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ANALISIS HUBUNGAN PANJANG BERAT BEBERAPA
JENIS IKAN ASLl DANAU SENTANI, PAPUA
Chairulwan U m a r d a n Lismining
ABSTRAK
Danau Sentani dengan luas 9630 ha pada ketinggian 70 - 90 rn dpl terletak di
Kabupaten Jayapura Propinsi Papua diternukan 9 jenis ikan asli. lkan asli tersebut antara
lain ikan gabus rnerah (Ophiocara aporos), gabus hitam (Glossogobius giurus), gastor
(Channa sp) dan sernbilang (Hemipimelodus velutinus). Danau ini dimanfaatkan untuk
kegiatan pariwisata, upacara adat, transportasi danperikanan. Hubungan panjang berat
ikan penting untuk pendugaan perikanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
hubungan panjang berat ikan sehingga diketahui pola perturnbuhannya. Metode
penelitian dengan survai berstrata. Penelitian dilakukan pada bulan Juli. September,
oktober dan Desember 2005. lkan ditangkap dengan rnenggunakan gillnet berukuran
1,5; 2.5; 3 dan 4 inchi. lkan diukur panjang total (PT) dan berat (B) kemudian dianalisis
dengan rurnus W = a l b dengan tranformasi ke dalam bentuk persarnaan regresi linear
dengan rnenarik logaritma In W = a + b In L. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan
gabus rnerah, gastor dan sembilang rnempunyai pola perturnbuhan aliornetrik tetapi ikan
gabus hitam rnernpunyai pola pertumbuhan sirnetrik
Kata kunci: ikan asli, hubungan panjang berat. Danau sentani, aliometrik.simetrik

Danau
Sentani
terletak
di
Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua.
Secara geografis danau in. terlelat pada
kei.nao an 70 - 90 m d atas ~ e r r n ~ k a a n
laut -6ada posisi 2'33'-2'41'~ dan
140°23'-140°38'E dengan luas 9630 ha
dan luas catchment area 600 km2.
Danau ini berfungsi sebagai sarana
transportasi, upacara adat, dan kegiatan
perikanan. Hanya ada satu outleffrnuara
danau yaitu Sungai Djaifuri yang terletak
di sebelah Titnur yang kernudiari
bergabung ke sungai Tami dan akhirnya
berrnuara di Sarnudra Pasifik. Danau
Sentani rnewpakan tipe danau yang
curarn dan dikelilingi cleh tebing-tebing
yang cukup terjal dan berteluk-teluk. Di
wilayah Barat keadaan danau cukup
curarn tetapi di sebelah Tirnur dan
tengah urnumnya landai dan dangkal .
Disekitar danau ini terdapat hutan rawa.
Pada tahun 1990 hasil tangkapan
ikan rata-rata di danau Sentani sebesar
437,3 ton dari potensi perikanan lestari
sekitar 1.647-1.816 tonlthn, dengan
dernikian potensi perikanan di perairan
ini baru dirnanfaatkan sebesar 24 27
Oh (Sarnita 1993). Hasil tangkapan ikan

-

yang telah dicapai ini dianggap masih
rendah untuk suatu perairan yang ada di
daerah tropis, karena dibandingkan
dengan jumlah nelayan yang ada di
perairan danau ini sebanyak 1.600
orang terdiri dari 363 nelayan tetap dan
1.297 nelayan sarnbilan. Selain itu
penggunaan alat tangkap ikan di
perairan ini umurnnya rnasih bersifat
tradisional
(surnpit,
tornbak
dan
panahlharpoon) serta jaring insang
Ada 9 jenis ikan yang tertangkap
dan rnerupakan ikan asli (indigeneous
species), sisanya rnerupakan ikan
introduksi. Jenis ikan yang tertangkap
saat ini jauh rnenurun dibandingkan
pada tahun sembilan puluhan sekitar 29
jenis.
Dari 29 jenis ikan yang ada,
sebagian rnerupakan jenis ikan taut dan
saat sekarang tidak diternukan lagi.
Diantara 16 jenis ikan tersebut yang
paling dorninan diternukan adalah jenis
ikan rainbow (Chilaterina sentaniensis),
gete-gete besar (Apogon wichrnanr),
SelilSernbilang
(Hemipimelodus
velutinus), gabus rnerah (Ophiocara
aporos) dan gabus hitarn (Glossogobius
giurus).

