8)-

(6.075,2482,1)

mgC/m2/hari

dengan

rata-rata

3.438,5460,7

mgC/m2/hari (Kartamihardja, 2007). Berdasarkan nilai produktivitas
primer, Waduk Ir. H. Djuanda termasuk dalam klasifikasi perairan eutrofik
yang mengarah ke hiper-eutrofik. Biomassa fitoplankton dapat dihitung
berdasarkan metode biovolume atau berdasarkan kandungan klorofil-a.
Distribusi spasial
berdasarkan

dan temporal biomassa fitoplankton yang dihitung

metode

(20.144±10.777)

biovolume

mg/m3

dan

berkisar

antara

(3.676±1.326)-

(462±61)-(52.025±7.623)

mg/m3

(Kartamihardja, 2007).
Di Waduk Cirata, produktivitas primer bersih yang diukur pada
kedalaman 0-250 cm berkisar antara 63,89-239,58 mgC/m3/4jam.
Produktivitas tertinggi terdapat pada kedalaman 200 cm yaitu 239,58 mg
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C/m3/4 jam, dan menurun pada kedalaman 250 cm menjadi 104,86 mg
C/m3/4 jam (Baksir, 2004).
Di Waduk Saguling, daerah Bongas, produktivitas primer bersih
(Net Primary Productivity) yang diukur pada kedalaman air permukaan
sampai 3 m berkisar antara 1,42-2,39 mgO2/L (Hardiyanto, 2012).
Di sistem akuatik, produser primer dipengaruhi oleh sumber daya
(pengaruh dari bawah atau bottom-up effects) dan konsumer (pengaruh
dari atas atau top-down effects) (McQueen et al., 1986; 1989). Kedua
mekanisme pengendalian tersebut berfungsi secara simultan (Vanni, 1996)
dimana peranan kepentingannya mungkin bervariasi (Hansson, 1992;
Saunders et al., 2000) tergantung kepada sistemnya. Di daerah pelagis
danau, ketersediaan nutrien merupakan

kekuatan “dari bawah” yang

utama mempengaruhi produser primer. Pengaruh “dari bawah” tersebut
akan semakin kuat pada tingkat trofik yang berdekatan dengan produser
primer, dan secara bertahap akan menurun serta akan tidak dapat
diprediksi jika bergerak menuju tingkatan trofik yang paling tinggi
(McQueen et al., 1986; 1989).
Carpenter et al., (1985) menyatakan bahwa dua proses utama yang
menentukan produktivitas primer di danau adalah pasok nutrien yang akan
menentukan potensi produktivitas tingkat trofik dan resiklus serta
pengambilalihan nutrien pada tingkat trofik berbeda yang akan
menentukan produktivitas sebenarnya. Oleh karena itu, perbedaan jejaring
makanan di sistem akuatik dan herbivor, karnivor alami serta resiklus
nutrien berikutnya dapat menggambarkan perbedaan dalam produktivitas
primer perairan dalam hubungannya dengan keberadaan pasokan nutrien.
Biomassa

fitoplankton

ditentukan

oleh

pengaruh

grazing

zooplankton, laju konsumsi ikan pemakan plankton dan laju pertumbuhan
serta mortalitas fitoplankton tersebut. Pada umumnya, selektifitas
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makanan pada grazing zooplankton ditentukan oleh ukuran partikel
makanan (Wetzel, 1983). Sebagai contoh di Danau Oglethorpe,
microzooplankton yang berukuran 200 mm ternyata memakan mikroba
yang lebih kecil, sedangkan makrozooplankton terutama mengkonsumsi
fitoplankton berukuran lebih besar (Porter et al., 1996).
Grazing

zooplankton

dapat

secara

langsung

mempengaruhi

komposisi fitoplankton dan aktifitas fotosintesis melalui grazing secara
selektif terhadap populasi fitoplankton

(Gliwicz, 1975). Lebih lanjut

dikatakan bahwa zooplankton dapat secara tidak langsung mempengaruhi
aktivitas fotosintesis melalui regenerasi nutrien.

Dari delapan faktor

lingkungan yang diuji, yaitu insiden radiasi, suhu, total aliran pada
kedalaman epilimnion, klorofil-a, pheopigments, intensitas grazing,
sumbangan nannoplankton dan keragaman spesies menunjukkan bahwa
prediktor yang paling nyata berpengaruh terhadap efisiensi fotosintesis
adalah intensitas grazing. Suatu argumen menyatakan bahwa semakin
banyak

nutrien

tersedia

untuk

pertumbuhan

alga

maka

proses

fotosintesisnya semakin efisien. Korelasi data tersebut sesuai dengan hasil
percobaan mesocosm di alam dengan perlakuan jumlah relatif yang
berbeda dari tiga klas ukuran fitoplankton dan dengan atau tanpa Daphnia
pulex. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa keberadaan grazer
mengindikasikan terjadinya peningkatan laju fotosintesis per unit
fitoplankton dan per unit klorofil-a.
Zooplankton yang ditemukan di Waduk Ir. H. Djuanda terdiri atas 7
genera, yaitu Cyclops, Diaptomus, Daphnia, Diaphanosoma, Brachionus,
Keratella, dan Polyarthra (Tabel 6). Dari ke tujuh genera tersebut, genus
Cyclops, Polyarthra, dan Keratella selalu ditemukan di seluruh perairan
dan mendominasi kelimpahan zooplankton. Disamping itu, stadia Nauplii
dari Cyclops juga mendominasi kelimpahan zooplankton (Kartamihardja,
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2007). Jumlah genera zooplankton yang ditemukan ini persis sama dengan
yang ditemukan pada tahun 2001 (Kartamihardja, 2003). Daphnia similis
(semula Daphnia carinata) yang diintroduksikan ke Waduk Ir. H. Djuanda
pada tahun 1970 dan pada awalnya berkembang dengan pesat (Sarnita,
1973; Krismono, 1988), kini populasinya menurun sehingga tidak
mendominasi komposisi zooplankton lagi.
Tabel 6. Genera zooplankton di Waduk Ir. H. Djuanda bulan Mei 2003April 2004
Filum
Arthropoda

Rotifera

Kelas
Maxillopoda
Branchiopoda

Ordo
Cyclopoida
Calanoida
Cladocera

Monogononta

Ploima

Famili
Cyclopidae
Diaptomidae
Daphniidae
Sididae
Brachionidae
Brachionidae
Synchaetidae

Genus
Cyclops
Diaptomus
Daphnia
Diaphanosoma
Brachionus
Keratella
Polyarthra

Distribusi spasial kelimpahan zooplankton di Waduk Ir. H. Djuanda
berkisar antara 524±86–1.438±509 indiv./L dan secara temporal berkisar
antara 313±35–2.774±824 indiv./L (Kartamihardja, 2007). Secara umum,
kelimpahan zooplankton ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan
kelimpahan zooplankton pada tahun 2001 yang hanya berkisar antara
1.164±536–1.538±911 indiv./L (Kartamihardja, 2003), dan tahun 1988
dengan

rata-rata

kelimpahan

zooplankton

sebesar

46,5

indiv./L

(Krismono,1988).
Kartamihardja (2007) menyatakan bahwa distribusi spasial dan
temporal rata-rata biomassa zooplankton di Waduk Ir. H. Djuanda berkisar
antara (1.852±530)-(5.137±1.821) µg/L dan (1.184±209)-(10.120±2.895)
µg/L. Secara temporal, biomassa zooplankton yang tinggi selaras dengan
kelimpahannya yang tinggi, namun secara spasial biomassa zooplankton
yang tinggi lebih mencerminkan dominasi genus Cyclops dan Nauplii-nya.
Biomassa

zooplankton di Waduk Ir. H. Djuanda tersebut termasuk

perairan dengan biomassa zooplankton yang sedang. Kehadiran ikan nila
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(Oreochromis

niloticus),

kongo

(Tilapia

butikoferi)

dan

oskar

(Amphilophus citrinellus) yang lebih banyak memanfaatkan jenis
zooplankton dari kelompok cladocera dibandingkan dari kelompok
cyclopoida

menjadikan

populasi

kelompok

cyclopoida

selalu

mendominasi kelimpahan zooplankton.
Di perairan Waduk Cirata, zooplankton yang ditemukan sebanyak 18
jenis yang terdiri dari 8 jenis cladocera, 3 jenis copepod dan 7 jenis rotifer
dengan kelimpahan antara 34-394 indiv./L (Garno, 2005). Lukman et al.,
(2004) menyatakan bahwa di Waduk Cirata ditemukan minimal 10 genus
zoplankton, yaitu dari kelompok rotifera (7 genus), copepoda (2 genus)
dan cladocera

(1 genus), dengan genus yang memiliki sebaran luas

Cyclops, Filinia dan Keratella. Kelimpahan zooplankton di lapisan
kedalaman 0,5 m, 5 m dan 15 m masing-masing antara 6.107 indiv./L.,
743 indiv./L, dan 12 indiv./L. Komposisi zooplankton yang ditemukan di
daerah budidaya ikan dalam KJA pada kedalaman air permukaan sampai
tiga meter terdiri dari kelas Crustacea, yaitu Nauplius, Polyphemus,
Cyclops dan Diaptomus, dan dari kelas Monogononta, yaitu Keratella,
Brachionus dan Conochilus (Endrik, 2006). Rata-rata kelimpahan
zooplankton di permukaan air adalah 495 indiv./L, kedalaman satu meter
292 indiv./L, kedalaman dua meter 292 indiv./L dan kedalaman
tiga meter 412 indiv./L.
Di Waduk Saguling, genus zooplankton yang ditemukan terdiri dari
11 genera yang termasuk dalam kelas Monogononta, Maxillapoda,
Branchiopoda, Crutacea dan Rotifera (Hardiyanto et al., 2012). Jumlah
jenis

plankton

di

Waduk

Saguling

mengalami

penurunan

jika

dibandingkan dengan jumlah jenis plankton yang ditemukan pada awal
pembendungan (1989) 35 jenis zooplankton (Pandi, 1989). Jenis
zooplankton yang dominan ada 19 spesies diantaranya Brachionus
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forficula, Cephalodella sp, Keratella procura, Bosmina sp, Filinia
opoliensis dan Diaptomus sp.
Kelimpahan zooplankton

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor

lingkungan seperti suhu air, cahaya, kimiawi air (pH, oksigen, bahan
toksik), ketersediaan makanan (fitoplankton, bakteria) dan predasi oleh
ikan dan organisme invertebrata (Paterson, 2000). Oleh karena itu,
kelimpahan, komposisi dan keanekaragaman jenis zooplankton akan
bervariasi

bergantung

kepada

kondisi

lingkungan

perairannya.

Kelimpahan zooplankton yang tinggi di Waduk Ir. H. Djuanda diduga
berkaitan erat dengan tingginya kelimpahan fitoplankton dan kondisi
lingkungannya dimana daerah transisi antara daerah hulu waduk yang
secara langsung dipengaruhi oleh beban limbah yang masuk dari Waduk
Cirata dan daerah genangan utama yang kualitas airnya relatif lebih baik
(Kartamihardja, 2007).
Balseiro dan Modenutti (1998) menyatakan bahwa pengelompokkan
zooplankton

(zooplankton assemblages) mempengaruhi komunitas

fitoplankton dalam dua cara.

Pertama, spesies zooplankton tertentu

mempunyai selektifitas grazing terhadap ukuran fitoplankton tertentu yang
berdampak langsung terhadap spesies fitoplankton yang ada. Kedua,
resiklus nutrien oleh zooplankton dapat mempengaruhi besaran dan
terbatasnya nutrien secara alami dalam waduk sehingga mempengaruhi
kompetisi nutrisi diantara fitoplankton. Pengaruh predasi ikan (pengaruh
dari atas) tidak hanya mempengaruhi fitoplankton secara langsung dengan
berubahnya jumlah grazing organisme yang bersifat herbivor tetapi juga
dengan berubahnya jumlah resiklus nutrien secara alami oleh organisme
herbivor.
Variasi musiman dan pergeseran jangka panjang pada kelimpahan
jenis zooplankton yang berbeda adalah sesuatu yang umum terjadi di
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habitat akuatik. Oleh karena terjadi perbedaan dalam bentuk pemakanan
dan selektivitas mangsa diantara spesies zooplankton, pergeseran
kelimpahan musiman dapat secara dramatis berpengaruh terhadap
beberapa proses ekosistem di waduk. Brett et al., (1994) melaporkan
bahwa pergeseran pada struktur komunitas zooplankton di Danau Castle,
California meningkatkan biomassa fitoplankton dan produksi primer serta
menurunkan kecerahan air. Daphnia dan Holopedium yang makan dengan
cara menyaring makanannya (filter-feeding) dan calanoid copepod,
Diaptomus

yang

meningkatkan

bersifat

konsentrasi

raptorial
nutrien

dan
terlarut,

menyaring

makanannya

menurunkan

biomassa

fitoplankton sehingga menyebabkan pergeseran di dalam komposisi jenis
fitoplankton, tetapi tidak mempengaruhi kelimpahan microzooplankton,
bakterio plankton serta produksi primer. Diacyclops yang bersifat raptorial
mengurangi kelimpahan microzooplankton tetapi sangat kecil sekali
mempengaruhi parameter lainnya. Hasil tersebut menandakan bahwa
pergeseran musiman dan pergeseran jangka panjang struktur komunitas
zooplankton dapat secara dramatis menghambat proses ekosistem di
danau.
DeMott (1986) menyatakan bahwa rasa memegang peranan penting
dalam seleksi makanan oleh zooplankton. Selektifitas pemakanan
beberapa spesies zooplankton ditentukan oleh aroma di lingkungannya.
Daphnia sp. yang sifat makannya filtrasi tidak terlalu sensitif terhadap
aroma dan secara tidak sengaja mencerna partikel dengan kisaran ukuran
tertentu, sedangkan copepoda,

Bosmina sp. yang makannya bersifat

grasping (grasping-feeders) lebih selektif. Rotifer menunjukkan respon
yang beragam. Selektifitas makan dan sensitifitas terhadap rasa diantara
taksa zooplankton (rotifer, copepod dan cladocera) menunjukkan bahwa
zooplankton bukan kelompok fungsional homogen dari herbivor ataupun
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predator. Perbedaan spesifik spesies tersebut dalam selektifitas makanan
mungkin mempunyai implikasi penting terhadap interaksi kompetisi
diantara zooplankton dan tekanan grazing terhadap produser primer.
Havens (1999) melakukan studi untuk menjembatani perbedaan
antara struktur komunitas (hubungan jejaring makanan, ukuran partikel
dan kekayaan taksonomis) dan fungsi komunitas (efisiensi transfer
ekologis). Empat model dinamika komunitas akuatik digunakan untuk
mengembangkan metodologi yang mungkin berkorelasi dengan fungsi
komunitas dan dibandingkan dengan 24 pengelompokan zooplankton yang
diambil dari Danau Okeechobee, Florida. Empat model tersebut adalah:
(1) keterkaitan jejaring makanan (connectance webs), (2) diagram alir
karbon (carbon flow diagrams), (3) spektra ukuran partikel (particle sizespectra) dan (4) evaluasi taksonomi (taxonomic evaluations). Keterkaitan
jejaring makanan atau peningkatan kompleksitas tidak menurunkan
efisiensi transfer ekologis. Keterkaitan jejaring adalah prediktor yang
sangat mendasar dan berguna dari beberapa sifat komunitas. Peningkatan
kompleksitas jejaring makanan zooplankton ternyata meningkatkan
panjangnya rantai makanan tetapi sebagai gantinya direfleksikan dengan
meningkatnya omnivor. Beberapa omnivor makan lebih selektif dan
sebagai akibatnya mengurangi transfer karbon ke tingkat trofik yang lebih
tinggi

bilamana

mereka

mendominasi

pengelompokan

plankton.

Persentase Daphnia juga merupakan prediktor yang baik bagi efisiensi
trofik disamping spektra ukuran. Terdapat hubungan yang konsisten antara
ukuran zooplankton dan kemampuannya dalam mengeksploitasi produser
primer. Bilamana zooplankton yang berukuran kecil dominan, jumlah
karbon yang mengalir melalui jejaring makanan mikroba (microbial food
web) lebih besar sehingga menurunkan efisiensi trofik zooplankton.
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4.2. Tumbuhan Air
Tumbuhan air yang hidup di perairan waduk berperanan penting
bagi ikan sebagai sumber makanan dan tempat berlindung serta tempat
menempelkan telur bagi beberapa jenis ikan dalam pemijahannya.
Tumbuhan air akan menjadi gulma jika keberadaannya di perairan secara
ekologi merugikan karena pertumbuhannya melebihi manfaatnya sehingga
keberadaannya tidak diinginkan. Eceng gondok (Eichhornia crassipes)
adalah salah satu gulma air penting karena keberadannya telah banyak
merusak ekosistem perairan. Eceng gondok merupakan gulma air yang
banyak ditemukan di perairan tawar. Blooming eceng gondok menjadi
masalah di perairan tawar seperti yang terjadi di Danau Rawa Pening dan
Danau Limboto. Eceng gondok menimbulkan dampak negatif antara lain
meningkatkan evapotranspirasi (proses penguapan dan hilangnya air
melalui daun-daun tanaman), menghalangi penetrasi cahaya ke dalam air
sehingga menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut perairan,
mempercepat

proses

pendangkalan,

mengganggu

transportasi

air,

mengganggu ketersediaan dan pasokan air, merusak habitat alami bagi
biota perairan dan menurunkan nilai estetika lingkungan perairan.
Di waduk kaskade Sungai Citarum, keberadaan eceng gondok telah
mengganggu fungsi waduk. Hasil observasi tahun 2014 oleh BP2KSI
menunjukkan bahwa jenis tumbuhan atau gulma air yang menyebar di
perairan Waduk Ir. H. Djuanda terdiri dari dua jenis yaitu eceng gondok
dan kayu apu (Pistia stratiotes) (Gambar 16). Klasifikasi eceng gondok
dan kayu apu dapat dilihat pada Tabel 7.
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(a)

(b)

Gambar 16. Jenis gulma air (a) eceng gondok, Eichhornia crassipes dan
(b) Kayu apu, Pistia stratiotes di Waduk Ir. H. Djuanda
Tabel 7. Klasifikasi jenis tumbuhan air di 3 waduk Sungai Citarum
Jenis Tumbuhan Air
Klasifikasi
Eceng gondok
Kayu apu
Kingdom
Plantae
Plantae
Divisi
Tracheophyta
Tracheophyta
Sub divisi
Spermatophyta
Spermatophyta
Infradivisi
Angiospermae
Angiospermae
Kelas
Magnoliopsida
Magnoliopsida
Ordo
Commelinales
Alismatales
Famili
Pontederiaceae
Araceae
Genus
Eichhornia
Pistia
Spesies
Eichhornia crassipes
Pistia stratiotes
Eceng gondok merupakan tumbuhan air mengapung dan di perairan
yang dangkal kadang-kadang akarnya tumbuh dalam tanah. Tinggi eceng
gondok berkisar antara 0,4-0,8 meter dengan daun tunggal yang berbentuk
oval. Ujung daun meruncing dan pangkalnya menggelembung. Daun
berwarna hijau dengan permukaan licin. Bunganya termasuk bunga
majemuk, berbentuk bulir dan kelopaknya berbentuk tabung. Bijinya
berbentuk bulat dan berwarna hitam. Buahnya kotak beruang tiga dan
berwarna hijau. Akarnya merupakan akar serabut. Eceng gondok
berkembangbiak secara generatif dan vegetatif. Ukuran eceng gondok
yang ditemukan di Waduk Ir. H. Djuanda tertera pada Tabel 8.
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Tabel 8. Ukuran eceng gondok yang terdapat di Waduk Ir. H. Djuanda
Panjang daun
Lebar daun
Panjang batang Panjang akar
Daerah
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
DAM
3,7-5,0
4,8-6,0
5,0-6,0
11,0
Jamaras
7,0-17,5
9,0-18,0
9,0-62,0
38,0
Kayu apu (Pistia stratiotes) merupakan tumbuhan air mengapung di
atas permukaan, tidak memiliki batang, daun berwarna hijau, tebal,
berbentuk roset dan panjangnya dapat mencapai 14 cm. Kayu apu
memiliki akar yang panjang, tumbuh subur di perairan dengan nutrien
tinggi. Pertumbuhan kayu apu yang tidak terkendali dapat mengganggu
ekosistem perairan. Ukuran kayu apu yang terdapat di Waduk Ir. H.
Djuanda tertera pada Tabel 9. Dampak negatif dari adanya tumbuhan
tersebut diantaranya adalah mengurangi jumlah air akibat tingginya proses
evapotranspirasi, mempercepat pendangkalan, mengurangi penetrasi sinar
matahari sehingga mengganggu proses fotosintesis akibatnya oksigen
terlarut di perairan juga menurun dan menjadi vektor penyakit yang
bersumber dari nyamuk.
Tabel 9. Ukuran kayu apu yang terdapat di Waduk Ir. H. Djuanda
Panjang daun
Lebar daun
Panjang akar
Daerah
(cm)
(cm)
(cm)
DAM
1,0-6,0
2,0-7,0
32,0
Jamaras
1,0-8,0
2,0-7,0
33,0
Munculnya gulma air seperti eceng

gondok di perairan tawar

dipengaruhi oleh peningkatan nutrien di perairan tersebut. Perairan yang
subur oleh nutrien merupakan habitat yang disukai oleh eceng gondok.
Tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan perubahan yang ekstrim dari
ketinggian air, arus air, dan perubahan ketersediaan nutrien, pH,
temperatur dan racun-racun dalam air. Pertumbuhan eceng gondok yang
cepat disebabkan oleh air yang mengandung nutrien yang tinggi, terutama
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yang kaya akan nitrogen, fosfat dan potasium. Tepi perairan di wilayah
Sodong,

Galumpit dan sekitarnya merupakan lahan pertanian serta

pemukiman penduduk. Masukan nutrien seperti fosfat dan nitrogen yang
berasal dari perairan tersebut diduga merupakan penyebab munculnya
eceng gondok. Selain itu masukan air dari Waduk Cirata juga kaya akan
kandungan nutrien. Wilayah perairan yang merupakan tempat KJA seperti
Jamaras dan Kerenceng juga mendapatkan bahan masukan nutrien dari
pakan yang lolos ke luar KJA dan sisa pakan yang tidak termakan. Sisa
pakan tersebut memicu kesuburan perairan yang merupakan kondisi yang
disenangi gulma air seperti eceng gondok dan kayu apu. Penanganan
eceng gondok yang tidak maksimal yaitu hanya dengan dibuang di bagian
tepi tanpa memperhitungkan naiknya air waduk pada saat hujan juga
menjadi penyebab munculnya eceng gondok tersebut. Menurut wawancara
dengan nelayan setempat, pada tahun 2012 dan 2013 di beberapa wilayah
seperti Galumpit dan Jamaras dilakukan pengambilan eceng gondok
tersebut, namun penanganannya tidak maksimal yaitu hanya dibuang di
bagian tepi dengan asumsi air tidak mencapai bagian tersebut. Namun
pada kenyataannya, air waduk pada bulan Januari-Februari terus naik
seiring dengan tingginya curah hujan, sehingga daerah tepian yang
biasanya tidak tergenang air menjadi ikut tergenang, akibatnya eceng
gulma air tersebut kembali tumbuh subur.
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A

B

Gambar 17. Eceng gondok (A) dan wilayah pertanian di sekitar
Galumpit (B)

Gambar 18. Lahan pertanian di sekitar aliran air dari Waduk Cirata yang
masuk ke Waduk Ir. H. Djuanda
Pengendalian penyebaran gulma air eceng gondok yang terjadi di
Waduk Ir. H. Djuanda dilakukan oleh pihak Perum Jasa Tirta II (PJT II).
Penanganan dilakukan secara mekanik yaitu pengambilan dengan bantuan
tenaga manusia dan perahu yang telah dilakukan selama 3 hari di perairan
Kerenceng dan dilanjutkan ke perairan sekitar DAM selama satu hari.
Untuk wilayah Sodong, Jamaras, Galumpit dan sekitarnya yang
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merupakan daerah yang cukup padat oleh eceng gondok belum dilakukan
pengambilan.

Gambar 19. Pengendalian eceng gondok di Waduk Ir. H. Djuanda oleh
pihak PJT II
Pengendalian penyebaran gulma tersebut sebenarnya sudah sering
dilakukan setiap tahunnya terutama pada saat air naik oleh penduduk
melalui kelompok masyarakat. Tercatat pada tahun 2012, dilakukan
pengendalian dengan cara mengambil eceng gondok dan membuangnya ke
daerah tepi yang jauh dan tidak terendam air untuk menghindari
tumbuhnya kembali gulma tersebut, mengingat bahwa biji eceng gondok
memiliki masa dormansi yang cukup lama dan tahan terhadap kondisi
kering.
Di Waduk Cirata, penyebaran eceng gondok sudah tidak terkendali
dan menutupi permukaan air waduk sekitar 40-50% atau sekitar 4.000 ha
sehingga mengganggu ekosistem perairan terutama kegiatan perikanan,
transportasi air dan estetika untuk pariwisata (Gambar 20). Di samping
eceng gondok, di perairan waduk ini juga ditemukan ganggeng, Hydrilla
verticillata yang termasuk tumbuhan air tenggelam dan berakar di dasar.
Laju pertumbuhan eceng gondok adalah lebih cepat dibandingkan laju
pertumbuhan ganggeng (Wahyuni, 2001). Lebih lanjut dikatakan bahwa
pengendalian eceng gondok dan ganggeng dengan menggunakan ikan
koan sebagai pakannya yang dilakukan dalam keramba jaring apung
menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ikan koan lebih cepat yang diberi
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pakan ganggeng dibandingkan dengan yang diberi pakan eceng gondok.
Kemampuan makan ikan koan terhadap ganggeng berkisar antar 42-102%
dari berat tubuhnya dan pada pengamatan terakhir mampu mengkonsumsi
1,026 kg Hydrilla/kg ikan/hari dengan berat rata-rata ikan sebesar 39 g,
sedangkan terhadap eceng gondok berkisar antar 5-37%

dari bobot

tubuhnya dan pada akhir pengamatan mampu mengkonsumsi 0,806 kg
Eichhornia/kg ikan/hari pada berat rata-rata ikan sebesar 31 g.

Gambar 20. Kondisi eceng gondok di Waduk Cirata
Di Waduk Saguling, eceng gondok terutama tersebar di bagian inlet
waduk dan di beberapa pinggiran waduk dengan luas penutupan sekitar
5% (Gambar 21).

Gambar 21. Kondisi eceng gondok di Waduk Saguling
Pengendalian gulma air, terutama eceng godok dapat dilakukan
dengan cara fisik, kimiawi dan biologi. Dari ke tiga cara tersebut,
pengendalian yang umum dilakukan adalah dengan cara fisik dan biologi.
Pengendalian eceng gondok secara fisik dengan mengangkatnya ke darat
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dilakukan di waduk kaskade Sungai Citarum. Sampai dengan saat ini,
upaya pengendalian tersebut masih belum membuahkan hasil yang
optimal karena eceng gondok tetap saja menutupi sebagian luasan waduk.
Krismono et al., (2014) menyatakan bahwa pengendalian eceng gondok
dapat dilakukan kombinasi antara pengendalian secara fisik dan biologis.
Pengendalian tersebut dilakukan dengan cara memanen eceng gondok,
dimana daunnya digunakan sebagai pakan ikan herbivora (misal ikan
koan), batangnya (petiol) untuk kerajinan tangan (kreatif) dan akarnya
digunakan sebagai bahan baku kompos dan biogas (Gambar 22).
Pengendalian eceng gondok dengan cara tersebut dapat diakukan di
perairan dengan kepadatan eceng gondok 10 kg/m2, ikan koan ukuran
panjang 15 cm dan berat 20 g/ekor dipelihara dalam keramba jaring apung
dengan kepadatan 100-200 ekor/keramba (2x2x2 m3). Ikan koan diberi
pakan daun eceng gondok antara 4-7% dari biomassa ikan yang dipelihara
setiap hari. Cara pengendalian eceng gondok kombinasi fisik dan biologis
ini cukup efektif karena dalam waktu pemeliharaan 90 hari dan ikan koan
dipelihara dalam 100 keramba dapat mengurangi tutupan eceng gondok
sebanyak 120 ha.
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Gambar 22. Pengendalian eceng gondok secara fisik dan
biologis
Resmikasari (2008) yang hanya melakukan pengendalian eceng
gondok secara biologis dengan memanfaatkannya sebagai pakan ikan koan
di kolam menunjukkan bahwa pada hari ke-14, biomassa ikan koan 1500
gram dapat menghambat pertumbuhan eceng gondok paling besar (52%)
dengan pertambahan biomassa ikan sebesar 127 gram, penekanan laju
pertumbuhan relatif -5,26±0,62%/hari dan pengurangan persen penutupan
sebesar 35,83%. Krismono et al., (2010) menyatakan bahwa ikan koan
yang diberi pakan eceng gondok yang dipelihara dalam keramba jaring
apung di Danau Limboto dapat memanfaatkan eceng gondok dengan laju
perambanan antara 1,8-3,1 gram/hari dan laju pertumbuhan ikan koan
antara 0,53-1,26 gram/hari.
Di perairan yang tercemar logam berat seperti di waduk kaskade
Sungai Citarum, eceng gondok dapat digunakan untuk menyerap logam
berat. Armand & Nisma (2010) menyatakan bahwa eceng gondok dan
genjer (Limnocharis flava) efektif dalam menyerap logam berat Timbal
(Pb), Tembaga (Cu) dan Cadmium (Cd). Eceng gondok lebih efektif
dalam menyerap logam berat Pb dibandingkan dengan genjer.
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V. SUMBER DAYA IKAN
Secara umum, pada awal pembendungan, jenis ikan yang menghuni
waduk adalah jenis ikan asli (indigeneous species) sungai yang mampu
beradaptasi dan berkembang di perairan waduk yang terbentuk. Perubahan
karakteristik habitat sungai yang merupakan perairan mengalir menjadi
perairan waduk yang tergenang akan berpengaruh terhadap kehidupan dan
perkembangbiakan komunitas ikan. Pada awal pembendungan, bagian
hilir sungai akan mengalami kekeringan sehingga habitat ikan terganggu
atau rusak dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kehidupan
komunitas ikan. Disamping itu, terbentuknya basis perikanan baru di
perairan waduk

karena aktifitas penebaran dan introduksi ikan serta

budidaya ikan akan berpengaruh terhadap komunitas ikan asli di perairan
tersebut.
Secara alami, komposisi jenis ikan di perairan waduk akan
mengalami perubahan sesuai dengan perubahan habitat komunitas ikan
dari ekosistem mengalir ke ekosistem tergenang.
Pada awal penggenangan waduk, di Sungai Citarum dan anak-anak
sungainya ditemukan sebanyak 23 jenis ikan yang termasuk kedalam 12
famili dimana separuh dari jumlah jenis ikan asli tersebut termasuk famili
Cyprinidae (Tabel 10).
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Tabel 10. Jenis ikan yang ditemukan di Sungai Citarum dan anak-anak
sungainya pada awal penggendangan Waduk Ir. H. Djuanda
No Nama Lokal
Nama Latin
Famili
1

Hampal

Hampala macrolepidota

Cyprinidae

2

Tawes

Barbodes gonionotus

Cyprinidae

3

Lalawak

Barbodes bramoides

Cyprinidae

4

Beunteur

Puntius binotatus

Cyprinidae

5

Genggehek

Mystacoleucus marginatus

Cyprinidae

6

Arengan

Labeo crysophaekadion

Cyprinidae

7

Kancra

Tor douronensis

Cyprinidae

8

Nilem

Osteochillus hasselti

Cyprinidae

9

Mas

Cyrpinus carpio

Cyprinidae

10

Wader

Chela oxygastroides

Cyprinidae

11

Lalawak

Puntius orphroides

Cyprinidae

12

Paray

Rasbora argyrotaenia

Cyprinidae

13

Tagih

Mystus nemurus

Bagridae

14

Kebogerang

Mystus nigriceps

Bagridae

15

Keting

Mystus micracanthus

Bagridae

16

Jambal

Pangasius djambal

Schilbeidae

17

Lais

Lais hexanema

Schilbeidae

18

Balidra

Chitala lopis

Notopteridae

19

Lele

Clarias batrachus

Claridae

20

Lempuk

Callichrous bimaculatus

Siluridae

21

Lika

Wallago attu

Siluridae

22

Bobosok

Stigmatogobius bimaculatus

Gobiidae

23

Tilan

Macrognathus aculeatus

Mastacembelidae
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Perubahan komposisi jenis ikan selama periode 35 tahun setelah
penggenangan Waduk Ir. H. Djuanda tertera pada Gambar 23.
35

Jumlah Species

30
25
20
15
10
5
0
1968-1977

1978-1987

1988-1997

1998-2002

Periode Pengamatan
Total sp

Indigenous sp

Exotic sp

Gambar 23. Perubahan komposisi jenis ikan di Waduk Ir. H. Djuanda
selama periode 1968-2002 (Sumber data: Sarnita, 1977,
1987, 1999; Katamihardja dan Hardjamulia, 1983;
Kartamihardja. 1987;, 1988a, b; Tjahjo., 1994; Tjahjo dan
Umar, 1994; Kartamihardja et al., 2002)
Dari Gambar 24 terlihat bahwa komposisi jenis ikan di Waduk Ir. H.
Djuanda mengalami perubahan dimana jenis ikan asli (indigeneus species)
menurun sedangkan jenis ikan eksotik (excotic species)
Mahmud-ul-Ameen

(2001)

menyatakan

bahwa

meningkat.

penyebab

utama

menurunnya keanekaragaman jenis ikan di suatu perairan adalah: (1)
degradasi dan hilangnya habitat, (2) eksploitasi berlebih dari sumber daya
biotik, (3) invasi spesies asing, (4) pencemaran dan (5) perubahan iklim.
Faktor (1) sampai dengan (4), nampaknya merupakan faktor yang paling
dominan mempengaruhi perubahan komposisi jenis ikan di perairan
waduk. Perubahan komposisi jenis ikan selama periode 10 tahunan yang
disesuaikan dengan waktu terbentuknya Waduk Cirata dan Waduk
Saguling adalah sebagai berikut.
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Periode 1968-1977
Pada periode 1968-1977, komposisi jenis ikan di Waduk Ir. H.
Djuanda masih didominasi oleh ikan asli (indigenous species) Sungai
Citarum dan ikan eksotik merupakan ikan yang diintroduksikan pada
waktu permulaan penggenangan waduk (Sarnita, 1987). Selama periode
1965-1976, delapan spesies ikan yaitu gurame, sepat siam, sepat jawa,
mujair, nila, mas, tambakan dan nilem telah diintroduksikan dan satu
spesies ikan asli, yaitu tawes telah ditebarkan ke Waduk Ir. H. Djuanda
(Sarnita, 1983; Kartamihardja dan Hardjamulia, 1983).

Pada periode

tersebut jumlah spesies ikan masih tinggi yaitu 31 jenis yang terdiri dari
23 jenis ikan asli dan 8 jenis ikan introduksi. Dalam jangka waktu sepuluh
tahun pertama, perkembangan populasi ikan introduksi belum kelihatan.
Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya jumlah ikan yang
ditebarkan tidak mencukupi; habitat yang tersedia tidak sesuai untuk ikan
tebaran seperti habitat untuk ikan sepat dan tambakan yang merupakan
jenis ikan rawa. Pada periode ini komposisi jenis ikan didominasi oleh
spesies ikan asli seperti ikan hampal, tawes, lalawak, genggehek, tagih,
kebogerang, patin jambal dan lais.
Selama periode 1972-1977, total hasil tangkapan ikan di Waduk Ir.
H. Djuanda berfluktuasi antara 81.300-153.100 kg dan didominasi oleh
jenis ikan asli. Produksi ikan yang meningkat menjadi 151 ton pada tahun
1973, kembali menurun dan mencapai titik terendah sebesar 81 ton pada
tahun 1976. Penurunan produksi ikan tersebut diduga berkaitan erat
dengan menurunnya produktivitas perairan dan hilangnya habitat
pemijahan ikan-ikan asli sungai sehingga laju peremajaan (recuitment)
jenis-jenis ikan tersebut menurun. Meskipun jenis ikan yang ditebarkan
mencapai delapan spesies, namun kontribusi penebaran ikan terhadap hasil
tangkapan rendah sekali. Ikan nila merupakan satu-satunya spesies ikan
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introduksi yang menunjukkan kontribusi terhadap hasil tangkapan sebesar
0,4% atau 350 kg pada tahun 1977 (Kartamihardja & Hardjamulia, 1983).
Ikan nila dapat mengisi daerah litoral waduk sebagai kawasan pemijahan,
asuhan

dan

pembesarannya

demikian

pula

ikan

tersebut

dapat

memanfaatkan daerah pelagis sebagai daerah untuk mencari makan
terutama berupa plankton.
Periode 1978-1987
Dalam periode 1978-1987, keragaman jenis ikan di Waduk Ir. H.
Djuanda masih tinggi yaitu berjumlah 30 spesies yang terdiri dari 22
spesies ikan asli dan 8 spesies ikan introduksi.
duoronensis) yang

Ikan kancra (Tor

merupakan ikan asli Sungai Citarum sudah tidak

pernah tertangkap lagi. Sifat ikan kancra yang menyukai perairan mengalir
dengan kandungan oksigen relatif tinggi dan jernih diduga merupakan
penyebab hilangnya spesies tersebut. Seperti diketahui bahwa kandungan
oksigen terlarut di waduk relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan di
sungai, demikian pula waduk merupakan perairan tergenang dengan arus
air yang relatif jauh lebih kecil. Apalagi sejak Februari 1985, aliran sungai
Citarum yang masuk Waduk Ir. H. Djuanda menjadi kecil sekali karena
digunakan untuk menggenangi Waduk Saguling. Air yang masuk Waduk
Ir. H. Djuanda hanya mengandalkan aliran air Sungai Cisomang.
Sejak tahun 1978-1981, untuk meningkatkan produksi ikan di
Waduk Ir. H. Djuanda ditebarkan ikan nila dan tawes, yang sejak itu total
produksi ikan mulai menunjukkan peningkatan yang berarti. Introduksi
ikan nila telah menunjukkan pertumbuhan populasi yang pesat sehingga
pada tahun 1985 produksinya telah mencapai 5,3% atau 15.860 kg dari
total hasil tangkapan sebesar 324.500 kg (Kartamihardja dan Hardjamulia,
1983; Dinas Perikanan Kabupaten Purwakarta, 1985). Namun demikian
hasil tangkapan ikan tetap didominasi oleh ikan hampal, tawes, lalawak,
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genggehek, tagih, kebogerang dan patin jambal (Kartamihardja, 1986;
Kartamihardja, 1987; Kartamihardja, 1988; Purnamaningtyas, 1994)
dengan total hasil tangkapan sebesar 345 ton pada tahun 1987. Ikan
introduksi yang masih tertangkap meskipun dalam jumlah yang relatif
sedikit adalah ikan mas dan nila.
Pada bulan Februari 1985, Waduk Saguling mulai digenangi.
Sejalan dengan proses tersebut, terjadi perubahan ekosistem perairan
sungai (mengalir) menjadi ekosistem perairan waduk (tergenang). Pada
awal penggenangan air terjadi peledakan produksi hayati perairan, karena
perkembangan biologis di daerah tersebut yang diakibatkan dari pelepasan
unsur-unsur tanah, bahan makanan dan bahan organik yang terendam pada
saat tersebut ekosistem waduk mempunyai produksi hayati yang sangat
berfluktuasi dan kelimpahan jenis pakan yang tersedia berbeda dengan
jenis pakan yang tersedia pada waktu masih berupa sungai (Tjahjo, 1988).
Panjang garis pantai Waduk Saguling sendiri cukup panjang, yakni
473 km, sedangkan luasnya 5.606 m (Institute of Ecology UNPAD, 1980).
Hal tersebut berarti Waduk Saguling mempunyai teluk yang banyak
(Tjahjo, 1986; Krismono et al., 1987). Luas daerah pasang surut waduk ini
lebih dari 4.000 ha, dan rata-rata kemiringan (slope) daerah pasang
surutnya mencapai 4% (Institute Ecology UNPAD, 1980), maka waduk ini
termasuk golongan waduk yang mempunyai daerah pasang surut yang
landai (Tjahjo, 1986; Krismono et al., 1987). Kondisi ini berdasarkan nilai
rasio kedalaman (0,19), kedalaman relatif (10,65), pengembangan
volume/isi (0,58) dan pengembangan garis pantai (31,59). Hal tersebut
mempunyai dampak yang positif terhadap pengembangan perikanan di
perairan Waduk Saguling, karena akan mendukung ketersediaan pakan
alami bagi komunitas ikan, sirkulasi nutrien, daerah pemijahan dan asuhan
dari jenis ikan tertentu (Tjahjo, 1989; Tjahjo, 1986; Krismono et al.,
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1987).
Di Waduk Saguling, jenis ikan yang ditemukan pada tahap awal
penggenangan
(Oreochronis

adalah

ikan

nilem

(Osteochilus

mossambicus),

tawes

(Barbodes

hasselti),

mujair

gonionotus),

sepat

(Trichogaster pectoralis), mas (Cyprinus carpio), hampal (Hampala
macrolepidota), betok (Anabas testudineus) dan gabus (Channa striata)
(Tjahjo, 1988). Semua jenis ikan tersebut merupakan jenis ikan Sungai
Citarum, walaupun ada beberapa jenis ikan yang bukan jenis ikan asli
sungai ini, seperti mujair dan mas. Ikan nilem, mujair, tawes dan sepat
termasuk golongan ikan herbivora, dan dengan pakan utamanya masingmasing adalah detritus dan potongan tumbuhan untuk ikan nilem dan
tawes; bacillariophyceae, detritus dan potongan tumbuhan untuk ikan
mujair; dan chlorophyceae untuk sepat. Hampal bersifat karnivora dengan
pakan utamanya serangga dan larva serangga; ikan mas bersifat omnivora
dengan pakan utamanya molusca, detritus dan potongan tumbuhan; dan
gabus yang bersifat predator dengan pakan utamanya udang (Tjahjo,
1988). Luas relung pakan

dari

komunitas ikan ini kurang banyak

memanfaatkan kelimpahan pakan yang tersedia karena masih terdapat
relung ekologis yang kosong. Ikan mujair, nilem, tawes dan sepat
memanfaatkan jenis pakan dalam jumlah yang banyak, sehingga luas
relungnya luas (Tjahjo, 1987a). Di pihak lain, peluang terjadinya
kompetisi pakan antar jenis ikan dalam komunitas ikan di Waduk Saguling
masih pada tingkat yang relatif rendah. Ikan mujair mempunyai kekuatan
berkompetisi makanan yang sangat besar dan luas relung yang besar
sehingga ikan mujair potensial berkembang dan tumbuh dengan baik
(Tjahjo, 1987b).

61

Ekologi dan Pengelolaan Perikanan Waduk Kaskade Sungai Citarum, Jawa Barat

Periode 1988-1997
Pada periode ini, keragaman jenis ikan asli di Waduk Ir. H. Djuanda
menurun dari 22 spesies pada periode sebelumnya menjadi 18 spesies.
Empat spesies ikan asli yaitu arengan, wader, lika dan sidat sudah tidak
ditemukan lagi. Ikan arengan dan lika terakhir ditemukan sewaktu Waduk
Cirata dibendung pada tahun 1987 dimana di bagian Sungai Citarum yang
tersisa (di bagian hilir Waduk Cirata) mengalami kekeringan dan berbagai
jenis ikan terkumpul disuatu kedung yang berair (Kartamihardja, 1990).
Hilangnya habitat air mengalir (sungai) diduga merupakan penyebab
punahnya ikan arengan dan lika karena kedua spesies ikan tersebut
merupakan ikan sungai, demikian pula dengan ikan wader. Ikan sidat
adalah jenis ikan katradromus yang melakukan pemijahan di laut yang
dalam. Pembendungan Sungai Citarum di Jatiluhur, meskipun ikan sidat
yang dibagian hilir bendungan masih dapat mencapai laut tetapi anak ikan
sidat akan terhambat naik ke Waduk Ir. H. Djuanda, akibatnya populasi
ikan sidat lambat laun akan terus menurun.
Fluktuasi permukaan air Waduk Ir. H. Djuanda yang sebelum
pembendungan Waduk Cirata dan Saguling berkisar antara 20-25 m per
tahun berubah menjadi 10-15 m per tahun setelah pembendungan Waduk
Cirata dan Saguling. Pembendungan Waduk Cirata sangat berpengaruh
terhadap ekosistem Waduk Ir. H. Djuanda dimana aliran Sungai Citarum
yang masuk Waduk Ir. H. Djuanda semakin pendek. Hal ini berakibat
terhadap hilangnya

daerah pemijahan ikan bagi jenis-jenis ikan yang

memerlukan daerah pemijahan di aliran sungai atau gosong-gosong
sungai, seperti daerah pemijahan ikan patin jambal, lika, tagih dan
arengan. Jenis-jenis ikan tersebut akan mengalami kesulitan untuk
menemukan daerah pemijahannya sehingga lambat laun populasinya akan
terus menurun. Disamping itu, dalam periode 1988-1990 permukaan air
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Waduk Ir. H. Djuanda tidak pernah mencapai tingkat maksimumnya,
sehingga kondisi tersebut sedikit banyak akan berpengaruh terhadap
berkurangnya daerah litoral yang terrendam air untuk pemijahan ikan
seperti daerah pemijahan ikan tawes, lalawak, genggehek, hampal dan
gabus dan daerah yang terrendam untuk penyediaan pakan alami bagi
larva ikan hasil pemijahan. Kegagalan dalam melaksanakan pemijahan
tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan populasi dan
peremajaan (rekrutmen) pada tahun

berikutnya. Kondisi normal pola

fluktuasi tinggi muka air waduk hanya berlangsung antara tahun 19911995. Pada tahun 1996 dan 1997, tinggi muka air waduk kembali
mengalami pola yang tidak normal sebagai akibat kemarau yang panjang.
Di awal pembendungan Waduk Cirata, komunitas ikan di Waduk Ir.
H. Djuanda

mengalami readaptasi terhadap perubahan lingkungan

tersebut sehingga struktur komunitas ikan akan didominasi oleh jenis yang
mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Diantara spesies ikan
yang masih mampu beradaptasi tersebut, ikan hampal merupakan salah
satu jenis ikan yang menunjukkan readaptasi yang cepat dibandingkan
dengan jenis ikan lainnya sehingga pada tahun 1993 ikan ini terdistribusi
di seluruh perairan waduk (Purnamaningtyas, 1994). Ikan hampal yang
bersifat karnivor dan hidup di daerah pelagis merupakan faktor yang
menyebabkan jenis ikan tersebut kurang terpengaruh oleh pembendungan
Waduk Cirata.
Dalam periode ini, jenis-jenis ikan introduksi yang termasuk famili
Anabantidae yaitu gurame, tambakan, sepat siam dan sepat jawa sudah
tidak pernah tertangkap lagi. Ikan gurame adalah ikan yang hidup di
habitat tergenang, namun untuk melakukan pemijahannya memerlukan
subtrat untuk membuat sarang dan penempelan telurnya. Substrat yang
berupa pohon/tanaman yang terendam di daerah waduk sudah berkurang
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sehingga habitat pemijahannya berkurang dan sebagai akibatnya ikan
gurame tidak bisa berkembangbiak. Ikan tambakan dan sepat adalah
jenis-jenis ikan rawa yang memerlukan habitat rawa yaitu perairannya
relatif dangkal banyak tumbuhan air dan umumnya mempunyai pH air
yang relatif masam. Kedua jenis ikan ini tidak sesuai hidup di perairan
Waduk Ir. H. Djuanda yang dalam yang didominasi daerah limnetik
sehingga hanya bisa tumbuh tapi tidak bisa berkembang biak. Oleh karena
itu, populasi ke empat jenis ikan yang termasuk famili Anabantidae ini
hanya dapat tumbuh namun tidak ada peremajaan dan seiring dengan
waktu populasinya terus menurun.
Hasil tangkapan nelayan pada periode 1988-1992 berkisar antara
335-350 ton dan didominasi oleh ikan nila sebagai salah satu ikan
introduksi. Beberapa jenis ikan asli, seperti ikan tawes, lalawak, hampal,
tagih, dan kebogerang populasinya sudah mulai menurun. Pada periode ini
juga terjadi penurunan kualitas air waduk sebagai akibat kiriman kualitas
air yang buruk dari Waduk Cirata sehingga pada tahun 1996 untuk
pertama kali terjadi kematian ikan secara massal pada budidaya ikan
dalam KJA. Kandungan oksigen terlarut yang mencapai nol pada
kedalaman air >3 m ditambah dengan keluarnya gas H2S dan methan telah
memperburuk lingkungan waduk. Ikan liar (di luar keramba jaring)
terutama ikan dasar seperti betutu, tagih dan kebogerang yang tidak dapat
meloloskan diri ke daerah dengan kondisi kualitas air lebih baik akan
mengalami kematian.
Periode 1998-2007
Periode 1998-2007, merupakan periode kemantapan ekosistem
Waduk Ir. H. Djuanda dimana pola fluktuasi permukaan air waduk
kembali normal setelah mengalami pola fluktuasi yang tidak normal pada
tahun sebelumnya. Namun demikian, nampaknya pola fluktuasi air waduk
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akan kembali mengalami tidak normal menjelang tahun 2003.
Pada periode ini, jumlah ikan asli menurun secara drastis dari 18
spesies pada periode sebelumnya menjadi 9 spesies. Spesies ikan asli yang
menghilang adalah ikan tawes, genggehek, beunteur, paray, keting, patin
jambal, balidra, tilan dan julung-julung. Ke sembilan jenis ikan tersebut
pada hakekatnya merupakan ikan sungai yang memerlukan habitat
pemijahan dengan kondisi air yang relatif jernih. Pada periode ini, kondisi
perairan Waduk Ir. H. Djuanda mengalami beban masukan limbah
terutama yang berasal dari budidaya intensif dalam KJA dari Waduk
Cirata yang berat, sehingga kualitas air yang masuk Waduk Ir. H. Djuanda
sangat buruk dan berwarna hitam (Nastiti et al., 2001). Ikan keting, patin
jambal dan tilan memijah di gosong-gosong sungai yang terendam air.
Sejak Waduk Cirata terbentuk, habitat pemijahan tersebut sudah mulai
berkurang karena jarak antara pipa pengeluaran air Waduk Cirata ke hulu
sungai yang masuk Waduk Ir. H. Djuanda hanya 3 km saja (Sarnita,
2001). Habitat pemijahan yang tersisa tersebut diduga sudah tidak layak
lagi karena sudah tercemar limbah buangan dari budidaya ikan dalam KJA
yang ada di Waduk Cirata. Peremajaan dari jenis-jenis ikan tersebut
terhambat dan terbatas mengakibatkan populasinya secara berangsurangsur menurun dan menjadi langka atau punah (Sarnita, 2001). Pada
tahun 2006 jenis ikan yang sering tertangkap antara lain nila, kaca,
beunteur, mas, patin, kepiet (Thynnichthys thynnoides), bandeng (Channos
channos), sepat (Trichogaster pectoralis), oskar (Amphilophus citrinellus),
kebogerang, hampal, mariner, golsom dan tagih (Mystus nemurus) (Tjahjo
& Purnamaningtyas, 2007; Tjahjo et al., 2009). Oleh karena itu, jumlah
spesies ikan eksotik meningkat dari 5 spesies menjadi 9 spesies. Jenis ikan
eksotik

tersebut

adalah

jenis

ikan

yang

tidak

sengaja

ditebarkan/dimasukkan ke perairan tetapi karena terlepas dari Keramba
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Jaring Apung atau terbawa dengan benih ikan yang akan dipelihara,
seperti ikan golsom, oskar dan kaca. Hasil pengamatan Tjahjo et al.,
(2007) menunjukkan bahwa ditemukan jenis ikan lain (ikan oskar dan
golsom) rata-rata 1,8% (0-6,24%) masuk bersama benih ikan mas dan
rata-rata 3% (0-13,46%) masuk bersama benih ikan nila. Berdasarkan
hasil penelitian aliran energi biomassa komunitas ikan di daerah limnetik
Waduk Ir. H. Djuanda, Kartamihardja (2007) merekomendasikan bahwa
untuk mengoptimalkan pemanfaatan plankton di daerah limnetik perlu
dilakukan penebaran ikan pemakan plankton yang dapat hidup mengisi
daerah tersebut. Untuk itu, ikan patin siam dan bandeng merupakan jenis
ikan yang direkomendasikan dan dipilih untuk diintroduksikan. Penebaran
ikan bandeng di Waduk Ir. H. Djuanda menunjukan tingkat keberhasilan
yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan ikan bandeng mampu
memanfaatkan kelimpahan plankton yang tinggi, laju pertumbuhannya
sangat cepat dan mudah ditangkap kembali. Ikan bandeng yang
mempunyai kemampuan yang tinggi dalam memanfaatkan kelimpahan
plankton telah dapat mencegah terjadinya blooming fitoplankton dan
secara tidak langsung mampu memperbaiki kualitas perairan waduk
(Tjahjo et al., 2011). Penebaran ikan patin siam diharapkan dapat
menggantikan populasi ikan patin jambal yang sudah langka karena ikan
patin jambal mempunyai sifat yang berbeda dengan ikan patin siam
dimana ikan patin jambal memerlukan kandungan oksigen terlarut lebih
tinggi dengan kebiasaan makanan omnivora sedangkan ikan patin siam
lebih tahan terhadap kandungan oksigen yang rendah dengan kebiasaan
makan planktivora.
Oleh karena jenis ikan yang menghuni perairan sungai di Indonesia
umumnya adalah dari golongan jenis ikan sungai (riverine species) maka
populasi jenis ikan asli tersebut akan mulai menurun (Kartamihardja,
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2007). Di Waduk Ir. H. Djuanda, jenis ikan asli Sungai Citarum menurun
dari 23 jenis pada tahun 1967 (awal penggenangan waduk) menjadi 4 jenis
pada tahun 2007 atau setelah 40 tahun umur waduk, sedangkan jumlah
jenis

ikan

introduksi

mengalami

peningkatan

menjadi

9

jenis

(Kartamihardja, 2008). Purnomo et al, (2006) menyatakan bahwa jumlah
jenis ikan introduksi yang menghuni perairan waduk di Pulau Jawa
berkisar antara 2-17 jenis ikan dan jenis ikan introduksi yang paling
banyak terdapat di Waduk Cirata, Jawa Barat.
Pada tahun 2007, jenis ikan yang banyak ditemukan di Waduk
Cirata antara lain ikan betutu (Oxyeleotris marmorata), ikan tagih
(Hemibagrus

nemurus),

lalawak

(Barbonemus

bramoides),

nila

(Oreochromis niloticus), mas (Cyprinus carpio), gabus (Channa striatus),
kebogerang (Mystus nigriceps), oskar (Amphilophus citrinellus), bawal
(Colossoma macropomum), patin (Pangasionodon hypopthalmus), hampal
(Hampala

macrolepidota),

(Barbonymus

gonionotus),

nilem
Beunter

(Osteochilus
(Puntius

hasselti),
binotatus),

tawes
golsom

(Amphilophus citrinelus), marinir (Parachromis managuensis); kaca
(Parambasis

siamensis)

(Purnamaningtyas

&

Tjahjo,

2009;

Tjahjo&Purnamaningtyas, 2008). Ikan nila, mas, nilem, tawes, dan
lalawak termasuk ikan herbivor. Ikan bawal dan oskar termasuk ikan
omnivor, ikan kebogerang, tagih, hampal, gabus, jambal dan betutu
termasuk ikan karnivor. Peran komunitas ikan dalam memanfaatkan
makanan alami sudah lengkap sehingga pemacuan stok ikan hanya
diperlukan untuk menambah peremajaan ikan melalui restoking
(Purnamaningtyas & Tjahjo, 2009).
Karakteristik fisik perairan Waduk Saguling mempunyai banyak
keuntungan bagi ketersediaan pakan alami komunitas ikan, sirkulasi
nutrien, daerah pemijahan dan asuhan dari jenis ikan. Namun demikian,
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laju pencemaran yang tinggi baik dari industri, perkotaan maupun dari
sektor pertanian, telah menyebabkan kualitas air di perairan tersebut
kurang layak bagi pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan baik.
Akibatnya di perairan ini tidak ada kegiatan perikanan tangkap, walaupun
ada kegiatan penangkapan hanya untuk konsumsi sendiri. Jenis ikan yang
masih ditemukan di perairan Waduk Saguling, antara lain mujair dan nila
(Tjahjo et al., 2009).
Periode 2008-2013
Periode lima tahun ini merupakan kelanjutan dari periode
sebelumnya dimana struktur komunitas ikan di Waduk Ir. H. Djuanda
telah mengalami perubahan secara nyata yang ditandai dengan semakin
melimpah dan mendominasinya ikan asing invasive (Gambar 25) (Tjahjo,
2010). Hasil pengamatan selama periode 2008-2009 menunjukan bahwa
ada 25 jenis ikan yang sebagian besar termasuk jenis ikan eksotik (Tabel
11).
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Tabel 11. Jenis ikan yang ditemukan di Waduk Ir. H. Djuanda dalam
periode 2008-2009
No
Nama Lokal
Nama Ilmiah
Famili
Ket.
1 Hampal
Hampala macrolepidota
Cyprinidae
I
2 Lalawak
Barbonymus balleroides
Cyprinidae
I
3 Tawes
Barbodes gonionotus
Cyprinidae
I
4 Beunteur
Puntius binotatus
Cyprinidae
I
6 Paray
Rasbora argirotaenia
Cyprinidae
I
7 Nilem
Osteochillus vittatus
Cyprinidae
E
8 Seren
Thynnichthys thychnoides
Cyprinidae
E
9 Mas
Cyrpinus carpio
Cyprinidae
E
10 Mola
Hypophthalmichthys molitrix
Cyprinidae
E
11 Koan
Ctenopharyngodon idella
Cyprinidae
E
12 Bandeng
Chanos chanos
Cyprinidae
E
13 Gabus
Channa striata
Channidae
E
14 Kebogerang
Mystus nigriceps
Bagridae
I
15 Tagih
Hemibagrus nemurus
Bagridae
I
16 Lempuk
Ompok bimaculatus
Bagridae
I
17 Patin siam
Pangasianodon hypophthalmus
Pangasidae
E
18 Betutu
Oxyeleotris marmorata
Exyeleotridae
E
19 Nila
Oreochromis niloticus
Cichlidae
E
20 Sepat
Trichogaster pectoralis
Anabantidae
E
21 Golsom
Hemichromis elongates
Cichlidae
E
22 Oskar
Amphilopus citrinellus
Cichlidae
E
23 Kongo
Parachromis managuensis
Cichlidae
E
24 Kaca
Parambassis siamensis
Ambassidae
E
25 Sapu-sapu
Hypostomus sp
Loricariridae
E
Sumber: Kartamihardja (2008); Tjahjo & Purnamaningtyas (2009a); Tjahjo et al. (2006,
2007, 2007a dan 2009a).

Keterangan: I : indigenous species (ikan asli); E : exsotic species (ikan eksotik)

Komposisi jenis ikan hasil tangkapan berdasarkan jumlah dan
bobotnya di Waduk Ir. H. Djuanda selama periode 2006-2009 tertera pada
Gambar 24.
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(A)

(B)
Gambar 24. Komposisi jenis ikan berdasarkan jumlah (A) dan bobot
(B) di Waduk Ir. H. Djuanda (Tjahjo, 2010)
Pada awal tahun 2008, disamping semakin dominannya ikan asing
invasif, introduksi ikan pemakan plankton seperti ikan mola dan bandeng
telah dilakukan. Dalam rangka optimasi pemanfaatan plankton di daerah
limnetik, telah dilakukan penebaran ikan bandeng sebanyak 2,212 juta
ekor pada tahun 2008 dan 4,118 juta ekor pada tahun tahun 2010. Hasil
penelitian Tjahjo et al, (2011) menunjukkan bahwa penebaran ikan
bandeng di Waduk Ir. H. Djuanda menunjukan tingkat keberhasilan yang
cukup tinggi. Hal tersebut terbukti bahwa ikan ini dengan mudah dapat
ditangkap

kembali,

mempunyai

kemampuan

yang

tinggi

dalam

pemanfaatkan kelimpahan plankton dan laju pertumbuhannya sangat
cepat, sehingga penebaran ikan ini dapat mencegah terjadinya blooming
plankton dan secara tidak langsung mampu memperbaiki kualitas perairan
Waduk Ir. H. Djuanda (Tjahjo et al, 2011). Pada tahun 2003, komposisi
jenis ikan di waduk kaskade tertera pada Tabel 12. Di Waduk Cirata,
70

Ekologi dan Pengelolaan Perikanan Waduk Kaskade Sungai Citarum, Jawa Barat

jumlah jenis maupun kelimpahan relatif ikan asli masih lebih tinggi jika
dibandingkan di Waduk Ir. H. Djuanda dan Saguling. Jumlah jenis
maupun kelimpahan ikan di Waduk Saguling jauh menurun dari periode
sebelumnya. Penurunan kualitas air waduk diduga sangat berpengaruh
terhadap komunitas ikannya. Pencemaran Sungai Citarum yang masuk
Waduk Saguling semakin meningkat sehingga waduk ini terkenal sebagai
penampung limbah terbesar.
Tabel 12. Kelimpahan relatif dan kebiasaan makan ikan di Waduk
Kaskade Sungai Citarum tahun 2003
Waduk
Jenis ikan

Ir. H.
Djuanda
+

Baung, Mystus nemurus
Kebogerang, Mystus
nigriceps
Tawes, Puntius gonionotus
Lalawak, Puntius bramoides
+
Brek, Puntius orphroides
Paray, Rasbora argyrotaenia
Nilem, Ostechilus hasselti
Hampal, Hampala
+
macrolepidota
Gabus, Channa striatus
+
Patin jambal, Pangasius
djambal
Patin siam, Pangasius
+
hypopthalmus
Betutu, Oxyeleotris
+
marmorata
Nila, Oreochromis niloticus
++
Mas, Cyprinus carpio
++
Bandeng, Chanos chanos
++
Oscar, Amphilophus
++
citrinellus
Red devil, Astronotus
++
ocellatus
Sumber: Kartamihardja et al. (2003)

Cirata

Saguling

Status

Kebiasaan
Makan

++
++

-

I
I

Carnivor
Carnivor

+
++
++
+
++

+
-

I
I
I
I
I
I

Herbivor
Herbivor
Herbivor
Planktivor
Planktivor
Predator

+
+

+
-

I
I

Predator
Omnivor

+

-

E

Omnivor

++

+

E

Predator

++
++
++
+

+
+
+

E
E
E
E

Omnivor
Omnivor
Planktivor
Carnivor

+

+

E

Carnivor

Ket.: + = kelimpahan relatif rendah; ++ = kelimpahan relatif sedang; i =
indigenous species; e = exotic species

Selama periode 1968-2013, perubahan komposisi jenis ikan di
Waduk Ir. H. Djuanda tertera pada Tabel 13. Pada periode 2008-2013,
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jumlah jenis ikan introduksi semakin tinggi dan sebaliknya jumlah jenis
ikan asli semakin menurun hanya tinggal 7 jenis saja. Jenis-jenis ikan asli
yang bersifat “riverine” hanya bisa tumbuh dan berkembangbiak secara
terbatas di daerah muara Sungai Cilalawi yang masuk Waduk Ir. H.
Djuanda. Bagian Sungai Citarum yang masuk Waduk Ir. H. Djuanda
setelah

Waduk Cirata

menjadi pendek dan kualitas airnya sangat

menurun karena membawa limbah dari Waduk Cirata.
Tabel 13. Perubahan komposisi jenis ikan di Waduk Ir. H. Djuanda tahun
1968-2013
Family/Spesies
CYPRINIDAE:
Hampal, Hampala macrolepidota
Tawes, Barbodes gonionotus
Lalawak, Barbodes bramoides
Beunteur, Puntius binotatus
Genggehek, Mystacoleucus marginatus
Arengan, Labeo crysophaekadion
Kancra, Tor douronensis
Nilem, Osteochillus hasselti
Mas, Cyrpinus carpio
Paray, Rasbora argyrotaenia
Wader, Chela oxygastroides
Mola, Hypopthalmichthys molitrix
Bandeng, Chanos chanos
BAGRIDAE:
Tagih, Mystus nemurus
Kebogerang, Mystus nigriceps
Keting, Mystus micracanthus
SCHILBEIDAE:
Jambal, Pangasius djambal
Patin siam, Pangasianodon hypophthalmus
Lais, Lais hexanema
NOTOPTERIDAE:
Balidra, Notopterus chitala
CLARIDAE:
Lele, Clarias batrachus
SILURIDAE:
Lempuk, Callichrous bimaculatus
Lika, Wallago attu
CHANNIDAE:
Gabus, Channa striatus
GOBIIDAE:
Bobosok, Stigmatogobius bimaculatus
Betutu, Oxyeleotris marmorata
MASTACEMBELIDAE:
Tilan, Macrognathus aculeatus
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VI. STATUS PERIKANAN
6.1. Perikanan Tangkap
Pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan waduk kaskade Citarum
dilakukan sejak waduk tersebut selesai dibangun, yaitu sejak tahun 1967
di Waduk Ir. H. Djuanda; sejak tahun 1985 di Waduk Saguling dan sejak
1987 di Waduk Cirata. Pada umumnya, upaya pengelolaan perikanan di
waduk yang luas dan serbaguna seperti Waduk Ir. H. Djuanda dilakukan
melalui upaya-upaya penebaran ikan, pengelolaan lingkungan dan habitat
perairan, pengaturan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, penataan
ruang (zonasi) dan gabungan dari opsi-opsi pengelolaan tersebut.
Karakteristik perikanan tangkap di waduk kaskade berbeda antara
satu waduk dengan waduk lainnya. Kegiatan perikanan tangkap umumnya
hanya dilakukan di Waduk Ir. H. Djuanda dan Cirata, sedangkan di
Waduk Saguling sangat sedikit sekali nelayan yang melakukan
penangkapan ikan.
Jenis ikan yang tertangkap di Waduk Ir. H. Djuanda didominasi oleh
ikan nila (79-96%), ikan mas, patin siam dan gabus, sedangkan di Waduk
Cirata didominasi oleh ikan nila (52-72%), ikan mas (18-36%) dan sisanya
adalah ikan patin dan betutu. Populasi ikan oskar, kongo dan golsom di
Waduk Ir. H. Djuanda merupakan jenis ikan bukan target yang tidak
disukai nelayan dan termasuk jenis ikan yang tidak ekonomis dengan
komposisi hasil tangkapan sekitar 2-4%.
Hasil tangkapan ikan di Waduk Ir. H. Djuanda bervariasi antara
74.674-148.024 kg/bulan dengan rata-rata 118.875 kg/bulan atau total
tangkapan ikan sebesar 1.359,439 ton/tahun. Di Waduk Cirata hasil
tangkapan ikan berfluktuasi antara 25.131-36.805 kg/bulan dengan ratarata 29.637 kg/bulan atau 344,969 ton/tahun. Hasil tangkapan per upaya
tangkap di Waduk Ir. H. Djuanda berkisar antara 4,2-8,2 kg/nelayan/hari
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dengan rata-rata 6,2 kg/nelayan/hari dan di Waduk Cirata berkisar antara
2,9-8,5 kg/nelayan/hari dengan rata-rata 5,0 kg/nelayan/hari. Rata-rata
hasil tangkapan per upaya (kg ikan/nelayan/hari) di

Waduk Ir.

H.

Djuanda lebih tinggi dari rata-rata hasil tangkapan ikan di Waduk
Cirata meskipun jumlah nelayanyang menangkap ikan di Waduk Ir. H.
Djuanda (871 orang)jauh lebih tinggi dari jumlah nelayan di Waduk
Cirata (202 orang). Hal ini mengindikasikan bahwa penangkapan ikan di
Waduk Ir. H. Djuanda lebih intensif dibandingkan dengan di Waduk
Cirata.
Alat tangkap ikan yang digunakan nelayan di Waduk Ir. H. Djuanda
dan Cirata hampir sama yaitu jaring insang, jala, anco dan pancing. Di
Waduk Cirata terdapat pula alat tangkap bagan terapung untuk menangkap
ikan teri (Rasbora sp) dan ikan kaca (Parambassis siamensis), namun
sekarang sudah tidak digunakan lagi. Nelayan umumnya menggunakan
alat tangkap jaring insang dan jala dengan perahu kayu yang dilengkapi
motor tempel ataupun tanpa motor tempel dan rakit bambu.
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Tabel 14. Jenis-jenis ikan yang tertangkap di Waduk Ir. H. Djuanda dan
Cirata tahun 2005
No

Nama
lokal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nila
Mas
Tawes
Lalawak
Genggehek
Hampal
Nilem
Paray
Tagih
Kebogerang
Jambal

12
13
14
15
16
17
18
19

Nama ilmiah

Oreochromis niloticus
Cyprinus carpio
Barbodes gonionotus
Barbodes bramoides
Mystacoleucus marginatus
Hampala macrolepidota
Osteochillus hasselti
Rasbora argyrotaenia
Mystus nemurus
Mystus nigriceps
Pangasius djambal
Pangasionodon
Sius
hypopthalmus
Bandeng
Chanos chanos
Gabus
Channa striata
Betutu
Oxyeleotris marmorata
Oskar, redevil Amphilophus citrinellus
Goldsom
Astronotus ocellatus
Kongo
Tilapia butikoferi
Sepat
Trichogaster trichopterus

Famili

Kelimpahan relatif
Djuanda
Cirata

Ket.

Cichlidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Bagridae
Bagridae
Pangasidae

+++
+
+
+
+
+
-

+++
++
++
++
+
++
+
++
++
++
++

E
E
I
I
I
I
E
I
I
I
I

Pangasidae

++

++

E

Mugillidae
Channidae
Oxyeleotridae
Cichlidae
Cichlidae
Cichlidae
Anabantidae

++
++
+
++
+
++
+

++
+
++
++
++
++
+

E
I
E
E
E
E
E

Keterangan: +++ = tinggi; ++ = sedang; + = jarang; - = tidak ada; I = asli; E =
introduksi

Penebaran ikan di Waduk Ir. H. Djuanda untuk pertama kali
dilakukan pada saat waduk resmi dioperasikan tahun 1965 (Sarnita, 1976).
Sampai dengan tahun 2005 telah ditebarkan sebanyak 13 jenis ikan yang
umumnya merupakan jenis ikan budidaya (Sarnita, 1976; 1999;
Kartamihardja dan Hardjamulia, 1983; Kartamihardja dan Umar, 2005).
Penebaran ikan tersebut pada umumnya dilakukan tanpa banyak
mempertimbangkan keadaan lingkungan perairan dan komunitas ikan
aslinya. Pada waktu diresmikan, Waduk Ir. H. Djuanda ditebari dengan
jenis ikan budidaya yang di antaranya tidak cocok dengan lingkungan
perairannya, seperti ikan sepat siam (Trichogaster pectoralis), sepat rawa
(Trichogaster trichopterus), gurame (Osphronemus gouramy) dan
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tambakang (Helostoma temminckii). Selain penebaran ikan yang resmi
dilakukan oleh pengelola waduk, sering juga terjadi penebaran yang tidak
sengaja dilakukan, misalnya ikan yang lolos dari budidaya ikan dalam
KJA dan atau terbawa dalam benih yang dipelihara. Contohnya, ikan
bandeng (Chanos chanos) yang lolos dari KJA dan ikan oskar, kongo,
golsom dan ikan kaca yang disinyalir merupakan jenis ikan yang terbawa
dalam benih ikan yang dipelihara (Kartamihardja & Umar, 2005).
Berdasarkan karakteristik habitat Waduk Ir. H. Djuanda dengan zona
pelagis yang luas dan ketersediaan makanan alami berupa plankton yang
melimpah maka pada tahun 2008-2012 telah ditebarkan ikan bandeng.
Pada tahun 2008, telah ditebarkan ikan bandeng sebanyak 2.116.000 ekor
dan tahun 2012 ditebarkan ikan bandeng sebanyak 4.112.000 ekor. Ikan
bandeng ternyata tumbuh dengan pesat, dari ukuran 1-3 gram per ekor
menjadi 250-450 gram per ekor dalam waktu 4 bulan setelah penebaran.
Hasil tangkapan ikan selama periode 1993-2003 berkisar antara 85473 ton, dan meningkat berturut-turut menjadi 450 ton dan 473 ton dimana
sekitar 75-90% ikan nila (Gambar 25). Selama periode tahun 2008-2012
hasil tangkapan ikan menunjukkan peningkatan mencapai 495 ton setelah
dilakukan penebaran ikan bandeng dengan jumlah total hasil tangkapan
ikan bandeng sebesar 20.862 kg (Kartamihardja et al., 2011).
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Produksi ikan di Waduk Ir. H. Djuanda selama periode
1972-1992 dan Tahun 2002-2003 (Sumber: Sarnita, 1999;
Kartamihardja et al., 2002; Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Purwakarta, 2004

6.2. Perikanan Budidaya
Pengembangan budidaya ikan dalam KJA di suatu perairan waduk
akan berpengaruh terhadap ekosistem perairannya, baik yang disebabkan
oleh struktur fisik KJA maupun metoda budidaya yang dapat memberikan
umpan balik negatif terhadap usaha budidaya itu sendiri. Struktur fisik
KJA akan berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan, arus air dan estetika,
sedangkan metoda budidaya KJA akan berpengaruh terhadap kualitas air,
predator, parasit dan populasi ikan asli. Oleh karena itu pengembangan
budidaya KJA hendaklah memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu:
(a) aspek tekno-biologis, (b) aspek lingkungan (c) aspek sosial ekonomi,
dan (d) aspek legal dan kelembagaan. Dengan memperhatikan aspekaspek tersebut maka diharapkan keberlanjutan usaha budidaya KJA dan
kelestarian perairan dapat terjamin.
Budidaya ikan di waduk umumnya ditujukan untuk meningkatkan
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total produksi ikan di perairan tersebut. Pertumbuhan dan kelangsungan
hidup ikan dipengaruhi oleh padat tebar, kerapatan keramba per unit
volume, spesies yang dibudidayakan, dan kualitas pakan. Di Waduk Ir. H.
Djuanda pelaksanaan budidaya ikan dalam keramba jaring apung telah
diatur dengan cara membatasi jumlah total unit keramba, daerah budidaya
dan jarak antar unit budidaya. Pembatasan jumlah unit keramba yang
setara dengan jumlah biomassa ikan yang dipelihara sesuai dengan daya
dukung perairan, yakni maksimum 2.500 unit. Jenis ikan yang dipelihara
adalah terutama ikan mas dan nila, meskipun terdapat jenis ikan budidaya
lain seperti bandeng, gurame dan patin siam. Budidaya ikan dilakukan
secara intensif dengan pemberian pakan buatan. Hal ini berbeda dengan
yang

dilakukan

di

China,

dimana

budidaya

ikan

silver

carp

(Hypophthalmichthys molitrix) dan bighead carp (H. nobilis) ukuran jari
dilakukan dalam keramba dengan hanya memanfaatkan pakan alami yang
tersedia terutama plankton, tanpa pemberian pakan tambahan (Lu, 1986).
Pelaksanaan budidaya ikan dalam KJA di Waduk Ir. H. Djuanda tersebut
telah berdampak terhadap peningkatan total produksi ikan, dimana pada
tahun 2002 kontribusi produksi ikan dari budidaya keramba tercatat
sebesar 2.100 ton sedangkan dari perikanan tangkap hanya 475 ton atau
lima kali lipat produksi perikanan tangkap.
Masalah lingkungan yang harus mendapatkan perhatian adalah
kualitas air, yang dikaitkan dengan daya dukung dan tata ruang perairan.
Penerapan budidaya ikan KJA di suatu perairan waduk dapat menurunkan
kualitas perairannya karena pakan yang terbuang (lolos dari jaring),
kotoran dan hasil eksresi ikan. Bahan-bahan buangan tersebut akan
mengendap di dasar perairan dan mengalami dekomposisi atau penguraian
serta pembusukan sehingga meningkatkan kandungan nitrogen (N) dan
fosfor (P) perairan serta gas-gas beracun seperti ammonia dan sulfida.
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Untuk proses dekomposisi tersebut memerlukan oksigen sehingga
kandungan oksigen terlarut di perairan akan menurun.
Budidaya

ikan

dalam

KJA

juga

dapat

mempengaruhi

keanekaragaman hayati organisme akuatik, khususnya ikan. Fakta
memperlihatkan bahwa di beberapa perairan waduk yang dimanfaatkan
untuk pengembangan budidaya ikan dalam KJA banyak ditemukan ikan
asing invasif, seperti ikan golsom, oskar, sebra, dan kongo. Jenis-jenis
ikan tersebut tidak ekonomis dan merupakan kompetitor dari jenis ikan
ekonomis dan atau ikan asli yang hidup di perairan waduk.
Permasalahan yang berkaitan dengan budidaya ikan dalam keramba
jaring apung meliputi organisme penempel pada jaring, lolosnya ikan
sebagai predator atau sumber penyakit, penurunan kualitas air, pencurian,
kerusakan keramba akibat angin atau gelombang, pengotoran perairan
oleh material keramba yang sudah tidak digunakan serta konflik diantara
pemanfaat perairan (Beveridge and Stewart, 1998).
Pada tahun 1985-1988, Waduk Saguling dan Cirata selesai dibangun
dan harus memukimkan lebih dari 40.000 keluarga yang lahannya
tergenang air. Sebagai bagian dari program pemukiman tersebut sebanyak
3.000 keluarga (1.500 keluarga untuk masing-masing waduk) disalurkan
dalam budidaya ikan dalam KJA. Lebih dari empat tahun kegiatan
penelitian, demontrasi, penyuluhan dan

pelatihan dilakukan. Sampai

dengan tahun 1992, budidaya ikan dalam keramba dan fasilitas
pendukungnya di sekitar dan di Waduk

Saguling dan Cirata telah

mempekerjakan tidak kurang dari 7.527 orang. Pada akhir tahun 1996,
total produksi ikan budidaya mencapai 25.000 ton (sekitar 95% ikan mas
dan 5% ikan nila.) dengan total pendapatan senilai US$24 juta, lebih dari
dua kali lipat dari estimasi pendapatan tahunan dari 5.783 ha sawah yang
hilang terendam air waduk (Costa-Pierce, 1998). Namun petunjuk
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pembatasan terhadap jumlah keramba (10.600 di Waduk Cirata dan 5.800
di Waduk Saguling) untuk melindungi lingkungan tidak dilakukan dan
akibatnya budidaya dalam KJA telah berdampak terhadap degradasi
lingkungan. KJA cenderung dibangun tanpa terkendali di daerah dimana
akses pemasaran mudah tanpa mengindahkan kesesuaiannya dengan
lingkungan yang akhirnya menurunkan lingkungan akuatik. Sebagai
akibat kepadatan keramba yang terlalu tinggi dan terjadinya umbalan
(pembalikan massa air), sering terjadi kematian ikan massal di bagian hulu
Waduk Saguling dan produksi budidaya menurun tajam. Dilihat dari segi
produksi ikan, pengembangan budidaya dalam keramba tersebut dinilai
berhasil namun dari segi lingkungan, budidaya KJA tidak lestari.
Dampak eutrofikasi (penyuburan perairan) sebagai akibat dari
limbah budidaya KJA yang melebihi daya dukung perairan di waduk
kaskade Sungai Citarum adalah sebagai berikut:
a) Perairan dalam kondisi anoxia yang menyebabkan kematian ikan dan
menghasilkan gas beracun, seperti NH3 dan H2S.
b) Blooming algae dan gulma air. Blooming algae dan pertumbuhan
gulma air diakibatkan karena kandungan bahan organik yang tinggi
dan jenis yang sering ditemukan adalah jenis Microcystis sp.
(Cyanophyceae) dan eceng gondok (Eichornia crassipes).
c) Penurunan produktivitas ikan budidaya KJA akibat penurunan
kandungan oksigen terlarut di badan air dan dasar perairan yang dapat
menyebabkan kematian massal ikan budidaya.
d) Rusaknya daerah wisata dan nilai estetika perairan akibat peningkatan
bahan organik.
e) Penurunan jumlah dan jenis organisme (biodiversity) akuatik terutama
ikan asli.
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VII. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN LINGKUNGAN
7.1. Pengelolaan Perikanan Tangkap
Pengelolaan perikanan tangkap meliputi 3 prinsip utama, yaitu (1)
konservasi keanekaragaman hayati sumberdaya akuatik; (2) keberlanjutan
perikanan; dan (3) distribusi pemerataan “keuntungan/manfaat” dari
perikanan dan ekosistem akuatik. Dalam Code of Conduct for Responsible
Fisheries (CCRF) tentang ”Inland Fisheries” pada pasal 6, prinsip ini
diuraikan menjadi 15 asas umum pengelolaan. Pengelolaan perikanan
tangkap di perairan waduk serbaguna/multi-pemanfaatan seperti waduk
kaskade di Sungai Citarum, disamping harus selaras dengan UU RI
Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan UU RI No 45
Tahun 2009 tentang Perikanan juga harus dilakukan dalam konteks
pengelolaan sumberdaya air. Undang-undang Republik Indonesia Nomor
7 tahun 1974 tentang Pengairan, pada pasal 2 dinyatakan bahwa sumber
daya

air

dikelola

berdasarkan

asas

kelestarian,

keseimbangan,

kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian,
serta transparansi dan akuntabilitas. Pasal 3 menyebutkan bahwa sumber
daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan
hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang
berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya pada
pasal 4 juga dinyatakan bahwa sumber daya air mempunyai fungsi sosial,
lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan
secara selaras. Nampaknya rambu-rambu dalam pengelolaan perikanan
tangkap di perairan waduk ini masih terbatas pada rangkaian kata-kata
dalam perundangan saja, belum tercermin dalam praktek penerapannya
sehingga sumber daya ikan yang tersedia sering mendapat dampak yang
merugikan dalam kerangka pemanfaatan perairan yang multiguna tersebut.
Pengelolaan perikanan tangkap di waduk pada umumnya dilakukan
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pada awal penggenangan waduk. Di Waduk Ir. H. Djuanda telah
dilakukan sejak waduk dibangun tahun 1979. Tindakan pengelolaan yang
dilakukan meliputi introduksi dan penebaran ikan, penetapan daerah
suaka, pengaturan ukuran mata jaring gillnet dan pelarangan penangkapan
pada waktu pemijahan ikan. Namun setelah Waduk Cirata dan Saguling
selesai dibangun tindakan pelarangan penangkapan ikan sudah tidak
ditaati. Pada tahun 2012, jumlah nelayan yang beroperasi di Waduk Ir. H.
Djuanda mencapai 1200 orang yang terbagi dalam 6 kelompok dan satu
kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Pengelolaan perikanan
tangkap di Waduk Ir. H. Djuanda menunjukkan peningkatan yang lebih
baik setelah ditebarkan ikan bandeng dengan pembinaan lewat proyek
ACIAR bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam
pengelolaan perikanan tangkap tersebut mulai diperkenalkan dengan
pengelolaan perikanan tangkap secara bersama (fisheries co-management).
Inisiasi penebaran ikan bandeng yang dilakukan pada tahun 2008-2012
dinilai cukup berhasil dalam peningkatan pendapatan nelayan dan
peningkatan kemampuan nelayan dalam kapasitasnya menyediakan benih
bandeng secara mandiri dengan cara menyisihkan sebagian hasil
tangkapan ikan bandeng. Di Waduk Cirata dan Saguling tindakan
pengelolaan perikanan tangkap terbatas pada upaya penebaran dan
introduksi ikan.
Tujuan pengelolaan perikanan tangkap di perairan waduk adalah
untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi dalam keadaan yang
mantap, yaitu mendekati tingkat potensi produksi ikannya dan
melestarikan lingkungan sumber daya ikan. Potensi produksi ikan antara
satu perairan waduk dengan waduk lainnya dapat berbeda tergantung
kepada tingkat kesuburan perairan karena produksi ikan tangkapan
tergantung kepada peremajaan alaminya. Potensi produksi ikan di Waduk
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Ir. H. Djuanda lebih tinggi dibandingkan dengan di Waduk Cirata dan
Saguling dengan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Waduk Ir. H.
Djuanda lebih intensif dibandingkan dengan Waduk Cirata dan Saguling.
Untuk meningkatkan produksi dan melestarikan sumberdaya ikan,
beberapa opsi pengelolaan perikanan tangkap yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut:
1) Pemacuan stok ikan (Penebaran dan Introduksi Ikan)

Komponen yang harus dipertimbangkan dalam penebaran atau
introduksi ikan adalah: (1) ketersediaan benih ikan dalam ukuran,
kuantitas dan kualitasnya; (2) pemilihan jenis ikan yang sesuai dengan
daya dukung perairan; (3) sistem pemanenan yang terencana; (4)
kelembagaan pengelola (kelompok masyarakat nelayan). Jenis ikan
yang sesuai untuk ditebarkan di Waduk Ir. H. Djuanda dan Cirata
adalah jenis ikan pemakan plankton dan jenis ikan tersebut dapat
mengisi daerah limnetik waduk. Pertimbangan ini dilakukan
mengingat makanan alami yang melimpah adalah fitoplankton dan ke
dua waduk mempunyai daerah limnetik yang luas dimana selama ini
jarang dihuni oleh ikan. Penebaran jenis ikan pemakan plankton
seperti sepat siam, nilem dan tambakan yang dilakukan selama ini
mungkin tidak sesuai dengan habitat yang tersedia mengingat jenis
ikan tersebut hanya mengisi daerah littoral atau pinggiran waduk.
Ukuran benih yang ditebarkan juga perlu dipertimbangkan agar
kelangsungan hidupnya tinggi, misalnya ukuran panjang ikan yang
ditebarkan lebih besar dari 10 cm sehingga tidak dimangsa ikan
predator. Introduksi ikan yaitu memasukkan jenis baru ke dalam suatu
sistem akuatik harus dilakukan secara hati-hati karena sering
menimbulkan konsekuensi yang serius terhadap sumber daya ikan asli.
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Untuk itu analisis resiko hendaknya dipelajari sebelum introduksi
dilakukan yang meliputi aspek sebagai berikut:
(a) Kebiasaan makan dan organisme makanan,
(b) Sifat reproduksi (bilamana, dimana dan bagaimana),
(c) Kompetisi dengan jenis lain,
(d) Pemangsaan oleh atau terhadap jenis lain,
(e) Waktu dan jalur migrasi (bila ada),
(f) Aspek penyakit.
Penebaran ikan hendaknya tidak memberikan pengaruh negatif
dari aspek ekonomi, estetika dan keadaan lingkungan. Ikan yang
ditebarkan hendaknya mempunyai sifat cepat tumbuh, dapat
berkembang biak, memanfaatkan makanan yang tersedia, dan dapat
diterima oleh masyarakat. Penebaran mempunyai maksud sebagai
berikut:
(a) Memanfaatkan relung ekologi yang tidak dimanfaatkan oleh
ikan asli.
(b) Meningkatkan hasil penangkapan jenis ikan yang lebih digemari
oleh masyarakat.
(c) Membuat keseimbangan populasi ikan yang ditebarkan dengan
jenis pemangsa atau mengganti kelompok jenis ikan yang gagal
berkembang.
(d) Untuk mengendalikan gulma air.
(e) Meningkatkan lapangan kerja melalui pengembangan perikanan
tangkap.
Kajian tentang kelayakan jenis ikan yang akan ditebarkan dan
atau diintroduksikan dilakukan oleh pemerintah dan atau Lembaga
Swadaya Masyarakat.
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kelompok pengelolaan dapat berkonsultasi dengan pelaku kajian
tersebut.
2) Sistem Pemanenan Ikan

Sistem pemanenan ikan harus dilakukan terrencana disesuaikan
dengan target ukuran ikan yang ditangkap dan alat tangkap yang
digunakan. Teknologi yang digunakan pada kegiatan penangkapan
ikan perlu mempertimbangkan dan menerapkan prinsip-prinsip
teknologi tepat guna yang ekonomis, yaitu teknologi yang sederhana,
mudah diterapkan, rancang bangunnya tidak memerlukan pengetahuan
yang tinggi, produktifitasnya tinggi tetapi tidak merusak sumber daya
perikanan. Jumlah, jenis, dan tipe alat tangkap yang digunakan harus
disesuaikan dengan potensi sumber daya ikan dan daya pulih stok.
Alat dan cara penangkapan ikan yang dapat mengancam dan merusak
kelestarian sumber daya air dan ikan, seperti alat tangkap ikan yang
menggunakan arus listrik, bahan peledak atau racun (bahan-bahan
yang bersifat toksik) harus dilarang karena akan memusnahkan stok
ikan dari mulai larva hingga dewasa, serta biota lainnya. Pembatasan
ukuran mata jaring minimal yang diberlakukan harus dikecualikan
bagi jenis-jenis ikan tertentu yang pertumbuhan maksimalnya
memungkinkan hanya dapat

tertangkap pada ukuran mata jaring

dibawah minimal yang telah ditetapkan. Misalnya dalam penangkapan
jenis ikan yang tergolong kecil dan jumlahnya melimpah, seperti ikan
paray, Rasbora sp, dan teri, Chela oxygastroides yang ditangkap di
Waduk Cirata dan Saguling. Hasil tangkapan jaring insang ditentukan
oleh ukuran mata jaring, dan selektifitas alat terhadap kisaran ukuran
ikan yang ada pada waktu itu. Selektifitas jaring insang ditentukan
oleh morfologi badan ikan dan besarnya sudut bukan tiap mata jaring.
Besarnya sudut bukan mata jaring ditentukan oleh “hang-in ratio” nya,
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yang merupakan perbandingan antara besarnya penyusutan panjang
jaring setelah dikontruksikan (sama dengan panjang tali ris atau tali
pelampung) terhadap panjang jaring mula-mula dalam keadaan paling
renggang. “Hang-in ratio” yang paling efisien untuk penangkapan ikan
adalah antara 50 – 60 %. Disamping itu, hasil tangkapan jaring insang
ditentukan oleh bahan benang dan warna yang dipakai. Jaring yang
terbuat dari bahan benang nylon monopilamen dan berwarna
transparan memberikan hasil tangkapan yang lebih tinggi (73,8%)
dibanding jaring yang terbuat dari bahan benang nylon multipilamen
berwarna putih (26,2%). Pada kegiatan penangkapan ikan yang
memakai rawai harus pula dilakukan pembatasan ukuran mata pancing
terkecil yang boleh dioperasikan. Bila dalam pengelolaan perikanan
ada maksud untuk mengurangi atau menekan populasi ikan pemangsa,
maka upaya penangkapan rawei perlu diperbesar. Ikan atau anak ikan
yang dipakai sebagai umpan dalam perikanan rawai harus dipilih dari
jenis yang kurang mempunyai arti ekonomis penting dan jumlahnya
relatif banyak, misalnya ikan kaca, kongo, orkar, red devil atau
golsom. Ukuran mata pancing yang produktif adalah mata pancing
nomor 4, 5, dan 6. Pancing rawai digunakan untuk menangkap ikan
predator seperti ikan tagih, gabus dan betutu. Untuk maksud menekan
atau mengurangi populasi ikan yang tidak diinginkan, seperti ikan
kaca, red devil, kongo dan oskar perlu dilakukan penangkapan selektif.
3) Pengembangan suaka produksi ikan

Tempat-tempat larangan penangkapan ikan, yang berupa suaka
produksi ikan seperti yang terdapat di daerah Ciparos Waduk Ir. H.
Djuanda (yang sekarang tidak berfungsi lagi) perlu dikembangkan pula
di Waduk Cirata. Daerah muara sungai Citarum di daerah
Rajamandala, Waduk Cirata perlu dikembangkan untuk keperluan
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tersebut. Daerah tersebut dipilih karena beberapa jenis ikan asli,
seperti ikan jambal, tagih, kebogerang, hampal, lalawak melakukan
pemijahan di daerah tersebut. Suaka produksi ikan akan berfungsi
sebagai habitat pemijahan dan pembesaran ikan untuk meningkatkan
peremajaan ikan. Penetapan suaka produksi ikan sebagai daerah
pemijahan dan daerah asuhan bagi kebanyakan jenis ikan harus
ditinjau ketepatannya secara berkala, sebab perubahan mungkin saja
dapat terjadi akibat perubahan ekologis waduk.
Langkah-langkah strategis dalam pengelolaan perikanan tangkap
yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
(a) Penebaran ikan harus dilakukan di ke tiga waduk karena rekrutmen
ikan asli secara alami terbatas sehingga stok ikan tidak meningkat
akibatnya hasil tangkapan juga rendah masih jauh di bawah potensi
produksi alaminya;
(b) Penebaran ikan harus mempertimbangkan: ketersediaan benih ikan
dalam ukuran, kuantitas dan kualitasnya; pemilihan jenis ikan
pemakan plankton atau tumbuhan sesuai dengan potensi produksi;
sistem pemanenan yang terrencana; dan tersedianya kelembagaan
pengelola dan pengawas. Penebaran ikan bandeng perlu terus
dilanjutkan karena terbukti dapat meningkatkan produksi ikan dan
sekaligus memperbaiki lingkungan perairan;
(c) Ikan yang ditebar tidak berdampak negatif terhadap aspek ekonomi,
estetika dan lingkungan serta dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
(d) Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelompok pengelola
perikanan

(kelompok

nelayan,

kelompok

masyarakat

pengawas/POKMASWAS, kelompok pemasaran, pengolah dsb).
(e) Pengembangan monitoring dan evaluasi berdasarkan indikatornya
sehingga tercapai pengelolaan bersama secara adaptif (Adaptive
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Fisheries co-management) dan berbasis ekosistem (Ecosystem
Approach To Fisheries Management/EAFM).

7.2. Pengelolaan Perikanan Budidaya
Di Waduk Ir. H. Djuanda, tindakan pengelolaan perikanan budidaya
dalam KJA dimulai dengan menerapkan pembatasan jumlah unit keramba
sebanyak 3.700 unit sesuai dengan daya dukungnya (Kartamihardja, 1995;
1998) dan zonasinya (Purnomo et al., 1993) yang kemudian diadopsi
menjadi peraturan formal yang ditetapkan dengan SK Bupati Purwakarta
Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan waduk untuk kegiatan
perikanan yang kemudian dikukuhkan menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Usaha
Perikanan. Namun dalam perkembangannya, peraturan tersebut sudah
tidak diindahkan lagi sehingga daya dukungnya sudah terlampaui dan
pada tahun 2005 terdapat 7.250 unit KJA (ACIAR, 2005) dan pada tahun
2012 telah mencapai 21.700 unit KJA. Peningkatan jumlah unit KJA yang
paling tinggi terjadi di Waduk Cirata, dimana pada tahun 2012 telah
mencapai 41.700 unit sedangkan di Waduk Saguling karena kondisi
kualitas airnya sangat buruk, jumlah unit KJA hanya mencapai 6.800 unit.
Jumlah unit KJA yang bertambah terus tersebut tidak terlepas dari peran
institusi (otoritas) yang lemah dalam pemberian ijin dan pengawasan serta
penegakan hukumnya. Dalam hal ini disinyalir bahwa pengembangan
budidaya KJA hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah
dan atau otoritas waduk.
Pada umumnya budidaya ikan dalam KJA dapat diterapkan sebagai
usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan hanya jika terjalin
partisipasi pembudidaya dalam pengelolaan dan adanya pengawasan dan
pengendalian dalam pengaturan jumlah biomassa ikan atau unit KJA yang
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diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku (Beveridge and Stewart, 1998).
Upaya pencegahan terhadap kematian ikan secara massal dalam
budidaya keramba di Waduk Ir. H. Djuanda telah dilakukan dengan sistem
peringatan dini dimana Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi
Sumberdaya Ikan (BP2KSI, Badan Penelitian dan Pengembangan KP)
bekerjasama dengan otoritas waduk dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Purwakarta memberikan informasi awal jika kondisi perairan sudah
mencapai titik ekstrim yang membahayakan kehidupan ikan. Pada
hakekatnya kematian ikan massal yang terjadi di Waduk Ir. H. Djuanda
(tahun 1996) sebagai akibat masuknya masa air yang mempunyai kualitas
rendah dari Waduk Cirata dan pada waktu bersamaan terjadi pembalikan
massa air. Oleh karena itu, kematian ikan secara massal dalam budidaya
KJA di Waduk Ir. H. Djuanda berpeluang terjadi setiap tahun sebagai
akibat kiriman masa air yang berkualitas rendah dari Waduk Cirata.
Kondisi seperti ini sulit dikendalikan selama kegiatan budidaya dalam
KJA di Waduk Cirata tidak dapat dikendalikan sesuai dengan daya dukung
waduk tersebut. Pengelolaan perikanan yang dilakukan di ke dua waduk
tersebut difokuskan pada pengaturan budidaya dalam KJA sesuai dengan
pelaksanaan program pemukiman kembali penduduk yang terkena proyek.
Dalam perkembangannya, jumlah unit KJA bertambah terus, tidak
terkendali sehingga melebihi daya dukung perairannya.
Peningkatan jumlah unit KJA juga berkorelasi positif dengan
meningkatnya tingkat kesuburan perairan akibat meningkatnya beban
cemaran N dan P yang dihasilkan dari kegiatan budidaya. Di Waduk Ir. H.
Djuanda, total beban masukkan fosfor yang berasal dari budidaya ikan di
KJA meningkat dari 202,81 tonP pada tahun 1995 (Kartamihardja, 1995),
253,25 tonP pada tahun 1998 (Krismono et al., 2001), 338,94 tonP pada
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tahun 2005 (Abery et al, 2005) menjadi 468,76 tonP pada tahun 2012
(Warsa et al., 2012).
Pengelolaan perikanan budidaya ikan KJA harus dilakukan secara
terpadu dengan pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach for
Aquacuture/EAA)
pembangunan

yang

perikanan

berbasis

kemitraan

berkelanjutan.

sehingga

tercapai

Langkah-langkah

strategis

pengelolaan perikanan budidaya yang harus dilakukan adalah sebagai
berikut:
(a) Rasionalisasi jumlah unit KJA yang boleh beroperasi, di Waduk Ir. H.

Djuanda dari 27.800 unit KJA menjadi 2.364 unit, di Waduk Cirata
dari 49.985unit menjadi 7.037 unit dan di Waduk Saguling dari 6.980
unit KJA harus diturunkan menjadi 3.625 unit dan kemudian harus
diikuti dengan penataan kembali zonasinya sehingga tidak melebihi
daya dukung perairan;
(b) Kepemilikan KJA untuk setiap kepala keluarga harus didistribusikan

secara adil dan rasional sesuai dengan skala ekonomis sehingga tidak
ada lagi perbedaan yang mencolok antara satu pemilik dengan pemilik
lainnya;
(c) Pengaturan biomassa ikan yang dipelihara secara adil di antara

pembudidaya sehingga total biomassa ikan yang dipelihara tidak
melebihi daya dukung.
(d) Pengembangan regulasi dan diikuti dengan penegakkan hukum

melalui pengembangan kemitraan antara pembudidaya KJA dengan
Otoritas waduk dan Pemerintah Daerah.
(e) Pengembangan system peringatan dini bagi pembudidaya melalui

Dinas Perikanan dan Otoritas Waduk setelah mendapat rekomendasi
dari Lembaga Penelitian (BP2KSI)

90

Ekologi dan Pengelolaan Perikanan Waduk Kaskade Sungai Citarum, Jawa Barat

(f) Pengembangan prinsip budidaya KJA ramah lingkungan dengan

pendekatan ekosistem (ecosystem approach for aquaculture/EAA).
7.3. Rehabilitasi Lingkungan Perairan
Sistem kaskade yang terdiri dari 3waduk ini ternyata memberikan
pengaruh yang besar terhadap waduk yang paling bawah (hilir) termasuk
terhadap sumberdaya ikan dan budidaya ikan dalam KJA.Waduk yang
berada dihilir (Waduk Ir. H. Djuanda) mendapatkan beban pencemaran
bahan organik paling besar karena menampung dari dua waduk
sebelumnya ditambah pencemaran yang berasal dari waduk itu sendiri.
Pencemaran bahan organik ini mempunyai konsentrasi nutrien yang besar.
Sumber pencemaran yang masuk ke waduk dapat berasal dari luar
(allochthonous) sepeti erosi daerah pertanian yang berada

di sekitar

waduk, limbah industri dan limbah domestik yang masuk melalui aliran
sungai dan akhirnya masuk ke waduk. Sungai Citarum hampir tiap hari
mendapat masukan limbah lebih dari 260 ton baik limbah domestik
maupun

industri.

Akibatnya

Waduk

Saguling

berfungsi

sebagai

penampung limbah Sungai Citarum. Bagi Waduk Cirata yang menampung
limbah dari Waduk Saguling yang airnya mengandung logam berat pada
sedimen telah berdampak terhadap keberadaan logam berat pada tubuh
ikan nila dan mas (Soewondo dan Oginawati, 2004). Sumber pencemaran
yang berasal dari waduk seperti limbah kegiatan KJA yang meliputi sisa
pakan yang tidak tercerna, hasil ekskresi ikan, serta limbah penunggu
KJA. Jumlah pakan pada sistem KJA yang diberikan per hari mencapai
3,3% bobot ikan dan dari jumlah pakan yang diberikan tersebut
diperkirakan ada bagian yang tidak dikonsumsi mencapai 20–25% dan
sekitar 25–30% dari pakan yang dikonsumsi tersebut akan diekskresikan
ke lingkungan (Azwar et al., 2004). Berdasarkan data tersebut ternyata
kegiatan KJA memberikan kontribusi terhadap pencemaran perairan.
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Sisa pakan yang tidak tercerna dapat mengendap di dasar perairan
seperti di Waduk Ir. H. Djuanda dan Cirata. Di Waduk Cirata, limbah
pakan yang berada di dasar akibat kegiatan perikanan budidaya sebanyak
279.121 ton menempati 6200 ha, sehingga tebalnya sekitar 2 m (Pribadi,
2004). Beberapa kondisi kualitas air keluaran dari outlet waduk akibat
pencemaran organik antara lain:
(a) Oksigen terlarut rendah
(b) Konsentrasi amoniak tinggi
(c) Konsentrasi sulfida tinggi
(d) Peningkatan P yang dapat menstimulir pertumbuhan alga secara besarbesaran (blooming) terutama Cyanophyceae
(e) Pada akhirnya dapat menyebabkan kematian ikan.
Tingginya beban pencemaran organik tersebut dapat melebihi tingkat
kemampuan purifikasi air untuk membersihkan limbah organik
tersebut.
Waduk Ir. H. Djuanda yang berada di hilir mendapatkan beban
pencemaran paling besar dari dua waduk di hulunya. Pengetahuan
mengenai pola pergerakan arus di waduk menjadi penting terutama untuk
pembudidaya ikan dalam KJA karena dapat diketahui arus cemaran yang
mungkin terkena pada budidaya KJA. Air yang membawa cemaran
dengan kandungan oksigen terlarut rendah dan mengandung zat beracun
seperti ammonia, asam sulfat dan methan akan mematikan ikan budidaya.
Waduk Ir. H. Djuanda terbagi atas tiga zona yaitu zona mengalir
(daerah inlet yaitu dari outlet Waduk Cirata dan Sungai Cilalawi), zona
transisi dan zona lakustrin (bagian tengah waduk). Pada zona mengalir
mempunyai arus deras, residence time pendek, ketersediaan hara tinggi
yang berasal dari luar badan air, kekeruhan meningkat sehingga
membatasi penetrasi cahaya. Zona transisi mempunyai tingkat sedimentasi
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bahan organik dan penetrasi cahaya rendah. Zona lakustrin mempunyai
sifat proses sedimentasi lambat dan penetrasi cahaya yang baik sehingga
memacu produksi fitoplankton secara optimal. Hasil penelitian pada bulan
Juli-Nopember tahun 1996, arah arus permukaan cenderung bergerak dari
zona mengalir ke zona lakustrin (Soekimin, 1999). Hal ini perlu perhatian
karena biasanya zona mengalir mempunyai nutrien yang tinggi.
Konsekuensi nutrien tinggi adalah konsentrasi oksigen terlarut rendah
menunjukkan daur harian lewat jenuh dan defisit pada dasar waduk,
hilangnya densitas dan stabilitas komunitas fitoplankton karena ganggang
hijau-biru menjadi kompetitif dan kadang kala menjadi dominan dan
menimbulkan permasalahan estetika (Poecella dan Bishop dalam
Soekimin, 1999). Selain perhatian pada pola arus juga diperlukan
pengelolaan air sebelum masuk ke waduk. Pengelolaan air sebelum masuk
ke waduk dapat dilakukan dengan:
(a) Secara biologi dengan memanfaatkan tumbuhan air, ikan dan
bakteri
(b) Secara kimia yang dilakukan pada pengolahan limbah industri
melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
(c) Secara fisik dengan sistem aerasi.
Penanganan secara biologi dengan tumbuhan air dapat menggunakan
tanaman yang mempunyai sifat mampu menyerap bahan pencemar (N, P,
logam berat), seperti tanaman eceng gondok (Eichornia crassipes),
kangkung air (Ipomea aquatica), kayu apu (Salvinia sp). Pemanfaatan
tanaman tersebut harus dilakukan secara ekstra hati-hati karena jika
menjadi blooming dapat mempercepat pendangkalan waduk.
Salah satu cara untuk mengurangi pencemaran nutrien dengan
konsep biofilter menggunakan tumbuhan air berupa teknik pulau apung
buatan (artificial floating island). Teknik ini di Jerman disebut
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schwimmkampen, di Jepang disebut ukishima, dan di Korea disebut
inkongbudo. Peran pulau apung buatan sebagai penyerap, penjerat,
penyaring air, menciptakan relung bagi habitat kehidupan liar, menambah
nilai estetika lanskap perairan, dan biological disinfection.Teknik ini
dibentuk dari sekumpulan tumbuhan air yang disatukan oleh suatu wahana
yang mudah mengapung sekaligus menjadi tempat tumbuhnya tanaman
air. Bahan untuk wahana yang bersifat mudah mengapung, tidak
mengandung bahan kimia yang mencemari perairan, tidak korosif, tidak
mudah melapuk atau rusak oleh mikroorganisme. Media tumbuh dapat
berupa serat alami seperti sabut kelapa atau potongan gabus. Tumbuhan
hanya bersifat menangkap dan mengakumulasi zat-zat pencemar dalam
tubuhnya tetapi tidak bersifat permanen. Jika tumbuhan mati maka unsurunsur tersebut dapat terurai kembali sehingga perlu penggantian tumbuhan
secara periodik untuk mencegah pengendapan di dasar perairan dan
menyingkirkan polutan-polutan tersebut. Tumbuhan air yang

dapat

dimanfaatkan antara lain cattail (Typhia latifolia), geligi (Phragmintes
karka), padi liar (Oryza rufipogon), rumput liar (Paspalum sp), dan
jajagoan (Echinochloa crussgalli) (Pramukanto, 2004).
Tanaman pinggiran perairan juga dapat dimanfaatkan untuk
penghilang polusi hara, mensuplai makanan untuk berbagai jenis flora dan
fauna, sebagai penyangga sehingga

memperlambat laju erosi tepian

sungai. Tanaman pinggiran yang dipilih harus mempunyai produktivitas
tinggi, kapasitas pensuplai oksigen yang tinggi, perakaran yang dalam
untuk memaksimalkan luasan sedimen yang digunakan oleh tanaman dan
juga dapat digunakan untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai macam
hewan air khususnya invertebrate untuk pakan ikan alami. Jenis tanaman
ini seperti Thypia orientalis, Baumea articulate, Schoenoplectus validus,
Baumea juncea, Eleocharis acuta (Tjokrokusumo, 2000). Pemanfaatan
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tanaman pinggiran dapat dilakukan untuk pinggiran sungai antara Waduk
Saguling–Cirata karena jarak kedua waduk tersebut cukup jauh.
Pemanfaatan tumbuhan air dapat dilakukan di Waduk Cirata-Ir. H.
Djuanda karena jarak kedua waduk tersebut cukup dekat. Walaupun begitu
tetap masih dapat memanfaatkan tanaman pinggiran pada pinggiran
saluran pembuangan.
Untuk pengendalian jumlah sedimen limbah KJA di dasar perairan
waduk agar daya dukung perairan meningkat, dapat dilakukan
pengurangan sedimen yang terakumulasi di dasar perairan dengan cara
penyedotan. Sedimen yang terakumulasi dapat diolah menjadi bahan
pupuk organik untuk tanaman pada system hidroponik.
Pengolahan air secara kimia sebaiknya dilakukan oleh industri yang
membuang limbah cair ke sungai maupun anak sungai Citarum sehingga
buangan limbah mempunyai konsentrasi bahan pencemar yang rendah.
Untuk itu setiap industri yang membuang limbah ke Sungai Citarum
diharapkan membangun IPAL. Pengelolaan air secara fisik-mekanik
dengan sistem aerasi dapat dilakukan di daerah KJA pada saat konsentrasi
oksigen terlarut rendah.
7.4. Sosial Ekonomi, Kelembagaan dan Peraturan
Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perikanan di waduk
kaskade Sungai Citarum

secara garis besar terdiri dari masyarakat

perikanan tangkap dan masyarakat perikanan budidaya. Di perikanan
tangkap, peran serta masyarakat utama adalah nelayan, pengumpul ikan
hasil tangkapan, pengolah dan pemasaran. Disamping itu, terdapat pula
masyarakat pemasaran peralatan penangkapan ikan. Di perikanan
budidaya, masyarakat yang terlibat terdiri dari masyarakat pembudidaya,
perbenihan, penyedia pakan, pemasaran sarana budidaya, masyarakat
pendistribusian dan pemasaran hasil budidaya.
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Nelayan di Waduk Ir. H. Djuanda tercatat sebanyak 872 orang atau
871 RTP (Rumah Tangga Perikanan), di Waduk Cirata sebanyak 232
orang dan di Waduk Saguling sebanyak 25 orang. Jumlah nelayan
penangkap ikan di Waduk Ir. H. Djuanda jauh lebih besar dan berkembang
dibandingkan dengan ke dua waduk di bagian hulunya (Waduk Cirata dan
Saguling). Pencemaran air yang tinggi masuk ke Waduk Saguling telah
menurunkan sumberdaya ikan sehingga berakibat terhadap menurunnya
minat masyarakat untuk menjadi nelayan.
Kelembagaan perikanan yang berkembang di waduk kaskade
terdapat di Waduk Ir. H. Djuanda dibandingkan dengan waduk lainnya. Di
Waduk Ir. H. Djuanda terdapat kelompok nelayan HIPNI dengan total
anggota sebanyak

845 orang. Disamping kelompok nelayan terdapat

juga kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang menjadi
garda terdepan dalam pengendalian penangkapan ikan.
Di bidang perikanan budidaya terdapat kelompok pembudidaya. Di
waduk Ir. H. Djuanda terdapat kelompok pembudidaya ikan, yaitu
HIMPUJAT dan di Waduk Cirata dimana jumlah KJA jauh lebih banyak
dari Waduk Ir. H. Djuanda terdapat Perkumpulan Pembudidaya Ikan
Cirata (PERPIC). Kelembagaan yang penting juga terdapat di Daerah
Aliran Sungai (DAS) Citarum yang diberi nama Masyarakat Cinta
Citarum dan Masyarakat Peduli Cirata (MPC).
Pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan usaha penangkapan
ikan dan budidaya ikan di Waduk Ir. H. Djuanda telah dilakukan dan
ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Purwakarta Nomor 6 Tahun
2010 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan. Pengaturan penangkapan
ikan meliputi pembatasan musim penangkapan pada waktu ikan
melakukan pemijahan yaitu bulan Oktober sampai Desember setiap
tahunnya. Namun sejalan dengan perubahan komposisi jenis ikan asli yang
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akhir-akhir ini didominasi ikan nila, peraturan tersebut sudah tidak
berfungsi lagi. Upaya pelestarian sumberdaya ikan asli juga dilakukan
dengan menetapkan suaka perikanan (reservat) di daerah Ciparos. Pada
awal penetapan daerah ini merupakan daerah pemijahan beberapa jenis
ikan asli sungai Citarum, seperti Ikan tawes (Barbodes bramoides), ikan
genggehek

(Mystacoleucus

marginatus),

ikan

lalawak

(Barbodes

bramoides) dan ikan nilem (Osteochillus hasselti) namun seiring dengan
perubahan struktur komunitas ikannya, sekarang daerah suaka ini sudah
tidak berfungsi lagi. Revitalisasi suaka perikanan di Waduk Ir. H. Djuanda
perlu dilakukan bagi jenis ikan asli seperti ikan belida, arengan dan
lalawak. Daerah potensial yang diduga sesuai untuk pengembangan suaka
adalah muara sungai Cilalawi dan muara enam buah sungai kecil yang
selalu berair sepanjang tahun. Di Waduk Cirata, pengembangan suaka
perikanan dapat dilakukan di daerah Sungai Citarum di Rajamandala
untuk ikan tagih seperti yang telah diusulkan pada tahun 2007
(Kartamihardja & Umar, 2008).
Di bidang perikanan budidaya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta
telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 06 tahun
2000 tentang pengaturan budidaya ikan dalam KJA sebanyak 2.100 unit.
Di Waduk Cirata, peraturan tentang budidaya ikan dalam KJA berada di
tingkat provinsi Jawa Barat karena wilayah waduk termasuk dalam tiga
kabupaten, yaitu kabupaten Purwakarta, Bandung Barat dan Cianjur. Pada
tahun 2002 telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
41 tahun 2002 tentang pengaturan jumlah unit KJA yang boleh beroperasi
sebanyak 12.000 unit.
7.5. Pengelolaan Perikanan Secara Bersama
Konsep pengelolaan secara bersama-sama antara pemerintah dan
masyarakat dalam arti yang berbeda juga mensyaratkan adanya pembagian
97

Ekologi dan Pengelolaan Perikanan Waduk Kaskade Sungai Citarum, Jawa Barat

atau pendelegasian kewenangan dari otoritas tertinggi kepada masyarakat
(Jentoft et al, 1998). Tujuan dari pengelolaan secara bersama termasuk di
dalamnya adalah menciptakan keikutsertaan yang jauh lebih besar bagi
masyarakat perikanan dalam proses pengelolaan sumberdaya perikanan,
kemandirian kelembagaan lokal dan juga peran serta aktif dalam proses
pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan perikanan
(Pomeroy and Berkes, 1997).
Beberapa catatan penting terkait dengan pengelolaan bersama (Liem
et al., 1995 dalam Priyatna, 2003) adalah diperlukan adanya adaptasi
antara

pemerintah

dan

masyarakat

setempat

dalam

pengelolaan

sumberdaya, pembagian kekuasaan dan tanggung jawab kepada kelompok
nelayan dalam merencanakan kebijakan, pembagian kekuasaan dan
tanggung jawab dalam pengelolaan dari negara kepada masyarakat,
pemberian tanggung jawab pengelolaan kepada nelayan dan pembudidaya
lokal. Hal terpenting lainnya adalah meliputi berbagai kerjasama dan
tingkatan pembagian peran dan fungsi serta wewenang antara masyarakat
setempat dengan pemerintah.

Kerjasama dapat terus diperkuat dan

diperbaharui dalam jangka waktu tertentu dan berbeda selama proses
pengelolaan sumberdaya.

Selain itu, political will pemerintah untuk

mendorong konsep pengelolaan secara bersama dan kapasitas serta
kapabilitas organisasi masyarakat lokal yang dilibatkan sebagai mitra juga
harus diperhatikan dalam penerapan konsep pengelolaan secara bersama.
Pada tahun 2007, panduan pengelolaan perikanan secara bersama di
waduk kaskade Sungai Citarum telah dituangkan dalam buku yang
disusun sebagai hasil kerjasama antara Departemen Kelautan dan
Perikanan dengan Australian Centre for International Agricultural
Research (ACIAR) (Sukadi et al., 2007). Panduan pengelolaan tersebut
telah pula disosialisasikan kepada nelayan, pembudidaya ikan, kelompok
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masyarakat pengawas serta masyarakat perikanan pengolah, distribusi dan
pemasaran di waduk kaskade Sungai Citarum.
Pengelolaan sumberdaya juga harus bersifat adaptif dalam
pengertian memberikan isyarat bahwa pengelolaan bersifat spesifik
berdasarkan kompleksitas, variabilitas dan dinamika sumberdaya yang
dikelola. Dengan demikian, tidak ada satu standar pengelolaan yang dapat
diterapkan pada berbagai tipe sumberdaya yang ada. Pengelolaan adaptif
memberikan indikasi bahwa pengelolaan tidak bersifat kaku (rigid) dan
berlaku sepanjang masa; tetapi harus bersifat luwes dan dapat berubah
pada interval waktu tertentu seiring dengan perubahan dinamika
sumberdaya yang ada. Selain itu, pengelolaan yang bersifat adaptif juga
haruslah memperhatikan aspek-aspek sosial ekonomi dan budaya yang
memiliki suatu karakteristik yang berbeda di setiap wilayah.
Pengelolaan perikanan secara bersama ini merupakan bagian yang
tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan sumberdaya air dalam pengelolaan
terpadu daerah aliran sungai (Integrated River Basin Management).
Pengelolaan waduk sistem kaskade tidak dapat dilakukan oleh satu
pemanfaat tetapi harus dilakukan secara bersama. Pengelolaan dengan
cara one-river one-integrated management harus melibatkan semua
pemangku kepentingan dan unsur terkait seperti pihak pengelola waduk,
PEMDA, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.
Kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan terpadu tersebut harus
terdiri dari seluruh pemanfaat daerah aliran sungai dengan tujuan dan
sasaran terciptanya kelestarian sumber daya air dan lingkungan DAS.
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