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ABSTRAK 

 

Usaha budidaya ikan di karamba dan jaring apung di sungai Riam Kanan 
berkembang sangat pesat pada tahun 2000 – 2002 dengan jumlah mencapai 6.800 
unit karamba (970 RTP).  Tiga per empat dari lebar sungai telah tertutup  karamba 
dan jaring apung dengan panjang lebih dari 1 km. Jumlah karamba yang diusahakan 
masyarakat tersebut mengalami penurunan yang tajam menjadi 4.667 unit karamba 
(600 RTP) pada tahun 2006. Penurunan jumlah unit karamba dan RTP karena 
meningkatnya mortalitas ikan dan seringnya terjadi kematian massal ikan yang 
dipelihara. Meningkatnya beban pencemaran organik yang berasal dari sisa pakan 
(uneaten) dan kotoran ikan (feces) menjadi penyebab penurunan kualitas air dan daya 
dukung lingkungan untuk usaha budidaya ikan di karamba dan jaring apung. 
Pengurangan input bahan organik (uneaten food dan feces) dari aktivitas budidaya 
karamba dan jaring apung melalui pengaturan jumlah dan tata letak unit karamba dan 
jaring apung yang diusahakan yang disesuaikan dengan daya dukung perairan sungai 
merupakan solusi yang mendesak untuk dilaksanakan. 

Kata kunci: karamba jaring apung daya dukung perairan  

 

1. PENDAHULUAN 

Sungai Riam Kanan yang membentang dari Timur ke Barat wilayah 

Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan memiliki panjang  90 km dengan luas 

catchment area  1.187,0 km² dan debit rata-rata tahunan 25 m³/det (Anonymous, 

2007).  Sungai tersebut berhulu di waduk Pangeran Muhammad Noor (masyarakat 

Kalimantan Selatan lebih populer mengenalnya dengan nama waduk Riam Kanan) 

dan bermuara ke Sungai Martapura.  Sungai Riam Kanan berada di daerah yang jauh 

dari jangkauan aktifitas industri sehingga memiliki kualitas air yang masih baik. 

Kondisi inilah yang mendorong berkembangnya usaha budidaya ikan dalam karamba 

dan jaring apung sepanjang Sungai Riam Kanan. 

Pemanfaatan Sungai Riam Kanan untuk usaha budidaya ikan sistem karamba 

telah diusahakan oleh masyarakat sejak tahun 1980an. Karamba tersebut diletakkan 

memanjang di sisi kiri dan kanan sungai hingga mencapai jarak  10 km. Jumlah 

pembudidaya ikan dalam karamba dan jaring apung pada tahun 2001 sebanyak 970 RTP 

dengan jumlah karamba 6.800 buah (Dinas Perikanan Kalimantan Selatan, 2002) 

kemudian mengalami penurunan menjadi 600 RTP dengan jumlah karamba sebanyak 

4.667 buah pada tahun 2006 (Dinas Perikanan dan Kelautan Kalimantan Selatan, 

2007).  Pada tahun 2008 jumlah unit karamba yang diusahakan masyarakat 
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mengalami penurunan menjadi 4.640 buah (Dinas Perikanan dan Kelautan 

Kabupaten Banjar, 2009). Penurunan jumlah unit karamba yang diusahakan oleh 

penduduk disebabkan peningkatan mortalitas ikan yang dibudidayakan (Wahyuni, 

2009). 

Usaha budidaya ikan dalam karamba yang dikembangkan ialah sistem 

budidaya ikan intensif dengan pemberian pakan buatan. Pemberian pakan buatan 

pada usaha budidaya ikan dalam karamba menyebabkan akumulasi limbah organik 

yang berasal dari pakan yang tidak termakan dan hasil ekskresi. Sisa pakan yang 

tidak termakan dan ekskresi yang terbuang ke badan air memberi sumbangan bahan 

organik, yang mempengaruhi tingkat kesuburan (eutrofikasi) dan kelayakan kualitas 

air untuk kehidupan ikan yang dibudidayakan. Pengkayaan nutrien pada budidaya 

perikanan intensif berdampak potensial pada perubahan kualitas air (Philips et al., 

1993; Boyd, 1999). Menurut Mc Donad et al., (1996) 30% dari jumlah pakan yang 

diberikan tidak termakan dan 25-30% dari pakan yang dimakan akan diekskresikan.  

Sehingga terdapat sejumlah bahan organik yang cukup besar  (55% – 60%) masuk ke 

badan air dan mengendap di sekitar karamba atau terendapkan di dasar perairan 

karamba pembudidaya ikan yang lain di bagian hilir. 

Pakan yang tidak termakan dan hasil eksresi akan meningkatkan kandungan 

TSS, BOD, COD, N, P, sedimentasi dan siltasi, hypoxia, hypernutrifikasi, perubahan 

produktivitas dan struktur komunitas bentik (Barg, 1992). Akumulasi sisa 

pakan/kotoran ikan di dasar perairan pada kondisi anaerob akan terdekomposisi dan 

melepaskan senyawa : CO2, H2S, NH3, CH4 yang bersifat toksik terhadap ikan. 

Dinamika massa air di perairan lotic (mengalir) dapat menyebabkan terangkatnya 

persenyawaan hasil dekomposisi bahan organik ke permukaan perairan yang dapat 

meningkatkan mortalitas ikan peliharaan dan menyebabkan kerugian besar pada 

pembudidaya ikan.  

Kerangka pendekatan pengelolaan usaha budidaya ikan dalam karamba 

berbasis daya dukung lingkungan perairan di S. Riam Kanan dapat dilihat pada 

Gambar 1.  
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Faktor yang tidak dapat dikendalikan : 
- Karakteristik fisik aliran 
- Kecepatan arus 
- Kedalaman 
- Debit aliran 

Faktor yang dapat dikendalikan : 
- Jumlah unit karamba 
- Kepadatan karamba 
- Kepadatan ikan dalam karamba 
- Jumlah pakan yang diberikan 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 1.  Bagan konseptual kerangka pemikiran  

 

2. PERKEMBANGAN USAHA BUDIDAYA IKAN DI SUNGAI RIAM 
KANAN 

 Pemanfaatan Sungai Riam Kanan untuk usaha budidaya ikan sistem karamba 

telah dilakukan sejak tahun 1980an.  Panjang kawasan sungai yang telah 

dimanfaatkan untuk usaha budidaya ikan sistem karamba mencapai 10 km yang 

meliputi 9 desa, yaitu: desa Mandikapau, Karang Intan, Sungai Alang, Sungai 

Landas, Pasar Lama, Lok Tangga, Lihung, Sungai Arfat dan Mali-Mali. Pada tahun 

2001 jumlah pembudidaya ikan dalam karamba dan jaring apung sebanyak 970 RTP 

dengan jumlah karamba 6.800 buah (Dinas Perikanan Kalimantan Selatan, 2001) 

kemudian mengalami penurunan menjadi 600 RTP dengan jumlah karamba sebanyak 

4.667 buah pada tahun 2006 (Dinas Perikanan dan Kelautan Kalimantan Selatan, 

2007).  Penurunan usaha budidaya ikan dalam karamba karena menurunnya tingkat 

keuntungan yang disebabkan oleh penurunan produksi ikan/unit karamba dan 

meningkatnya biaya produksi akibat mahalnya harga pakan ikan.  

Daya 
dukung 

Budidaya ikan 
karamba 

Kualitas Air 
 

Input limbah organik 
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 Jenis komoditas yang dipelihara pada usaha karamba adalah : ikan nila, mas 

dan patin.  Komoditas tersebut dipasarkan untuk konsumsi lokal, yaitu di wilayah 

Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan hingga ke Provinsi Kalimantan 

Tengah. Omzet perdagangan ikan yang berasal dari usaha budidaya ikan dalam 

karamba mencapai Rp.11.601.576.000,00/per tahun pada tahun 2006 (Dinas 

Perikanan dan Kelautan, 2007). 

3. PEMBANGUNAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERKELANJUTAN 

Visi pembangunan perikanan Indonesia ialah penghasil produk kelautan dan 

perikanan terbesar 2015 dengan misi utama mensejahterakan masyarakat kelautan 

dan perikanan. Untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan perikanan telah 

dirumuskan grand strategy, yang salah satunya adalah mengelola sumberdaya 

kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. 

3.1.  Konsep Pembangunan Berkelanjutan  

Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development) adalah pembangunan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan 

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (WCED, 

1987 diacu dalam DKP, 2002). Keberlanjutan ini membutuhkan pemahaman yang 

luas (wide recognition) dalam sebuah bentuk integrasi yang mencakup aspek ekologi, 

sosial, ekonomi dan institusi (Charles, 2001). Pembangunan berkelanjutan pada 

dasarnya merupakan suatu strategi pembangunan yang memberikan semacam 

ambang batas pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumberdaya yang ada 

didalamnya. Ambang ini bersifat luwes yang bergantung pada kondisi teknologi, 

sosial ekonomi, dan kemampuan biosfir untuk menerima dampak kegiatan manusia 

(Dahuri et. al, 1996).  

Menurut Palunsu (1997) pembangunan berkelanjutan mengandung tiga 

pengertian yaitu: (1) memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan 

masa yang akan datang, (2) tidak melampaui daya dukung lingkungan, dan (3) 

mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan 

menyelaraskan manusia dan pembangunan dengan sumberdaya alam.  

Pencapaian pembangunan secara berkelanjutan, tidak cukup hanya melihat 

aspek ekonomi, sosial dan lingkungan saja, namun mempertimbangkan aspek spasial 
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dan temporal.  Empat aspek utama yang menjadi pilar pembangunan perikanan 

berkelanjutan menurut Charles (2001), yaitu :  

1.  keberlanjutan ekologi: memelihara keberlanjutan stok/biomass sehingga tidak 

melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistem 

sebagai perhatian utama. 

2.  keberlanjutan sosio-ekonomi: memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan pelaku 

perikanan pada tingkat individu. Mempertahankan atau mencapai tingkat 

kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi merupakan perhatian keberlanjutan. 

3.  keberlanjutan komunitas: memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan 

masyarakat menjadi perhatian pembangunan perikanan yang berkelanjutan. 

4. keberlanjutan kelembagaan: menyangkut pemeliharaan aspek finansial dan 

administrasi yang sehat sebagai prasyarat ketiga pembangunan perikanan. 

Agar dapat menempatkan berbagai kegiatan pembangunan dilokasi yang 

secara ekologis sesuai, maka kelayakan biofisik (biophysical sustainability) harus 

diidentifikasikan terlebih dahulu. Pendugaan kelayakan biofisik ini dilakukan dengan 

cara mendefinisikan persyaratan biofisik (biophysical requirement) setiap kegiatan 

pembangunan, kemudian dipetakan/dibandingkan dengan karakteristik biofisik  

wilayah itu sendiri sehingga dengan cara ini maka dapat ditentukan kesesuaian 

penggunaan setiap unit (lokasi) wilayah. Apabila kelayakan biofisik ini dipetakan 

dengan informasi tentang tata guna ruang saat ini, maka ketersediaan biofisik 

(biophysical availability) wilayah dapat ditentukan sehingga pembangunan wilayah 

akan dapat terlaksana secara optimal. Penempatan wilayah pembangunan dilokasi 

yang sesuai, tidak saja menghindari kerusakan lingkungan akan tetapi juga akan 

menjamin keberhasilan (viability) ekonomi kegiatan yang dimaksud dan secara sosial 

budaya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3.2. Usaha Budidaya Ikan dan Daya Dukung Perairan 

Budidaya perikanan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan 

manusia dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya perairan 

untuk memperoleh keuntungan dalam berusaha. Untuk memperoleh tingkat efisiensi 

yang tinggi agar diperoleh keuntungan yang optimal diperlukan upaya pengelolaan 

yang menyeluruh, baik terhadap komoditas yang dipelihara maupun terhadap habitat 

dimana ikan peliharaan tersebut ditempatkan. Untuk memperoleh keuntungan yang 

optimal dari usaha budidaya maka prinsip utama dari budidaya ikan adalah 
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melakukan pemeliharaan ikan pada kondisi perairan yang dapat dikendalikan 

lingkungannya (Boyd, 1990; Rahmawaty, 2006). 

Pemberian pakan tambahan dan pakan buatan pada usaha budidaya ikan 

umumnya dilakukan oleh petani ikan dalam rangka memacu pertumbuhan ikan yang 

dipelihara. Aktivitas ini terkadang dilakukan tanpa memperhatikan dosis pakan 

optimum, sehingga sebagian pakan tidak terkonsumsi oleh ikan dan mengendap di 

dasar perairan menyatu dengan kotoran ikan. Kelebihan pakan dan kotoran ikan  

yang mengendap di dasar perairan akan mengalami dekomposisi secara alamiah.  

Jika laju dekomposisi sebanding dengan laju sedimentasi bahan organik (sisa pakan 

dan kotoran ikan) maka semua bahan organik tersebut akan teruraikan dengan 

sempurna menjadi bahan-bahan anorganik yang akan digunakan oleh 

mikroorganisme lainnya.  Sebaliknya jika laju sedimentasi bahan organik lebih besar 

dari kapasitas dekomposisi maka proses dekomposisi berlangsung tidak sempurna 

dan akan dihasilkan senyawa yang bersifat toksik kepada organisme akuatik. Hal ini 

dapat menyebabkan perubahan-perubahan kualitas perairan menuju kondisi yang 

tidak menguntungkan untuk pertumbuhan ikan (Boyd, 1990). 

Pengkayaan materi organik di perairan akan menstimulasi aktivitas mikroba 

yang memerlukan oksigen sehingga dapat menimbulkan deoxygenasi pada substrat 

dan kolom air akibat adanya pengurangan konsentrasi oksigen dan meningkatnya 

konsumsi oksigen, meningkatnya reduksi sulfat, meningkatkan denitrifikasi serta 

meningkatnya pelepasan nutrien inorganik seperti nitrat, nitrit, ammonium, silikat, 

dan phosphat (Barg, 1992; Buschman et al, 1996; Mc.Donald et al, 1996). Limbah 

nutrien dan organik baik dalam bentuk terlarut maupun partikel yang berasal dari 

pakan yang tidak termakan serta eksresi, umumnya dikarakteristikasi oleh 

peningkatan total suspended solid (TSS), BOD, COD, dan kandungan C, N, dan P 

(Barg, 1992). Luas wilayah dampak pengkayaan nutrien tergantung pada 

karakteristik produksi budidaya, kedalaman badan air, topografi dasar perairan, 

kecepatan arus, dan angin yang akan menentukan penyebaran pengendapan partikel, 

input organik dan redistribusi limbah (Barg, 1992; Silvert, 1992; Johnsen et al, 

1993). 

Komunitas indegeneous atau komoditas budidaya yang mampu 

memanfaatkan niche yang ada yang dapat diintegrasikan dalam satu kawasan, 

memiliki kemampuan untuk mengasimilasi dan mineralisasi limbah organik, diduga 

sangat penting peranannya dalam meminimasi dampak lingkungan perairan ( Barg, 
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1992; Silvert, 1992; Shpigel et al, 1993; Buschman et al, 1996; Troel et al, 1999). 

Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pengembangan perikanan budidaya 

tergantung pada praktek budidaya yang dilakukan, besarnya luasan usaha yang 

dilakukan, tingkat teknologi, beban limbah alami maupun limbah budidaya yang 

dihasilkan, volume badan air, laju pergantian (flushing rate), serta karakteristik lain 

dari badan air (Phillips, 1985; Cornel and Whoriskey, 1993). 

Terdapat beberapa pengertian atau definisi tentang daya dukung (carrying 

capacity) yang diberikan oleh beberapa ahli. Daya dukung (carrying capacity) 

merupakan populasi organisme akuatik yang akan ditunjang oleh suatu kawasan atau 

areal atau volume perairan tanpa mengalami penurunan mutu atau deteriorasi 

(Turner,1988).  Kenchington dan Hudson (1984) mendefinisikan daya dukung 

(carrying capacity) sebagai suatu kuantitas maksimum ikan yang didukung oleh 

suatu badan air selama jangka waktu panjang.  

Definisi lain menyebutkan bahwa daya dukung (carrying capacity) adalah 

batasan untuk banyaknya organisme hidup dalam jumlah atau massa yang dapat 

didukung oleh suatu habitat. Daya dukung merupakan ultimate constraint yang 

dihadapkan pada biota oleh adanya keterbatasan lingkungan seperti ketersediaan 

makanan, ruang atau tempat berpijah, penyakit, siklus predator, temperatur, cahaya 

matahari, atau salinitas.   

Daya dukung suatu perairan untuk budidaya adalah biomassa yang dapat 

hidup di dalamnya secara berkesinambungan untuk ukuran dan situasi tertentu, dan 

bila keadaan perairannya berubah, daya dukungnya juga akan berubah. Faktor 

penentu daya dukung lingkungan perairan adalah volume perairan, kualitas perairan, 

dinamika perairan, dan beban pencemar yang ada /limbah dari hulu. Sedangkan daya 

dukung perairan adalah kemampuan badan air atau perairan di kawasan tersebut 

dalam menerima limbah organik termasuk didalamnya adalah kemampuan untuk 

mendaur ulang atau mengasimilasi limbah tersebut sehingga tidak mencemari 

lingkungan perairan yang berakibat terganggunya keseimbangan ekologisnya (Krom, 

1996).  Dalam pengembangan budidaya perikanan, konsep daya dukung yang 

menjadi fokus perhatian saat ini adalah konsep daya dukung ekologis, ekonomi dan 

sosial. Konsep daya dukung ekologis adalah maksimum (jumlah maupun volume) 

dalam penggunaan suatu ekosistem atau kawasan baik berupa jumlah maupun 

kegiatan yang diakomodasikan didalamnya sebelum terjadi suatu penurunan kualitas 

ekologis kawasan tersebut (Supriharyono, 2002).  
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Daya dukung perairan untuk menerima limbah dipengaruhi oleh beberapa 

faktor (Rompas, 1998) antara lain : (1) kualitas air; (2) dinamika massa air; (3) 

tingkat kesuburan perairan (oligotrofik, mesotrofik, atau eutrofik); (4) beban limbah; 

(5) jenis dan jumlah mikroba; (6) aktivitas manusia. Karena itu, pengukuran kualitas 

air di perairan penerima limbah atau tingkat pencemarannya  sangat penting untuk 

memperkirakan level pengenceran dan kemampuan asimilasinya, apakah sudah 

berada pada level rendah (tingkat pencemaran tinggi) atau masih pada level tinggi     

(tingkat pencemaran rendah). 

Pada lapisan permukaan perairan terdapat (a) proses pembentukan biomassa 

dalam karamba, dan kotoran (ekskresi & feses) serta sisa pakan; (b) proses 

pembentukan, melalui fotosintesa, memanfaatkan unsur hara menjadi biomassa 

fitopankton dan oksigen. Oksigen yang dihasilkan merambah ke lapisan lebih dalam 

secara difusi dan adveksi menjadi cadangan oksigen. Di lapisan tengah terjadi proses 

mineralisasi sisa pakan/ kotoran ; membebaskan unsur hara. N, P, K, Si dengan 

memanfaatkan oksigen (DO), akibatnya cadangan DO berkurang, sehingga terbentuk 

ODR (Oxygen Depletion Rate) atau HODR (Hypolimnion Oxygen Depletion Rate). 

ODR semakin tajam, perairan menjadi anaerob akibatnya keseimbangan DO menjadi 

defisit. Konsekuensi dari dekomposisi ini peningkatan unsur hara khususnya fosfat 

(apabila kondisi sedimen atau dasar reduktif akan menyebabkan pelepasan P ke 

kolom air). Peningkatan unsur hara (N, P, Si) tersebut potensial menunjang 

perkembangan fitoplankton (bloom), yang didominasi oleh kelompok Cyanophyceae 

Mycrocytis sp. Perkembangan fitoplankton tersebut akhirnya mengganggu 

keseimbangan DO di perairan. 

Di lapisan bawah atau dasar perairan yang menampung akumulasi sisa 

pakan/kotoran ikan pada kondisi anaerob akan terbentuk produk dekomposisi sisa 

pakan seperti : CO2, H2S, NH3, CH4 yang bersifat toksik terhadap ikan. Proses 

dinamika massa air di perairan lotic (mengalir) akan menyebabkan terangkatnya 

persenyawaan hasil dekomposisi bahan organik tersebut ke permukaan perairan yang 

dapat mengakibatkan kematian massal pada ikan peliharaan.  Beberapa kasus 

kematian massal ikan budidaya seperti : di Waduk Jatiluhur, danau Maninjau, serta 

perairan lenthik lainnya yang terjadi secara periodik merupakan fenomena 

pengangkatan massa air yang mengandung senyawa hasil dekomposisi bahan 

organik, yang dikenal dengan istilah “umbulan” (upwelling).   
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Pengkayaan bahan organik di sedimen akan menstimulasi aktivitas mikroba 

yang memerlukan oksigen sehingga menimbulkan deoksigenasi pada subtrat dan 

kolom air diatasnya. Akibatnya akan menambah kedalaman lapisan reduktif atau 

mengurangi lapisan oksidatif di perairan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

kehidupan biota di KJA karena oksigen merupakan faktor kritis dalam budidaya 

ikan. Stadia kritis terjadi jika jumlah oksigen di lapisan dasar perairan sungai tidak 

cukup untuk proses degradasi bahan organik yang bersumber dari allochtonous atau 

autochtonous. 

Air merupakan media hidup bagi ikan, oleh karena itu kondisi perairan yang 

berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air sangat menentukan keberhasilan usaha 

pemeliharaan ikan.  Kecenderungan penurunan kualitas air pada usaha budidaya ikan 

disebabkan oleh aktivitas penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa 

pakan dan kotoran yang dihasilkan oleh ikan peliharaan.  Bila intensitas aktivitas 

tersebut tinggi, maka degradasi kualitas air juga besar dan pada akhirnya dapat 

membahayakan ikan peliharaan. 

 Kemampuan lingkungan perairan untuk mendukung keberlangsungan hidup 

sejumlah ikan secara alamiah dalam suatu habitat ditentukan oleh daya dukung 

(carrying capacity) lingkungan perairan yang bersangkutan (Turner, 1988; 

Kenchington dan Hudson, 1984). Semakin baik daya dukung lingkungan perairan, 

semakin banyak pula organisme yang dapat didukung berada dalam suatu habitat 

perairan. Dengan demikian produktifitas sumberdaya ikan dari suatu perairan 

ditentukan oleh daya dukung lingkungan perairan yang bersangkutan. 

 Daya dukung lingkungan perairan ditentukan oleh banyak variabel yang 

bekerja secara simultan yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

dinamika kualitas dan kuantitas air. Dinamika kualitas dan kuantitas air sungai Riam 

Kanan dipengaruhi oleh iklim, khususnya anasir curah hujan dan hari hujan.  

Meningkatnya intensitas hujan pada musim penghujan menyebabkan peningkatan 

volume waduk yang juga berpengaruh langsung pada peningkatan debit sungai Riam 

Kanan.  Bersamaan dengan peningkatan debit aliran terjadi peningkatan kedalaman 

air sungai Riam Kanan dan perbaikan kualitas air yang berpengaruh pada 

peningkatan daya dukung lingkungan.  Sebaliknya penurunan muka air sungai karena 

penurunan intensitas hujan dan debit aliran akan menyebabkan penurunan mutu air 

dan daya dukung lingkungan.   
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Perubahan daya dukung lingkungan perairan terkait dengan perubahan 

intensitas hujan akan mempengaruhi produksi ikan dari usaha budidaya karamba. 

Untuk mengoptimalkan produksi ikan dari usaha karamba di sungai Riam Kanan 

diperlukan pengaturan jumlah unit karamba yang dapat diusahakan menurut musim 

yang didasarkan pada informasi daya dukung lingkungan perairan sungai Riam 

Kanan. 

4.  PENAKSIRAN DAYA DUKUNG PERAIRAN 

Daya dukung lingkungan untuk pengembangan budidaya ikan dalam 

karamba/jaring apung di perairan dapat ditaksir melalui pendekatan yang mengacu 

pada : (1) beban limbah total fosfor (TP) dari sistem budidaya yang terbuang ke 

lingkungan perairan, dan (2) kapasitas ketersediaan oksigen terlarut dalam badan air 

dan laju konsumsi oksigen ikan yang dipelihara  (Rachmansyah, et. al., 2005). 

Limbah organik seperti pakan ikan yang tidak termakan dan produk metabolit 

umumnya akan mengalami penguraian.  Penguraian bahan organik tersebut 

membutuhkan sejumlah oksigen baik oleh proses biologis (BOD) maupun kimiawi 

(COD), sehingga kandungan oksigen terlarut menurun.  Penurunan oksigen sampai 

batas tertentu berpengaruh buruk terhadap organisme akuatik dan dapat 

menyebabkan perairan bersuasana anaerob.  Proses perombakan sisa bahan organik 

akan berlanjut dalam suasana anaerob dengan hasil berupa  amoniak, nitrit dan asam 

sulfida yang merupakan racun bagi organisme perairan. 

  Pendugaan daya dukung lingkungan perairan untuk usaha budidaya ikan dalam 

karamba dapat ditentukan menggunakan pendekatan-pendekatan yang mengacu 

pada: (1) beban limbah fosfor (TP) dari sistem budidaya yang terbuang ke 

lingkungan perairan dan (2) kapasitas ketersediaan oksigen terlarut dalam badan air 

(3) kapasitas oksigen terlarut dan food comsumption oxygen. 

4.1. Penentuan daya dukung berdasarkan beban limbah fosfor (TP)  

Tahap 1 : Mengukur steady state [P]i dari konsentrasi total-Pi yang ditentukan 

berdasarkan rerata tahunan konsentrasi total-P dalam air, diperoleh dari 

sejumlah sampel yang representatif selama satu tahun, dimisalkan adalah 

P mg m-³  
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Tahap 2 : Menentukan [P] maksimum yang dapat diterima oleh badan air [P]f akibat 

adanya budidaya ikan dalam karamba.  

Tahap 3 : Menentukan kapasitas badan air untuk budidaya ikan dalam karamba 

secara intensif D[P], yaitu selisih antara [P] sebelum dimanfaatkan untuk 

budidaya [P]i dengan [P] maksimum yang dapat diterima [P]f setelah 

keberadaan karamba ikan nila dan mas, sehingga D[P]  =  [P]f  -  [P]i . 

D[P] berhubungan dengan beban P dari karamba, yaitu Lfish, luasan badan 

air (A), laju pembilasan (debit aliran) dan kemampuan badan air untuk 

menangani loading P, maka :  

 D[P] = Lfish (1-Rfish)/Zr , 

 Lfish = D[P] *Z*r /1-Rfish 

    Rfish = x + [(1-x)R], dimana R = 1 / (1 + r0,5) 

 Keterangan :  D[P] adalah total-P (g m-³ ) 

   Lfish adalah total-P (g m-² y-1) 

Z = rerata kedalaman air (m) 

r = flushing koefisien 

Rfish = total-P yang larut ke dalam sedimen 

x = total-P yang hilang secara permanen kedalam 
sedimen 

Tahap 4 : jika telah diketahui luasan badan air (Am²), beban total-P yang dapat 
diterima (Lfish kg y-1), beban total-P yang hilang ke lingkungan selama 
usaha budidaya (kg-P ton ikan-1) maka dapat dihitung jumlah ikan (ton y-

1) yang dapat diproduksi, yaitu : Lfish x A / total-P  

Nilai kapasitas produksi ini akan digunakan sebagai petunjuk awal dalam 
menentukan daya dukung badan air untuk produksi ikan dalam karamba. 

4.2. Penentuan daya dukung berdasarkan kapasitas ketersediaan kandungan 

oksigen dari badan air  

Penentuan didasarkan pada formula yang dikemukakan oleh Willoughby 

(1968) yang selanjutnya dimodifikasi sesuai dengan karakteristik badan air (Meade, 

1989; Boyd, 1990).  Pergantian air karena arus akan menyediakan atau memasok 

oksigen sehingga konsumsi oksigen oleh organisme non budidaya dianggap tidak 

signifikan. Oleh karena itu, perairan sungai dapat dibebani dengan sejumlah ikan 
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yang menggunakan oksigen terlarut yang dipasok melalui aliran air atau difusi dari 

udara.  Prosedur penentuan daya dukung adalah sebagai berikut: 

Tahap 1 : menentukan ketersediaan oksigen terlarut dalam badan air adalah 

perbedaan antara konsentrasi O2 terlarut didalam inflow (Oin) dan 

konsentrasi O2 terlarut minimal yang dikehendaki dari sistem budidaya 

karamba (Oout), yaitu 4 mg/l (Boyd, 1990; Lee et.al., 2001).  Jika debit air 

inflow diketahui Qo m³/min, maka total O2 terlarut selama periode 24 jam 

adalah: 

 Qo m³/min x 1.440 min/hari x (Qin – Qout) gO2/m³ = x kg O2 

Tahap 2 : Jika laju konsumsi oksigen ikan (Ro) diketahui, maka daya dukung 

maksimal yang diijinkan (kg ikan) dapat dihitung yaitu x kgO2 / Ro kgO2 

per kg ikan 

4.3. Pendekatan kapasitas oksigen terlarut dan food consumption oxygen  

Tahap 1 dan 2 sama dengan metode kapasitas ketersediaan kandungan oksigen dari 

badan air. 

Tahap 3 : umumnya pendugaan standing crop yang diijinkan dengan mengacu 

bahwa untuk setiap kilogram pakan membutuhkan 0,2 kg O2 sehingga 

dapat diduga laju pemberian pakan harian maksimal yang diizinkan.  

Dengan demikian laju pemberian pakan harian maksimal tidak boleh 

melebihi ketersediaan O2 terlarut (x kg O2). Jadi jumlah pakan maksimal 

harian adalah kapasitas O2 terlarut kg/0,2 kg O2/kg pakan = Y kg pakan.  

Jika diketahui persentase pemberian pakan = Z%, maka daya dukung 

lingkungan perairan untuk budidaya ikan dalam karamba adalah : daya 

dukung (kg ikan) = jumlah pakan maksimal harian (Y kg pakan)/Z  

Hasil perhitungan daya dukung diatas kemudian diverifikasi dengan 

pendugaan kapasitas asimilasi, pendekatan keseimbangan oksigen terlarut, produksi 

maksimum tahunan, dan kedalaman minimal karamba (Silvert, 1992) sebagai acuan 

pengelolaan budidaya ikan dalam karamba yang berwawasan lingkungan di Sungai 

Riam Kanan Kalimantan Selatan. 

Kebijakan pengelolaan budidaya ikan dalam karamba dapat juga 

dikembangkan dengan model yang didesain untuk mengontrol beban limbah organik, 
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namun model ini sulit membedakan antara partikel organik lebih besar yang 

mengendap lebih cepat dan partikel organik halus serta partikel organik terlarut yang 

berada di dalam kolom air.  Jika parameter flushing dimasukkan kedalam 

perhitungan, maka akan lebih beralasan untuk mengasumsikan bahwa pendekatan 

beban suspensi organik dan organik terlarut menjadi lebih berarti.  Dengan 

memasukkan parameter faktor beban limbah organik (g) terhadap produksi tahunan 

(Y), level kritis beban limbah organik yang dapat ditoleransi (Ccrit), dan kedalaman 

badan air (Z), maka produksi maksimum tahunan yang aman per unit area (Maximum 

safe annual production per unit area) dapat dihitung menurut Silvert (1992) dengan 

persamaan :    

Y/A = Zccrit/γ.T 

Y  =  produksi tahunan 

A  =  luas perairan (ha) 

Z  =  kedalaman perairan 

Ccrit  =  level kritis beban llimbah organik (80g/m³) diambil dari nilai TSS yang 
direkomendasikan Wedemeyer (1996) 

γ  =  proporsi beban libah organik terhadap produksi tahunan (0,15) 

T  =  flushing time (15 hari) 
 

5. KESIMPULAN 

Usaha budidaya ikan dalam karamba memiliki manfaat yang bersifat 

mulidimensional. Disamping sebagai sumber protein hewani, produk budidaya ikan 

karamba memiliki manfaat ekonomi sebagai sumber penghasilan keluarga dan 

manfaat sosial menyerap tenaga kerja. Untuk menjaga kesinambungan usaha 

budidaya ikan dalam karamba di perairan sungai Riam Kanan agar dapat 

memberikan manfaat yang optimal  untuk masyarakat yang mengusahakannya maka 

jumlah unit karamba persatuan area yang diusahakan harus sesuai dengan 

kemampuan daya dukung lingkungan perairan sungai.  Pengembangan usaha 

budidaya berbasis daya dukung lingkungan dengan mengintegrasikan aspek ekologi 

perlu dilakukan dalam setiap kegiatan pengembangan budidaya ikan dalam karamba. 

Karena itu, analisis tentang pengelolaan budidaya ikan dalam karamba di perairan 

sungai Riam Kanan  berbasis daya dukung untuk pengembangan budidaya ikan 
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dalam karamba sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produktivitas 

perikanan budidaya karamba. 

Daya dukung lingkungan merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang 

berdasarkan kemudahan pengelolaannya dikelompokkan menjadi faktor yang dapat 

dikendalikan dan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor yang dapat 

dikendalikan dibangkitkan oleh aktifitas manusia. Faktor yang tidak dapat 

dikendalikan bersumber dari alam. Kedua faktor tersebut secara simultan membentuk 

daya dukung lingkungan.  

Lingkungan yang secara langsung bersentuhan dengan kegiatan budidaya 

perikanan karamba ialah lingkungan perairan.  Perubahan daya dukung lingkungan 

perairan ditentukan oleh dinamika kualitas dan kuantitas air.  Sisa pakan dan faeces 

dari kegiatan budidaya perikanan yang masuk ke lingkungan perairan (badan air) 

akan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan perairan dan berdampak terhadap 

kualitas perairan untuk pertumbuhan ikan yang dibudidayakan. Beban limbah yang 

berasal dari kegiatan budidaya perikanan karamba merupakan salah satu aspek yang 

sangat penting dalam menentukan daya dukung perairan sungai. Faktor penentu 

berapa banyak limbah yang dapat ditampung oleh perairan adalah kualitas air 

(kondisi fisika dan kimia perairan) dan kuantitas air (tinggi muka air dan debit 

aliran).  Kapasitas asimilasi yang dikembangkan dari informasi beban limbah organik 

dan dinamika massa air sangat menentukan daya dukung lingkungan perairan sungai.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam upaya mengoptimalkan 

lingkungan perairan sungai Riam Kanan untuk pengembangan budidaya karamba, 

diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai:  

1. Volume beban limbah organik (TSS), N dan P dari kegiatan budidaya 

karamba yang sesuai dengan kemampuan asimilasi perairan sungai Riam 

Kanan.  

2. Daya dukung lingkungan perairan sungai yang akan menentukan 

keberlanjutan produktivitas budidaya perikanan karamba 

3. Alokasi ruang yang optimal untuk kegiatan budidaya karamba sesuai dengan 

daya dukung lingkungan perairan. 
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