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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Mengacu pada Forel (1901), danau (lake) merupakan sebuah badan air yang 

tenang dan menempati suatu cekungan serta sedikit memiliki hubungan dengan 

laut. Welch (1952) mendefenisikan danau (lake) sebagai seluruh badan air yang 

tergenang dan berukuran luas dan dalam. Sementara badan air menggenang dengan 

ukuran yang luas dan dangkal disebut rawa (swamp) dan badan air menggenang 

lain dengan ukuran yang kecil dan dangkal disebut “kolam” (pond) (istilah di jawa 

disebut situ atau telaga). Namun Welch (1952) tetap mengkategorikan situ dan rawa 

sebagai danau. UNEP-IETC/ILEC (2001), menyatakan bahwa danau merupakan 

suatu ekosistem perairan menggenang yang menempati suatu cekungan dengan 

debit inlet lebih banyak daripada debit outlet-nya. Bahkan Nontji (2017) 

mendeskripsikan danau sebagai lahan cekungan di daratan yang terisi air dan 

tergenang sepanjang tahun. Danau dapat terbentuk secara alami (natural lake) 

maupun buatan (man made lake/artificial lake) (O’Sullivan dan Reynolds 2004; 

Tundisi dan Tundisi 2011; Cole dan Weihe 2016).  

Danau alam adalah danau yang dibentuk secara alami, biasanya berbentuk 

mangkok (bowl-shape) yang lebih rendah dari permukaan tanah, yang terisi air 

dalam waktu lama, terbentuk akibat bencana alam besar seperti glasier, aktifitas 

gunung berapi atau gempa tektonik. Danau buatan adalah waduk/bendungan yang 

dibentuk melalui pembangunan bendungan yang memotong aliran sungai 

(O’Sullivan dan Reynolds 2004; Tundisi dan Tundisi 2011; Cole dan Weihe 2016). 

Waduk/Bendungan dapat pula dibangun pada saluran outlet danau alami, sebagai 

suatu tujuan untuk mengontrol tinggi muka air danau yang lebih baik (Nontji 2017). 

Istilah lain yang berhubungan dengan danau adalah embung atau polder yang dibuat 

secara sengaja dengan tujuan sebagai resapan air (pengendali banjir) (BIS-PUPR 

2015). 

Sementara danau yang terletak di daerah pesisir disebut danau pesisir (coastal 

lake atau lebih sering disebut coastal lagoon). Danau pesisir merupakan danau yang  

perairannya berkaitan langsung dengan laut baik oleh pengaruh pasang surut, 

gelombak/ ombak, sungai ataupun angin (Kjerfve 1994; Tagliapietra et al. 2009). 

Lebih lanjut Kjerfve (1994) menyebutkan bahwa badan air tersebut terkoneksi 

dengan lautan melalui pintu/saluran (inlet) yang sempit dapat berupa: inlet yang 

tercekik (choked), terbatas (restricted), dan ‘bocor’ (leaky). Berbeda dengan danau 

asin (salty lake/ saline lake), walaupun umumnya ditemukan di daerah pesisir tapi 

terdapat juga di daerah dataran tinggi (Contoh: Danau Qinghai di dataran tinggi 

Tibet, Tiongkok). Hal ini karena penyebutannya dari aspek kandungan salinitas di 

danau.  

Danau pasang-surut (danau pasut = tidal lake) merupakan danau pesisir yang 

kondisi perairannya dipengaruhi oleh dinamika pasut. Akan tetapi di Indonesia 

istilah ini sangat  jarang ditemukan karena publikasi yang terkait sangat jarang 

ditemukan dan danaunya sendiri juga jarang ada di Indonesia. Beberapa danau 
pasut di dunia antara lain: Danau St. Lucia (Afrika Selatan), The Coorong 

(Australia), Laguna de Terminos (Mexico), Danau Pontchartrain dan Mississippi 

Sound (USA), dan Danau Wadden Zee (The Netherlands-Denmark) (Kjerfve 
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1994). Daerah tropis sendiri danau pasut terdapat di Lagoa dos Patos dan Lagoa de 

Araruama (Brazil), Danau Maracaibo (Venezuela), Danau Nokue (Benin), Laguna 

Lagos (Nigeria), Danau Chilika (India), Danau Songkla (Thailand),  Laguna Teluk 

Belukar (Nias-Indonesia) dan Danau Siombak (Medan-Indonesia). 

Danau Siombak merupakan danau pasut yang terletak di pesisir Kota Medan 

Provinsi Sumatera Utara. Danau ini terbentuk dari kegiatan pengerukan pasir 

pembangunan tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) pada akhir tahun 

1980an. Luas Danau Siombak mencapai 28 ha dengan kedalaman rata-rata 4,38 m 

saat surut dan 6,25 m saat pasang (Muhtadi et al. 2017). Danau ini sangat unik 

karena aliran sungai yang masuk ke danau melalui Sungai Belmera sepanjang 12 

km dari Belawan (Selat Malaka) masih terpengaruh oleh pasang-surut air laut. Hasil 

penelitian Muhtadi et al. (2017) menemukan muka air tertinggi (HWL) di Danau 

Siombak adalah 191 cm dengan elevasi air terendah (LWL) adalah 4 cm dan rata-

rata (MSL) yang terukur adalah 109,77 cm. Perubahan muka air danau tersebut 

terjadi terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi yang relatif sama dalam 

sehari semalam. Hal ini menunjukkan kondisi perairan danau pasut sangat dinamis 

oleh adanya dinamika pasut air laut (Selat Malaka).  

Adanya dinamika pasut tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap 

dinamika muka air danau (debit/ volume) dan kualitas air (Fisika-kimia) (Kjerfve 

1994; Elshemy et al. 2016; Zandagba et al. 2016; Muhtadi et al. 2017), serta 

organisme perairan (flora maupun fauna) (Jaikumar et al. 2011; Pérez-Ruzafa et al. 

2011; Reis-Filho et al. 2011; Muhtadi et al. 2016). Oleh karena itu, organisme 

perairan baik flora maupun fauna yang mendiami Danau Siombak sangat unik dan 

khas. Keunikan dari ekosistem Danau Siombak dapat dilihat dari adanya mangrove 

yang tumbuh di berbagai sisi sempadan danau, seperti Nipah dan Bakau. Organisme 

perairan yang ditemukan di Danau Siombak sebagian termasuk organisme payau, 

seperti ikan belanak, julung-julung, buntal, udang putih, dan kepiting bakau. 

Sementara ikan tawar yang ditemukan terdiri dari ikan nila, mujaer, gabus, dan 

kepala timah (Muhtadi et al. 2016). 

Dengan demikian keunikan danau tersebut sangat berpotensi untuk 

dikembangkan untuk kegiatan wisata. Di sisi lain Danau Siombak ini telah lama 

menjadi daerah penangkapan ikan, kepiting, dan kerang bagi masyarakat setempat. 

Selain itu, di area sekitar danau terdapat berbagai aktivitas masyarakat seperti 

perikanan tambak dan pemukiman penduduk, termasuk adanya tempat pembungan 

akhir (TPA) Terjun yamg berpotensi menimbulkan dampak pencemaran ke perairan 

danau. Adanya berbagai kegiatan pemanfaatan di perairan Danau Siombak dan 

sekitarnya akan memberikan tekanan ekologis terhadap ekosistem danau. Hal ini 

akan berdampak pada keberlanjutan ekosistem danau, khususnya kegiatan 

perikanan dan wisata yang berkaitan langsung dengan kegiatan perekonomian 

masyarakat sekitar.  

Dengan demikian, untuk menjaga kelestarian danau pasut, maka diperlukan 

upaya pengelolaan yang tepat. Dalam rangka perencanaan dan implementasi 

strategi pengelolaan diperlukan kajian pemahaman tentang dinamika fisik, kimia, 

geologi, dan ekologi danau pasut (Kjerfve 1994). Oleh karena itu, diperlukan 

rencana pengelolaan danau yang terkonsep dengan baik dan berkelanjutan 

berdasarkan karakteristik ekologis dan daya dukung ekosistem perairan. 

Karakteristik ekologis berkaitan dengan aspek limnologis danau, yaitu morfologi, 

sifat fisik-kimia dan biologi perairan (Tundisi dan Tundisi 2011; Cole dan Weihe 
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2016). Sementara daya dukung berkaitan dengan kemampuan eksosistem perairan 

dalam mentolerir gangguan dari manusia (Yulianda et al. 2010). Oleh karena itu, 

salah satu upaya untuk mempertahankan daya dukung dan kestabilan ekosistem 

danau adalah perlu adanya upaya konservasi habitat (Utomo 2016), pengelolaan 

perikanan dan daya dukung ekowisata (Yulianda et al. 2010). Dengan demikian 

pengelolaan danau dengan mengintegrasikan kegiatan konservasi, perikanan, dan 

ekowisata perlu dilakukan kajian sebagai upaya pengelolaan yang terintegrasi dan 

berkelanjutan. Salah satu di antaranya perlunya zonasi pengelolaan (pemanfaatan) 

ekosistem danau pasut.    

Kerangka Berpikir dan Perumusan Masalah 

Keunikan Danau Siombak dapat dilihat dari adanya 1) dinamika pasang-surut 

danau dan 2) biodiversitas flora dan fauna yang mendiami danau dan sekitarnya. 

Dinamika pasang-surut danau berpengaruh terhadap dinamika muka air danau 

(debit/ volume) dan kualitas air (fisika-kimia) (Kjerfve 1994; Elshemy et al. 2016; 

Zandagba et al. 2016; Muhtadi et al. 2017), serta organisme perairan (flora maupun 

fauna) (Jaikumar et al. 2011; Pérez-Ruzafa et al. 2011; Reis-Filho et al. 2011; 

Muhtadi et al. 2016). Dinamika pasut yang paling berpengaruh terhadap kualitas 

air, utamanya sebaran salinitas di danau baik secara spasial maupun temporal, 

termasuk secara vertikal (Furusato et al. 2012; de Baros et al. 2014). Oleh karena 

itu, akan berpengaruh terhadap distribusi dan sebaran organisme perairan danau. 

Dengan demikian akan berpengaruh terhadap dinamika komunitas biologi Danau 

Siombak. Informasi dinamika pasut juga diperlukan dalam pengembangan 

ekowisata. Adanya dinamika pasut menjadi ciri khas dalam pengembangan 

ekowisata danau pasut. Oleh karena itu, kajian dinamika pasut Danau Siombak 

penting diketahui dan dikaji secara mendalam sebagai informasi penting dalam 

pengelolaan. 

Berkaitan dengan biodiversitas danau pasut sangat unik dan khas yang 

berbeda dengan danau lainnya. Keunikan dari ekosistem Danau Siombak dapat 

dilihat dari adanya mangrove yang tumbuh di berbagai sisi sempadan danau, seperti 

Nipah dan Bakau. Organisme perairan yang ditemukan di Danau Siombak sebagian 

termasuk organisme payau, seperti ikan belanak, julung-julung, buntal, udang 

putih, dan kepiting bakau. Sementara ikan tawar yang ditemukan terdiri dari ikan 

nila, mujaer, gabus, dan kepala timah (Muhtadi et al. 2016). Oleh karena itu, 

biodiversitas dan integrasinya dengan kualitas air membentuk komunitas biologi 

yang unik dan dinamis. Oleh karena itu, komunitas biologis tersebut sangat 

potensial untuk dikembangkan untuk ekowisata dan tentunya potensial dalam 

perikanan, khususnya kegiatan penangkapan ikan, krustasea, dan kekerangan. Akan 

tetapi, adanya kegiatan tambak dan pemukiman penduduk, termasuk adanya tempat 

pembungan akhir (TPA) Terjun yamg berpotensi menimbulkan dampak 

pencemaran ke perairan danau. Di sisi lain terjadi degradasi habitat, khsusunya 

sempadan danau yaitu dengan penebangan mangrove untuk keperluan rumah 

tangga maupun perluasan area tambak berpotensi memberikan tekanan ekologis 

danau.  

Dengan demikian, diperlukan rencana pengelolaan danau yang terkonsep 

dengan baik dan berkelanjutan berdasarkan karakteristik ekologis dan daya dukung 

ekosistem perairan. Konsep yang ditawarkan dalam kajian ini adalah keterpaduan 
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pengelolaan perikanan dan ekowisata berbasis konservasi. Keterpaduan tersebut 

secara keruangan akan ditetapkan dalam rencana zonasi. pengelolaan 

(pemaanfaatan) ekosistem danau.    

Zonasi atau penataan ruang ekosistem perairan danau untuk konservasi, 

perikanan, dan ekowisata sangat penting untuk keberkelanjutan ekosistem Danau 

Siombak. Pada hakekatnya, zonasi ekosistem Danau Siombak berperan penting 

untuk mencapai pemanfaatan sumber daya yang optimal dan berkelanjutan dengan 

menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan 

lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan pengelolaan dan pemanfaatan 

ekosistem danau (Zeng et al. 2012; Kartamihardja et al. 2015; Xu et al. 2016). 

 Zona konservasi merupakan zona perlindungan untuk menjaga plasma 

nutfah maupun menjaga proses ekologis (Lopes et al. 2015; Xu et al. 2016; 

Terraube et al. 2017). Sebagai perairan danau yang terkoneksi dengan estuari 

(Sungai Belawan), ada dugaan Danau Siombak sebagai daerah asuhan, pemijahan, 

dan mencari makan khususnya ikan-ikan estuari seperti belanak, bandeng, kakap, 

udang dan kepiting bakau. Oleh karena itu penting diketahui daerah asuhan dan 

pemijahan untuk dilakukan upaya pencegahan kerusakan habitat pada lokasi 

tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah adanya daerah atau zona reservat untuk 

daerah pemijahan dan asuhan organisme perairan. Daerah tersebut penting sebagai 

sumber plasma nutfah bagi ekosistem danau.  

Zona pemanfaatan danau untuk perikanan dan ekowisata adalah bagian dari 

zona pemanfaatan badan air danau, termasuk sempadan danau untuk kegiatan 

ekowisata. Zona perikanan tangkap dapat dilakukan di luar zona konservasi, 

khususnya daerah ikan-ikan mencari makan (ukuran ikan dewasa dan bukan matang 

gonad). Selain itu penentuan ukuran alat tangkap dan musim penangkapan penting 

dilakukan untuk mengatur penangkapan oleh masyarakat. Lokasi dan waktu 

penentuan penangkapan tersebut ditentukan berdasarkan analisis terhadap biologi 

perikanan (pertumbuhan dan reproduksi ikan). Sementara penentuan zona 

ekowisata mengacu pada kesesuaian dan daya dukung danau untuk kegiatan 

ekowisata baik di badan air maupun pada sempadan danau (daratan/ pinggiran 

danau). Kegiatan zona ekowisata tidak bertentangan/ tumpang tindih dengan 

kegiatan perikanan, kecuali wisata pancing (fishing tourism) yang mendukung 

kegiatan ekowisata dan perikanan. Dengan demikian konsep zonasi pengelolaan 

merupakan strategi pengelolaan ekosistem danau yang lestari. Konsep berpikir 

penelitian disajikan pada Gambar 1. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah menyusun konsep terpadu pengelolaan 

danau: integrasi perikanan dan ekowisata berbasis konservasi di eksosistem Danau 

Siombak. Secara khusus penelitian ini  bertujuan untuk:   

1. Mengetahui dinamika kualitas air dan hubungannya dengan biodiversitas 

Danau Siombak 

2. Menetukan strategi pengembangan perikanan tangkap yang berkelanjutan di 

Danau Siombak 

3. Menetukan strategi pengembangan ekowisata berkelanjutan di Danau Siombak 
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Gambar 1.  Kerangka berpikir penelitian 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Pemerintah: dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana dan strategi 

pengelolaan Danau Siombak secara berkelanjutan. 

2. Masyarakat: memberikan kontribusi hasil pemikiran secara ilmiah bagi 

masyarakat terkait pengelolaan Danau Siombak. 

3. Perkembangan ilmu pengetahuan: sebagai bahan rujukan lebih lanjut terkait 

dinamika danau pasut dan konsep terpadu pengelolaan danau secara 

berkelanjutan. 

Novelty (Kebaruan) Penelitian 

Danau pasut merupakan danau yang memiliki karakteristik ekologis yang 

unik dan khas. Hal ini didasari oleh dinamika muka air oleh adanya pengaruh pasut 

laut. Oleh karena itu, terjadi dinamika percampuran massa air tawar dan laut, 

sehingga terbentuk komunitas yang bercampur antara organisme tawar maupun 

laut/ payau. Di sisi lain pada waktu tertentu, khususnya musim kemarau dapat 

terjadi stratifikasi salinitas antara permukaan dan dasar perairan (Furusato et al. 

2012; de Baros et al. 2014). Dengan demikian pada kondisi ini komunitas yang 

terbentuk tentunya dapat berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, dalam rangka 

pengelolaan danau pasut kajian karakteristik dinamika perairan dan kaitannya 

dengan biodiversitas mutlak diperlukan. 
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Untuk itu, dalam penelitian ini, kebaharuan terletak pada konsep 

keilmuan pengelolaan danau pasut di Indonesia, berdasarkan karakteristik 

dinamika dan  biodiversitas danau. Dalam hal ini pengelolaan danau pasut 

disesuaikan dengan peruntukannya yaitu untuk perikanan dan ekowisata. Dengan 

demikian konsep yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pengelolaan secara 

terpadu dengan mengintekrasikan perikanan dan ekowisata berbasis konservasi di 

eksosistem Danau Siombak. Dalam hal ini luaran akhir dari pengelolaan terpadu 

tersebut dalam peta zonasi konservasi, perikanan dan ekowisata berdasarkan 

karakteristik ekologis dan daya dukung danau pasut.  

Kebaharuan lain dari penelitian ini adalah dalam hal perumusan zona 

konservasi danau pasut. Penentuan zona konservasi ini menggabungkan 

aspek biodiversitas (spesies) dengan habitatnya (lingkungan perairan). Hal ini 

dikarenakan ada keterkaitan yang kuat keberadaan spesies terhadap habitatnya. 

Metode ini merupakan penyempurnaan (modifikasi) dari metode lainnya yaitu 

dimana penentuan zona konservasi hanya fokus kepada spesies, khususnya spesies 

endemik (Nasution et al. 2009; 2010; Ricciolia et al. 2016; Asaad et al. 2017) atau 

habitat (Zeng et al. 2012; Utomo, 2016). Selain itu, dalam penelitian ini 

memasukkan parameter (aspek) kelimpahan larva dalam penentuan zona 

konservasi dimana pada metode-metode sebelumnya belum dimasukkan (Nasution 

et al. 2009; 2010; Zeng et al. 2012; Thieme et al. 2012; Ricciolia et al. 2016; Utomo 

2016; Asaad et al. 2017). 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Morfometri dan batimetri 

Morfometri merupakan metode pengukuran dan analisis secara kuantitatif 

terhadap dimensi fisik suatu perairan darat. Hakanson (1981) membagi morfometri 

dapat dibedakan menjadi dimensi permukaan (surface dimension) dan dimensi 

bawah permukaan (subsurface dimension). Sementara batimetri merupakan metode 

pengukuran dan analisis secara kuantitatif terhadap kedalaman perairan. Sebuah 

peta batimetri secara umum menggambarkan kumpulan dari garis kontur. Peta 

batimetri menunjukkan relief dasar danau dengan garis-garis kontur kedalaman, 

sehingga memberikan informasi tambahan untuk navigasi permukaan 

(Soeprobowati 2012; Indrayani et al. 2015) dan membantu dalam rencana 

pengelolaan (Oscar dan Tulio 2016). Analisa morfometri dan batimetri secara 

digital saat ini dapat dibantu oleh perangkat lunak Arc GIS.  Arc GIS dapat 

digunakan untuk mengelola (input, manajemen, proses dan output) data spasial atau 

data yang bereferensi geografis (Sugiharto 2008). 

Karakteristik morfometri danau yang menunjukkan kondisi komponen 

ekosistem abiotik sebagai habitat kehidupan kelompok biota di air danau, sangat 

berkaitan dengan komponen ekosistem biotik. Informasi ekosistem akuatik danau 

sangat diperlukan sebagai salah satu dasar pertimbangan pada pengelolaan danau. 

Tabel 1 menunjukkan kaitan ciri morfometri dengan fenomena ekologi perairan. 
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Tabel 1. Kaitan ciri morfometri dengan fenomena ekologi danau pasut 

No Ciri morfometri Fenomena  

1 Tepi perairan Merupakan daerah litoral utama biota air, khususnya tumbuhan 

makrofita (jenis tumbuhan mencuat), termasuk mangrove 

2 Kedalaman Memungkinkan terjadinya stratifikasi di kolom perairan akibat 

adanya perbedaan suhu dan salinitas (danau payau/danau asin), 

termasuk oksigen dan parameter lainnya. 

3 Fluktuasi muka 

air 

Fluktuasi muka air dipengaruhi oleh pengaruh pasut laut 

Berhubungan dengan stabilitas kehidupan organisme perairan.  

4 Daerah surutan Merupakan sumber masukan bahan organik dari dalam 

perairan (autochtonous) 

5 Daerah 

tangkapan air 

Merupakan sumber masukan bahan organik dari luar perairan 

(allochtonous) 

6 Jumlah teluk Mengindikasikan  adanya zona produktif karena ketenangan air 

sehingga menjadi daerah “jebakan” nutrien 

7 Garis pantai Merupakan daerah masukan nutrien (nutrien flux) ke dalam 

badan air 

8 Masa simpan air Mengindikasikan ada tidaknya kesempatan pengendapan 

partikel ke dasar perairan 

9 Laju 

penggelontoran 

Berkaitan dengan kemampuan badan air (daya tampung) dalam 

menyimpan limbah/ unsur hara 
Sumber: Modifikasi KLH (2008) dan Bird (1994); Martin dan Domingues (1994) 

Berdasarkan hasil kajian morfometri dan batimetri di Danau Siombak, 

diperoleh gambaran bahwa pada musim hujan kedalaman rata-rata saat pasang 

mencapai 6,25 m dan 4,38 m surut serta 5,44 m saat MSL. Daerah yang paling 

dalam terdapat pada bagian timur mencapai > 15 m (Gambar 2). Pada bagian utara 

kedalaman danau langsung 3-6 m, dan bahkan ada yang langsung 6-9 m. Pada 

bagian selatan kedalaman danau berkisar 3-6 m (Muhtadi et al. 2017). Akan tetapi 

pada musim kemarau belum ada yang nantinya dapat dibandingkan antara musim 

hujan dan kemarau apakah kondisi batimetri sama atau tidak.  

Gambar 2. Kontur batimetri Danau Siombak A) surut, B)   

                    MSL, c) pasang (Muhtadi et al. 2017) 

 

 
A 

 
B 

 

 
C 



 

8 

Hidrodinamika danau 

Adanya dinamika pasut tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap 

dinamika muka air danau (debit/ volume) dan kualitas air (Fisika-kimia) (Kjerfve 

1994; Elshemy et al. 2016; Zandagba et al. 2016; Muhtadi et al. 2017), serta 

organisme perairan (flora maupun fauna) (Pérez-Ruzafa et al. 2011; Muhtadi et al. 

2016). Oleh karena itu, perlu kajian mendalam untuk mendapatakan data secara 

akurat dinamika pasang-surut yang terjadi di danau (Kjerfve 1994). Hasil kajian 

menggunakan metode admiralty diperoleh nilai F di Danau Siombak sebesar 0,09. 

Berdasarkan nilai tersebut tipe pasut di Danau Siombak adalah semi diurnal (pasang 

surut harian ganda) artinya dalam satu hari (24 jam) terjadi 2 kali pasang dan 2 kali 

surut dengan tinggi yang relatif sama. Berdasarkan hasil pengukuran pasut elevasi 

muka air tertinggi (HWL) adalah 191 cm dengan elevasi air terendah (LWL) adalah 

4 cm. MSL yang terukur adalah 109,77 cm (Gambar 3). Adanya pengaruh pasang-

surut ini akan berdampak pada dinamika morfometri danau (Muhtadi et al. 2017). 

Pasut di Danau Siombak ini merupakan rambatan pasut dari pesisir Belawan 

(Selat Malaka). Perambatan ini akan melewati daerah dangkal sehingga sistem 

resonansi di perairan dangkal akan mempengaruhi pola pasutnya. Oleh karena itu, 

perlu adanya kajian lebih lanjut dengan melihat dan membandingkan pola yang 

terjadi di danau dan di perairan belawan secara bersamaan untuk dapat 

mendapatkan gambaran secara detail pola dan besaran pasut di danau. Hal ini 

dilakukan berhubung di daerah Belawan merupakan salah satu titik pengukuran 

pasut (real time) di Indonesia.  

 

Gambar 3. Tinggi pasut di Danau Siombak (September 2016: musim hujan) 

(Muhtadi et al. 2017) 

Kualitas air danau 

Kualitas air adalah karakter (sifat) air yang digambarkan oleh nilai-nilai dari 

berbagai macam faktor / karakteristik / komponen kualitas air (yang sering disebut 

sebagai parameter kualitas air). Mengacu pada Kep Men LH No 115 tahun 2003 

menyebutkan kualitas air adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan diuji 

berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kualitas air tersebut dapat dinyatakan dengan 

parameter kualitas air (Hariyadi et al. 1992). Parameter kualitas air terdiri dari 
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parameter fisika dan kimia. Parameter fisika menyatakan kondisi fisik air atau 

keberadaan bahan-bahan yang dapat diamati secara visual/kasat mata. Parameter 

kimia tidak dapat dirasakan tau dilihat secara visual akan tetapi harus dilakukan uji 

secara kimia. 

Hasil pengukuran kualitas air (April-Mei/ musim panas) menunjukkan 

kualitas air Danau Siombak secara umum masih di bawah baku air (PP 82 Tahun 

2001), kecuali fosfat (Muhtadi et al. 2016). Kadar salinitas yang terukur di Danau 

Siombak pada musim tersebut adalah berkisar 8,6–11‰. Nilai salinitas inilah yang 

menjadi ciri khas Danau Siombak yang jarang dijumpai di perairan danau di 

Indonesia. Hasil penelitian tersebut juga terlihat bahwa nilai salinitas lebih tinggi 

saat pasang dibanding saat surut dengan nilai perbedaan 1-2‰. Hal ini 

menunjukkan dorongan pasut sangat kuat dibanding dari debit sungai sehingga 

debit air laut terdorong kuat masuk ke danau. Hal ini mungkin berbeda jika pada 

musim hujan dimana debit sungai yang sangat besar, sehingga nilai salinitas akan 

lebih rendah dibanding saat kemarau. Tentunya dinamika pasut, khususnya salinitas 

ini dapat berpengaruh terhadap kualitas air lainnya. Misalnya apakah sebetulnya 

terjadi stratifikasi air laut di danau yang belum di kaji pada kajian sebelumnya. 

Demikian juga terhadap komunitas biologi dimana sebaran slainitas akan 

berpengaruh terhadap sebaran biodiversitas, akibat adanya perbedaan 

osmoeregulasi antara peraiaran tawar dan payau.  

Zonasi danau 

Zonasi di perairan danau, termasuk danau pasang-surut secara horizontal 

(Gambar 4) adalah (Odum 1996; Cole dan Weihe 2016):  

1) Zona litoral/tepian danau merupakan zona ini umumnya berada berada di tepi 

perairan di wilayah perairan dangkal dan memiliki penetrasi cahaya sampai ke 

dasar. Pada zona ini umumnya terdapat tanaman air. Produsen utama pada zona 

ini adalah tumbuhan tingkat tinggi hingga ke alga yang menempel pada 

tumbuhan dan substrat lainnya. Konsumen pada zona ini terdiri dari krustasea 

kecil, cacing pipih, juwana serangga dan siput, termasuk ikan dan katak. 

2) Zona limnetik, merupakan daerah perairan air terbuka sampai kedalaman 

penetrasi cahaya yang efektif, atau disebut kedalaman kompensasi 

(compensation depth) dimana proses fotosintesis seimbang dengan proses 

respirasi. Pada danau yang keruh zona limnetik lebih dangkal dibanding pada 

danau dengan perairan kernih. Dengan demikian penetrasi cahaya menjadi 

faktor penentu batas zona limnetik. Kehidupan pada zona ini di dominasi oleh 

yaitu plankton dan nekton. Produsen utama pada zona ini adalah fitoplankton. 

Konsumen primer merupakan zooplankton. Nekton merupakan konsumen 

sekunder termasuk ikan dan krustasea. 

3) Zona profundal, merupakan bagian dasar air yang tidak tercapai oleh penetrasi 

cahaya yang efektif sehingga tidak terjadi produktivitas primer. Adanya zona 

profundal tergantung penetrasi cahaya yang masuk ke perairan. Pada zona ini 

merupakan zona penumpukan dan pengendapan bahan organik, yang sewaktu-

waktu jika terjadi pembalikan massa air akan terjadi “ledakan populasi” alga di 

danau. Produsen utama pada zona ini adalah kelompok bakteri (cyanobakteri) 

dan mikroorganisme lainnya seperti fungi. Konsumen primer pada zona ini 

adalah benthos pemakan suspensi (suspension feeder) dan penyaring makanan 

(filter feeder) dari kelompok molusca.  
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Zonasi perairan danau secara vertikal (Gambar 4) adalah: 

1) Zona eufotik; merupakan zona dimana penetrasi cahaya matahari masih ada. 

Pada zona ini terdapat banyak fitoplankton karena fitoplankton membutuhkan 

cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Zona ini merupakan zona 

dimana produktivitas primer terjadi 

2) Zona disfotik; zona dimana penetrasi cahaya matahari tidak ada. Pada zona ini 

fitoplankton tidak ada, sehingga produktivitas primer tidak terjadi. 

 

Gambar 4. Zonasi danau (Cole dan Weihe 2016) 

Biodiversitas danau 

Biodiversitas adalah kekayaan jenis flora dan fauna baik mikro maupun 

makro yang terdapat di bumi. Biodiversitas merupakan warisan tak ternilai yang 

membantu memperkaya hidup kita (manusia) dan memberikan keamanan bagi 

manusia dan makhluk hidup lainnya. Kehilangan biodiversitas akan menyebabkan 

keseimbangan alam terganggu (Odum 1996; Madhusmita 2012; Herbert et al. 

2018), sehingga berdampak pada kehidupan manusia (KLH 2008; Omogoriola et 

al. 2012; Basset et al. 2013; Anonimous 2018; Velasco et al. 2018). Oleh karena 

itu perlu adanya identifikasi dan inventarisasi biodiversitas flora dan fauna di 

Indonesia, salah satunya Danau Siombak. Paling tidak ditemukan ditemukan 7 jenis 

mangrove, 5 jenis tanaman pantai, dan 1 jenis tumbuhan air. Fauna yang ditemukan 

yaitu 12 jenis ikan, 7 jenis gastropoda, serta masing-masing 1 jenis bivalva, udang, 

dan kepiting di Danau Siombak (Muhtadi et al. 2016). Akan tetapi informasi masih 

sangat kurang karena tidak dilakukan dalam rentang paling tidak 1 tahun (mewakili 

2 musim).  

Perairan danau merupakan tempat hidup berbagai organisme perairan, tempat 

berlangsungnya siklus hidup jenis flora dan fauna yang penting. Berbagai 

organisme perairan tersebut antara lain berbagai jenis ikan, krustasea, molluska, 

reptil dan ampibi termasuk tumbuhan air. Selain itu, berbagai jenis burung sering 

kali ditemukan di daerah danau baik burung lokal maupun burung migran. 

Kekayaan organisme perairan merupakan sumber plasma nuftah bagi kehidupan 

(KLH 2008; Madhusmita 2012). Danau pasut, sebagai habitat flora dan fauna 

memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri. Hal ini karena danau pasut dihuni tidak 

hanya organisme tawar, juga organisme payau, termasuk organisme laut (Yanez-
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Arancibia et al. 1994; Pérez-Ruzafa et al. 2011; Madhusmita 2012; Djihouessi et 

al. 2018).  

Biodiversitas umumnya dianalisis berdasarkan indeks-indeks ekologi. Indeks 

ekologi seperti indeks keanekaragaman (H’), keseragaman (E), dominansi (C) dan 

kekayaan jenis secara umum telah digunakan untuk mengetahui status ekologis 

komunitas ikan terkait dengan kestabilan ekosistem. Suatu lingkungan yang stabil 

dicirikan oleh kondisi yang seimbang dan mengandung kehidupan yang 

beranekaragam tanpa ada suatu spesies yang dominan (Odum 1996). Ekosistem 

yang baik mempunyai ciri-ciri keanekaragaman jenis yang tinggi dan penyebaran 

jenis individu yang hampir merata di setiap perairan. Perairan yang tercemar pada 

umumnya kekayaan jenis relatif rendah dan di dominansi oleh jenis tertentu (Krebs 

1989; Amaeze et al. 2012; Younis dan Nafea 2012). 

Dinamika populasi 

Secara biologi, suatu populasi (stok) sumberdaya perikanan dalam suatu 

komunitas bersifat terbatas sesuai daya dukungnya (individu maupun habitat). 

Seperti dikemukakan oleh Beverton dan Holt (1957) in Sparre dan Venema (1998), 

bahwa suatu populasi tidak berkembang secara linier melainkan asimptotik. 

Biomasa suatu populasi (B) akan stabil jika penambahan biomasa (rekrutmen atau 

R dan pertumbuhan atau G) sama dengan pengurangan biomasa (kematian total atau 

Z) (Pauly 1984). Jika suatu populasi tidak dieksploitasi, pengurangan biomasa 

hanya berasal dari kematian alami (M), seperti predasi, penyakit, atau perubahan 

lingkungan secara drastis ataupun penuaan (Chan et al. 2017; Adite et al. 2018; 

Nõges et al. 2018). Jika terdapat aktivitas penangkapan, maka total pengurangan 

biomasa berasal dari kematian alami (M) ditambah dengan kematian tangkapan (F) 

(Pauly 1984; Gbaguidi et al. 2016; Chan et al. 2017).  

Dengan demikian selayaknya aktivitas penangkapan tersebut haruslah 

terkontrol sehingga kematian akibat penangkapan tidak melebihi kemampuan 

populasi untuk mempertahankan daya dukungnya. Dengan kata lain kematian 

akibat penangkapan (F) tersebut dapat menggantikan kematian alaminya (M) 

(Pauly 1984; Sriati 2012). Oleh karena itu pembatasan ukuran tangkap dan jumlah 

tangkapan yang diperbolehkan akan mampu mempertahankan tingkat reproduksi 

(Suryanti et al. 2016; 2017), sehingga terjadi rekrutmen untuk menggantikan 

kehilangan stok akibat adanya proses kematian (Adite et al. 2017; 2018).  

 

Struktur trofik 

Secara ekologi, suatu populasi hidup didalam suatu sistem dan menempati 

posisi tertentu dalam suatu rantai makanan (Odum 1996). Populasi tersebut secara 

langsung maupun tidak langsung dihubungkan melalui jejaring makanan sehingga 

satu sama lain saling mempengaruhi. Dalam perannya sebagai mangsa, perubahan 

populasi mangsa akan mempengaruhi pemangsanya. Dalam perannya sebagai 

pemangsa, berkurangnya suatu populasi akan menyebabkan berkurangnya jumlah 

pemangsa sehingga berakibat peningkatan populasi spesies mangsa (tingkat trofik 

di bawahnya) (Asriyana 2011; Sriati 2012; Milessi et al. 2010; Adite et al. 2018; 

Bueno-Pardo et al. 2018).  

Perubahan lingkungan dan habitat danau pasut juga dapat memberikan 

pengaruh terhadap distribusi spasial dan kelimpahan biodiversitas (Younis dan 
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Nafea 2012; Langer et al. 2017), sehingga berpengaruh terhadap dinamika populasi 

(stok) (Reis-Filho et al. 2011; Chan et al. 2017; Pérez-Ruzafa et al. 2018). Habitat 

menyediakan ruang bagi berbagai organisme yang hidup didalamnya dan 

berpengaruh penting terhadap interaksi spesies dan struktur trofik pada umumnya 

(Odum 1996; Younis dan Nafea 2012; Langer et al. 2017). Keterkaitan ekologis ini 

mempengaruhi setiap komponen dalam trofik level yang selanjutnya 

mempengaruhi keseimbangan ekosistem (Sriati 2012; Adite et al. 2018; Bueno-

Pardo et al. 2018). 

Pengelolaan Terpadu Danau Siombak 

Ekosistem danau tidak hanya dimanfaatkan oleh sektor perikanan melainkan 

juga oleh sektor-sektor yang lain seperti transportasi atau perhubungan, pariwisata, 

pertanian, kelistrikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan 

danau bersifat multi stakeholders yang melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, 

swasta, akademisi, lembaga non-pemerintah, petani, nelayan, dan pelaku perikanan 

lainnya dengan berbagai peran dan kepentingan masing-masing. Dengan demikian 

berbagai model pengelolaan danau muncul antara lain (Partomo et al. 2011) : 1) 

pengelolaan terpusat (sentralistik), 2) pengelolaan berbasis masyarakat (community 

based).   

 Model pengelolaan sentralistik dengan mereduksi peran masyarakat 

pemanfaat sumberdaya membuat pengelolaan danau tidak (kurang) efisien. Hal ini 

telah mengakibatkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya serta 

krisis sumberdaya danau. Ketidakseimbangan distribusi antara peran pemerintah 

dan peran masyarakat pemanfaat sumberdaya menjadi latar belakang pentingnya 

pendekatan co-management untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumberdaya 

dengan mengintegrasikan pengakuan hak dan kemitraan dari seluruh stakeholders 

(Adrianto et al. 2011; Partomo et al. 2011).  

 Model pengelolaan sentralistik dan co-managemen merupakan model 

pengelolaan yang lebih menekankan pada aspek sosial-ekonomi. Sementara model 

pengelolaan yang berbasis ekologi seringkali diabaikan. Sistem zonasi (zoning) 

merupakan salah satu model pengelolaan yang berdasarkan karakteristik ekologi 

sumberdaya perairan (Zeng et al. 2012; Xu et al. 2016). Pada awalnya sistem zonasi 

merupakan alat fundamental untuk pengelolaan cagar alam (kawasan konservasi) 

yang efektif (Zeng et al. 2012).  Akan tetapi sistem zonasi dapat dilakukan untuk 

keberlanjutaan sumberdaya. Zonasi atau penataan ruang ekosistem perairan danau 

dalam rangka pemanfaatan yang berkelanjutan menjadi bagian penting yang tidak 

terpisahkan dari tata ruang ekosistem danau secara terpadu (Kartamihardja et al. 

2015).  

 Model pengelolaan danau dengan mengintegrasikan kegiatan perikanan, 

ekowisata dan konservasi perlu dilakukan kajian sebagai upaya pengelolaan yang 

terintegrasi dan berkelanjutan. Stronza dan Pêgas (2008) menjelaskan bahwa 

kegiatan konservasi dan ekowisata dapat dipadukan dalam satu kegiatan 

pengelolaan. Lebih lanjut Lopes et al. (2015), menyebutkan bahwa kegiatan 

perikanan, ekowisaata dan konservasi sangat dapat diintegrasikan dalam satu 

kegiatan pengelolaan.  Pada hakekatnya, zonasi ekosistem danau berperan penting 

untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dan berkelanjutan dengan 

menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan 
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lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan pengelolaan dan pemanfaatan 

ekosistem danau (Lopes et al. 2015; Xu et al. 2016). 

Dengan demikian, zonasi atau penataan ruang ekosistem perairan danau 

untuk kegiatan perikanan, ekowisata dan konservasi sangat penting untuk 

keberkelanjutan ekosistem Danau Siombak. Zona pemanfaatan danau untuk 

perikanan dan ekowisata adalah bagian dari zona pemanfaatan badan air danau 

(Kartamihardja et al. 2015; Lopes et al. 2015). Sementara zona konservasi adalah 

zona perlindungan untuk menjaga plasma nutfah maupun menjaga proses ekologis 

(Lopes et al. 2015; Xu et al. 2016; Terraube et al. 2017). 

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara 

kelangsungan hidupnya (UU No. 26/2007). Penataan ruang adalah suatu sistem 

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 

ruang. Penataan ruang atau zonasi merupakan pembentukan wilayah daratan dan 

perairan untuk dialokasikan ke penggunaan yang wilayah (zona) lebih spesifik, 

sehingga tiap zona direncanakan untuk penggunaan tertentu (UU No. 26 dan 27, 

2007). Pada prinsipnya, sistem zonasi merupakan pengaturan ruang untuk mengatur 

kegiatan manusia dalam kawasan sehingga dapat saling mendukung dan dapat 

mengakomodir semua kegiatan masyarakat di sekitar kawasan (Lopes et al. 2015; 

Xu et al. 2016). 

 

Konservasi 

Mengacu pada UU No 5 Tahun 1990, konservasi ekosistem adalah upaya 

melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat 

penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang. 

Istilah lain tentang konservasi, khususnya di perairan darat adalah reservat (suaka 

perikanan) (Utomo 2016). Reservat/suaka perikanan adalah zona perairan umum 

yang dilindungi, sehingga dilarang melakukan kegiatan penagkapan ikan dan 

kegiatan lainnya yang dapat merusak lingkungan (Utomo 2016). Suaka perikanan 

merupakan salah satu perangkat pengelolaan yang bertujuan untuk melestarikan 

sumberdaya perikanan dan lingkungan serta agar dapat dimanfaatkan secara 

berkesinambungan.  

Manfaat suaka perikanan adalah menyediakan ketersediaan stok secara 

jangka panjang. Hal ini dikarenakan suaka perikanan yang baik dapat berfungsi 

sebagai daerah pemijahan dan asuhan yang berperan sebagai tempat pemasok benih 

secara alami ke daerah penangkapan sekitarnya. Disamping itu suaka perikanan 

juga dapat menyimpan keanekaragaman hayati sumberdaya perikanan, dapat 

memulihkan daya dukung badan air sekitarnya, melindungi ikan yang sudah langka 

(Utomo 2016). Hartoto et al. (1998) menyatakan fungsi utama konservasi adalah 

sebagai: 1) fungsi ekologis dalam menunjang peningkatan populasi alami melalui 

pemulihan populasi, 2) fungsi sosial-ekonomi dan sosial-budaya dalam memenuhi 

aspek pemanfaatannya bagi kesejahteraan manusia. 

Zona konservasi adalah zona perlindungan untuk menjaga plasma nutfah 

maupun menjaga proses ekologis (Lopes et al. 2015; Xu et al. 2016; Terraube et al. 

2017). Penetapan suaka perikanan harus mengacu kepada karakteristik ekologi 

(Nasution et al. 2009; 2010; Asaad et al. 2017), ekonomi dan sosial budaya 

sehingga keberadaannya dapat berfungsi dengan baik (Hartoto et al. 1998). 
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Ditambahkan pula dalam pembuatan kriteria evaluasi dan klasifikasi suaka 

perikanan dari beberapa aspek yaitu: 1) ditinjau dari aspek teknis manajemen 

perikanan, 2) ditinjau dari aspek biologi reproduksi, dan 3) ditinjau dari aspek 

limnologis (Hartoto et al. 1998; Nasution et al. 2009; 2010). 

Zona suaka perikanan yang dibangun berupa kawasan terbatas dan bersifat 

tertutup dari berbagai aktifitas seperti penangkapan ikan, pencemaran dan 

budidaya. Seperti yang akan dikembangkan di Danau Towuti lokasi suaka 

perikanan dikembangkan di kawasan Tanjung Sulumarung, Lengkobale dan 

Tanjung Mae. Danau Matano lokasi suaka perikanan dikembangan di kawasan 

Otuno (Nasution et al. 2010). Danau Bakuok dan Danau Sembat terdapat model 

Ma’uwo (Danau Laranga) di Sumatera Barat (Oktaviani et al. 2016). Model lainnya 

di perairan umum antara lain: lebak lebung di rawa banjiran Sumatera Selatan, 

lubuk larangan di Jambi dan Sumatera Barat, rantau larangan di Riau, dan Upacara 

Semah Terubuk Riau (Oktaviani et al. 2016). 

 

Pengelolaan perikanan 

Pengelolaan sumberdaya perikanan seharusnya diarahkan pada daya dukung 

habitat dan sumberdaya perikanan (Adrianto et al. 2014), sehingga keberlanjutan 

sumberdaya perikanan tetap terjaga. Oleh karena itu, pengelolaan perikanan tidak 

terlepas dari upaya konservasi habitat dan sumberdaya perikanan yang 

mempertimbangkan sistem ekologi (ekologi dan biologi) (Sriati 2012; Gbaguidi et 

al. 2016). Konservasi disini diarahkan pada dua hal yaitu habitat (reservat) dan 

sumberdaya. Konservasi habitat (reservat) berkaitan dengan daerah pemijahan dan 

pengasuhan sebagai sumber plasma nutfah maupun menjaga proses ekologis (Lopes 

et al. 2015; Xu et al. 2016; Terraube et al. 2017). Sementara itu, konservasi 

sumberdaya berkaitan dengan pembatasan ukuran tangkap, yaitu berukuran kecil 

yang belum matang gonad (Suryanti et al. 2016; Adite et al. 2017). Penentuan TKG 

dan IKG sangat penting di lakukan untuk mengetahui perbandingan antara gonad 

yang masak pada sampel yang diperiksa dengan stok yang ada di perairan, ukuran 

pemijahan, musim pemijahan, dan lama pemijahan dalam suatu siklus (Suryanti et 

al. 2016), termasuk ukuran ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap.  

Bila penangkapan ikan lebih banyak dibandingkan kemampuan ikan 

memijah, sehingga ketersediaan ikan di alam menjadi semakin berkurang. Hal 

tersebut yang dikenal sebagai kondisi upaya tangkap lebih (overfishing). 

Sehubungan dengan hal itu ada beberapa analisis yang dapat dilakukan antara lain 

estimasi tentang jumlah atau kelimpahan dari sumber daya dan pendugaan tingkat 

eksploitasi ikan melalui aktivitas penangkapan. Selain itu, mencakup pula 

pendugaan terhadap laju penurunan sumberdaya yang diakibatkan oleh 

penangkapan serta tingkat kelimpahan dimana stok dapat menjaga dirinya dalam 

jangka panjang (Sparre dan Venema, 1998). Lebih lanjut Sparre dan Venema, 

1998), menjelaskan laju eksploitasi merupakan indeks yang menggambarkan 

tingkat pemanfaatan stok di suatu perairan.  Nilai E=0,50 menunjukkan tingkat 

pemanfaatan stok maksimal dan E>0,50 menunjukkan tingkat pemanfaatan stok 

sudah lebih tangkap (over exploitation). 

 

Ekowisata  

Kegiatan wisata saat ini merupakan industri yang dapat menggerakkan 

perekonomiaan suatu daerah maupun negara (Devi 2017; WTTC 2018). Mengacu 
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pada data yaang dirilis oleh Kementerian Pertanian (2018), bahwa penyumbang 

devisa dari sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2017 mencapai Rp 190 Trilyun 

(urutan kedua setelah ekspor kelapa sawit). Mengacu pada laporan WTTC (2018), 

kontribusi perjalanan dan wisata pada tahun 2017 terhadap GDP mencapai 10,4% 

dan menyumbang tenaga kerja hingga 9,9%. Kontribusi penerimaan devisa negara 

meningkat setiap tahun dari urutan 5 pada tahun 2011 menjadi urutan kedua pada 

tahun 2017 (Kemenpar 2018; Kementan 2018). Hal ini menunjukkan sektor wisata 

memberikan devisa bagi negara dan membuka lapangan kerja sehingga berpotensi 

untuk dikembangkan (WTTC 2018).  

Akan tetapi pengembangan wisata tanpa memperhatikan daya dukung 

lingkungan akan berdampak pada kerusakan ekosistem dan lingkungan (Okungu et 

al. 2015; Pornprasit dan Rurkkhum 2017; Adeola et al. 2017). Oleh karena itu 

pengembangan wisata setidaknya harus memperhatikan daya dukung (Yulianda et 

al. 2010) termasuk perilaku wisata (Yuxi dan Linsheng 2017) untuk keberlanjutan 

wisata. Ekowisata merupakan salah satu konsep wisata yang ramah lingkungan 

yang memperhatian daya dukung lingkungan. Yulianda et al. (2010) dan Muntasib 

et al. (2014), menjelaskan ekowisata merupakan kegiatan wisata berorientasi pada 

lingkungan untuk menjembatani kepentingan perlindungan sumber daya alam dan 

industri kepariwisataan alam. Lebih lanjut Açıksöz et al. (2016) dan Pornprasit dan 

Rurkkhum (2017), menjelaskan tujuan ekowisata dalam konsep pembangunan 

berkelanjutan yang berfokus pada hubungan antara mata pencaharian yang 

berkelanjutan, pengurangan kemiskinan dan konservasi alam.  

Danau merupakan salah satu prospek tujuan pengembangan ekowisata 

(Yulianda et al. 2010; Devi 2017). Eksosistem Danau Siombak beserta eksosistem 

sempadan dan lingkungan sekitarnya sangat berpotensi untuk dikembangkan 

menjadi lokasi kegiatan ekowisata. Hal ini terbukti dengan di tetapkannya 

ekosistem Danau Siombak dan lingkungan sekitarnya sebagai Ruang Terbuka Non 

Hijau (RTNH) dan kawasan wisata (Perda Kota Medan No 1/2011 dan No. 2/2015). 

Oleh karena itu, keberlanjutan ekosistem Danau Siombak dan sekitarnya perlu 

dikelola dengan baik. Zona ekowisata dapat dilakukan pada zona perikanan 

(rekreasi memancing), akan tetapi dibuat di luar zona suaka perikanan. Penetapan 

zona ekowisata juga harus memperkirakan tidak mengganggu zona suaka perikanan 

3 METODE  

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Danau Siombak, Kelurahan Medan Marelan  

Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara (Gambar 5). Penelitian akan dilakukan 

selama 1 tahun (September 2018 – Agustus 2019). Data-data yang dikumpulkan 

adalah 1) morfologi danau (morfometri dan batimetri), 2) hidrodinamika danau 

(pasut dan debit), 3) kualitas air (fisika dan kimia), 4) substrat, 5) mangrove dan 

vegetasi pantai, dan 6) sumberdaya perikanan yang terdiri dari: a) plankton, b) 

juwana, c) nekton (ikan, udang dan kepiting), dan d) bentos.  

Metode penentuan stasiun dengan purposive sampling, yaitu penentuan lokasi 
penelitian yang berdasarkan tujuan-tujuan tertentu dan dengan memperhatikan 

karakteristik tertentu. Misalnya adanya inlet/ outlet danau, penutupan (kanopi) dari 

lingkungan sekitar, adanya tumbuhan makrofita (dalam hal ini mangrove), dll. 
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Jumlah titik pengambilan data adalah 11 stasiun yang menyebar di sekitar perairan. 

Pengambilan data dilakukan pada setiap bulan, pada saat pasang dan saat surut. 

Karakteristik stasiun dan lokasi pengambilan data disajikan pada Tabel 2 dan 

Gambar  5. 

 
Gambar 5. Lokasi dan titik pengambilan contoh di Danau Siombak Kota Medan 

Tabel 2. Karakteristik stasiun pengamatan di Danau Siombak 

No Stasiun Koordinat Keterangan  

1 I 3°43'29.20" LU 

98°39'29.63" BT 

Terletak pada bagian barat daya; dekat dengan 

pemukiman penduduk, tempat penambatan perahu 

2 II    3°43'32.37" LU 

98°39'38.75" BT 

Terletak pada bagian selatan; terdapat pohon mangrove 

dengan ketebalan 3 – 5 m 

3 III 3°43'32.51" LU 

98°39'46.87" BT 

Terletak pada bagian tenggara, pada bagian “alur-alur”; 

terdapat mangrove dengan ketebalan 5 – 10 m.  

4 IV  3°43'39.23"LU 

98°39'45.98" BT 

Terletak pada bagian timur; terdapat vegetasi darat dan 

kegiatan wisata  

5 VI 3°43'48.51"LU 

98°39'37.91" BT 

Terletak pada bagian utara; lokasi pada bagian “alur” 

dengan ketebalan mangrove 5 – 10 m.  

6 V   3°43'44.57" LU 

98°39'43.44" BT 

Terletak pada bagian utara; terdapat vegetasi mangrove 

dan outlet tambak 

7 VII 3°43'39.81" LU 

98°39'38.01" BT 

Terletak pada bagian tengah danau; lokasi dengan 

kedalaman hingga > 10 m 

8 VIII   3°43'38.71" LU 

98°39'26.67" BT 

Stasiun ini  terletak pada bagian inlet sekaligus outlet 

danau 

9 IX 3°43'35.13" LU 

98°39'10.71" BT 

Terletak pada Sungai Bedera; dikelilingi oleh tambak 

dan mangrove 

10 X 3°43'46.22" LU 

98°38'54.92" BT 

Terletak pada Sungai Terjun; dikelilingi oleh 

mangrove 

11 XI 3°43'51.59" LU 

98°39'2.06" BT 

Terletak pada Sungai Paluh Besar; dikelilingi oleh 

mangrove dan tambak 
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Alat dan bahan penelitian 

Alat yang digunakan dalam tahap penelitian ini adalah: peralatan sampling 

serta alat ukur morfometri dan batimetri, peralatan sampling parameter fisik-kimia 

air. Selain itu termasuk botol sampel, kertas label, coolbox, alat tulis, kamera digital, 

dan ekman grab. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah: sampel air dan larutan 

(cairan) pengawet (HNO3).  

Analisis sampel air (ex site) akan dilakukan di Laboratorium Balai Riset dan  

Standardisasi Industri (Baristan) Medan, laboratorium Balai Teknik Kesehatan dan 

Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Medan, dan Laboratorium Terpadu 

Fakultas Pertanian USU. Analisis sampel biologi dilakukan di Laboratorium 

Lingkungan Periaran Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, 

Universitas Sumatera Utara. Secara ringkas, data-data yang akan dikumpulkan pada 

kajian ini disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4. 

Tabel 3. Jenis dan metode pengumpulan data hidrodinamika perairan 

Parameter  
Lokasi 

Pengamatan 
Metode  Alat Pengukuran  

1. Morfometri  
Insitu dan 

laboratorium  

Sensor dan 

satelite 
GPS Garmin Montana 680 

2. Batimetri  
Insitu dan 

laboratorium 

Sensor dan 

satelite 
GPSmap Garmin 585 

3. Pasut Insitu Admiralty Palem pasut 

4. Debit Insitu 
Manual/ 

perhitungan  
Current meter 

5. Warna tampak Insitu Visual Indra penglihatan  

6. Bau  Insitu Reseptor Indra penciuman 

7. Suhu Insitu Sensor Lutron PDO Pen DO meter 

8. Kecerahan Insitu 
Pemantulan 

cahaya 
Secchi disk 

9. TSS Laboratorium Gravimetri  
penyaringan, penguapan dan 

penimbangan 

10. TDS Insitu  Sensor   TDS/ EC meter HM Digital 

11. Konduktivitas Insitu  Sensor TDS/ EC meter HM Digital 

12. Plastik  Insitu Visual  Indra penglihatan 

13. Salinitas Insitu 
Pembiasan 

cahaya 
Atago Master 2 Refraktometer 

14. pH Insitu Sensor  Atago DPH-2 Digital  

15. DO Insitu Sensor Lutron PDO Pen DO meter 

16. BOD Laboratorium Inkubasi  Titrimetrik  

17. COD Laboratorium Metode reflux  Titrimetrik 

18. Total fosfat  Laboratorium 
Digestion 

molibdate 
Spektrofotometer  

19. Total nitrogen Laboratorium Metode Kjeldahl Spektrofotometer 

20. Nitrat (NO3) Laboratorium Brucine acid  Spektrofotometer  

21. Silika (SiO2) Laboratorium 
Ammonium 

molybdate 
Spektrofotometer 

22. Substrat Laboratorium USDA Grab dan Saringan bertingkat 
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Tabel 4. Jenis dan metode pengumpulan data biodiversitas 

Biologi  
Alat 

pengumpulan  
Alat Pengamatan  Buku identifikasi  

Plankton  Planktonet 
Mikroskop optik 

binokuler  

Needham (1962), Edmondson 

(1963); Mizuno (1979); Yamaji 

(1979) 

Juwana Bonggonet  

Miller dan Kendal (2009) dan 

Termvidchakorn dan Hortle 

(2013) 

Ikan dan 

udang 

Jaring insang,  

jala tebar dan 

ancho 

Visual dan Buku 

identifikasi 
Kottelat et al. (1993); White et al. 

(2013); Fishbase; Carpenter dan 

Niem (1998);  
Penggaris dan timbangan 

digital  

Kepiting  Bubu 

Visual dan Buku 

identifikasi 
Carpenter dan Niem (1998). 

Penggaris dan timbangan 

digital  

Bentos  Petersen grab  
Visual dan Buku 

identifikasi  

Dharma (2005); Carpenter dan 

Niem (1998). 

Mangrove Visual 
Visual dan Buku 

identifikasi 
Giessen et al. (2012) 

Pengumpulan dan penangan sampel 

Morfometri dan batimetri danau 

Pengukuran dimensi permukaan dilakukan dengan cara mengelilingi pinggiran 

danau (track) dengan menggunakan alat Global Positionong System (GPS). 

Pengukuran dimensi bawah permukaan dilakukan dengan cara mengukur 

kedalaman dengan echosounder dan GPS menggunakan kapal kecil. Pemetaan 

dilakukan dengan membuat lintasan zig-zag di badan air Danau Siombak. Pada 

lintasan ini data kedalaman direkam tiap jarak 1 m. Data hasil pengukuran 

kemudian disusun dalam bentuk tabel. Baris data berupa stasiun pengukuran, 

sedangkan kolom data berupa identitas data (ID), waktu pengambilan data, 

koordinat, altitud, dan kedalaman perairan. Kemudian, data tabel diubah menjadi 

bentuk spasial dan diolah dengan menggunakan program Sistem Informasi 

Geografi (SIG) ArcView yang dilengkapi dengan extention 3D Analyst 

(Soeprobowati 2012). Peta dasar yang digunakan yaitu Peta Rupa Bumi Indonesia 

yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Geogle Earth tahun 

2018. 

 

Dinamika perairan 

Dinamika perairan Danau Siombak dengan mengukur dinamika pasut di mulut 

danau serta mengukur arus dan debit yang masuk dan keluar di mulut danau. 

Pengukuran debit dan arus di lakukan saat pasang (air masuk) dan saat surut (air 

keluar). Pengambilan data pasang surut dilakukan dengan membaca skala pada 

palem pasut (tide staff) yang terendam air laut setiap 1 (satu) jam sekali, selama 15 

hari. Penentuan stasiun pengamatan dengan syarat di daerah terbuka, tidak 

dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia, palem pasut bisa mencapai nilai 
pasang tertinggi maupun surut terendah, mudah diamati dan masih tergenang air 

pada saat surut minimum. Pemasangan palem pasut dalam keadaan tegak lurus dan 
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tidak berubah (tetap) (Lisnawati et al. 2013). Selanjutnya data real time tersebut 

akan dibandingkan dan dikoreksi dengan data pengukuran pasut di Belawan (BIG).  

 

Kualitas air 

Parameter fisika-kimia yang diukur insitu langsung diukur sebelum mengambil 

sampel air maupun sampel biologi. Sampel diambil dengan menggunakan Vandorn 

water sampler. Data suhu, salinitas, DO, pH dan TDS di ukur per 1 m (yang 

nantinya akan dibuat profil secara vertikal). Sampel air (pengukuran di 

laboratorium) yang diukur adalah sampel yang dicampur (mix) dari kedalaman 

permukaan (50 cm), tengah, dan dasar. Data kualitas air yang diukur dilaboratorium, 

selanjutnya dicampur dan diambil sebanyak 1) 500 ml (tanpa pengawet) untuk 

sampel TSS, 2) 1000 ml untuk sampel BOD, COD, NO3, total fosfat, total nitrogen, 

dan silika (di simpan pada 4ºC). Pengukuran parameter fisika dan kimia perairan 

mengikuti APHA (2012) seperti  yang diperlihatkan dalam Tabel 3.  

 

Substrat  

Pengambilan sampel substrat dengan menggunakan eckman grab dengan 

ukuran  30 x 30 cm dengan kedalaman sampel 15 cm. Sampel sedimen yang telah 

diperoleh dikeringkan selama enam hari. Selanjutnya dari setiap sampel diambil 

200 gram untuk dianalisis menggunakan metode ayak basah pada saringan 

bertingkat (sieve analysies) berukuran 4,75 mm, 1,70 mm, 850 μm, 250 μm, 150 

μm dan ditadah menggunakan media penampung (Wentworth 1922). Setelah 

diayak, sampel sedimen yang tertinggal pada setiap ukuran saringan dikeringkan 

kembali untuk ditimbang masing-masing beratnya sehingga diperoleh distribusi 

berat sedimen berdasarkan rentang ukuran kerapatan jaring saringan (Sheppard 

1954; Poerbandono dan Djunasjah 2005). 

 

Plankton 

Sample plankton akan diambil dengan menggunakan alat planktonet secara 

vertikal dari kedalaman 2 m yang ditarik hingga ke permukaan. Air contoh yang 

tersaring kemudian dituang ke dalam botol polyetilen 50 ml. Selanjutnya sampel 

plankton diawetkan dengan larutan Lugol 4% hingga berwarna cokelat seperti air 

teh kemudian disimpan dalam plastik polybag hitam, selanjutnya dihitung dan 

diidentifikasi. Sampel yang diambil adalah saat pasang dan saat surut. Identifikasi 

dilakukan di Laboratorium dengan menggunakan mikroskop binokuler perbesaran 

10 x 10 untuk menghitung kelimpahan. Kemudian contoh diamati dengan 

menggunakan Sedgwick Rafter Counting Chamber (SRC).  

 

Juwana 

Pengambilan sampel juwana dengan menggunakan jaring larva (larva net) 

dengan ukuran mesh size 300 μm dan diameter 60 cm. Sampel yang diambil adalah 

saat pasang dan saat surut. Jaring larva dipasang atau diikat pada bagian belakang 

perahu motor dengan jarak 10 meter dan kedalaman ± 0,5 meter. Kemudian 

bonggonet ditarik secara horizontal dengan kecepatan perahu 1,5 knot selama 10 

menit. Setelah itu perahu berhenti, kemudian jaring ditarik dan diangkat untuk 

diambil sampel juwananya. Sampel juwana disimpan dalam botol sampel dan 

diawetkan dengan larutan formalin 10 %. Selanjutnya setelah 24 jam diganti dengan 

etanol 70-80%. 
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Pengamatan sampel juwana dilakukan di Laboratorium. Juwana ikan yang 

didapat dari lokasi penelitian kemudian disortir terlebih dahulu untuk memisahkan 

antara juwana ikan, juwana udang, telur ataupun material lain seperti serasah yang 

ikut masuk sewaktu dilakukan pengambilan sampel di lapangan. Penyortiran 

dilakukan dengan langkah sebagai berikut:  

a. Sampel juwana dari lapangan disaring dengan menggunakan kain jaring 

plankton  

b. Spesimen hasil penyaringan tersebut kemudian dicuci dengan air tawar dan 

disimpan pada pada wadah (gelas kimia) dengan air tawar atau akuades.  

c. Sedikit demi sedikit dari spesimen tersebut dituang pada cawan petri untuk 

dipisahkan/disortir untuk mendapatkan telur dan larva ikan menggunakan 

mikroskop  

d. juwana ikan dan telur hasil sortir tersebut sekaligus dihitung jumlahnya dan 

dipindahkan secara hati-hati dengan menggunakan pinset ke dalam botol 

spesimen berisi larutan formalin 4 % yang sudah diberi label.  

Setelah penyortiran selesai dilakukan pada seluruh sampel yang diperoleh dari 

lapangan, selanjutnya dilakukan proses identifikasi sampai ke takson yang paling 

memungkinkan. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan mikroskop yang 

dilengkapi dengan kamera dan mikrometer okuler untuk mengukur proporsi 

panjang tubuh juwana. Identifikasi dilakukan dengan melihat karakter morfologi 

pada juwana. 

 

Ikan 

Pengambilan contoh ikan dilakukan menggunakan jaring insang, jala tebar 

dan ancho. Pemasangan jaring dilakukan 1) pada saat menjelang pasang (sampel 

saat pasang), dan 2) saat menjelang surut (sampel saat surut). Sementara jala dan 

ancho di tebar dengan bantuan kapal pada saat pasang dan saat surut. Setiap jenis 

ikan yang tertangkap dilakukan pengambilan foto dan dihitung jumlahnya. 

Selanjutnya sampel disimpan di dalam botol koleksi dan diberi larutan formalin 

10 % diberi label tanggal, waktu dan lokasi sesuai waktu pengamatan. Sampel 

setelah 1 hari ditiriskan dan diganti dengan etanol  70-80%. Selanjutnya sampel 

dibawa ke Laboratorium untuk diidentifikasi lebih lanjut. Setelah diidentifikasi 

sampel ikan selanjutnya diukur panjang dan bobotnya. Kemudian dilakukan 

pembedahan untuk mengetahui TKG serta usus disimpan dengan etanol 70-80% 

untuk dilakukan identifikasi jenis makanannya.  

 

Udang 

Sampel udang diambil dengan menggunaan jaring insang, jala tebar, dan 

ancho bersamaan dengan sampling ikan. Selanjutnya sampel disimpan di dalam 

botol koleksi dan diberi larutan formalin 10 % diberi label tanggal, waktu dan lokasi 

sesuai waktu pengamatan. Sampel setelah 1 hari ditiriskan dan diganti dengan 

etanol  70-80%. Selanjutnya sampel dibawa ke Laboratorium untuk diidentifikasi 

lebih lanjut. Setelah diidentifikasi sampel udang selanjutnya diukur panjang 

karapas dan bobotnya. Kemudian ditentukan TKG serta usus disimpan dengan 

etanol 70-80% untuk dilakukan identifikasi jenis makanannya. 
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Kepiting 
Sampel kepiting bakau ditangkap dengan menggunakan bubu ukuran 30 x 30 

cm. Pengambilan sampel kepiting dilakukan dengan dengan 3 unit bubu dipasang 

pada masing-masing stasiun. Bubu dipasang 1) pada saat menjelang pasang (sampel 

saat pasang), dan 2) saat menjelang surut (sampel saat surut). Selanjutnya sampel 

disimpan di dalam botol koleksi dan diberi larutan formalin 10 % diberi label 

tanggal, waktu dan lokasi sesuai waktu pengamatan. Sampel setelah 1 hari 

ditiriskan dan diganti dengan etanol  70-80%.  

Selanjutnya sampel dibawa ke Laboratorium untuk diidentifikasi lebih lanjut. 

Setelah diidentifikasi sampel kepiting selanjutnya diukur panjang karapas, lebar 

karapas dan bobotnya. Kemudian ditentukan TKG serta usus disimpan dengan 

etanol 70-80% untuk dilakukan identifikasi jenis makanannya. 

 

Bentos 

Pengambilan sampel makrozoobentos dilakukan dengan menggunakan 

Eckman grab sebanyak 3 kali ulangan pada setiap stasiun pengamatan. Sampel 

disaring menggunakan saringan berukuran 0,5 mm. Sampel yang didapat disortir 

menggunakan hand sortir method, lalu dibersihkan dengan air dan direndam dengan 

formalin 4% selama 1 hari. Sampel kemudian dicuci dengan akuades dan 

dikeringkan serta diawetkan dengan alkohol 70%. Setelah diidentifikasi sampel 

bentos selanjutnya diukur panjang/lebar/tinggi/tebal cangkang, serta bobotnya. 

 

Mangrove 

Mangrove dan vegetasi pantai diidentifikasi jenis dan sebaran yang terdapat 

di sepanjang pinggiran dan sempadan Danau Siombak.  

Analisis Data 

Morfometri dan batimetri danau 

Parameter morfometri danau merupakan nilai-nilai dimensi permukaan yang 

meliputi (Hakanson, 1981):  

1. Panjang maksimum (Lmax) dinyatakan dalam meter, diperoleh dengan 

mengukur jarak terjauh antara dua stasiun  di tepi danau. 

2. Panjang maksimum efektif (Le) dinyatakan dalam meter, diperoleh dengan 

mengukur jarak terjauh antara dua stasiun di tepi permukaan danau tanpa 

melewati pulau (jika ada). 

3. Lebar maksimum (Wmax) dinyatakan dalam meter, diperoleh dengan mengukur 

jarak dua stasiun terjauh di tepi permukaan danau yang ditarik tegak lurus 

terhadap Lmax. 

4. Lebar maksimum efektif (We) dinyatakan dalam meter, diperoleh dengan 

mengukur jarak dua stasiun terjauh di tepi permukaan danau yang ditarik tegak 

lurus terhadap Le. 

5. Luas permukaan (Ao) dinyatakan dalam ha, atau m2, merupakan luas wilayah 

permukaan danau. Luas permukaan dari peta batimetri diukur dengan 

menghitung luas polygon menggunakan program ArcView. 

6. Panjang Garis Pantai (SL) dinyatakan dalam m atau km, merupakan panjang 

garis keliling danau. SL diukur dari peta batimetri dengan menggunakan 

software ArcView. 
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7. Lebar rata-rata (W̅ ) dinyatakan dalam meter, merupakan rasio antara luas 

permukaan danau (Ao) dan panjang maksimum. 

W̅ =
𝐴0

𝐿𝑚𝑎𝑥
  ..................................... (1) 

Keterangan: 

W̅   = Lebar rata-rata (m) 

Ao  = Luas permukaan danau (m2) 

Lmax   = Panjang maksimum (m) 

8. Indeks perkembangan garis tepi (SDI) tanpa satuan, menggambarkan hubungan 

antara SL dan luas permukaan. Jika SDI > 1, maka bentuk badan perairan tidak 

beraturan. Jika SDI ≤ 1, maka bentuk badan perairan beraturan. SDI dihitung 

dengan persamaan. 

SDI =
SL

√
22

7
 x 𝐴0

2
              .................................... (2) 

Keterangan: 

SDI = Indeks perkembangan garis tepi (tanpa satuan) 

SL   = Panjang garis pantai (m) 

Ao    = Luas permukaan danau (m2) 

Nilai dimensi bawah permukaan meliputi (Hakanson 1981):  

1. Kedalaman rata-rata ( Z̅) dinyatakan dalam meter, yaitu volume (V) dibagi 

dengan luas permukaan (Ao):  

Z̅ =
V

𝐴0 
                  ..................................... (3) 

Keterangan: 

Z̅  = Kedalaman rata-rata (m) 

V   = Volume (m3) 

Ao = Luas permukaan danau (m2) 

2. Kedalaman maksimum (Zmax) dinyatakan dalam meter, merupakan kedalaman 

danau di stasiun terdalam. Pengukuran secara langsung dilakukan dengan 

echosounder dan secara tidak langsung dibaca pada kontur kedalaman peta 

batimetri. 

3. Kedalaman relatif (Zr) dinyatakan dalam meter, yaitu rasio antara kedalaman 

maksimum (Zmax) dan diameter rata-rata permukaan danau. Kedalaman relatif 

dihitung dengan persamaan: 

𝑍𝑟 = 𝑍𝑚𝑎𝑥 x 2 x
√𝐴0

√n
 x 100   ................................ (4) 

Keterangan: 

 Zr = Kedalaman relatif (m) 

 Zmax = Kedalaman maksimum (m) 

Ao    = Luas permukaan danau (m2) 

n       = jumlah kontur 

4. Kemiringan rata-rata (S̅) dinyatakan dalam %, menggambarkan luas tidaknya 

perairan yang dangkal:  

S̅ =
1

n
 x (

1

2
 x 𝐿0 + 𝐿1 + ⋯ + 𝐿𝑛 − 1 +

1

2
 x 𝐿𝑛) x 

𝑍𝑚𝑎𝑥

𝐴0
 x 100 ........... (5) 

Keterangan: 

S̅    = Kemiringan rata-rata (%) 

L   = Panjang garis keliling masing-masing kontur (m) 

n      = Jumlah kontur pada peta 

Zmax = Kedalaman maksimum (m) 
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Ao   = Luas permukaan danau (m2) 

5. Perkembangan volume danau (Volume Development, VD) tanpa satuan, 

menggambarkan bentuk dasar danau secara umum. Perkembangan volume 

danau dihitung dengan persamaan:  

VD =
𝐴0 x Z̅

1

3
 x (𝑍𝑚𝑎𝑥 x 𝐴0)

          .................................. (6) 

Keterangan : 

Ao = Luas permukaan danau (m2) 

Z̅ = Kedalaman rata-rata (m) 

Zmax = Kedalaman maksimum (m) 

6. Volume total air danau (V) dinyatakan dalam m3, merupakan jumlah air yang 

ditampung oleh danau. Volume total dihitung dengan persamaan: 

V =  
h

3
 x [∑{(𝐴𝑖 − 1 + 𝐴𝑖) + √(𝐴𝑖 − 1) x 𝐴𝑖

n

i−1

}] 

Keterangan:               .................................(7) 
V  = Volume total (m3) 

h  = Interval kontur (m) 

A = Luas per lapisan/kontur (m2) 

n  = Jumlah kontur 

7. Waktu tinggal air (Retention time, Rt) dinyatakan dalam jam, merupakan waktu 

tinggal air di dalam danau. Waktu tinggal air dihitung menurut Effendi (2003): 

𝑅𝑡 =
V

Q
                 .................................. (8) 

Keterangan : 

Rt  = Waktu tinggal air (jam) 

V = Volume total (m3) 

Q  = Debit air (m3/sekon) 

8. Morpho Edaphic Index (MEI) yaitu parameter yang dipakai untuk memprediksi 

potensi hasil suatu perairan dengan rumus (Henderson dan Welcomme, 1974): 

MEI = 
Daya Hantar Listrik

Kedalaman rata−rata
          .................................. (9) 

9. Kedalaman kompensasi merupakan kedalaman yang memiliki intensitas cahaya 

sebesar 1% dari intensitas cahaya di permukaan. Penentuan kedalaman 

kompensasi dilakukan menggunakan persamaan Beer-Lambertz Law dengan 

rumus (Effendi, 2003): 

𝑍𝑐 =
4,6

𝐾𝑑
                 .................................. (10) 

Pada pendekatan ini dilakukan penghitungan koefisien peredupan yang 

didasarkan pada kedalaman Secchi. Koefisien peredupan (Kd) dihitung dengan: 

𝐾𝑑 =
1,7

𝑍𝑐
               .................................. (11) 

Keterangan:  

Kd = Koefisian peredupan cahaya matahari 

Zc  = Kedalaman kompensasi  

Zs  = Kedalaman Secchi 

 

Dinamika perairan  

Tipe Pasut ditentukan berdasarkan ritmik pasang surut dengan metode 

Admiralty (Doodson 1921). Untuk mengetahui tipe pasang surut dihitung 

dengan mendapatkan bilangan atau konstanta pasang surut (Tidal 
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Constant/Formzahl) yang dihitung dengan metode admiralty menggunakan 

rumus (Dietrich 1963): 

F =
𝐴𝐾1+𝐴𝑂1

 𝐴𝑀2+𝐴𝑆2
                            .................................. (12) 

Keterangan,  

Formzahl atau konstanta pasang surut, AK1 amplitudo dari anak gelombang pasang 

surut harian tunggal rata-rata yang dipengaruhi oleh deklinasi bulan dan matahari, 

AO1 amplitudo dari anak gelombang pasang surut harian tunggal yang dipengaruhi 

oleh deklinasi matahari, AM2 amplitudo dari anak gelombang pasang surut harian 

ganda rata-rata yang dipengaruhi oleh bulan, AS2 amplitudo dari anak gelombang 

pasang surut harian ganda rata-rata yang dipengaruhi oleh matahari.  

Debit (Q) dinyatakan dalam m3/jam, merupakan volume yang mengalir pada 

selang waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan m3/sekon. Debit 

dihitung dengan rumus dari Wetzel (2001): 

Q = A x v            .................................. (13) 
Keterangan : 

Q = Debit air (m3/ sekon) 

A  = Luas penampang saluran air (m2) 

v = Kecepatan arus (m/ sekon) 

 

Indeks pencemaran 

Indeks Pencemaran (IP) ditentukan dengan memilih parameter-parameter yang 

jika bernilai rendah, maka kualitas air akan baik. Langkah-langkah penghitungan 

IP adalah (Kep Men LH No. 115 Tahun 2003):  

1) Memilih parameter baku mutu air yang tidak memiliki nilai kisaran. 

2) Menghitung nilai Ci/Li untuk setiap parameter di setiap lokasi pengambilan 

sampel. Ci merupakan konsentrasi parameter kualitas air, sedangkan Li adalah 

nilai baku mutu. 

3) Khusus untuk konsentrasi oksigen, nilai Ci/Li hasil pengukuran diganti oleh 

Ci/Li hasil penghitungan, 

(𝐶𝑖/𝐿𝑖)penghitungan =
𝐶𝑖𝑚−𝐶𝑖

𝐶𝑖𝑚−𝐿𝑖
    ................................. (14) 

4) Jika nilai baku mutu Li memiliki nilai kisaran, maka untuk Ci ≤ Li rata-rata: 

(𝐶𝑖/𝐿𝑖penghitungan
=

[𝐶𝑖𝑚−(𝐿𝑖)rata−rata]

{(𝐿𝑖)minimum−(𝐿𝑖)rata−rata}
   ...................... (15) 

sedangkan untuk Ci ≥ Li rata-rata: 

(Ci
Li⁄ )penghitungan =

[𝐶𝑖𝑚−(𝐿𝑖)rata−rata]

{(𝐿𝑖)maksimum−(𝐿𝑖)rata−rata}
   ............................. (16) 

5) Jika nilai (Ci/Li) hasil penghitungan lebih besar dari 1,0, maka  

(Ci/Li) penghitungan = P. log (Ci/Li) hasil pengukuran. 
P adalah konstanta yang nilainya ditentukan dengan bebas dan disesuaikan dengan 

hasil pengamatan lingkungan atau persyaratan yang dikehendaki sesuai dengan 

peruntukannya (biasanya digunakan nilai 5).  

6) Menentukan nilai rata-rata dan nilai maksimum dari keseluruhan Ci/Li 

((Ci/Li)rata-rata dan (Ci/Li)max), kemudian menentukan nilai Indeks Pencemaran 

(IP): 

IP =  √
(

𝐶𝑖
𝐿𝑖

)2max+(
𝐶𝑖
𝐿𝑖

)2rata−rata

2
  .................................. (17) 
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Keterangan: 

IP = Indeks Pencemaran yang merupakan fungsi Ci/Li 

Li =  konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam Baku Mutu Air 

Ci = konsentrasi parameter kualitas air (i) yang terukur 

 Evaluasi hubungan nilai IP dengan status mutu air menurut KepMen LH 

115 Tahun 2003 diperlihatkan dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Hubungan nilai Indeks Pencemaran dengan status mutu air. 

Indeks pencemaran  Status kualitas air 

0 ≤ PI ≤ 1.0 Baik  

1.0 < PI ≤ 5.0 Tercemar rendah 

5.0 < PI ≤10.0 Tercemar sedang 

PI >10.0 Tercemar berat 

  Sumber: PerMen LH No. 115 Tahun 2003 

 

Struktur komunitas 

1. Kelimpahan plankton 

Nilai kelimpahan plankton dihitung dengan menggunakan rumus (APHA, 

2012):  

𝑁𝑖 =  
𝑋𝑖 𝑥 𝐴𝑐𝑔 𝑥 𝑣𝑡

𝐴𝑎 𝑥 𝑉𝑠 𝑥 𝐴𝑠
            .................................. (18) 

Keterangan : 

Ni = Kelimpahan plankton ke-i (sel/L) 

Xi = Jumlah sel plankton ke-i yang teramati (sel) 

Vs = Volume contoh air yang disaring (L) 

Acg = Luas penampang permukaan Sedwgwick Rafter Counting Cell (mm2) 

Aa = Luas amatan (mm2) 

Vt = Volume air yang tersaring (ml) 

As = Volume konsentrasi dalam Sedgwick Rafter Counting Cell (ml) 

2. Kelimpahan juwana 

Penghitungan kelimpahan juwana dilakukan dengan menggunakan rumus 

APHA (2012) yang dimodifikasi, yaitu: 

𝑁𝑖 =  
𝐶𝑖

𝑣
𝑥1000           .................................. (19) 

Keterangan : 

Ni = Kelimpahan juwana ke-i ( ekor/1000m³) 

Ci = Jumlah juwana ke-i yang tercacah (ekor) 

V = Volume air tersaring (Vtsr = l x t x v), 

dimana, 

l : luas bukaan mulut bonggonet 

t : waktu penarikan bonggonet (menit),  

v : kecepatan tarikan (m/menit),  

3. Kepadatan ikan dan bentos 

Penghitungan kepadatan populasi benthos mengacu pada rumus (Krebs, 1989): 

𝑁𝑖 =  
𝑋𝑖

𝐴
                .................................. (20) 

Keterangan:  

Ni  = Kepadatan jenis ke-i (individu/m2) 

Xi  = Jumlah individu yang teramati jenis ke-i 

A  = luas permukaan alat (m2) 
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4. Frekuensi Kehadiran (FK)  

Frekuensi kehadiran merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadiran suatu 

spesies dalam sampling stasiun yang ditentukan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Barus, 2004): 

𝐹𝐾𝑖 =
Jumlah stasiun yang Ditempati Suatu Jenis

Jumlah Total Stasiun
𝑥 100%................................. (21) 

Keterangan : 

FK = 0 - 25%  = Kehadiran sangat jarang 

FK = 25 - 50%    = Kehadiran jarang 

FK = 50 - 75%    = Kehadiran sedang 

FK = 75 - 100%  = Kehadiran sering/absolute 

5. Keanekaragaman 

Indeks keanekaragaman (H') menggambarkan keanekaragaman jenis di dalam 

populasi,  dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Krebs 1989): 

𝐻′ = − ∑ 𝑃𝑖 log 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

  Keterangan :      ................................. (22) 
H' = Indeks keanekaragaman shanon wiennar 

Pi = Proporsi tiap spesies = Xi/N 

Xi = Jumlah individu pada spesies ke-i 

N = Jumlah total individu   

6. Keseragaman  

Untuk mengetahui keseimbangan komunitas digunakan indeks keseragaman, 

yaitu kesamaan jumlah individu antar spesies dalam suatu komunitas. Semakin 

merata penyebaran jumlah individu antar spesies  maka semakin besar derajat 

keseimbangan komunitas, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Odum 1996) : 

𝐸 =
𝐻′

log S
 .................................................. (23) 

Keterangan : 

E : Keseragaman/evennes 

S : Jumlah Jenis  

H' : Keanekaragaman 

7. Dominansi 

Untuk mengetahui ada tidaknya jenis yang mendominasi, digunakan indeks 
dominan Simpson (Odum 1996) : 

𝐶 = ∑(
𝑋𝑖

𝑁
)2

𝑛

𝑖=1

        

Keterangan :     .................................................. (24) 
    C = Indeks Dominansi Simpson 

Xi = Jumlah Individu Spesies ke-i 

N = Jumlah Individu Semua Spesies 

 

Analisis multivariate 

Teknik statistik multivariat seperti Hierarchical Cluster Analysis (HCA), 

Principal Component Analysis (PCA), Factor Analysis (FA) dan Multivarian 

Analisis of Varians (MANOVA) digunakan untuk mengevaluasi faktor dan 
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mekanisme utama yang mengatur variasi spasial dan temporal kualitas air danau 

dan biodiversitas. Analisis multivariate tersebut dibantu dengan software SPSS.  

 

Dinamika populasi 

1. Indek Gonad 

Indek gonad yaitu mengetahui kelompok ikan yang memijah dari proporsi ikan 

yang memasuki tingkat kematangan gonad 3 dan 4 yang ada diperairan.  Indek 

gonad dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemijahan dengan 

potensi rasio kelamin yang ada baik untuk ikan jantan maupun betina.  Indek 

gonad dihitung sebagai berikut (Effendi 1979): 

𝐼𝐺 =
𝑆34

𝑆𝑡
                 .................................. (26) 

Keterangan: 

IG = indeks gonad 

S34 = Jumlah ikan pada TKG 3 dan 4 

St  = Jumlah ikan pada TKG 2,3, dan 4 

S adalah jumlah ikan yang memasuki tahap kematangan gonad, dengan 

kriteria yang digunakan yaitu bila 

IG > 0,50  = Ikan cenderung pada keadaan sedang berpijah 

IG 0,30-0,50 = Ikan mengalami proses pematangan gonad 

IG < 0,30  = Gonad ikan rata-rata belum berkembang 

2. Pendugaan pertama kali matang gonad 

Pendugaan ukuran pertama kali ikan matang gonad dilakukan untuk 

mengetahui umur ikan pertama kali matang gonad. Pendugaan ini dilakukan 

dengan memisahkan kelompok yang belum matang gonad (TKG I, II, dan III) 

dan kelompok yang sudah matang gonad (TKG IV), kemudian dibuat grafik 

berdasarkan selang kelas. Metode Spearman-Karber adalah salah satu metode 

yang dapat digunakan untuk menduga ukuran rata-rata ikan selar kuning 

pertama kali matang gonad (Udupa 1986). 

M = [𝑥𝑘 +  (
𝑥

2
) −  (𝑥 ∑ 𝑝𝑖)]  .................................. (31) 

M = antilog [ m ±  1,96 √𝑥2 ∑
𝑝𝑖∗𝑞𝑖

ni−1
      ] .................................. (32) 

Keterangan: 

m : log panjang ikan pada kematangan gonad pertama 

𝑥k : log nilai tengah kelas panjang yang terakhir ikan telah matang gonad 

x : log pertambahan panjang pada nilai tengah 

pi : proporsi ikan matang gonad pada kelas panjang ke-i dengan jumlah ikan  

  pada selang panjang ke-i 

ni : jumlah ikan pada kelas panjang ke-i 

qi : 1 – pi 

M : panjang ikan pertama kali matang gonad 

3. Model pertumbuhan 

Selanjutnya hasil evaluasi dari nilai pertumbuhan setelah menentukan rata rata 

kelas ukuran, maka informasinya dipakai untuk melihat pertumbuhan panjang 

dan berat secara parsial adalah konsep yang  digunakan oleh Von Bartalanffy, 

dimana harus ada beberapa parameter yang harus diketahui lebih dahulu. Pada 

model pertumbuhan ini terlihat parameter mana diantara parameter amatan yang 
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mengalami proses pertumbuhan yang cepat atau sebaliknya. Model tersebut 

adalah (Pauly, 1984): 

𝐿𝑡 = 𝐿[1 − 𝑒−𝐾(𝑡−𝑡0)]          .................................. (33) 
Keterangan 

L∞ = panjang infinitif (cm). 

Lt  = panjang ikan pada umur t (cm) 

K  = Koefisien pertumbuhan 

t = umur (waktu) 

to = umur ikan pada waktu nol (biasanya negatif) 

Parameter pertumbuhan (K dan L∞) diduga menggunakan metode 

ELEFAN I (Pauly 1984; Spare dan Venema 1998), yang terakomodasi pada 

Software FiSAT II 

4. Umur teoritis dan kelompok umur 

Umur teoritis (to) diduga menggunakan rumus empiris Pauly (1984), 

berikut ini 

Log10 (-t0) = 0,3922 – 0,2752 (Log10 L∞) – 1,038 (Log10 K)   ......................(34) 

5. Mortalitas dan laju eksploitasi 

Laju mortalitas total dapat diduga dari pergeseran kelimpahan kelompok umur 

dan dari analisis kurva hasil tangkapan menggunakan data frekuensi panjang 

(Pauly, 1984). Laju mortalitas total dihitung menggunakan rumus: 

Z = M+F              .................................. (35) 

Laju mortalitas alami (M) diduga dengan metode persamaan empiris Pauly 

(1980), dengan rumus: 

Log M=-0,0066–0,279 log10 L∞+0,6543 log10 K+0,4634log10T..............(36) 

dimana: 

M = mortalitas alami per tahun 

L∞ = panjang infinity (cm) 

K = koefisien pertumbuhan per tahun 

T = suhu rata-rata tahunan (°C) 

Semua metode tersebut terakomodasi dalam soft ware FiSAT II. Mortalitas 

karena eksploitasi (F) dapat diperoleh setelah diketahui mortalitas total (Z) dan 

mortalitas alami (M) dari persamaan F=Z-M. 

Laju eksploitasi (E) ditentukan dengan membandingkan laju mortalitas 

penangkapan (F) dengan laju mortalitas total (Z) (Pauly 1984) : 

E = 
𝐹

𝐹+𝑀
 = 

𝐹

𝑍
          .................................. (37) 

 

Struktur trofik 

1. Tumpang tindih relung makanan 

Analisis tumpang tindih relung makanan dilakukan untuk melihat penggunaan 

bersama jenis organisme makanan yang dimanfaatkan oleh ikan jantan dan 

betina serta oleh kelompok-kelompok ukuran ikan. Tumpang tindih relung 

dihitung menggunakan rumus “Simplified Morisita Index” (Horn 1966 in  

Krebs 1989), yaitu: 
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dimana: 

Ch = Tingkat kesamaan jenis makanan 

Pij  = proporsi spesies ke-i kelompok ikan ke-j 

Pik = proporsi spesies ke-i kelompok ikan ke-k 

Pij
2 = kuadrat proporsi spesies ke-i kelompok ikan ke-j 

Pik
2 = kuadrat proporsi spesies ke-i kelompok ikan ke-k 

n = Jumlah organisme makanan  

m, l = Jumlah kelompok ukuran ikan  

Pij (proporsi spesies ke-i kelompok ikan ke-j) didapat dengan rumus sebagai berikut:  





Volume

nismeKeVolumeOrga
P

i

ij  ................................. (24)  

Kriteria kriteria tumpang tindih relung (Ch) ditentukan menurut Moyle dan 

Senanayake (1984) sebagai berikut: 
Ch < 0,3 = peluang terjadinya kompetisi rendah 

0,3 d ≤ Ch ≤ 0,8= peluang terjadinya kompetisi sedang 

Ch > 0,8 = peluang terjadinya kompetisi tinggi 

2. Luas relung makanan  

Analisis luas relung makanan dilakukan untuk melihat proporsi sumberdaya 

makanan yang dimanfaatkan ikan.  Luas Relung dihitung menggunakan rumus 

yang di kemukakan oleh Levins in  Krebs (1989), yaitu: 

𝐵𝑖 =
1

∑𝑃𝑖𝑗
2               .................................. (25) 

Keterangan : 

Bi =  Luas relung makanan Kelompok ikan ke-i 

Pij =  Proporsi organisme makanan ke-i yang dimanfaatkan oleh kelompok ikan ke-j 

Dalam perhitungan ini diperlukan suatu standardisasi agar nilai luas relung yang 

dihasilkan berkisar antara 0-1 dengan selang yang tidak terlalu besar dan nyata. 

𝐵𝐴 =
𝐵−1

𝑛−1
                .................................. (26) 

Keterangan: 

BA =  Standardisasi luas relung (kisaran 0-1) 

B =  Luas relung 

n =  Jumlah Seluruh organisme makanan yang dimanfaatkan 

3. Tingkat trofik (troph) 

Tingkat trofik (trophic level = TL) ditentukan berdasarkan komposisi makanan 

dan tingkat trofik makanannya (Pauly et al. 2001): 

𝑇𝐿𝑖 = 1 + ∑ 𝐷𝐶𝑖𝑗 𝑥 𝑇𝐿𝑗

𝑛

𝑗=1

 

dimana;       .................................. (25) 
TLi  = tingkat trofik spesies ke-i; 

DCij  = fraksi jenis makanan j dalam isi lambung individu ke-i; 

TLj  = trofik level jenis makanan ke-j; 

n   = jumlah kelompok makanan dalam lambung individu ke-i. 
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Analisis zonasi 

Analisis zonasi dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak Sistem 

Informasi Geografis (SIG) Arc GIS, yaitu sistem informasi spasial menggunakan 

komputer, manampilkan basis data yang mempunyai fungsi pokok menyimpan, 

memperbaharui, menganalisis dan menyajikan kembali semua bentuk informasi 

spasial. Untuk menentukan peruntukan zonasi didasarkan analisis ruang sesuai 

peruntukan yang diinginkan. Analisis tersebut sesuai kriteria berikut:  

1. Konservasi 

Fokus utama penetapan konservasi adalah perlindungan habitat 

(lingkungan) dan spesies. Perlindungan habitat diutamakan adalah fungsi untuk 

melindungi habitat pemijahan dan asuhan. Sementara perlindungan spesies fokus 

pada keanekaragaman biodiversitas, khususnya organisme asli.  Parameter dan 

bobot penentun konservasi danau disajikan pada Tabel 13. Rumus yang digunakan 

untuk zona konservasi adalah: (modifikasi dari  Yulianda et al. 2010): 

𝐾 = ∑
𝑁𝑖

𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑛

𝑖=1

𝑥100% 

Keterangan :      .................................. (40) 
 K  = Kesesuaian konservasi (Sesuai: 85%-100%, Sesuai Bersyarat: 60%- 

       <85%, Tidak Sesuai: <60 %). 

Ni = Nilai parameter ke-i (Bobot x Skor) 

Nmaks = Nilai maksimum dari kategori konservasi 

n = Jumlah parameter 

Tabel 6. Kriteria penentuan zona konservasi 

Kategori Kriteria  

Skoring Keterangan 

(Bobot; %) Rendah 

(1) 

Sedang (3) Tinggi (5) 

A. Habitat     50 

Kepentingan1 

Pemijahan dan 

asuhan 

0-4 5-9 ≥10 
20 

Pemijahan  0-4 5-9 ≥10 5 

Asuhan  0-4 5-9 ≥10 5 

Unik dan 

Jarang 

Adanya (luasan) 

vegetasi/  

tumbuhan air  

TA atau 

mengapung 

bebas 

Mengapung 

tak bebas 

Mencuat / 

tenggelam 10 

Tepian berupa 

teluk  

TA Terbuka Semi 

tertutup 
5 

Sensitive 
Tingkat 

pencemaran  

Tinggi Sedang Rendah/ 

TA 
5 

Keterangan: 1Jumlah jenis (spesies); 2persentase jenis (spesies) sesuai kategori per total jumlah 

spesies; 3persentase kelimpahan (seuai kategori) per total kelimpahan; * jika ada organisme endemik 

atau organisme kunci menjadi pertimbangan tersendiri; TA = tidak ada 

Modifikasi dari Nasution (2009; 2010), Utomo (2016), dan Asaad et al. (2017). 
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 Tabel 7. Kriteria penentuan zona konservasi (lanjutan..) 

Kategori Kriteria  

Skoring Keterangan 

(Bobot; %) Rendah (1) Sedang 

(3) 

Tinggi 

(5) 

B. Spesies     50 

Biodiversitas1 

Jumlah spesies 

asli* 

0 1-2 ≥3 
5 

Keragaman jenis 0-4 5-9 ≥10 10 

Jumlah spesies 

ekonomis 

0 1-2 ≥3 
10 

Kesehatan dan 

kelimpahan2 

Jumlah total 

individu / ha 

<500 500 - 

1000 

>1000 
2,5 

% individu bukan 

spesies asli 

> 20 10-20 <10 
2,5 

% spesies tidak 

toleran 

≥5 3-4 0-2 
2,5 

% spesies dengan 

bentuk tidak 

normal/cacat 

> 10 0-10 TA 

2,5 

Tingkat trofik3 

% komposisi fito 

plankton 

< 50  50-80 > 80 
2,5 

% komposisi zoo 

plankton 

<30 30-60 >60 
2,5 

% benthos 

(pemakan suspensi 

dan deposit) 

<5 5-30 >30 

2,5 

% spesies ikan 

omnivora 

<30 30-50 >50 
2,5 

% spesies ikan 

herbivora 

<30 30-50 >50 
2,5 

% spesies ikan 

karnivora 

<10 10-30 >30 
2,5 

Keterangan: 1Jumlah jenis (spesies); 2persentase jenis (spesies) sesuai kategori per total jumlah 

spesies; 3persentase kelimpahan (seuai kategori) per total kelimpahan; * jika ada organisme endemik 

atau organisme kunci menjadi pertimbangan tersendiri; TA = tidak ada 

Modifikasi dari Nasution (2009; 2010), Utomo (2016), dan Asaad et al. (2017). 

2. Perikanan  

Zona perikanan di danau hendaknya tidak dilakukan pada zona suaka 

perikanan. Penentuan zona perikanan tangkap dilakukan pada daerah mencari 

makan (ikan-ikan dewasa). Penentun zona perikanan tangkap adalah: 

a. Zona perikanan tangkap dilakukan diluar zona konservasi 

b. Kriteria utama adalah pada daerah dengan ikan-ikan besar  

c. Pengaturan ukuran ikan yang boleh ditangkap sesuai perhitungan ukuran ikan 

pertama kali matang gonad 

d. Pengaturan waktu dan musim penangkapan 

e. Zona perikanan juga terkait dengan pengaturan dan pengendalian alat tangkap 

yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya 

3. Kesesuaian dan daya dukung kawasan ekowisata 

Penentuan kesesuaian berdasarkan perkalian skor dan bobot yang diperoleh 

dari setiap paramater. Kesesuaian kawasan dilihat dari tingkat persentase 

kesesuaian yang diperoleh penjumlah nilai dari seluruh parameter. Kesesuaian 

lahan untuk ekowisata perairan danau dapat dibagi wisata kategorinya menjadi 
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duduk santai, berkemah, outbound, memancing, dan perahu. Kesesuaian ekosisata 

danau mempertimbangkan masing-masing parameter yang berbeda dalam kategori 

ekowisata tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 - 10.  

Rumus yang digunakan untuk kesesuaian wisata rekreasi danau adalah 

(Yulianda et al. 2010): 

𝐼𝐾𝑊 = ∑
𝑁𝑖

𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑛

𝑖=1

 𝑥 100% 

Keterangan :       ................................ (38) 

IKW : Indeks Kesesuaian Wisata (Sesuai: 75%-100%, Sesuai Bersyarat: 50%-<74%, 

Tidak Sesuai: <50%). 

Ni : Nilai parameter ke-i (Bobot x Skor) 

Nmaks : Nilai maksimum dari kategori wisata 

Tabel 8. Parameter kesesuaian ekowisata danau untuk duduk santai 

No Parameter Bobot Kategori Skor 

1 Pemandangan 5 

1) Danau  2) hutan/ pepohonan, 3) pegunungan 3 

2 dari 3 pemandangan 2 

satu dari 3 pemandangan 1 

2 

Vegetasi yang 

hidup di tepi 

danau 

5 

Kelapa, Cemara, Akasia atau pohon lainnya 3 

1 dari 3 2 

belukar tinggi 1 

3 
Lebar tepi 

danau (m) 
3 

x≥5 3 

1≤ x <5 2 

<1 1 

4 
Hamparan 

dataran 
3 

Rumput atau pasir atau batu 3 

Tanah Liat 2 

Lumpur 1 

5 
Biota 

berbahaya 
3 

Tidak ada 3 

1 jenis atau adanya semut api 2 

>1 jenis 1 

6 Sampah  3 

Tidak ada 3 

Sedikit 2 

Banyak  1 

Sumber: modifikasi Yulianda et al. (2010) ; Nilai maksimum = 66   

Tabel 9. Parameter kesesuaian ekowisata danau untuk kegiatan berkemah 

No Parameter Bobot Kategori Skor 

1 
Lebar tepi danau 

(m) 
5 

x > 10 3 

7< x ≤10 2 

5< x ≤ 7 1 

2 Hamparan dataran 5 

Rumput/pasir 3 

Tanah Liat atau beton 2 

Lumpur/batu datar, batu cadas, dll 1 

3 

Vegetasi yang 

hidup di tepi 

danau 

3 

Kelapa, Cemara, Akasia atau pohon lainnya 3 

Campuran pohon dan belukar 2 

belukar tinggi dan rawa 1 

4 
Pemandangan 

(Object view) 
3 

1) Danau  2) hutan/ pepohonan, 3) 

pegunungan 
3 

2 dari 3 pemandangan 2 

satu dari 3 pemandangan 1 

Sumber: modifikasi Yulianda et al. (2010) ; Nilai maksimum = 48   
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Tabel 10. Parameter kesesuaian ekowisata danau untuk kegiatan outbond 

No Parameter Bobot Kategori Skor 

1 
Lebar tepi danau 

(m) 
5 

x > 10 3 

7< x ≤10 2 

5< x ≤ 7 1 

2 Hamparan dataran 3 

Rumput/pasir 3 

Tanah Liat atau beton 2 

Lumpur/batu datar, batu cadas, dll 1 

3 

Vegetasi yang 

hidup di tepi 

danau 

3 

Kelapa, Cemara, Akasia atau pohon lainnya 3 

Campuran pohon dan belukar 2 

belukar tinggi dan rawa 1 

4 Biota berbahaya 3 

Tidak ada 3 

1 jenis atau adanya semut api 2 

>1 jenis 1 

Sumber: modifikasi Yulianda et al. (2010) ; Nilai maksimum = 42   

Tabel 11. Parameter kesesuaian ekowisata danau untuk kegiatan memancing 

No Parameter Bobot Kategori Skor 

1 Kelimpahan ikan 5 

Sangat banyak 3 

banyak 2 

sedikit 1 

2 Jenis ikan 5 

lebih dari 4 3 

2-3 2 

<2 1 

3 Kedalaman perairan 3 

1≤ x < 3 3 

3< x ≤5 2 

x<1; x>5 1 

4 Biota berbahaya 3 

Tidak ada 3 

1 jenis atau adanya semut api 2 

>1 jenis 1 

Sumber: modifikasi Yulianda et al. (2010); Nilai maksimum = 48   

Tabel 12. Parameter kesesuaian ekowisata danau untuk kegiatan perahu 

No Parameter Bobot Kategori Skor 

1 
Kedalaman 

Perairan (m) 
5 

2≤ x < 3 3 

3< x ≤5 2 

1< x ≤ 3; 5 - 10 1 

2 

Vegetasi yang 

hidup di tepi 

danau 

5 

Kelapa, Cemara, Akasia atau pohon lainnya 

(misal: Bakau) 
3 

Campuran pohon dan belukar 2 

belukar tinggi dan rawa 1 

3 Bau  3 

Tidak berbau 3 

Sedikit berbau 2 

berbau 1 

4 Warna perairan 3 

Hijau jernih 3 

Hijau Kecoklatan 2 

Coklat kehitaman 1 

5 Sampah  3 

Tidak ada 3 

Sedikit 2 

Banyak 1 

Sumber: modifikasi Yulianda et al. (2010)’; Nilai maksimum = 57  
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Perhitungan Daya Dukung Kawasan (DDK) ekowisata dengan rumus (Yulianda et 

al. 2010) : 

𝐷𝐷𝐾 = 𝐾 𝑥 (
𝐿𝑝

𝐿𝑡
) 𝑥 (

𝑊𝑡

𝑊𝑝
)  .................................. (39) 

Keterangan : 

DDK :  Daya Dukung Kawasan 

K :  Potensi ekologis pengunjung per satuan unit area 

Lp :  Luas area atau panjang area yang dapat dimanfaatkan 

Lt :  Unit area untuk kategori tertentu 

Wt : Waktu yang disediakan oleh kawasan untuk kegiatan wisata dalam satu hari 

Wp : Waktu yang dihabiskan oleh pengunjung untuk setiap kegiatan tertentu 

 

Potensi ekologis pengunjung disajikan pada Tabel 11. Sementara Prediksi waktu 

yang dibutuhkan untuk melakukan setiap kegiatan wisata terdapat pada Tabel 12.  

Tabel 13. Potensi ekologis pengunjung (K) dan luas area kegiatan (Lt) 

No. 
Jenis 

Kegiatan 

K (Jumlah 

Pengunjung) 

Unit Area 

(Lt) 
Keterangan 

1 Duduk Santai 1 2 m 1 orang membutuhkan ruang sepanjang 2 m 

3 Berkemah  2 9 m2 2 orang (1 tenda kecil) untuk  seluas 3 m x 3 m  

4 Outbond 10 1000 m2 10 orang untuk  kegitan seluas 10 m x 100 m  

5 Memancing 1 5 m 1 orang membutuhkan ruang sepanjang 5 m 

6 Perahu  2 100 m 2 orang (1 perahu) membutuhkan jarak 100 m 

untuk berperahu santai 

Sumber : Modifikasi dari Yulianda et al. (2010) 

Tabel 14. Prediksi waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan wisata 

No. Kegiatan Waktu yang dibutuhkan  (Wp - jam) Total waktu 1 hari (Wt - jam) 

 Duduk Santai 2 8 

2 Berkemah  24 24 

3 Outbond 4 8 

4 Memancing 6 18 

5 Perahu  1 8 

Sumber : Modifikasi dari Yulianda et al. (2010) 

4 JADWAL PENELITIAN 

Jadwal rencana studi 

Rencana penelitian dimulai pada bulan September 2018 – Agustus 2019. 

Kegiatan Februari – Agustus 2018 adalah persiapan proposal, termasuk ujian prelim 

dan kolokium. Pengambilan data dilakukan pada setiap akhir bulan dan langsung 

dilakukan analisis sample dan data di laboratorium. Selama pengambilan dana 

analisis data juga dilakukan input data untuk diolah baik secara statistik dan 

deskriftif. Penulisan disertasi dan jurnal ilmiah pada tahun 2019-2020. Secara rinci 

jadwal penelitian disajikan pada Tabel 14. 
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Tabel 15. Jadwal rencana penelitian di Danau Siombak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggaran Biaya 

Total biaya yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Rp 98,985,000.00. 

Sumber dana adalah dana Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri 

(BPPDN) dan Beasiswa Disertasi Doktor dari Kementerian Riset dan Pendidikan 

Tinggi (Ristekdikti). Rincian Justifikasi Anggaran di disajikan pada Tabel 15. 

Tabel 16. Anggaran biaya penelitian 

Material Justifikasi pemakaian Jumlah 

Harga 

Satuan (Rp) 

Harga/ 

Biaya (Rp) 

Peralatan Penunjang         

Penyewaan GPS Garmin 

Montana 

Untuk penentuan titik dan 

pemetaan danau 12 

            

50,000.00  

      

600,000.00  

Penyewaan Refraktometer 
Untuk mengukur kandungan 
garam 12 

         
50,000.00  

      
600,000.00  

Penyewaan DO meter 

Untuk mengukur suhu dan 

oksigen 12   100,000.00  1,200,000.00  

Penyewaan Vandorn 
water sampler 

Untuk mengambil air 
berdasarkan kedalaman 12     50,000.00    600,000.00  

penyewaan Eckman grab 

Untuk mengambil sampel 

benthos 12     50,000.00  600,000.00  

penyewaan secci disk 
untuk mengukur kecerahan 
perairan 12 

         
10,000.00  

     
120,000.00  

Penyewaan pH meter untuk mengukur pH 12      50,000.00  600,000.00  

Penyewaan juwana net 

untuk mengambil sampel 

juwana 12   100,000.00  1,200,000.00  

Penyewaan planktonet 

untuk mengambil sampel 

plankton 12     50,000.00  600,000.00  

Penyewaan jala ikan untuk menangkap ikan 12 100,000.00  ,200,000.00 
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Material Justifikasi pemakaian Jumlah 

Harga 

Satuan (Rp) 

Harga/ 

Biaya (Rp) 

Penyewaan Gilnet untuk menangkap ikan dan 

udang 12    100,000.00  1,200,000.00  
Penyewaan bubu untuk menangkap kepiting 12     100,000.00  200,000.00  

Penyewaan ancho untuk menangkap ikan 12      100,000.00   1,200,000.00  

Sewa kapal/perahu 

Untuk sarana sampling/ 

pengukuran kedalaman 12     500,000.00   4,800,000.00  

Sub total       6,920,000.00  

Bahan habis pakai        
Timbangan digital untuk menimbang ikan 2     500,000.00   1,000,000.00  

Jangka sorong digital untuk mengukur panjang ikan 2      250,000.00      500,000.00  

Alkohol/ etanol pengawetan 12      100,000.00  1,200,000.00  

Formalin pengawetan 12      100,000.00  1,200,000.00  
Botol polietilan 1 L botol sampel air 50          3,000.00      150,000.00  

Botol polietilan 500 mL botol sampel air 50          2,500.00      125,000.00  

Botol polietilan 100 mL untuk menyimpan sampel 

bentos 50          2,200.00  

     

110,000.00  
Botol polietilan 50 mL untuk menyimpan sampel 

plankton 50         2,000.00  

      

100,000.00  

Botol kacal 2 L untuk menyimpan sampel ikan 

kecil 50          5,000.00  

     

250,000.00  
Botol kaca 100 mL untuk menyimpan sampel 

juwana 50 

          

3,000.00  

     

150,000.00  

Coolbox 20 L untuk menyimpan botol sampel 2      300,000.00     600,000.00  

Coolbox 10 L untuk menyimpan sampel ikan 
besar 2 

        
250,000.00  

     
500,000.00  

Coolbox 5 L untuk menyimpan sampel 2      200,000.00      400,000.00  

Coolbox 2 L Untuk menyimpan bahan 

pengawet kimia 2 

        

150,00000  

     

300,000.00  
plastik  untuk menyimpan sampel 1000             500.00     500,000.00  

Baterai Sumber daya untuk GPS 36        15,000.00      540,000.00  

spidol permanen labeling 12         7,000.00        84,000.00  

pensil labeling 12          3,000.00        36,000.00  
kertas label lebeling 24        10,000.00    240,000.00  

Sub total       7,985,000.00  
Perjalanan       
Sewa mobil + bensin survei/sampling/dll.  12      400,000.00  ,800,000.00  

Konsumsi (5 orang) survei/sampling/dll.  12      200,000.00  2,400,000.00  

Sub total        7,200,000.00  

Lain-lain       

ATK 
Pembuatan 
laporan 1 

        
500,000.00      500,000.00  

Tinta 

Pembuatan 

laporan 4 

        

150,000.00      600,000.00  

Cart ridge 
Pembuatan 
laporan 2 

       
300,000.00      600,000.00  

Guide lokal 

Membantu di 

lapangan  24 

       

150,000.00   3,600,000.00  

Analisis sampel BOD Biaya analisis 264  45,000.00   11,880,000.00  
Analisis COD Biaya analisis 264 45,000.00  11,880,000.00  

Analisis sampel NO3 Biaya analisis 264  35,000.00   9,240,000.00  

Analisis sampel PO4 Biaya analisis 264  35,000.00   9,240,000.00  

Analisis TSS Biaya analisis 264  30,000.00   7,920,000.00  
Analisis TDS Biaya analisis 264  30,000.00   7,920,000.00  

submit jurnal nasional 

Publikasi 

ilmiah 
nasional 1 

    

1,000,000.
00    1,000,000.00  

Konferensi internasional 

Publikasi 

ilmiah 

internasional 1 

     

2,500,000.

00   2,500,000.00  

Sub total        66,880,000.00 

Total        98,985,000.00 



 

37 

5 DAFTAR PUSTAKA 

Açıksöz S, Ciftcioglu GC, Uzun O, Nemutlu FE, Ilke EF. 2016. Linkages among 

ecotourism, landscape and natural resource management, and livelihood 

diversification in the region of Suğla Lake, Turkey. International Journal of 

Sustainable Development dan World Ecology, 23 (1) : 15-27, DOI: 

10.1080/13504509.2015.1086906  

Adite A, Gbaguidi Houehanou MAG, Adjibade NK, Arame H, Imorou RS, Sonon 

SP. 2018. Food web structure in a sand-dragged man-made lake of Benin, West 

Africa: Implications for ecosystem management. International Journal of Fauna 

and Biological Studies, 5 (1) : 05-12 

Adeola AJ, Ogunjobi JA, Ihidero A,  Sulyman A, Ajibola KN. 2017. Ecotourism 

and Its Effect on Wildlife of Kainji Lake National Park. Int. J. Innovative Agric. 

dan Bio. Res., 5 (2):1- 

Adrianto L, Al Amin MA, Solihin A, Hartoto DI. 2011. Konstruksi Lokal 

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia. Bogor (ID). IPB Press.  

Ahmed SM Ahmed. 2014. Hydrodynamic Modeling Of Lagos And Lekki Lagoons. 

I.J.A.B.R., 4 (4) : 416-427 

Akl F, El-Azizy I, Azeem MA, Nasser GA. 2016. Environmental hydrodynamics 

mitigation of Burullus Lake in Egypt. International Journal of Science and 

Engineering Investigations, 5 (59) : 84-90 

Amaeze NH, Egonmwan RI, Jolaoso AF, Otitoloju AA. 2012. Coastal 

environmental pollution and fish species diversity in Lagos Lagoon, Nigeria. 

International Journal of Environmental Protection, 2 (11) :  8-16 

Anonimous. 2018. Assessing, quantifying and valuing the ecosystem services of 

coastal lagoons. Journal for Nature Conservation,  44 : 50–65. 

https://doi.org/10.1016/j.jnc.2018.02.009 

Antoranz AM, Pelegrí JL, Masciángioli P. 2001. Tidal currents and mixing in the 

Lake Maracaibo estuarine system. SCI. MAR., 65 (Suppl. 1): 155-166 

APHA. 2012. Standard Method For The Examination Of Water And Wastewater. 

22nd Ed. New York (US). American Public Health Association Inc.  

Asaad I, Lundquist CJ, Erdmannd MV, Costello MJ. 2017. Ecological criteria to 

identify areas for biodiversity conservation. Biological Conservation, 213 : 309–

316 

Asriyana. 2011. Interaksi trofik komunitas ikan sebagai dasar pengelolaan sumber 

daya ikan di perairan Teluk Kendari SulawesiTenggara. [Disertasi]. Bogor (ID). 

Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.  

Barik SK, Muduli PR, Mohanty B, Behera AT, Mallick S, Das A, Samal RN, 

Rastogi G, Pattnaik AK. 2017. Spatio-temporal variability and the impact of 

Phailin on water quality of Chilika lagoon. Continental Shelf Research, 136 : 

39–56 

Barus T.A. 2004. Pengantar Limnologi Studi tentang Ekosistem Air Daratan. 

Medan (ID). USU Press  
Basset A, Elliott M, West RJ, Wilson JG. 2013. Estuarine and lagoon biodiversity 

and their natural goods and services. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 132 : 

1–4 



 

38 

Bird ECF. 1994. Physical Setting and Geomorphology of Coastal Lagoons. In 

Kjerfve, B. (ed.) Coastal Lagoon Processes. Elsevier Oceanography Series, 60 : 

9-39 

[BIS-PUPR] Buku Informsi Statistik-Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

2015. Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumaahan 

Rakyat 2015. Jakarta (ID). Pusat Pengolahan Data dan Teknologi Informasi 

(Pusdatin), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Bueno-Pardoa J, García-Seoanea E, Sousa AI, Coelho JP, Morgado M, 

Frankenbach S, Ezequiel J, Vaz N,  Quintino V, Rodrigues AM et al. 2018. 

Trophic web structure and ecosystem attributes of a temperate coastal lagoon 

(Ria de Aveiro, Portugal). Ecological Modelling. 378 :13–25. 

https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2018.03.009 

Caroppo C, Roselli L, Di Leo A. 2017. Hydrological conditions and phytoplankton 

community in the Lesina lagoon (southern Adriatic Sea, Mediterranean). 

Environ Sci Pollut Res. https://doi.org/10.1007/s11356-017-0599-5. 

Carpenter KE, Niem VH (eds). 1998.  FAO Spesies Identification Guide For 

Fishery Purpose. The Living Marine Resources Of Western Central Pacific. 

Rome FAO.  

Chan B, Ngor PB, So N, Lek S. 2017. Spatial and temporal changes in fish yields 

and fish communities in the largest tropical floodplain lake in Asia. Ann. Limnol. 

- Int. J. Lim., 53 :485–493 

Clara I, Dyack B, Rolf J, Newton A, Borg B, Povilanskas R, Britoa AC. 2017. The 

value of coastal lagoons: Case study of recreation at the Ria de Aveiro, Portugal 

in comparison to the Coorong, Australia. Journal for Nature Conservation (in 

press). https://doi.org/10.1016/j.jnc.2017.10.012 

Clark-Tapia R, Carrasco MF, Rodríguez-Rivera V, Venegasbarrera CS, Campos JE, 

Luna-Krauletz MD, Velasco-García A, Garvey F, Gandarillas Raul JD, Alfonso-

Corrado C. 2015. Identity, morphometry and historical change of the laguna 

encantada In Guelatao De Juárez, Oaxaca, Mexico. Interciencia. 40 (2) : 100-

106 

Cole T, Weihe PE. 2016. Textbook of Limnology: Fifth Edition. Long Grove, 

Illionis (US). Waveland Press, Inc. 

Coulibaly B, Tah L, Aboua BDR, Joanny TGT, Koné T, Kouamélan EP. 2018. 

Assessment of fishing effort, catch per unit effort and fish production of the 

tropical coastal lagoon of grand-lahou (Côte-d’ivoire, West Africa). 

International Journal of Fisheries and Aquatic Studies. 6 (1) : 206-212 

Crossman ND, Colloff MJ, Overton IC. 2015. Community Ecosystem Service 

Values in the Coorong and Lower Lakes Ecosystem. Adelaide (AU). CSIRO 

Land and Water  

de Barros GP, Marques WC, de Paula KE. 2014. Influence of the Freshwater 

Discharge on the Hydrodynamics of Patos Lagoon, Brazil. International Journal 

of Geosciences, 5, 925-942. http://dx.doi.org/10.4236/ijg.2014.59080 

de Brito AN, Fragoso CR, Larson M. 2017. Tidal exchange in a choked coastal 

lagoon: A study of Mundaú Lagoon in northeastern Brazil. Regional Studies in 

Marine Science (2017), https://doi.org/10.1016/j.rsma.2017.12.005 

Devi SS. 2017. Loktak Lake And Ecotourism Prospects. International Journal of 

Development Research,  07 (08) : 14576-14580 

https://doi.org/10.1007/s11356-017-0599-5
https://doi.org/10.1016/j.jnc.2017.10.012
https://doi.org/10.1016/j.rsma.2017.12.005


 

39 

Dharma B. 2005. Recent dan Fossil Indonesian Shells. Jakarta (ID). PT. Ikrar 

Mandiri Abadi. 

Dietrich G. 1963. General Oceanography. New York (US). Interscience Publishers. 

Doodson AT. 1921. The harmonic development of the tide-generating potential. 

Proc. Roy. Soc. Series A. 100: 306–323. Re-issued in the International 

Hydrographic Review, May 1954. 

Djihouessi MB, Djihouessi MB, Aina MP. 2018. A review of habitat and 

biodiversity research in Lake Nokoue´, Benin Republic: Current state of 

knowledge and prospects for further research. Ecohydrology dan Hydrobiology, 

181 : 1-15. https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2018.04.003 

Edmondson WT. 1963. Fresh Water Biology. Second Edition. New York (US). 

Jhon Wiley dan Sons, Inc.,  

Effendi H. 2003. Telaah Kualitas Air. Jakarta (ID). Penerbit Kanisius.  

Effendie MI. 1979. Metoda Biologi Perikanan. Bogor (ID). Yayasan Dewi Sri. 

Effendie MI. 2006. Biologi Perikanan. Yogyakarta (ID). Yayasan Pustaka 

Nusantara 

El-Adawy A, Negm AM, Saavedra OCV, Nadaoka K, El-Shinnawy IA. 2014. 

Coupled Hydrodynamic-Water Quality Model for Pollution Control Scenarios 

in El-Burullus Lake (Nile Delta, Egypt). American Journal of Environmental 

Sciences, 10 (6): 546-565. DOI: 10.3844/ajessp.2014.546.565 

Elshemy M, Khadr M, Atta Y, Ahmed A. 2016. Hydrodynamic and water quality 

modeling of Lake Manzala (Egypt) under data scarcity. Environ Earth Sci, 

75:13-29. DOI 10.1007/s12665-016-6136-x 

Forel FA. 1901. Handbuch der Sekunde Allgemeine Limnologie. Stuttgart (DE). 

Verlag Von J. Enghelhorn.  

Fourniotis NTh, Horsch GM, Leftheriotis GA. 2018. On the hydrodynamic 

geometry of flow-through versus restricted lagoons. Water, 10 (237) : 1-16. 

doi:10.3390/w10030237 

Furusato E, Amarasekara GP, Priyadarshana T, Tanaka N. 2012. The Current status 

of density stratification of Koggala Lagoon. ACEPS : 176-183. 

www.civil.mrt.ac.lk/conference/ACEPS_2012/25 

Gbaguidi Houehanou M.A.G., A. Adite, E. Sossoukpe. 2016. Feeding ecology and 

establishment of the naturally-colonized freshwater cichlid, Sarotherodon 

galilaeus (Pisces: Actinopterigii: Perciformes) from a Man-Made Lake, South-

Benin, West Africa. Natural Resources, 7, 337-355. 

http://dx.doi.org/10.4236/nr.2016.76030 

Giessen, W, Wulffraat S, Zieren M, Schoelten L. 2012. A Field Guide of Indonesian 

Mangrove. Bogor (ID). Wetlands International - Indonesia Programme.  

Gunaratne GL, Tanaka N, Amarasekara P, Priyadarshana T, Manatunge J. 2012. 

Effect of inlet morphometry changes on natural sensitivity and flushing time of 

the Koggala lagoon, Sri Lanka. Landscape Ecol Eng. DOI 10.1007/s11355-012-

0189-0  

Hakanson L. 1981. A Manual of Lake Morphometry. Berlin (DE). Spinger-Verlag. 

Hakanson L. 2005. The Importance of Lake Morphometry and Catchment 

Characteristic in Limnology – Rangking Based on Statistical Analiyses. 

Hydrobiologia, 541:117–137. 

Hariyadi S, Suryadiputra INN, Widigdo B. 1992. Limnologi: Metode Analisa 

Kualitas Air. Bogor (ID). Laboratorium Limnologi, Departemen Manajemen 



 

40 

Sumberdaya Perairan,  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian 

Bogor.  

Hartoto DI, Sarnita AS, Sjafei DS, Satya A, Yustiawati, Sulastri, Kamal MM, 

Siddik Y. 1998. Dokumen Kriteria Evaluasi Suaka Perikanan Perairan Darat. 

Cibinong (ID). Puslitbang Limnologi-LIPI, 51 hal 

Henderson HF dan RL Welcomme. 1974. The Relationship of Yield to Morpho-

Edaphic Index and Numbers of Fishermen in African Inland Fisheries. CIFA 

Occasional Paper No. 1. Food and Agriculture Organization of The United 

Nations. http://www.fao.org/docrep/008/e6645b/E6645 

Herbert RJH, Broderick LG, Ross K, Moody C, Cruz T, Clarke L, Stillman RA. 

2018. Artificial coastal lagoons at solar salt-working sites: A network of habitats 

for specialised, protected and alien biodiversity. Estuarine, Coastal and Shelf 

Science 203 : 1-16. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2018.01.015 

Herrera EC, Nadaoka K, Blanco AC, Hernandez CE. 2014. Hydrodynamic 

investigation ofa shallow tropical lake environment (laguna lake, philippines) 

and associated implications for eutrophic vulnerability. ASEAN Engineering 

Journal Part C, 4 (1) : 48-62 

http://www.kemenpar.go.id/asp/index.asp [diunduh: 05 Mei 2018: 16.00] 

http://www.pertanian.go.id/ [diunduh: 05 Mei 2018: 16.00] 

http://www.fishbase.org/search.php 

Indrayani E, Nitimulyo KH, Hadisusanto S, Rustadi. 2015. Bathymetric map of 

Lake Sentani Papua. Depik, 4 (3): 116-120 

Jaikumar M, Chellaiyan D, Kanagu L, Kumar PS, Stella C. 2011. Distribution and 

succession of aquatic macrophytes in Chilka Lake – India. J. Ecol. Nat. Environ. 

3 (16) : 499-508 

Kartamihardja ES, Fahmi, Umar C. 2015. Zonasi Eksosistem Perairan Danau Toba 

Untuk Pemanfaatan Perikanan Berkelanjutan. J. Kebijak.Perikan.Ind., 7 (1) : 1-

8 

Kattel GR, Closs GP. 2007. Spatial and temporal variation in the fish community 

of a South Island, New Zealand coastal lake. New Zealand Journal of Marine 

and Freshwater Research, 41: 1-11 

Kjerfve B. 1994. Coastal lagoons. In Kjerfve, B. (ed.), Coastal Lagoon Processes. 

Elsevier Oceanography Series, 60 : 1-8  

[KepMen] Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 tahuun 2003. Pedoman 

Penentuan Status Mutu Air. Jakarta (ID). Kementerian Lingkungan Hidup.  

[KLH] Kementerian Lingkungan Hidup. 2008. Pedoman Pengelolaan Ekosistem 

Danau. Jakarta (ID). Kementerian Lingkungan Hidup.  

Kottelat M, Kartikasari SN, Whitten AJ, Wirjoatmodjo S. 1993. Fresh Water Fishes 

of Westren Indonesia and Sulawesi-Ikan Air Tawar indonesia bagian Barat dan 

Sulawesi. (Edisi Dwi Bahasa). Jakarta (ID). Periplus Edition (HK) LTD. hal 377. 

Krebs CJ. 1989. Experimental Analysis of Distribution and Abundance. Third 

Edition. New York (US). Harper dan Prow Publisher  

Lalèyè P, Niyonkuru N, Moreau J, Teugels GG. 2003. Spatial and seasonal 

distribution of the ichthyofauna of Lake Nokoué, Bénin, West Africa. African 

Journal of Aquatic Science, 28 (2): 151–161 

Langer TA, Cooper MJ, Reisinger LS, Reisinger AJ, Uzarski D. 2017. Water depth 

and lake-wide water level fluctuation influence on α- and β-diversity of coastal 

http://www.kemenpar.go.id/asp/index.asp
http://www.pertanian.go.id/


 

41 

wetland fish communities. J. Great Lakes Res. 44 (1) : 70-76. 

https://doi.org/10.1016/j.jglr.2017.11.001 

Laval BE, Imberger J, Findikakis AN. 2005. Dynamics of a large tropical lake: Lake 

Maracaibo. Aquat. Sci., 67 : 337–349.  DOI 10.1007/s00027-005-0778-1 

Lisnawati LA, Rochaddi B, Ismunarti DH. 2013. Studi Tipe pasang surut di Pulau 

Parang Kepulauan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Buletin Oseanografi 

Marina 2 : 61-67 

Lopes PFM. Pacheco S, Clauzet M, Silvano RAM, Begossi A. 2015. Fisheries, 

tourism, and marine protected areas: Conflicting or synergistic interactions?. 

Ecosystem Services, 16 : 333–340 

Madhusmita T. 2012. Biodiversity of Chilika and Its Conservation, Odisha, India. 

Int. Res. J. Environment Sci. 1 (5), 54-57 

Mahanty MM, Mohanty PK, Pattnaik AK, Panda US, Pradhan S, Samal RN. 2016. 

Hydrodynamics, temperature/salinity variability and residence time in the 

Chilika lagoon during dry and wet period: Measurement and modeling. 

Continental Shelf Research, 125 : 28–43 

Malhadas MS, Silva A, Leitao PC, Neves R. 2009. Effect of batimetri Changes on 

hydrodinamic and residence time in Obidos Lagoon (Portugal). Journal of 

Coastal Research, SI 56 : 549-553.  

Martin L, Dominguez Jose ML. 1994. Geological History of Coastal Lagoons. 

Elsevier Oceanography Series, 60 : 41-68 

Milessia AC, Daniloc C, Laura RG, Danield C, Javier S, Rodríguez-Gallegod L. 

2010. Trophic mass-balance model of a subtropical coastal lagoon, including a 

comparison with a stable isotope analysis of the food-web. Ecological Modelling. 

221 : 2859–2869. doi:10.1016/j.ecolmodel.2010.08.037 

Miller BS, Kendall Jr AW. 2009. Early Life History of Marine Fishes. Berkeley 

and Los Angeles, California (US). University Of California Press.  

Mishra S, Patro L. 2016. A Study on seasonal variations of water depth of Chilika 

Lagoon, Odisha, India. IJSI, 1 (3) : 173-179 

Mizuno T. 1979. Ilustrations of the Freshwater Plankton of Japan. Osaka (JP). 

Hoikusha Publishing Co. Ltd. 

Moyle, P. B.,danSenanayake, F. R. (1984). Resource partitioning among the fishes 

of rainforest streams in Sri Lanka. J. Zool. Lond., 202, 195–223 

Muhtadi A, Yunasfi, Leidonald R, Sandy SD, Junaidy A, Daulay AT. 2016. Status 

limnologis danau siombak, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara. Oseanologi 

dan Limnologi Di Indonesia, 1(1):39–55. 

Muhtadi A, Harahap ZA, Leidonald R. 2017. Morphometry dynamical of siombak 

lake, Medan Indonesia. Omni akuatika, 13 (2) : 48-56 

Muntasib EKS. Harini, Rachmawati E, Meilani R, Mardiastuti A, Rushayati SB, 

Sunkar A, Kosmaryandi N. 2014. Buku Ajar Rekreasi Alam dan Ekowisata. 

Bogor (ID). IPB Press.  

Nasution SH, Hartoto DI, Sulastri, Tarigan T, Aisyah S. 2009. Perumusan Kriteria 

Zonasi Kawasan Konservasi Sumber Daya Ikan Endemik Di Danau Towuti, 

Sulawesi Selatan. Palembang (ID). Prosiding Forum Perairan Umum Indonesia 

VI, tanggal 18 November 2009.  

Nasution SH, Sulastri, Hartoto DI, Tarigan T, Sugiarti. 2010. Pemilihan Parameter 

Lingkungan Untuk Merumuskan Kriteria Zonasi Ikan Endemik di Danau Towuti, 



 

42 

Sulawesi Selatan. Bogor (ID). Prosiding Seminar Nasional Limnologi V. 116-

133 

Needham JG, Needham PR. 1962. A Guide to The Study of Fresh Water Biology. 

San Francisco (US). Holden-Day, Inc.,  

Nõges T, Anneville O, Guillard J, Haberman J, Järvalt A, Manca M, Morabito G, 

Rogora M, Thackeray SJ, Volta P, et al. 2018. Fisheries impacts on lake 

ecosystem structure in the context of a changing climate and trophic state. J. 

Limnol., 77 (1) : 46-61. DOI: 10.4081/jlimnol.2017.1640 

Nontji A. 2017. Danau-Danau Alami Nusantara. Cibinong (ID). Pusat Penelitian 

Limnologi, LIPI  

Obolewski K, Glińska-Lewczuk K, Bąkowska M, Szymańska M, Mrozińska N. 

2018. Patterns of phytoplankton composition in coastal lakes differed by 

connectivity with the Baltic Sea. Science of the Total Environment, 631–632: 

951–961 

Odum EP. 1996. Dasar-Dasar Ekologi. Edisi Ketiga. Penerjemah: T Samingan. 

Yogyakarta (ID). UGM Press.  

Oktaviani D, Prianto E, Puspasari R. 2016. Penguatan Kearifan Lokal Sebagai 

Landasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan Di Sumatera. 

J.Kebijak.Perikan.Ind., 8 (1): 1-12 

Okungu JO, Hayombe PO, Lagat SC, Maujih SO. 2015. Recreational waters under 

multiple stress: exemplifying sources, implications and sustainability options for 

ecotourism enhancement in Kisumu County, Kenya. Asian Journal of Applied 

Science and Engineering, 4, 110-126. 

Omogoriola HO, Williams AB, Ukaonu SC, Adegbile OM, Olakolu FC, Mbawuike 

BC, Akinnigbagbe, AE, Ajulo AA. 2012. Survey, biodiversity and impacts of 

economic activities on mangroves ecosystem in eastern part of Lagos Lagoon, 

Nigeria. Nature and Science 10 (10) : 30-34 

Oscar DG, Tulio RAR. 2016. A bathymetric study to support management plans 

for La Caimanera coastal lagoon, Gulf of Morrosquillo, Colombia. Coast 

Conserv., 20:237–244. DOI 10.1007/s11852-016-0434-z 

O'Sullivan PE, Reynolds CS (Ed). 2004. The Lakes Handbook; Volume 1 

Limnology And Limnetic Ecology. Victoria (AU). Blackwell Publishing 

company.  

Panda US, Mahanty MM, Rao VR, Patra S, Mishra P. 2015. Hydrodynamics and 

water quality in Chilika Lagoon-A modelling approach. Procedia Engineering, 

116 : 639 – 646. 

Partomo, Mangkuprawira S, Hubeis AVS, Adrianto L. 2011. Pengelolaan Danau 

Berbasis Co-Management: Kasus Rawa Pening. JPSL, 1 (2) : 106- 113 

Pauly D. 1980. On the interrelationships between natural mortality, growth 

parameters and mean environmental temperature in 175 fish stocks. 

J.Cons.CIEM, 39(3) : 175–192  

Pauly D. 1984. Some simple methods for the 1983 assessment of tropical fish stocks. 

FAO Fish.Tech.Pap.,(234):52 p. http://www.fao.org/docrep/003/X6845E/ 

X6845E00.HTM 

Pauly D, Palomares MLD, Froese R, Sa-a P, Vakily M, Preikshot D, Wallace S, 

2001. Fishing down Canadian aquatic food webs. Canadian Journal of Fisheries 

and Aquatic Science, 58 (1):51-62.  doi:10.1139/cjfas-58-1-51 

http://www.fao.org/docrep/003/X6845E/


 

43 

[Perda] Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031. Medan (ID). Sekretariat 

Daerah Kota Medan  

[Perda] Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035. 

Medan (ID). Sekretariat Daerah Kota Medan 

Pérez-Ruzafa A, Marcos C, Pérez-Ruzafa IM, Pérez-Marcos M. 2011. Coastal 

lagoons: “Transitional ecosystems” between transitional and coastal waters. J 

Coast Conserv, 15:369–392. doi 10.1007/s11852-010-0095-2 

Pérez-Ruzafa A, Marcos C. 2012. Fisheries in coastal lagoons: An assumed but 

poorly researched aspect of the ecology and functioning of coastal lagoons. 

Estuarine, Coastal and Shelf Science. 10 : 15-31.  doi:10.1016/j.ecss.2012.05.025 

Pérez-Ruzafa A, De Pascalis F, Ghezzo M, Quispe-Becerra JI, Hernández-García 

R, Muñoz I, Vergara C, Pérez-Ruzafa IM, Umgiesser G, Marcos C, 2018. 

Connectivity between coastal lagoons and sea: Asymmetrical effects on 

assemblages' and population's structure. Estuarine, Coastal and Shelf Science 

(in press), doi: 10.1016/j.ecss.2018.02.031 

Peetabas N, Panda RP. 2015. Conservation and Management of Bioresources of 

Chilika Lake, Odisha, India. International Journal of Scientific and Research 

Publications.5 (7) : 1-4. 

Poerbandono E. Djunasjah. 2005. Survei Hidrografi. Bandung (ID). Refika 

Aditama.  

Pornprasit P., S. Rurkkhum. 2017. Performance evaluation of community-based 

ecotourism: a case study in Satun Province, Thailand. Journal of Ecotourism,  

DOI: 10.1080/14724049.2017.1379529 

[PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001. 

Pengelolaan  Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Jakarta (ID). 

Sekretariat Negara RI.  

Rahardjo MF, Sjafei DS, Affandi R, Sulistiono, Hutabarat J. 2011. Iktiologi. 

Bandung (ID). Penerbit Lubuk Agung.  

Reis-Filho JA, Barros F, Da Costa Nunes JDAC, Sampaio CLS, De Souza GBG. 

2011. Moon and tide effects on fish capture in a tropical tidal flat. Journal of the 

Marine Biological Association of the United Kingdom, 91 (3) :  735–743 

Ricciolia F, Fratinia R, Boncinellia F, El Asmar T, El Asmar JP, Casini L. 2016. 

Spatial analysis of selected biodiversity features in protected areas: acase study 

in Tuscany region. Land Use Policy, 57 : 540–554 

Sahu BK, Pati P, Panigrahy RC. 2014. Environmental conditions of Chilika Lake 

during pre and post hydrological intervention: an overview. J Coast Conserv, 

18:285–297. DOI 10.1007/s11852-014-0318-z 

Serrano D, Ramírez-Félix E, Valle-Levinson A. 2013. Tidal hydrodynamics in a 

two-inlet coastal lagoon in the Gulf of California. Continental Shelf Research, 

63: 1–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2013.04.038 

Sheppard, E.P. 1954. Nomenclature based on sand silt clay ratios. Journal of 

Sediment and Petrology, 24 (4): 151 - 158 

Smith NP. 1994. Water, Salt and Heat Balance of Coastal Lagoons. Elsevier 

Oceanography Series, 60 : 69-101 

Soeprobowati TR. 2012. Peta Batimetri Danau Rawapening. Jurnal Bioma, 14 (2): 

75-78 

http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2013.04.038


 

44 

Sparre P, Venema SC. 1998. Introduksi Pengkajian Stok Ikan Tropis. Jakarta (ID). 

Kerjasama FAO-Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian Indonesia. 436 p 

Sriati. 2012. Struktur Trofik Dan Biologi Populasi Ikan Di Perairan Pulau Semak 

Daun Kepulauan Seribu. [Disertasi]. Bogor (ID). Sekolah Pascasarjana Institut 

Pertanian Bogor.  

Stronza A., F. Pêgas. 2008. Ecotourism and Conservation: Two Cases from Brazil 

and Peru. Human Dimensions of Wildlife, 13:263–279 

Sugiharto A. 2008. Arcview Gis 3.3. Semarang (ID). Universitas Dipenogoro.  

Suryanti A., Sulistiono, I. Muchsin, E.S. Kartamihardja. 2016. Reproductive 

Biology of Female Bilih Fish (Mystacoleucus padangensis Bleeker 1852) in 

Naborsahan River Toba Lake, North Sumatera, Indonesia. Asian Journal of 

Developmental Biology. ISSN 1996-0727 / DOI: 10.3923/ajdb.2016. 

Suryanti A., Sulistiono, I. Muchsin, E.S. Kartamihardja. 2017. Habitat Pemijahan 

dan Asuhan Ikan Bilih Mystacoleucus padangensis (Bleeker, 1852) di Sungai 

Naborsahan, Danautoba, Sumatera Utara. BAWAL. 9 (1) : 33-42 

Tagliapietra D, Sigovini M, Ghirardini AV. 2010. A review of terms and definitions 

to categorise estuaries, lagoons and associated environments. Marine and 

Freshwater Research, 60 : 497–509 

Tenorio-Fernandez L, Gomez-Valdes J, Marino-Tapia I, Enriquez C, Valle-

Levinson A, Parra SM. 2016. Tidal dynamics in a frictionally dominated tropical 

lagoon. Continental Shelf Research, 114 : 16-28. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2015.12.008 

Terraube J, Fernandez-Llamazares A, Cabeza M. 2017. The role of protected areas 

in supporting human health: a call to broaden the assessment of conservation 

outcomes. Current Opinion in Environmental Sustainability, 25:50–58 

Termvidchakorn A., K.G. Hortle. 2013. A Guide To Juwanae And Juveniles of 

Some Common Fish Species from the Mekong River Basin. Phnom Penh (TH). 

MRC Technical Paper No. 38. Mekong River Commission, 234pp. ISSN: 1683-

1489 

Thieme ML, Rudulph J, Higgins J, Takats JA. 2012. Protected areas and freshwater 

conservation: A survey of protected area managers in the Tennessee and 

Cumberland River Basins, USA. Journal of Environmental Management, 109 : 

189-199 

Tundisi JG, Tundisi TM. 2011. Limnology. Boca Raton (BR). Taylor dan Francis 

Group.  

Udupa KS. 1986. Statistical method of estimate the size at first maturity in fishes. 

Fishbyte, 4 (2): 8-10 

Umgiesser G, Ferrarin C, Cucco A, De Pascalis F, Bellafiore D, Ghezzo M, Bajo 

M. 2014. Comparative hydrodynamics of 10 Mediterranean lagoons by means 

of numerical modeling. Geophys. Res. Oceans, 119 : 2212–2226, doi:10.1002/ 

2013JC009512.  

UNEP-IETC/ILEC. 2001. Lakes and Reservoir: Similarities, Differences and 

Imprtance. Vol 1. Siga-Japan. UNEP-IETC/ILEC. ISBN 4-906356311 

Utomo AD. 2016. Strategi Pegelolaan Suaka Perikanan Rawa Banjiran Di Sumatera 

Dan Kalimantan. J.Kebijak.Perikan.Ind., 8 (1) : 14-20 

[UU] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang : Konservasi Sumberdaya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta (ID). Sekretarian Negara RI 

http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2015.12.008


 

45 

[UU] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang : Penataan Ruang. Jakarta 

(ID). Sekretarian Negara RI 

[UU] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang : Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jakarta (ID). Sekretarian Negara RI 

Velascoa AM, Pérez-Ruzafa A, Martínez-Paz JM, Marcosa C. 2018. Ecosystem 

services and main environmental risks in a coastal lagoon (Mar Menor, Murcia, 

SE Spain): The public perception. Journal for Nature Conservation, 43 : 180-

189. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2017.11.002 

Webster IT. 2011. Dynamic Assessment of Oceanic Connectivity in a Coastal 

Lagoon—the Coorong, Australia. Journal of Coastal Research. 27 (1) :  131–

139 

Welch PS. 1952. Limnology: Second edition. New York (US).Mc Graw-Hill Book 

Company, Inc.  

Wentworth CK. 1922. A scale of grade and class term for clastic sediment. Geology, 

30: 337 – 392 

Wetzel R. G. 2001. Limnology Lake and River Ecosystems. California (US). 

Academic Press.  

White WT, Last PR, Dhramadi, Faizah R, Chodrijah U, Prisantoso BI, Pogonski JJ, 

Puckridge M, Blaber SJM. 2013. Market Fish of Indonesia (=Jenis-jenis Ikan di 

Indonesia). Canberra (UU). ACIAR. Monograph No 155. Australian Center for 

International Agricultural Research.. 438 pp 

WTTC [World Travel dan Tourism Council]. 2018. Travel dan Tourism Economic 

Impact 2018 Indonesia.  https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-

impact-research/countries-2018/indonesia2018.pdf 

Xu W, Li X, Pimm SL, Hull V, Zhang J, Zhang L, Xiao Y, Zheng H, Ouyang Z. 

2016. The effectiveness of the zoning of China's protected areas. Biological 

Conservation, 204 : 231–236 

Yamaji IE. 1979. Illustrasion of The Marine Plankton of Japan. Osaka (JP). 

Hoikusha Publishing Co. 

Yanez-Arancibia A, Domingueza Ana LL, Pauly D. 1994. Coastal Lagoons as Fish 

Habitats. Elsevier Oceanography Series, 60: 363-376 

Younis AM, Nafea EM. 2012. Impact of Environmental Conditions on the 

Biodiversity of Mediterranean Sea Lagoon, Burullus Protected Area, Egypt. 

World Applied Sciences Journal, 19 (10): 1423-1430. DOI: 

10.5829/idosi.wasj.2012.19.10.66110 

Yulianda F, Fahrudin A, Hutabarat AA, Harteti S, Kusharjani, Kang HS. 2010. 

Pengelolaan Pesisir dan Laut Secara Terpadu (Edisi II). Jakarta (ID). Pusdiklat 

Kehutanan-Departemen Kehutanan RI bekerjasama dengan SECEM-KOREA 

International Coorperation Agency. 

Yuxi Z, Linsheng Z. 2017. Impact of Tourist Environmental Awareness on 

Environmental Friendly Behaviors: A Case Study from Qinghai Lake, China. J. 

Resour. Ecol., 8(5) 502-513 

Zandagba J, Moussa M, Obada E, Afouda A. 2016. Hydrodynamic Modeling of 

Nokoué Lake in Benin. Hydrology, 3(44) : 2-17. doi:10.3390/hydrology3040044 

Zeng Q, Zhang Y, Jia Y, Jiao S, Feng D, Bridgewater P, Lei G. 2012. Zoning for 

management in wetland nature reserves: a case study using Wuliangsuhai Nature 

Reserve, China. Springer Plus 1:23 

View publication stats

https://www.researchgate.net/publication/327751553

