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ABSTRAK 

Potensi perikanan di Danau Sentani cukup besar tetapi tingkat pemanfaatan masih relatif rendah. Penelitian 
ini dilakukan di Danau sentani pada bulan Juli, Agustus dan September 2006 pada 5 stasiun pengamatan 
yaitu Butali, Netar, Kampung Harapan, Asey dan Puay dengan melibatkan enumerator, pemasangan gillnet 
percobaan dan wawancara. Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa penyebaran jenis ikan di 
Danau Sentani tidak sama pada setiap lokasi. Di daerah Asei tidak ditemukan ikan lele, nilem, mas, 
tembakang dan tawes; di daerah butali tidak ditemukan jenis ikan lele; di daerah netar tidak ditemukan jenis 
ikan sembilang, sepal siam dan gestor; di daerah kampung harapan tidak ditemukan jenis gete kecil, nilem, 
tembakang dan tawes dan di Puay tidak ditemukan jenis nilem, sepal siam dan mas. Ditinjau dari ukuran 
panjang maupun bobot, beberapa jenis ikan tebaran seperti nila, tembakan, tawes dan nilem dapat tumbuh 
dan berkembang dengan baik. 

Kata kunci: Danau Sentani, ikan ekonomis penting, sebaran 

PENDAHULUAN 

Danau Sentani yang terletak di Kabupaten Jayapura, merupakan danau terbesar dan 
cukup subur di Propinsi Papua dengan luas perairan sekitar 9.360 ha kedalaman maksimum 
sekitar 52 m dan· terletak pad a ketinggian 70 m d.p.l (Sunyata, 1982). Danau ini merupakan 
penghasil ikan air tawar utama di daerah Kabupaten Jayapura. Produksi hasil tangkapan ikan di 
perairan Danau Sentani . adalah sebesar 145, 1 ton/tahun (Anonimous, 2004). Produksi ini 
masih dapat ditingkatkan lagi, melalui program pengelolaan yang bijaksana. Berdasakan hal 
tersebut, maka Hasil tangkapan ikan yang telah dicapai ini dianggap masih rendah, mengingat 
jumlah nelayan yang ada di perairan danau ini sebanyak 1.600 orang terdiri dari 363 nelayan 
tetap dan 1.297 nelayan sambilan. 

Potensi perikanan di Danau Sentani cukup besar tetapi tingkat pemanfaatan masih 
relatif rendah dengan penggunaan alat tangkap yang kurang efektif dan sederhana, sehingga 
peluang untuk peningkatan hasil tangkapan ikan di danau ini masih cukup tinggi. Berdasarkan 
klorofil a potensi perikanan di Danau Sentani berkisar 1.686 - 2.250 ton pertahun (Satria dan 
Amran, 2008). Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan di Danau Sentani ini perlu 
didasarkan pada pemanfaatan yang rasional dengan memperhatikan keberadaan dan 
keberlanjutan potensi sumberdaya plasma nutfah. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya 
peningkatan prqduksi dan kelestarian keanekaragaman potensi perikanan diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang ada di sekitar perairan Danau 
Sentani. 

Hasil tangkapan nelayan selama ini masih didominasi ikan-ikan asli gabus hitam 
(Bunaka herwedem), gete-gete (Apogon wichmani ) dan hewu (Chilaterina sentaniensis) 
(Sarnita, 1993). Selain itu ada jenis ikan spesifik (endemik) hidup diperairan danau ini dan 
merupakan ikan yang sudah langka dan sekarang udah tidak ditemukan lagi, yaitu ikan hiu 
gergaji (Pristis microdon). Hasil tangkapan nelayan diperkirakan sekitat 4,2 -5,6 kglhari dengan 
rata-rata 4,7 kg/hari dan produksi hasil tangkapan ikan berfluktuasi antara 130.860- 182.144 
kg/bulan dengan rata-rata 15·1.960 kg/bulan. Dengan demikian total produksi hasil tangkapan 
ikan di Danau Sentani sebesar 1.823, 52 ton/tahun. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini di lakukan di Danau Sentani pada bulan Juli, Agustus dan September 2006 
di lima stasiun pengamatan yaitu Butali, Netar, Kampung Harapan, Asey dan Puay. Untuk 
pengumpulan data melibatkan enumerator di setiap lokasi pengamatan dan pemasangan gillne 
percobaan dengan ukuran mata jaring 1; 1 ,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; dan 4,5 inchi. ldentifikasi 
menggunakan buku identifikasi yang dikemukakan oleh Allen (1991) dan Allen (2000). 

Penentuan nilai ekono'mis untuk jenis ikan tersebut didasarkan pada harga jual di pasar. 
Pengumpulan data tersebut dialkukan dengan wawancara dengan pedagang di beberapa pasar 
tradisional yaitu Yope dan Pasar Baru (Tabel1). 
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Tabel 1. Harga Beberapa Jenis lkan Konsumsi di Danau Sentani 

Jenis lkan Harga (Rp) I Kg 
Gabus hitam 50.000 
Tambakan 15.000 
Gastor 25.000-30.000 
Nilem 15.000 
Nila 20.000 - 25.000 

Gambar1. Lokasi Penelitian 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis-jenis ikan yang tertangkap di Danau Sentani dari hasil tangkapan dengan 
experimental gill net dan tangkapan nelayan diperoleh sebanyak 16 Jenis. Jenis ikan asli 
daerah tersebut sebanyak 11 janis dan sisanya merupakan ikan. introduksi, seperti ikan mas dan 
nila (Tabel 2). 

Jenis-jenis ikan yang banyak tertangkap di Perairan Danau Sentani antara lain gabus 
hitam (Oxyeletris lineolatus), gastor (Channa sp), gabus merah (Ophiocara aporos), gete-gete 
besar (Apogon wichmam), gete-gete kecil (Apogon beaufortJ), betik (Anabas testudineus), 
tambakan (Helostoma temminckii), sembilang (Hemipimelodus velutinus), nila (Oreochromis 
niloticus), nilem (Osteochilus hasselt1) dan himeng atau gabus putih (Giossogobius sp). lkan 
gabus putih (Giossogobius sp) kini populasinya sudah mulai berkurang. Hasil pemantauan di 
pasar ikan dan wawancara dengan nelayan, menyebutkan bahwa ikan ini sudah jarang 
tertangkap. 

Hasil pengamatan di l~pangan menunjukkan bahwa penyebaran jenis ikan di Danau 
Sentani tidak sama. Di daerah Asei tidak ditemukan ikan lele, nilem, mas, tambakan, dan tawes; 
di daerah Butali tidak ditemukan jenis ikan lele; di daerah Netar tidak ditemukan jenis ikan 
sembilang, sepat siam, dan gastor; di daerah Kampung Harapan tidak ditemukan jenis gete 
kecil, nilem, tambakan, dan tawes dan di Puay tidak ditemukan jenis nilem, sepat siam, dan mas 
(Tabel 3). 
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Tabel 2. Beberapa jenis ikan di Danau Sentani 

No Jenis ikan 

1 Gabus hilam 
2 Gasior"> 
3 Gabus merah 
4 Sepa(> 
5 Gete-gete besar 
6 Gete-gete kecil 
7 Betoklbetik") 
8 Rainbow 
9 Nila"> 
10 Tambakan"> 
11 Tawes"> 
12 Sembilang 
13 Nilem"> 
14 Mala merah 
15 Himeng 
16 Lele"> 
Keterangan 'l : ikan tebaran 

Nama ilmiah 

Oxye/eotris lineolatus, G/ossogobius giurus 
Channa sp 
Ophiocara aporos 
Trichogacter pectoralis 
Apogon wichmani 
Apogon beauforti 
Anabas testudineus 
G/osso/epis incicus, Chilaterina sentaniensis 
Oreochromis niloticus 
He/ostoma temminckii 
Barbodes gonionotus 
Hemipime/odus velutinus 
Osteochi/us hasse/ti 
Puntius orphoides 
Glossogobius sp 
C/arias sp 

Prosiding Seminar Naslonallkan V 
Bogor, 3 Juni 2008 

Tabel 3. Komposisi ikan hasil tangkapan (%) dan lokasi tertangkapnya ikan 

Lokasi 
Jenis Jkan 

Butali Netar Kampung Asey Puay Harapan 
Sembilang 9,8 0,0 1,0 3,4 20,2 
Gabus hitam 47,3 12,8 29,9 26,1 13,0 
Gabus Merah 16,1 7,2 10,2 10,5 6,5 
Gabus Putih 2,0 19,7 5,6 1 '1 3,8 
Gele Besar 16,8 17,0 13,2 14,2 6,6 
Gele Kecil 0,6 0,4 0,0 3,1 8,9 
Mujair 7,0 17,7 8,6 10,2 18,7 
Nilem 6,1 13,3 0,0 0,0 0,0 
Sepatsiam 0,7 0,0 1,0 8,5 0,0 
Gasior 1,7 0,0 5,1 26,3 20,5 
Mas 0,2 1,3 25,4 0,0 0,0 
Tambakan 0,7 0,3 0,0 0,0 15,9 
Tawes 0;7 0,1 0,0 0,0 5,5 
Lele 0,0 10,3 1,0 0,0 0,8 

Berdasarkan Gambar 2, di daerah Butali banyak ditemukan jenis ikan gabus hitam, 
gabus merah; di daerah Puay banyak ditemukan jenis ikan sembilang, gete kecil, gaster, dan 
tambakan; di Netar banyak ditemukan jenis ikan gabus putih, gete besar, mujair, nilem, dan lele. 

13 Lokasi Butali • Lokasi Netar o Lokasi Kampung Harapan o Lokasi Asey • Lokasi Puay 

Gambar 2. Lokasi dan lkan Hasil Tangakapan 
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Untuk beberapa jenis ikan tebaran seperti nila, tambakan, tawes, nilem, dan lele dapat 
tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini didasarkan pada hasil tangkapan enumerator 
dimana ikan tebaran tersebut menyumbang sekitar 26,5 % dan ikan yang tertangkap juga 
berukuran besar seperti tercantum pada Tabel 4. Hal ini diduga disebabkan oleh ketersediaan 
pakan ala mi. Danau Sentani memiliki kelimpahan plankton berkisar 8. 798 - 1.143.179 individu/1 
(Umar et a/., 2005) dan juga ditemukan beberapa jenis bentos antara lain Goniobasis sp, 
Viviparus sp, Amnico/a sp, dan Gyaulus sp (Filum Mollusca) dan Tubifex sp (Filum Annelida) dan 
yang banyak ditemukan adalah Goniobasis sp dengan kepadatan berkisar 20- 30 ekor/m2

. 

Tabel 4. Kisaran Panjang dan Bobot lkan Di Danau Sentani 

No Jenls lkan Klsaran ± rataan 

1 Gabus hllam 
2 Gasior 
3 Gabus merah 
4 Sepalsiam 
5 Gele-gele besar 
6 Gele-gele kecil 
7 lambakan'1 

8 Iawes'> 
9 Sembilang 
10 Nilem'l 
11 Gabus Putih /hlmeng 
12 Lele'1 

Panajang 
10-47 ±29,93 
11 -20 ± 37.2 
11-28 ±18.3 
12.5-50 ± 37.2 
15-20 ± 24.2 
8-41 ± 14.3 
9.8-19 ±13 

17-28 ±25.7 
19-45 ± 29.9 
11-30 ± 22.4 
12-41 ± 23.2 
25 - 33.1 ± 29.3 

Bobot 
80 -1330 ±353,6 
56-1800 ±277 2 
20-280 ±107,9 
58-191 ±156.2 
39-280 ±124.8 
10-171 ±52.1 
60-120 ±82.2 

100-275 ± 235.1 
80-1330 ± 353.6 
30-280 ±156.2 
20-280 ±107.9 
107-290 ±171.3 

Komposisi hasil tangkapan di Danau Sentani di dominasi oleh jenis ikan gabus hitam, 
gete besar tambakan dan rainbow (Satria eta/., 2006). Sarnita dan Darma (1993) melaporkan 
bahwa potensf perikanan di perairan Danau Sentani baru dimanfaatkan sekitar 24-27 %. Danau 
Sentani memiliki kualitas air yang mendukung untuk kehidupan biota air misalnya ikan seperti 
yang disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Beberapa Parameter Kualitas Air Danai.! Sentani 

Parameter 
Oksigen Terlarut (mg/1) 
Karbondiksida Bebas (mg/1) 
pH (unit) 
Alkalinitas (mg/1 CaC0J eq) 
Suhu air (°C) 

Kisaran 
3,6-5,9 
0-0,53 
7-9 

110,3-121,9 
30,2-31 

Kualitas air seperti oksigen terlarut, alkalinitas dan karbondioksida bebas merupakan 
parameter kunci urituk kehidupan ikan (Effendie, 2002). Rata-rata oksigen terlarut relatif tinggi 
(>3 mg/1) sehingga dapat mendukung kegiatan perikanan. Menurut Boyd (1982) oksigen terlarut 
untuk kegiatan perikanan adalah > 3 mg/L. Karbondioksida di daerah penelitian relatif rendah 
(<5mg/L), menurut Boyd (1982) perairan untuk kepentingan perikanan sebaiknya kadar C02 
bebas < 5 mg/1. Alkalinitas berkisar antara 69 - 203 mg/1 CaC03 yang artinya perairan tersebut 
merupakan perairan sadah. Alkalinitas perairan berkaitan dengan gambaran kandungan 
karbonat dari batuan dan tanah yang dilewati oleh air serta sedimen dasar perairan. Tingkat 
produktivitas perairan tidak berkaitan langsung demgan nilai alkalinitas, tetapi berkaitan dengan 
keberadaan fosfor dan elemen esensiallainnya yang kadarnya meningkat dengan meningkatnya 
nilai alkalinitas (Effendi, 2003). pH berkisar antara 7 - 9 cenderung alkalis, yang diduga karena 
danau ini berada pada daerah berkapur. Banyak bukit-bukit di pesisir danau merupakan bukit 
kapur yang ditumbuhi rumput. pH tersebut dapat mendukung kegiatan perikanan. 

KESIMPULAN 

Ditemukan 16 jenis ikan yang terdiri dari ikan asli dan ikan introduksi. lkan ekonomis 
penting antara lain gabus hitam, gastor, gabus merah, sepat, gete-gete besar, gete-gete kecil, 
betoklbetik, nila' tambakan, tawes, sembilang, nilem, mata merah, himeng, dan lele dengan 
sebaran jenis ikan yang tidak merata. Ditinjau dari ukuran ikan yang tertangkap beberapa jenis 
ikan tebaran seperti nila, tembakan, tawes dan nilem dapat tumbuh dan berkembang dengan 
baik. · 
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