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Kata Pengantar 

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rakhmat dan karunia-Nya Buku 
Profil lima belas Danau Prioritas di Indonesia dapat terselesaikan dan tersajikan dengan baik. Penyusunan 
profil ini dilatar belakangi oleh adanya upaya pemerintah dalam menggalang komitmen para pihak 
Kementerian / Lembaga dan daerah provinsi maupun kabupaten / kota dalam pengelolaan danau 
berkelanjutan. 

Pada Konferensi Nasional Danau Indonesia I (KNDI I) Tahun 2009 telah menghasilkan 
Kesepakatan Bali tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan yang ditandatangani oleh sembilan (9) 
Menteri terkait yaitu Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, 
Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri Negara Riset dan Teknologi. Kesepakatan 
tersebut dideklarasikan atas keprihatinan kondisi ekosistem danau di Indonesia yang semakin terancam 
akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan pada daerah tangkapan air (DTA) hingga perairan 
danaunya. Oleh karena itu arah kebijakan penyelamatan danau pada periode 2010 hingga 2014 
diprioritaskan 15 danau di Indonesia yaitu: Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau 
Kerinci, Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Matano, Danau Mahakam 
(Semayang, Jempang, Melintang), Danau Sentarum, Danau Sentani, Rawa Danau, Danau Batur, dan 
Danau Rawa Pening. 

Penyelamatan danau tersebut ditujukan untuk memulihkan, melestarikan dan mempertahankan 
fungsi danau berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungannya melalui 7 
program yaitu: (1) pengelolaan ekosistem danau; (2) pemanfaatan sumber daya air danau; (3) 
pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan informasi danau; (4) penyiapan langkah-langkah adaptasi 
dan mitigasi perubahan iklim terhadap danau; (5) pengembangan kapasitas, kelembagaan dan koordinasi; 
(6) peningkatan peran masyarakat; dan (7) pendanaan berkelanjutan. 

Dalam upaya penyelamatan danau tersebut sangat diperlukan komitmen kuat para pihak untuk 
percepatan penanganan dengan langkah nyata Gerakan Penyelamatan Danau, menetapkan rencana aksi 
serta mensinergikan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang optimal. Untuk itu  langkah percepatan 
tersebut dapat ditempuh antara lain  melalui penyediaan data dan informasi yang tepat dan akurat secara 
berkesinambungan. Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan penghargaan setinggi tingginya 
kepada kementerian / lembaga dan daerah provinsi maupun kabupaten /kota yang telah bekerja sama dan 
menyumbangkan pemikiran sehingga terwujudnya profil danau ini. Dengan tersedianya profil lima belas 
danau prioritas ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak dalam melindungi dan mengelola 
danau secara berkelanjutan di Indonesia. 

Jakarta,        Oktober 2011 
 

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan 
Lingkungan dan Perubahan Iklim, 

 
   
 

Arief Yuwono 
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1. DANAU TOBA 

A. INFORMASI UMUM  

1. Letak Geografis dan Luas Danau  

Secara geografis Kawasan Danau Toba terletak di 
pegunungan Bukit Barisan Propinsi Sumatera Utara 
pada titik koordinat  2
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Danau Toba terletak di Pulau Sumatera 176 Km arah 
Selatan Kota Medan,   merupakan danau terbesar di 
Indonesia dan di Asia Tenggara. Permukaan danau 
berada pada ketinggian 903 meter dpl, dan Daerah 
Tangkapan Air (DTA) 1.981 meter dpl.  

Luas Perairan Danau Toba yaitu 1.130 Km
2
 dengan 

kedalaman maksimal danau 529 meter. Total luas 
Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba  lebih 
kurang 4.311,58 Km

2
. 

 

 
Luas Wilayah DTA Danau Toba 

 

No Kabupaten Kecamatan Luas Wilayah (Km
2
) 

1 Samosir Simanindo 
Pangururan 
Palipi 
Nainggolan 
Onan Runggu 
Ronggur Ni Huta 
Harian 
Sitio-tio 
Sianjur Mula-mula 

198,20 
121,43 
129,55 
  87,86 
  60,89 
  94,87 
 560,45 
  50,76 
 140,24 

2 Toba Samosir Lumban Julu 
Uluan  
Porsea 
Laguboti 
Sigumpar 
Balige 
Ajibata 
Tampahan 
Silaen 
Habinsaran 

145,40 
118,00 
  87,10 
  73,90 
  25,20 
  91,05 
  72,80 
  24,45 
  62,90 
417,84 

3 Simalungun Silima Kuta 
Haranggaol Horison 
Dolok Pardamean 
Pematang Sidamanik 
Girsang Sipangan Bolon 
Purba 
Sidamanik 

  88,50 
  34,50 
  99,42 
  91,03 
120,38 
172,00 
91,03 

Kondisi Danau Toba 
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4 

 
Tapanuli Utara 

Muara 
Sipahutar 
Siborong-borong 

79,75 
408,22 
279,91 

 
5 

 
Humbang 
Hasundutan 

Bakti Raja 
Dolok Sanggul 
Lintong Nihuta 
Pollung 

50,36 
211,50 
114,90 
201,97 

6 Dairi 
Silahi Sabungan 
Sumbul 

75,62 
192,58 

7 Karo Merek 125,51 

8 Luas Daratan DTA Danau Toba                   4.311,58 

9 Luas Permukaan Danau Toba  
   

1.130,00 
          Sumber : Kecamatan Dalam Angka (2007) 

 

2. Iklim 

DTA Danau Toba termasuk ke dalam tipe iklim B1, C1, C2, D2, dan  E2. Dengan demikian 
bulan basah (Curah Hujan ≥ 200 mm/bulan) berturut-turut pada kawasan ini bervariasi 
antara dari 3 bulan sampai dengan 7-9 bulan, sedangkan bulan kering (Curah Hujan ≤ 100 
mm/bulan) berturut-turut antara 2-3 bulan. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Scmidt 
dan Ferguson maka DTA  Danau Toba ini termasuk ke dalam tipe iklim A,B dan C. 

 

3. Curah Hujan 

Curah hujan tahunan yang terdapat di kawasan  Daerah Tangkapan Air Danau Toba 
berkisar antara 1.700 sampai dengan 2.400 mm/tahun. Sedangkan puncak musim hujan 
terjadi pada bulan Nopember – Desember dengan curah hujan antara 190 – 320 mm/bulan 
dan puncak musim kemarau terjadi selama bulan Juni – Juli dengan curah hujan berkisar 
54 – 151 mm/bulan. 

 
4. Suhu dan Kelembaban Udara 

Suhu udara bulanan di EKDT ini berkisar antara 18,0 – 19,7 0C di Balige dan antara 21,0 
– 20,0 di Sidamanik. Suhu udara selama musim kemarau cenderung agak lebih tinggi 
dibandingkan dengan selama musim hujan. Sedangkan angka kelembaban tahunannya 
berkisar antara 79 – 95 %. Pada bulan-bulan musim kemarau kelembaban udara 
cenderung agak rendah dibandingkan pada bulan-bulan musim hujan. Evaporasi bulanan 
di EKDT ini berkisar antara 74 – 88 mm/bulan. Angka evaporasi selama musim-musim 
kemarau cenderung lebih tinggi dibandingkan selama musim hujan. 

 

5. Hidrologi 

Air yang masuk ke Danau Toba berasal dari : (1) Air hujan yang langsung jatuh ke danau ; 
(2) Air yang berasal dari sungai-sungai yang masuk ke danau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PANJANG SUNGAI 

KESELURUHAN 

±2.238,9 KM 

(DATA RBI DIGITAL 

SKALA 1:50000) 

 

Peta Sebaran Sungai di DTA Danau Toba 
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Sungai-sungai yang mengalir dan bermuara ke Danau Toba yaitu (1) Sungai Sigubang, (2) 
Sungai Bah Bolon, (3) Sungai Guloan, (4) (5) Sungai Arun, (6) Sungai Tomok, (7) Sungai 
Sibandang, (8) Sungai Halian, (9) Sungai Simare, (10)Sungai Aek Bolon, (11)Sungai 
Mongu, (12) Sungai Mandosi, (13) Sungai Gopgopan, (14) Sungai Kijang, (15) Sungai 
Sinabung, (16) Sungai Ringo, (17) Sungai Prembakan, (18) Sungai Sipultakhuda dan (19) 
Sungai Silang. Sedangkan Outlet Danau Toba 1 buah yaitu Sungai Asahan.  
Daerah aliran sungai (Catchment Area) tersebut diatas terdiri dari 26 Sub DAS, yaitu : Aek 
Sigumbang, Aek Haranggaol,  Situnggaling, Naborsahon,Tongguran, Gopgopan, Mandosi, 
Aek Bolon, Simare, Halion, Sitobu, Siparbul, Pulau Kecil, Silang, Bodang, Parembakan, 
Tulas, Aek Ranggo, Simala, B. Sigumbang, B. Bolon, Silabung, Guluan, Arun, 
Simaratuang, Sitiung-tiung. 
Total jumlah sungai yang masuk ke Danau Toba adalah 289 sungai. Dari Pulau Samosir 
adalah 112 sungai dan dari Daerah Tangkapan Air lainnya adalah 117 sungai. Dari 289 
sungai itu, 57 diantaranya mengalirkan air secara tetap dan sisa 222 sungai lagi adalah 
sungai musiman (intermitten). 

 

6. Topografi dan Tata Guna Lahan 

Kondisi topografi DTA Danau Toba didominasi oleh perbukitan dan pegunungan, dengan 
kelerengan lapangan terdiri dari datar dengan kemiringan( 0 – 8 % ) seluas 703,39 Km2, 
landai (8 – 15 %) seluas 791,32 Km

2
, agak curam (15 – 25 %) seluas 620,64 Km2, curam 

(25 – 45 %)seluas 426,69 Km
2
  sangat curam sampai dengan terjal (> 45 %) seluas 

43,962 Km2.  

Eksisting penggunaan dan penutupan lahan di DTA Danau Toba terdiri  dari  hutan  alam,  
hutan rapat,  hutan tanaman,  hutan  jarang  dan  kebun  campuran,  semak belukar,  
resam,  tanaman semusim, persawahan dan lahan terbuka (permukiman, bangunan lain, 
lahan terbuka, padang rumput dan alang-alang). 
 

 

Kebun Campuran di DTA Danau Toba 
 

Penggunaan dan Penutupan Lahan di DTA Danau Toba 
 

No Tipe Habitat % terhadap luas DTA 

1 
2 
 

3 
4 
5 
6 

Hutan alam, hutan rapat 
Hutan tanaman, hutan jarang, kebun campuran 
Semak, belukar muda, resam 
Tanaman Semusim 
Persawahan 
Lahan terbuka (permukiman, bangunan lain, pembukaan lahan) 
rumput dan alang-alang 

13,47 
13,68 

 
15,09 
36,39 
9,44 

11,93 

 Jumlah  100 

           Sumber : Pengkajian Teknis PSDA dan PLHDT, LP. ITB (2001)   
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Peta Penggunaan Lahan DTA Danau Toba 

Jenis Penggunaan Lahan pada DTA Danau Toba 
 

 
No 

 
Kabupaten 

Jenis Penggunaan Tanah  (Ha) 

Tanah Sawah Tanah Kering 
Bangunan/ 
Pekarangan 

Lainnya 

1. Samosir 5.011,60 63.820  2.037 56.424,3 
2. Toba Samosir 12.267     20.232,3    2.623,4 24.866,9 
3. Simalungun           1.258,25       31.368,75      2.348,50 8.021,50 
4. Tapanuli Utara              860   4.308     184 2.623,00 
5. Humbang 

Hasundutan 
          1.071       60      75       0 

6. Dairi              239   1.465     252 5.040,00 
7. Karo              827   5.801      63 5.860,00 

 Jumlah 21.533,85 127.055,05 7.582,90 107.374,40 
Sumber : Kecamatan dalam angka Tahun 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fungsi dan Manfaat Danau  

 Cadangan Air (Air Baku Air Minum)  

Air danau Toba dimanfaatkan oleh masyarakat 
sebagai air baku air minum. 

 Objek Wisata. 
Danau Toba yang memiliki pemandangan alam yang 
menakjubkan sangat berpotensi sebagai sebagai 
sebagai objek wisata. 

 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). 
PLTA memproduksi energy listrik 450 megawatt. 
Potensi sumber daya air Danau Toba telah 
memproduksi energy listrik sebesar 450 Megawatt 
melalui PLTA Asahan yang memanfaatkan outlet air 
Danau Toba yang Sungai Asahan. 

 Transportasi  
Danau Toba dimanfaatkan sebagai sarana 
transportasi di Kawasan Danau Toba. 

 Sarana transportasi di Kawasan Danau Toba. 
Danau Toba dimanfaatkan sebagai sarana 
transportasi di Kawasan Danau Toba. 

 Budidaya pertanian meliputi budidaya : tanaman 
pangan, perkebunan, peternakan, perikanan. 
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B. KARAKTERISTIK DANAU  

1. Keanekaragaman Hayati Danau  

Secara umum habitat KDT dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe habitat  yaitu (1) habitat 
perairan Danau Toba dan (2) habitat daratan Kawasan Danau Toba yang berupa Samosir 
dan daratan di sekeliling luar danau dalam cakupan Kawasan Danau Toba. 

 
          Habitat Perairan dan Daratan Danau Toba 

 

Habitat Perairan 
Habitat Daratan 

Flora Fauna 
 
- Ikan Batak jenis Lissochilus 

sumatranus dan Labeobarbus soro 
 

- Remis Toba (Corbicula tobae) 

 
Meranti, kapur, keruing, puspa, 
manggis hutan, kayu raja, pinus, liana, 
epifit, zing iberaceae, pohon Hoting 
Batu ,Atuang (Semecarpus, sp). 
Sona,Dakkap dan Kamboang 
angsana, beringin, cemara, ekaliptus, 
mahoni, kaliandra, kemiri, johar, mindi, 
palu, pinus dan suren. alpukat, aren, 
bambu, belimbing, cengkeh, coklat, 
dadap, durian, gamal, jambu mente, 
jarak, jengkol, jeruk, kapuk, kecapi, 
kelapa, kemiri, kopi, kayu manis, 
mangga, nangka, petai cina, petai, 
pinang, rambutan, sawit, sawo dan 
sirsak. 
 

 
Burung rangkong, elang, kuau, 
burung hantu, beo, monyet beruk, 
siamang, kancil, kucing hutan, 
macan dahan, babi hutan, biawak, 
Tapir (Tapirus indicus), Kambing 
Hutan, Rusa (Cervus unicolor), 
Harimau Sumatera (Panthera tiris 
sumatrensis), Paku Ekor Kuda 
(Plathycerium sp), berbagai jenis 
anggrek alam (Dendrobium spp). 
kutilang, sikatan, tekukur, bubut, 
beo, 

 
 

Ikan Batak Anggrek Batak 
 

2. Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di 
sekitar kawasan ekosistem Danau Toba 
dapat dilihat dari aspek mata 
pencaharian, pendidikan, kesehatan, 
prasarana dan sarana pendukung. Dari 
aspek sosial budaya, masyarakat di 
kawasan tersebut hidup dalam beragam 
marga dan tradisi yang tetap dipegang 
teguh hingga kini. Kearifan lokal tersebut 
banyak mewarnai seluk-beluk masyarakat 
sehingga tidak dapat diabaikan dalam 
menyusun perencanaan pembangunan 
setempat. Sedangkan kegiatan 
perekonomian sebagian masyarakat di 
Kawasan Danau Toba masih 
mengandalkan pada sektor pertanian, 

Pemukiman di sempadan Danau Toba 
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termasuk kegiatan peternakan dan perikanan. Ditinjau dari karakteristik budidaya pertanian 
yang dilakukan umumnya dilakukan pada lahan kering untuk budidaya tanaman pangan, 
tanaman perkebunan dan kehutanan. Sementara pengusahaan kegiatan pertanian pada 
lahan basah hanya dilakukan untuk tanaman pangan. 

Penduduk yang bermukim di Kawasan Danau Toba tersebar di 443 desa/kelurahan pada 
37 Kecamatan, di 7 Kabupaten ( Samosir,Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, 
Humbang Hasundutan, Karo dan Dairi) dengan jumlah total penduduk  580.428  jiwa.   
Jalur angkutan danau penyeberangan di perairan Danau Toba : 

1. Ajibata ke Tomok. 

2. Ajibata ke Pangururan melalui Ambarita. 

3. Balige ke Pangururan melalui Nainggolan dan Mogang. 

4. Ajibata ke Nainggolan. 

5. Nainggolan ke Muara. 

 
C. PERMASALAHAN EKOSISTEM DANAU  

1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA)  

Berbagai kegiatan masyarakat pada DTA 
maupun pada kawasan danaunya dapat 
menghasilkan limbah yang dapat mencemari 
perairan. Kualitas fisik-kimia perairan Danau 
Toba akan mengalami perubahan yang 
disebabkan oleh berbagai kegiatan pada 
Daerah Tangkapan Air maupun perairan Danau 
Toba.   

Luas hutan pada Daerah Tangkapan Air 
(DTA) Danau Toba pada tahun 1985 
adalah  ± 78.558 Ha dan menurun pada 
tahun 1997 menjadi ± 62.403 Ha. 
Penurunan luas hutan tersebut diikuti 
dengan pertambahan luas semak belukar 
dari 103.970 Ha menjadi 114.258 Ha serta 
bertambahnya luas padang rumput dari 

5.870 Ha menjadi 22.528 Ha (LPPM  USU, 2000). Diperlukan penataan ulang terhadap 
kawasan tutupan hutan yang harus dipelihara di kawasan Danau Toba. 
Salah satu penyebab kebakaran hutan adalah keteledoran masyarakat, sebagian 
masyarakat membakar alang-alang dengan tujuan untuk mendapatkan rumput muda 
sebagai makanan ternak. Pembakaran alang-alang dapat merambat ke areal berhutan. 

Pada DTA Danau Toba telah terjadi 
terindikasi adanya penebangan hutan 
secara liar, penebangan hutan secara untuk 
kawasan Danau Toba akan menurunkan 
kapasitas  resapan kawasan hutan terhadap 
air hujan. 

Pembukaan hutan untuk di konversi menjadi 
lahan pertanian akan mengakibatkan lahan 
terbuka sehingga akan meningkatkan laju 
erosi, transpor sedimen maupun 
meningkatkan aliran permukaan. 
Kemampuan resapan kawasan yang telah 
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dibuka penutupan hutannya juga akan menurunkan kemampuan lahan meresapkan air 
hujan. Peningkatan aliran permukaan dan penurunan resapan ini juga akan mengganggu 
keseimbangan / neraca air danau dan menurunkan fungsi hidrologis DTA secara umum. 

 

2. Kerusakan Sempadan 

a.  Okupasi lahan 

b.  Penambangan galian C, potensi bahan 
galian di Kawasan Danau Toba relatif besar 
walaupun kegiatan  penambangan yang 
dilakukan tanpa perencanaan yang 
memadai. Sesuai karakteristik fisik Kawasan 
Danau Toba, akan berpotensi 
mengakibatkan longsor, erosi aliran 
permukaan dan juga mempengaruhi kualitas 
air yang mengalir ke Danau Toba. 

c.  Pertumbuhan dan  pemukiman, hotel, 
restoran yang tidak sesuai dengan tataruang 
semestinya. 

d.   Penurunan jumlah wisatawan ke Danau 
Toba. 

e.  Pencemaran oleh limbah domestik, 
pertanian, dan peternakan. 

f.  Erosi lahan dan tepi sungai dan galian pasir. 

  
3. Pencemaran Perairan Air Danau 

Kualitas perairan Danau Toba pada dasarnya 
dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia 
disekitarnya, terutama pemukiman penduduk, 
peternakan, pertanian, kegiatan pariwisataan 
dan perdagangan termasuk pasar, hotel dan 
restoran serta kegiatan transportasi air. 
Pengaruh terpenting dari seluruh kegiatan 
tersebut adalah produksi sampah dan limbah 
yang secara langsung maupun tidak langsung 
akan masuk ke dalam perairan danau. 

Berdasarkan survey yang dilakukan, sumber-
sumber pencemar yang potensial menimbulkan 
pencemaran air Danau Toba adalah sebagai 
berikut : 
a. Limbah domestik. 
b. Perahu motor/kapal yang menghasilkan 

residu minyak dan oli. 
c. Peternakan yang menghasilkan limbah dan 

sisa makanan. 
d. Budidaya perikanan yang menggunakan 

keramba jaring apung yang menghasilkan 
sisa pakan ikan (pellet). 

e. Pertanian yang menghasilkan residu 
pestisida dan pupuk.  

f. Sektor kehutanan. 
g. Industri kecil (industri ulos dan industri 

pengolahan kopi) yang dapat menghasilkan 
limbah yang dapat mencemari perairan 
danau. 

h. Populasi enceng gondok. 
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Limbah cair yang berasal dari hotel/penginapan di sekitar Danau Toba yang dibuang secara 
langsung ke perairan danau akan mempengaruhi kadar amonium pada perairan Danau 
Toba. Adapun kondisi Kualitas Air Danau Toba dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 
 
 

Grafik 1. DO Air Danau Toba
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                       Sumber : Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005,2006, 2007, 2008 

Grafik 2. Derajat Keasaman Air Danau Toba
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                        Sumber : Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005,2006, 2007, 2008 

Grafik 3. BOD Air Danau Toba
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                       Sumber : Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005,2006, 2007, 2008 

Grafik 4. COD Air Danau Toba
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            Sumber : Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005,2006, 2007, 2008 

Grafik 5. TSS Air Danau Toba
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                 Sumber : Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005,2006, 2007, 2008 

 
Limbah domestik yang mencemari lingkungan seperti : 

 Pembuangan sisa-sisa makanan ke selokan. 

 Pembuangan sisa-sisa minuman (teh manis, susu, juice, dll). 

 Pembuangan air sisa cucian peralatan makan dan masak. 

 Pembuangan sisa air mandi ke selokan. 

 Cucian makanan, cucian beras, pakaian, dan lain-lain ke selokan. 

 Pembuangan plastik, kertas dan sampah lainnya. 

 Pembuangan sisa minyak goreng dan sisa makanan lainnya ke lingkungan. 
 

Kegiatan MCK dengan menggunakan air Danau Toba banyak dijumpai seperti mencuci 
perkakas dapur, mandi sampai penempatan WC yang didirikan persis di pinggiran pantai 
Danau Toba. Tiga unsur  yaitu nitrogen, fosfor dan kalium merupakan faktor penyubur 
perairan ini akan meningkatkan pertumbuhan tumbuhan air seperti ganggang dan enceng 
gondok. Gulma air seperti enceng gondok, ganggang dan sebagainya secara umum dapat 
menjadi indikator tingginya unsur hara baik unsur organik maupun anorganik yang masuk 
dalam perairan. Pada tingkat tertentu penyuburan perairan mengakibatkan pertumbuhan 
dan perkembangan gulma air ini menjadi ekspansif, sehingga dapat menurunkan kualitas 
serta estetika perairan. 
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4. Resiko Bencana 

Beberapa jenis bencana alam yang potensial di Kawasan Danau Toba antara lain : gempa 
bumi tektonik, gempa bumi gunung api berbagai longsoran, letusan gunung api, banjir, 
banjir bandang dan erosi. 

 
D. RENCANA AKSI TINDAK 

Rencana aksi pengelolaan Danau Toba dibagi atas 2 yaitu Rencana aksi yang telah 
dilakukan dan Rencana Aksi yang akan dilakukan. Rencana Aksi Pengelolaan Danau Toba.  

 

Rencana Aksi Yang Telah dilakukan Rencana Aksi Yang akan dilakukan 

 
1. Pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan 

Ekosistem Kawasan Danau Toba sebagai Badan 
yang berfungsi mengkoordinasikan dan menjalankan 
arah kebijakan pengelolaan EKDT. 

 
2. Penyusunan Kajian Akademis Rencana Tata Ruang 

Kawasan Danau Toba sebagai kawasan strategis 
nasional. 

 
3. Penyusunan rencana pendirian Ecologycal Research 

Center, sebagai pusat penelitian ekologi danau. 
 
4. Penetapan Baku Mutu Air Danau Toba sebagai  Kelas 

I. 
 
5. Pembentukan Forum Danau Toba sebagai wadah 

untuk menggalang partisipasi masyarakat, tokoh adat 
dan perguruan tinggi. 

 
6. Gerakan pemberdayaan masyarakat di kawasan 

Danau Toba melalui pencanangan Gerakan Aku Cinta 
Danau Toba. 

 
7. Sinergitas program-program sektoral melalui Rapat 

kerja teknis bidang pariwisata, lingkungan hidup, 
kehutanan, perikanan dan telah menghasilkan 
rencana program bersama untuk setiap sektor 
tersebut. 

 

 
1. Pengelolaan limbah padat/sampah pada 

pemukiman. 
2. Penerapan sistim pembuangan  limbah MCK. 
3. Penyuluhan kepada masyarakat untuk mengurangi 

penggunaan deterjen. 
4. Pengelolaan limbah oleh pengelola Hotel &  Rumah 

Makan. 
5. Mewajibkan kegiatan/usaha di Danau Toba untuk 

mengolah limbahnya. 
6. Pengkajian dampak pencemaran kegiatan budidaya 

perikanan terhadap kualitas perairan Danau Toba. 
7. Mengarahkan pengembangan budidaya perikanan 

pada zona potensial. 
8. Penanganan / pembersihan enceng  gondok di 

perairan Danau Toba. 
9. Pengkajian pemanfaatan enceng gondok dalam 

kegiatan industri rumah tangga. 
10. Rehabilitasi Kawasan-Kawasan Lindung yang rusak 

di DTA. 
11. Pendeliniasian dan penetapan Kawasan yang 

berfungsi sebagai hutan lindung. 
12. Pendeliniasian dan penetapan Kawasan yang 

berfungsi sebagai hutan lindung. 
13. Program pengembangan budidaya rumput hijauan 

makanan ternak (HMT) untuk memenuhi  makanan 
ternak dengan pembuatan Demplot HMT.  

14. Inventarisasi dan identifikasi tipe, keanekaragaman 
dan sifat perkembangan flora dan fauna daratan 
dan perairan. 
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PETA LAHAN KRITIS 

 
   Sumber : BPDAS, 2010 

 
PETA TUTUPAN LAHAN 

 
      Sumber : BPDAS, 2010 
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2. DANAU MANINJAU 

A. INFORMASI UMUM  

1. Letak Geografis dan Luas Danau  

Danau Maninjau yang terletak pada 
0°19′LS 100°12′BT berada dalam wilayah 
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten 
Agam dengan ketinggian 461,50 meter 
diatas permukaan laut. Luas permukaan 
Danau Maninjau ± 99,5 km

2
 dengan luas 

daerah tangkapan air mencapai 24.800 
ha. Sementara kedalaman maksimum 
Danau Maninjau mencapai ± 165 m. 
Secara garis besar, wilayah Danau 
Maninjau ini dapat dibagi atas 2 yaitu:  

1. Kawasan Danau Maninjau, 
merupakan kawasan dalam punggung danau.  

2. Kawasan pengaruh, merupakan kawasan di luar punggung danau.  

Bentuk Danau Maninjau memanjang dari arah utara ke selatan dengan panjang ± 17 km 
dan lebar sekitar 8 km, danau ini memiliki sebuah outlet alami yaitu Sungai Batang Antokan 
yang mengalir ke arah barat. Sementara sumber lain menyebutkan bahwa bagian tengah 
Gunung Maninjau ditempati oleh kaldera dengan ukuran panjang ± 20 km dan lebar ± 8 km. 
Di dalam Danau Maninjau ini terdapat beberapa buah pulau kecil dengan luas hanya 
ratusan m

2
. Semakin kearah bagian selatan danau, kedalaman semakin tinggi dengan 

lereng (slope) yang semakin curam. Titik-titik terdalam dari danau ini berada di wilayah 
bagian selatan. Lebih jelasnya mengenai profil Danau Maninjau ini dapat dilihat pada tabel 
berikut : 

 

Kondisi Geografis  Danau Maninjau 

 

 

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Lake_Maninjau&params=0_19_S_100_12_E_type:waterbody_region:ID
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2. Iklim 

Khusus untuk kawasan Danau Maninjau, berdasarkan pendataan tahun 2006, kondisi Iklim 
kawasan Danau Maninjau ini adalah tropis basah. Iklim berpengaruh terhadap curah 
hujan, berdasarkan data curah hujan dari stasiun Maninjau mulai tahun 1993-2005 
menunjukkan bahwa pola hujan bulanan dapat dikatakan relatif merata sepanjang masa. 

 

3. Curah Hujan 

Di wilayah Kabupaten Agam, pola curah hujan sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat 
dan topografinya, karena sebagian besar Kabupaten Agam terletak pada daerah 
pegunungan dan sebagian terletak tidak jauh dari Pantai Barat Sumatera Barat. Keadaan 
ini membuat Kabupaten Agam sangat dipengaruhi oleh angin pegunungan dan angin laut. 
dimana tingkat curah hujannya mencapai 345,58 mm per bulan. Rata-rata hari hujan di 
kawasan Danau Maninjau ini adalah 164 hari per tahun. 

 

4. Suhu dan Kelembaban Udara 

Suhu Danau Maninjau  rata-rata maksimal 31,27 
o
C dan rata-rata minimal 22,66 

o
C.  

Kelembaban rata-rata 95,20 %.  Kecepatan angin yang berada disekitar Danau Maninjau 
rata-rata sebesar 23,5 km/hr. 

 

Bulan 
Suhu (

o
C) Kelembapan  

Nisbi 
(%) 

Kec. 
Angin 

(km/hr) 

Curah 
hujan  
(mm) Mak Min Rata-Rata 

Januari 30,58 22,57 26,575 95,20 28,0 246,8 

Februari 30,24 22,48 26,360 95,26 25,5 179,8 

Maret 32,35 23,24 27,795 95,95 23,1 283,4 

April 31,20 22,45 26,825 95,31 22,6 294,3 

Mei  31,87 23,31 27,590 96,05 17,7 267,7 

Juni 32,93 23,56 28,245 96,45 21,9 171,3 

Juli  31,84 22,35 27,095 96,57 19,3 289,1 

Agustus 32,29 22,46 27,375 69,11 22,4 267,6 

September 30,08 22,15 26,115 95,97 24,7 323,4 

Oktober 30,03 22,17 26,100 93,48 30,7 335,4 

November 30,63 22,05 26,340 93,08 21,0 497,8 

Desember 31,19 23,15 27,170 93,07 24,9 343,4 

Rata-rata 31,27 22,66 26,960 95,20 23,5 299,0 
Sumber : Data diolah dari pencatatan stasiun penakar hujan PLTA Maninjau, (1995-2005). 

 

5. Hidrologi 

Kondisi hidrologi kawasan danau secara umum dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu 
air permukaan dan air tanah. Air permukaan di kawasan danau sebagaian besar mengalir 
melalui pola penyaluran yang telah terbentuk. Sumber air Danau Maninjau terutama 
berasal dari sungai-sungai yang mengalir sepanjang DAS yang bermuara ke danau dan air 
hujan. Di kawasan danau terdapat 88 buah sungai besar dan kecil dengan lebar 
maksimum 8 meter yang mengalir ke danau. Kebanyakan dari sungai tersebut (61,4%) 
kering pada waktu musim kemarau, sedangkan sungai-sungai yang berair sepanjang 
tahun hanya 34 buah sungai. Sungai-sungai tersebut mengalir dengan debit yang relatif 
kecil. Sungai-sungai yang bermuara ke Danau Maninjau memiliki pola linier (lurus atau 
tidak bercabang), sedangkan sungai di sebelah barat danau pada umumnya berpola 
dendritik (bercabang). Dengan demikian maka inflow air Danau Maninjau sebagian besar 
bersumber dari aliran sungai dan dari dasar danau. 

 
6. Topografi dan Tata Guna Lahan 

Keadaan tutupan lahan di kawasan Danau Maninjau sangat beragam, hal ini terjadi 
sebagai akibat proses geologi dan geomorfologi yang terjadi dan interaksi manusia 
dengan lingkungannya. Tutupan lahan dibagian lereng kaldera Danau Maninjau yang 
curam didominasi oleh tanaman keras tahunan. Sedangkan pada bagian lereng yang lebih 
landai dijumpai tanaman tahunan alami dan tanaman kebun yang dibudidayakan oleh 
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masyarakat seperti cengkeh, lada, jeruk, pisang dan kayu manis. Pada kawasan yang 
datar di bagian utara, tutupan lahan didominasi oleh padi sawah dan diselingi oleh palawija 
seperti cabe. 

Secara keseluruhan, penggunaan tanah hutan masih mendominasi (sekitar hampir 50%). 
Kemudian berturut-turut pemanfaatan untuk kegiatan perkebunan (termasuk kebun 
campuran), dan sawah (perairan dan tadah hujan). Total ketiga penggunaan tanah tadi 
masih mendominasi penggunaan tanah disekitar Danau Maninjau. Sementara itu 
pengguna tanah lainnya cukup menonjol dan cukup signifikan perkembangannya adalah 
kegiatan permukiman, pariwisata, dan perikanan. Perikanan kelihatannya yang cukup 
progresif dan Danau Maninjau di bagian terbagi outlet Danau Maninjau menempati lahan 
yang cukup luas. Penggunaan lahan di kawasan danau Maninjau terbagi dalam bentuk 

tegalan, sawah, hutan dan pekarangan atau permukiman. 
 

7. Fungsi dan Manfaat Danau  

Pemanfaatan sumber daya air Danau Maninjau hingga saat ini terutama adalah untuk 
pembangkit listrik tenaga air (PLTA Maninjau) dengan kapasitas terpasang sebesar 66 
MW. Selain sebagai penunjang utama sektor pariwisata di Kabupaten Agam, Danau 
Maninjau juga dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai lahan mata pencaharian, 
berupa berupa kegiatan perikanan Kolam Jaring Apung (KJA) dan Kolam Air Deras (KAD). 
Transek skematik kawah Maninjau, menunjukkan pola utama penggunaan lahan di sekitar 
Danau Maninjau yang didominasi oleh hutan lindung dan perkebunan. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan 
Pemerintah Finlandia pada tahun 1992 – 1994 terhadap 19 buah danau alamiah di 
Indonesia diperoleh hasil bahwa pada beberapa danau sudah mengalami masalah antara 
lain terjadi sedimentasi, (berkurangnya kedalaman), berkurangnya volume, berkurangnya 
luas, terjadinya pencemaran organik, berkurangnya populasi ikan bahkan beberapa jenis 
ikan endemik hampir hilang.  
1. Penggunaan Lahan  

Penggunaan lahan di sekitar dan dalam kawasan Danau Maninjau ini antara lain 
dimanfaatkan untuk :  

a. Permukiman 

Di sekitar kawasan Danau Maninjau ini banyak ditemui bangunan- bangunan 
permukiman penduduk. Luas lahan permukiman dan kampung di sekitar kawasan 
danau Kecamatan Tanjung Raya ini lebih kurang 1.000 ha. Pemanfaatan lahan 
bagi permukiman, masih ditemukan ada rumah-rumah yang berada cukup dekat 
dengan daerah tepian danau. Dari sisi kelayakan tata ruang dan keseimbangan 
lingkungan, hal ini sangat tidak sesuai. Namun seiring dengan perluasan lahan 
bagi permukiman penduduk, pembangunan permukiman ini sudah banyak yang 
berada cukup jauh dari pinggir Danau Maninjau. 

b. Hutan 

Luas kawasan hutan yang berada yang melingkari kawasan Danau Maninjau ini 
lebih kurang 1.335 ha. 

c. Perikanan Air Danau 

Kegiatan perikanan merupakan salah satu aktifitas harian yang banyak dilakukan 
oleh penduduk di sekitar kawasan danau khususnya dan di Kecamatan Tanjung 
Raya umumnya. Kegiatan perikanan yang dilakukan ini baik menggunakan cara 
tradisional maupun dengan cara yang sudah cukup moderen. Kegiatan perikanan 
air danau yang cukup banyak dilakukan oleh penduduk di sekitar kawasan danau 
adalah perikanan keramba dan jaring apung, baik yang dilakukan dalam jumlah 
besar dan berkelompok maupun dalam skala kecil dan milik perorangan. Danau 
Maninjau memiliki fungsi ekologi, sosial dan ekonomi antara lain sebagai sumber 
plasma nutfah, tempat siklus hidup flora dan fauna, tempat penyimpanan kelebihan 
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air, memelihara iklim mikro, sarana transportasi, sumber air bersih, kawasan 
resapan (DAS), daerah pariwisata, sumber energi daerah Sumbar dan Riau. 

Daerah Danau Maninjau memiliki potensi antara lain sebagai berikut :  
 Kawasan Pariwisata (Wisata Alam dan Air, Sejarah dan Budaya). 
 Budidaya Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. 
 Budidaya Perikanan Air Tawar. 
 Sumber Energi Kelistrikan (PLTA). 
 Jasa Lingkungan lainnya.rorangan. 

d. Pertanian  

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Agam, baik 
berupa pertanian padi sawah maupun padi ladang. Tidak terkecuali pada lahan-
lahan di sekitar kawasan Danau Maninjau ini. Dengan kata lain kegiatan pertanian 
di sekitar kawasan Danau Maninjau ini merupakan mata pencaharian sebagian 
besar penduduk disini disamping sebagai sektor perikanan air tawar (danau). 

2. Pemanfaatan Lahan Lainnya  

Pemanfaatan lain dari lahan-lahan yang ada di sekitar Danau Maninjau ini adalah untuk 
sarana wisata, dimana di bagian pinggir jalan yang melingkar Danau Maninjau ini 
banyak dibangun bangunan pelayanan jasa wisata, hotel dan restoran yang ditujukan 
untuk mendukung kegiatan wisata Danau Maninjau ini. 

 

B. KARAKTERISTIK DANAU  

1. Morfometri dan Barimetri Danau  

Tata letak kawasan ini di dalam wilayah fisiografi pegunungan Bukit Barisan dan 
karakteristik morfologi hasil erupsi Gunung Api purba mewujudkan morfologi strato dengan 
bentang alam sekitar Danau Maninjau yang meliputi perairan danau, pantai sekeliling 
danau, satuan dataran di beberapa bagian, tebing kaldera seputar danau dan region 
tangkapan air bagi sistem sungai kecil yang mengalir ke dalam perairan danau. 

 

2. Keanekaragaman Hayati Danau  

Vegetasi alami yang terdapat di daerah sekitar Danau maninjau adalah hutan hujan 
tropika, saat ini masih menutupi 30—79% areal lahan pedesaan dan tetap sama sekali 
tidak terusik, berada pada ketinggian 900 m sampai ke punggung kawah. Di atas 
ketinggian 800 m dpl tipe hutannya adalah hutan pegunungan dengan jenis-jenis 
Fagaceae (Quercus sp. dan Castanopsis sp.), Lauraceae dan Myrtaceae sebagai pohon 
kanopi, dan jenis Anacardiaceae (Mangifera sp. dan Swintonia sp.) atau Shorea 
platyclados (Dipterocarpaceae) yang mencuat. Karena angin deras, hujan lebat, dan 
seringnya tanah longsor hutan alam ini sangat terganggu. Tumbuhan menjalar sangat 
banyak, antara lain rotan dan Ficus besar, yang dapat menjadi penstabil tanah yang 
efisien karena memiliki banyak akar. Pada lereng-lereng yang paling terjal hutan 
digantikan oleh formasi semak dengan Pandanus, pakis, dan herba. 

Di bawah 800 m dpl yang masih tersisa dari hutan asli adalah spesies lapisan atas seperti 
jenis-jenis Burseraceae (Canarium, Santiria, Dacryodes), Fagaceae (Lithocarpus, 
Quercus), beberapa sisa Dipterocarpaceae (Shorea sumatrana, S. sororia, Hopea 
mengarawan, Parashorea lucida), dan sejenis Mimosaceae khas (Acrocarpus fraxinifolius). 
Vegetasi lapisan bawah terdiri dari Meliaceae (Aglaia argentea, A. gango, Chisocheton 
spp., Disoxylon macrocarpum, D. cauliforum, Toona sinensis), Lauraceae (Cinnamomum 
parthenoxylon, Litsea spp., Actinodaphne sp.) Annonaceae, Euphorbiaceae, dan 
Myristicaceae. Spesies pohon dari formasi yang lebih awal dalam suksesi adalah 
Octomeles sumatrana (Datiscaceae), Alstonia angustiloba (Apocynaceae), Terminalia spp 
(Combretaceae), Pisonia umbellifera (Nyctaginaceae), Artocarpus spp. (Moraceae). 
Kebanyakan spesies hutan ini juga sering ditemukan pada sistem agroforestri dan 
dipertahankan serta dikelola oleh petani untuk berbagai tujuan. 
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3. Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Adat istiadat penduduk Maninjau khas seperti masyarakat Minangkabau umumnya. 
Kepadatan penduduk desa bervariasi antara 150 sampai 350 orang per km2. Namun 
selama dua dekade terakhir pertambahan penduduk hanya 10,5%, jika dibandingkan 
dengan 52% untuk seluruh Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang rendah ini berkat 
tradisi khusus orang Minang melakukan migrasi sukarela ke luar daerah, ‗merantau‘ 
terutama pemuda, yang pada zaman dahulu merupakan kebiasaan sementara tetapi kini 
cenderung menjadi perpindahan tetap. Di Maninjau 40—70% penduduk asli hidup di luar 
propinsi dan kebanyakan migran muda beserta istri dan anaknya tidak berniat pulang. Hal 
ini secara langsung menyebabkan kekurangan tenaga muda dan kekurangan tenaga kerja 
untuk pertanian. Tetapi hal ini juga mengurangi tekanan penduduk pada sumberdaya 
lahan. 
Sifat masyarakat Minang adalah matrilinial, dengan satuan sosial keluarga luas. Tanah 
dan pohon dimiliki secara bersama oleh suku, kerabat seketurunan yang masih memiliki 
pertalian darah. Biasanya, tanah sawah dibagi di antara anak perempuan yang sudah 
kawin, tetapi untuk tanah parak pembagian dapat hanya menyangkut pohon atau hasilnya 
saja tergantung pada beberapa faktor seperti sifat pohon, pola produksi, orang yang 
menanam, dan lain-lain. Pemeliharaan kebun—bukan penguasaan atas tanah atau hasil 
pohon—dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai hak menanam pohon baru atau 
tanaman semusim dan memanen hasilnya untuk dirinya sendiri (untuk pepohonan 
terutama kopi, kulit manis atau kayu). Tetapi hasil pepohonan lain (buah-buahan dari 
pohon berusia panjang dan pala) dibagi di antara anggota suku. Pengambilan keputusan 
mengenai penjualan atau penggadaian sebidang tanah atau pohon harus dibuat bersama. 
Sistem kepemilikan tanah ini merupakan pengaman dari pemecahan dan fragmentasi 
lahan produktif secara berlebihan serta penumpukan pemilikan tanah oleh orang-orang 
kaya saja. Hal ini juga mengurangi kemungkinan perubahan mendadak sistem pertanian, 
karena tanah tidak dapat dijual atau diubah peruntukkannya dan pohon tidak dapat 
ditebang atas dasar keputusan perorangan (Ok Kung Pak, 1982). 

 

C. PERMASALAHAN EKOSISTEM DANAU  

Berbagai aktivitas penduduk yang ada di sempadan danau, seperti permukiman, 
perhotelan, pertanian dan peternakan merupakan sumber bahan pencemar yang masuk ke 
perairan danau. Kegiatan di badan perairan danau, berupa pembudidayaan ikan dengan 
teknik keramba jaring apung (KJA) juga merupakan sumber limbah yang potensial 
mencemari perairan danau. Penyebab utama penurunan kualitas perairan Danau Maninjau 
adalah akibat dari kegiatan perikanan KJA yang sudah melampaui daya dukung perairan 
danau. Fakta lain juga mengungkapkan bahwa kualitas perairan Danau Maninjau 
cenderung terus menurun dari waktu ke waktu, akibat semakin tingginya tingkat 
pencemaran karena buangan limbah domestik dan pertanian (LPP UMJ, 2006). 

Saat ini, kepedulian terhadap ekosistem perairan Danau Maninjau semakin kurang 

diperhatikan oleh hampir seluruh pengguna ekosistem perairan danau tersebut. Prinsip-

prinsip ekologis bahwa perairan danau memiliki carrying capacity (daya dukung) dan daya 

asimilasi terhadap limbah yang terbatas tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat 

pengguna danau. Seperti contoh pemanfaatan danau untuk kegiatan budidaya perikanan 

dengan teknik KJA selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sampai akhir tahun 

2006, terdapat 8.955 unit KJA yang beroperasi di perairan Danau Maninjau. Jumlah ini 

sudah sangat melebihi daya dukung perairan danau untuk kegiatan KJA (Syandri, 2006). 

Bahkan pada tahun 2008 yang lalu jumlah karamba sudah sangat melebihi kapasitas yaitu 

± 15.000 unit KJA. Hal ini akan memberikan tekanan terhadap perairan danau semakin 

meningkat berupa booming fitoplankton. 
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1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA) 

a. Pencemaran Air Oleh Limbah Rumah Tangga/Penduduk  

b. Pencemaran air danau yang disebabkan oleh aktifitas rumah tangga/penduduk ini 

berupa limbah tinja, urine dan deterjen. Limbah urine dan tinja ini mengandung zat 

nitrogen (N) dan fosfor (P). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengembangan (LPP-UM) Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Barat diperoleh bahwa tingkat pencemaran air Danau Maninjau diperkirakan 25 % 

masuk ke danau yang terdiri atas T-N dari tinja sebesar 119,85 kg/hari, T-P dari tinja 

sebesar 15,70 kg/hari, T-N dari urine sebesar 57,87 % dan T-P dari urine sebesar 

16,53 %. Total limbah penduduk yang masuk ke dalam Danau Maninjau sebesar 

209,93 kg/hari atau 75.574,8 kg/tahun.  

c. Selain pencemaran air berupa urine dan tinja dari hasil kegiatan rumah tangga, 

limbah lain yang juga mencemari sumberdaya air Danau Maninjau ini adalah limbah 

deterjen.  

d. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pencemaran limbah deterjen di 

Danau Maninjau ini 9,02 ton per tahunnya. Nilai ini diperoleh dari asumsi yang 

dilakukan sekiranya 25 % limbah masuk ke dalam air danau. 

e. Tandusnya gunung-gunung di sekitar danau sebagai daerah tangkapan air 

mengakibatkan debit air danau menurun di musim kemarau dan banjir di musim 

hutan.  

f. Tekanan ekonomi secara umum dan kurangnya pemahaman masyarakat lokal 

terhadap pelestarian nilai dan potensi sumberdaya alamnya sejak lama 

mengakibatkan pengurasan sumberdaya alam dan menurunnya populasi 

keanekaragaman hayati endemik di kawasan sekitar danau. 

g. Erosi dan Sedimentasi  

h. Erosi dari pola pemanfaatan lahan di DTA menyebabkan terjadinya pendangkalan 

danau. Sedimentasi akibat erosi lahan mencapai 2.410 ton/tahun (PSDA Sumbar, 

2005). Jenis dan ukuran sedimen yang masuk ke danau yaitu berupa liat, debu dan 

pasir. Sedimen dengan ukuran partikel halus memiliki kandungan bahan organik. 

i. Tidak jelasnya batas tata ruang pemanfaatan di kawasan danau yang 

mengakibatkan kerusakan hutan, pendangkalan danau secara terus menerus. 

j. Pengembangan daerah pemukiman, pariwisata, dan pembangunan sarana publik di 

kawasan sekitar danau yang tidak memperhatikan aspek lingkungan mengakibatkan 

perusakan ekosistem daerah aliran sungai (DAS) secara tidak langsung. 

 
2. Kerusakan Sempadan 

a. Okupasi lahan untuk pemukiman, perhotelan, pertanian. 
b. Pencemaran Air Oleh Limbah Pertanian  

Pencemaran air dari limbah pertanian ini berupa fosfor (P) dari tanah pertanian. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tingkat pencemaran air oleh limbah 
pertanian di Danau Maninjau ini sebesar 5,08 ton per tahunnya, dengan asumsi 0,9 
kg/ha/tahun ; menurut Moran et al, 1985.  

c. Orientasi komersil masyarakat lokal di kawasan danau terhadap pertanian 

mengakibatkan monokultur yang tidak ramah lingkungan. 

d. Limbah Domestik  

Tingginya konsentrasi pospat pada air danau akibat limbah domestik. Limbah pospat 
(P) dari deterjen yang masuk ke danau berjumlah 9,02 ton setiap tahunnya. 
Masyarakat sekitar danau masih belum memiliki septic tank. Diperkirakan 25 % 
(506.592 ton/th) sampah masuk ke perairan danau. Beban pencemaran berupa 
fosfor (dari pemakaian pupuk dan pestisida pertanian) sebesar 5.087,60 kg/th. 
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3. Pencemaran Perairan 

a. Pencemaran Air dan eutrofikasi. 

b. Sedimentasi. 

c. Konflik pemanfaatan air. 

d. Menurunnya populasi ikan endemik (Ikan Rinuak). 

e. Keramba Jaring Apung. 

Limbah dari KJA (Kolam Jaring Apung) 
merupakan pencemar air tertinggi 
terhadap sumberdaya air Danau 
Maninjau ini. Berdasarkan hasil 
penelitian (tabel di atas) tergambar 
bahwa total limbah yang masuk ke 
dalam air danau dari sisa kegiatan 
perikanan ini mencapai 393,22 
ton/tahunnya. Indikasi ini menunjukan 
bahwa tingkat pencemaran air Danau 
Maninjau ini sudah memerlukan suatu 
penanganan dan pengelolaan yang 
lebih baik. Apabila dibiarkan terus 
berlanjut maka akan sangat 
mempengaruhi kualitas kawasan danau ini secara keseluruhan. Dari segi kualitas 
airnya, telah terjadi peningkatan unsur pencemar Danau Maninjau yakni oleh 
Nitrogen (N) dan Fosfat (P) yang muncul seiring dengan meningkatnya jumlah 
Kolam Jaring Apung (KJA). Hal ini mempengaruhi peningkatan ketebalan sedimen 
dengan sebaran yang makin meluas. Dilihat dari sisi elevasi air permukaannya, tidak 
terjadi perubahan yang signifikan, dimana elevasi air permukaan danau ini rata-rata 
463 m dpl.  

Budidaya perairan danau dengan teknik karamba/floating net di danau yang tidak 
teratur mengakibatkan pencemaran sampah dan meningkatnya proses penyuburan 
rumput danau (arakan) yang menyebabkan tekanan ekologis terhadap habitat 
beberapa ikan dan biota danau endemik lainnya, yang terus berlangsung secara 
intensif.  

JUMLAH KJA DANAU MANINJAU 

TAHUN JUMLAH KJA 

Tahun 1992 KJA sebanyak 12 unit 

Tahun 1996 KJA sebanyak 1.886 unit 

Tahun 1997 KJA sebanyak 3.500 unit 

Tahun 2000 KJA sebanyak 3.856 unit 

Tahun 2005 KJA sebanyak 8.955 unit 

Tahun 2007 KJA sebanyak 9.686 unit 

Tahun 2008 KJA sebanyak 15.051 unit 
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f. Menurunnya debit air danau mengancam suplai air untuk pembangkit listrik tenaga 

air (PLTA), persawahan masyarakat dan PDAM setempat.  

  

Hasil Analisis Contoh Air Permukaan Danau Maninjau 
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Data Kualitas Air Danau Maninjau, Tahun 2009 

No. Parameter Satuan 
BM 

Kelas II 

Lokasi – titik pengambilan 

1 2 3 4 

1 TDS mg/L 1000 40 38 38 43 

2 TSS mg/L 50 1 1 1 1 

3 pH  6 – 9 7,43 6,57 6,36 7,36 

4 BOD mg/L 3 0,74 0,53 0,72 1,04 

5 COD mg/L 25 10 12 9 3 

6 DO mg/L 4 4,7 4,5 4,3 4,7 

7 Phosphat (PO4-P) mg/L 0,2 0,084 0,002 0,158 5,674 

8 Amoniak (NH3-N) mg/L - 0,213 0,177 0,215 0,355 

9 Nitrat  (NO3-N) mg/L 10 0,693 0,678 1,337 0,625 

10 Nitrit (NO2-N) mg/L 0,06 ttd ttd 0,017 Ttd 

11 Sulfat (SO4) mg/L - 3,583 4,204 3,383 3,460 

12 Sulfida (H2S) mg/L 0,002 0,065 0,061 0,085 0,064 

13 Tembaga (Cu) mg/L 0,02 ttd ttd ttd ttd 

14 Besi (Fe) mg/L - ttd ttd ttd ttd 

15 Mangan (Mn) mg/L - 0,021 ttd 0,028 0,032 

16 Seng (Zn) mg/L 0,05 0,014 ttd ttd 0,012 

17 Air Raksa (Hg) mg/L 0,002 0,0086 0,0017
3 

0,00136 0,00115 

18 Minyak dan Lemak mg/L 1 ttd ttd ttd ttd 

19 Deterjen mg/L 0,2 ttd ttd ttd ttd 

20 Kekeruhan mg/L  3,27 2,25 0,62 2,34 

21 Fecal coliform Jml/100 ml 1000    2 

22 Total coliform Jml/100 ml 5000 4 7 2 7 

Sumber : Bapedalda Prov, 2009 
Keterangan :  
 Kelas II : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan, irigasi, 

rekreasi dan peruntukan lainnya. 
 Lokasi 1 : Outlet Danau, Desa Muko-muko 
 Lokasi 2 : Desa Koto Baru Duo Koto 
 Lokasi 3. : Tengah danau 
 Lokasi 4 : Lubuk Kambang Bayur. 

 
Kualitas Air Danau Maninjau, Tahun 2010 

 

No. 
Kedalaman 

(meter) 

Parameter 

PH 
 

Conduktifitas 
 

Turbiditas 
(ppm) 

DO 
(ppm) 

Temperatur 
(
O
C) 

Time: 21.30 WIB/11-03-2010 

1. 0 8,08 0,109 0,5 1,04 27,5 

2. 2 7,46 0,110 0 0,38 27,4 

3. 4 7,83 0,111 1 1,15 27,1 

4. 6 7,82 0,109 1 1,98 27,0 

5. 8 7,80 0,111 24 1,24 27,0 

Time: 24.15 WIB/12-03-2010 

1. 0 8,03 0,100 1 3,19 27,8 

2. 2 7,68 0,106 1 2,98 27,9 

3. 4 8,07 0,107 2 2,67 27,6 

4. 6 8,00 0,106 1,5 2,24 27,5 

5. 8 7.93 0,107 15 1,81 27,4 

Time: 06.00 WIB/12-03-2010 

1. 0 9,26 0,105 2 5,84 28,3 

2. 2 7,68 0,106 2 5,18 28,3 

3. 4 8,07 0,107 3,5 4,77 27,9 

4. 6 8,00 0,106 4,5 4,55 27,9 

5. 8 7,93 0,107 19 3,88 27,8 

         Sumber Data : Stasiun Limnologi LIPI Bayur Maninjau. 
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4. Resiko Bencana 

Kematian Ikan (overturn) dalam dua tahun 
terakhir, Danau Maninjau telah mengalami 
beberapa kali peristiwa bencana kematian ikan 
secara masal yang menimbulkan kerugian yang 
cukup besar. Dalam perkembangannya 
berbagai aktivitas di Danau Maninjau ini 
menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air 
danau, terutama akibat aktivitas budidaya 

perikanan dengan menggunakan keramba 
jaring apung (KJA). Area yang mempunyai 
aktifitas KJA perlu dicermati kondisi kualitas 
perairannya, karena tekanan terhadap kualitas 
perairan akan semakin meningkat dengan 
bertambahnya aktifitas KJA. Tingginya beban 
pencemar di Danau Maninjau akibat tekanan 
KJA, telah berakibat pada terjadinya kematian 
ikan massal di Danau Maninjau.  

Kejadian bencana terakhir ini merupakan terjadi yang keempat kalinya selama dua tahun 
terakhir seperti yang diperlihatkan pada Tabel berikut. 
 

Peristiwa Kematian Ikan Masal di Danau Maninjau  
Pada Periode Tahun 2009 - 2011 

 

No Waktu Kerugian 

1. 2-7 Januari 2009 Rp 150 milyar terdiri dari: 
 KJA 6.286 petak 
 1.042 KK 
 Ikan yang mati 13.413 ton 
  Kredit macet : Rp. 3,6 M 

2. 11-12 Maret 2010 Rp 4,8 milyar terdiri dari: 
 KJA 3.625 unit 
 Ikan yang mati 500 ton 

3. 6 - 7 November 2010 Rp 24,1 milyar terdiri dari: 
 Ikan yang mati 1.657 ton 

4. 11 Januari 2011 Ikan yang mati 200 ton 

                                     Sumber : Prihartanto (2010), Rinaldi (2010) dan Kompas (2011) 

 
D. RENCANA AKSI TINDAK 

Pengelolaan LingkunganHidup Danau Maninjau harus dilakukan segera secara terpadu dan 
terintegrasi, dengan melaksanakan program : 
1. Mempertahankan dan meningkatkan vegetasi hutan. 

- Percontohan pengelolaan ―Parak‖ di Ngari Koto Malintang. 

- Sosialisasi dan Stimulan bibit tanaman yang bernilai konservasi dan produksi. 

- Penetapan kawasan suaka alam. 

2. Penataan pembuangan limbah domestik. 

- Sosialisasi percontohan pembauatan septic tank komunal. 

- Pemberian stimulan bak sampah. 

- Peningkatan pelayanan kebersihan. 

3. Penataan Keramba Jaring Apung (KJA) 

- Alternatif mata pencaharian masyarakat sekitar danau. 

- Pengurangan laju pertumbuhan KJA dan penetapan kuota KJA. 
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4. Penguatan Kelembagaan Masyarakat 

- Pembentukan lembaga pengelola lingkungan hidup Danau Maninjau berbasis Nagari. 

- Pembinaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. 

5. Pengembangan Agrowisata di Sekitar Danau Maninjau 

- Penetapan daerah agrowisata. 

- Penyediaan sarana dan prasarana. 

- Pengembangan kepada agrowisata lahan basah dan agrowisata lahan kering. 

6. Peningkatan SDM 

7. Mempertahankan kearifan lokal, nilai seni dan budaya 

8. Mengoptimalkan fungsi Badan Pengelolaan Danau Maninjau yang telah ditetapkan 

dengan SK Bupati No. 620 Tahun 2009. 

9. Mendorong pembuatan PERDA mengenai pemanfaatan Danau Maninjau. 
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PETA LAHAN KRITIS DANAU MANINJAU 

 
  Sumber : BPDAS, 2010 
 

PETA PENUTUPAN LAHAN DANAU MANINJAU 

 
   Sumber : BPDAS, 2010 
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3.  DANAU SINGKARAK 

A. INFORMASI UMUM  

1. Letak Geografis dan Luas Danau  

Danau Singkarak terbentang 
pada koordinat 
0°37′12″LS dan 100°32′24″BT 
merupakan danau terluas di 
Sumatera Barat. Danau 
Singkarak secara administrasi 
berada dalam 2 (dua) wilayah 
kabupaten yakni Kabupaten 
Solok dan Kabupaten Tanah 
Datar. Luas Danau Singkarak 
yang berada dalam wilayah 
Kabupaten Solok ± 6.550 ha 
dan luasan kawasan danau 
dalam wilayah Kabupaten 
Tanah Datar seluas 6.420 ha 

yang terbagi 1.320 ha di Kecamatan Batipuh dan dalam Kecamatan Rambatan 5.100 ha. 
Danau Singkarak terletak pada ketinggian ± 362 m di atas permukaan laut, mempunyai 
luas area 107,8 km

2 
dengan

 
panjang maksimum 21 km dan lebar 7 km. Kedalaman 

maksimum mencapai 268 m sementara volume air sebesar 16.1 km³ dan luas daerah 
tangkapan air (watershed) Danau Singkarak diperkirakan ± 129.000 ha. Inflow Danau 
Singkarak rata-rata adalah sebesar 37,99 m

3
/dtk, sedangkan untuk outflow adalah 

sebesar 42,02 m
3
/dtk.  

 

2. Iklim 

Tipe iklim DTA Singkarak tergolong pada tipe B (basah), wilayah ini termasuk pada iklim 
tipe Afa dan Ama. Tipe Afa dicirikan dengan iklim hujan tropis dengan suhu normal diatas 
22

0
C sedangkan tipe Ama dicirikan dengan iklim basah yang cukup, meskipun waktu 

kering terdapat kelebihan air dalam tanah dari bulan-bulan yang banyak hujan. 

 

3. Curah Hujan 

Jumlah hari daerah sekitar Danau Singkarak sekitar 144-288 hari/tahun dengan intensitas 
hujan antara 1632-3063 mm/tahun atau 82-252 mm/bulan. Musim kering daerah sekitar 
Danau Singkarak hanya sekitar 2 bulan yaitu pada bulan Juni-Juli (bulan dengan curah 
hujan bulanan kurang dari 100 mm).  

 

4. Suhu dan Kelembaban Udara 

Suhu rata-rata disekitar Danau Singkarak 26
o
C – 27 

o
C, sedangkan Temperatur air Danau 

Singkarak bekisar anatara 25 
o
C – 27 

o
C. Kelembaban relatif rata-rata 80,7. Bulan kering 

terutama terjadi pada bulan Juni sampai Juli. 

 

 

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Lake_Singkarak&params=0_37_12_S_100_32_24_E_type:waterbody_region:ID
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5. Hidrologi 

Beberapa sungai besar dan kecil yang bermuara ke Danau Singkarak antara lain : Sungai 
Sumpur, Sungai Baing, Sungai Paninggahan, Sungai Saningbakar, Sungai Muaro Pingai 
dan Sungai Sumani. Sedangkan outlet Danau Singkarak mengalir kearah timur melalui 
Batang Ombilin dan bermuara ke Propinsi Riau.  

Ditinjau dari tatanan hidrologis, Danau Singkarak dan sekitarnya merupakan areal yang 
dipengaruhi oleh 7 wilayah sub DAS yaitu : 

1. Sub DAS Sumpur yang masuk dari sebelah Utara. 

2. Sub DAS Paninggahan sebelah barat. 

3. Sub DAS Kuok. 

4. Sub DAS IMANG Godang 

5. Sub DAS Batang Lembang. 

6. Sub DAS Aripan. 

7. Sub DAS Batang Sumani sebelah selatan. 

Untuk Outletnya air Danau Singkarak keluar secara alami melalui Batang Ombilin 
(sebelah Timur), dan sejak Tahun 1998 dialirkan melaui terowongan PLTA Singkarak ke 
Asam Pulau menyatu dengan Batang Lembah Anai dengan kapasitas 175 MW. 

 

6. Topografi dan Tata Guna Lahan 

Total luasan DAS (watershed) danau Singkarak adalah sekitar 129.000 ha. Lebih kurang 
sepertiga dari luasan tersebut (± 43.000 ha) merupakan daerah/lahan kritis, termasuk 
didalamnya peruntukan pertanian lahan kering, sawah dan perumahan. Sebagian besar 
dari lahan kritis dengan kelerengan yang tinggi merupakan tanah adat baik tanah ulayat 
kaum maupun tanah ulayat nagari dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan 
milik/tanah negara. Danau Singkarak terletak pada ketinggian ± 362 m di atas permukaan 
laut, mempunyai luas area 107,8 km

2
 dengan panjang maksimum 21 km dan lebar 7 km. 

Kedalaman maksimum mencapai 268 m sementara volume air sebesar 16.1 km³ dan luas 
daerah tangkapan air (watershed) Danau Singkarak diperkirakan ± 129.000 ha. Inflow 
Danau Singkarak rata-rata adalah sebesar 37,99 m

3
/dtk, sedangkan untuk outflow adalah 

sebesar 42,02 m
3
/dtk.   

 

Photo Satelit Kawasan Danau Singkarak (Google Map, 2011). 
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7. Fungsi dan Manfaat Danau  

Adapun fungsi dan manfaat lingkungan Danau (ekosistem danau dan ekosistem 
sempadan danau adalah sebagai berikut : 

1. Sumber plasma nutfah yang berpotensi sebagai penyumbang bahan genetik; 

2. Tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora/fauna yang penting; 

3. Sumber air yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat sekitarnya (rumah 

tangga, industri, pertanian dan perikanan). 

4. Tempat penyimpanan kelebihan air yang berasal dari air hujan, aliran permukaan, 

sungai-sungai atau sumber air bawah tanah. 

5. Memelihara iklim mikro, karena dapat mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah 

hujan setempat. 

6. Sebagai sarana transportasi untuk memindahkan hasil-hasil pertanian dari tempat 

satu ke tempat yang lainnya. 

7. Sebagai penghasil energi melalui PLTA dengan kapasitas pembangkit 170 MW. 

8. Sebagai sarana rekreasi dan objek pariwisata. 

9. Sebagai sumber air untuk pengairan kawasan pertanian. 
 

Selain tempat wisata, Danau Singkarak juga digunakan sebagai tempat olah raga (spor 
toursm) dan berbagai event nasional dan internasional telah digelar di kawasan danau ini, 
seperti yang menjadi rutinitas tahunan yaitu lomba balap sepeda yang bertitel ―Tour of 
Singkarak‖. 

 

 

B. KARAKTERISTIK DANAU  

1. Morfometri dan Barimetri Danau  

Secara morfometri deskripsi Danau Singkarak sebagai berikut : 

- Luas maksimum             : 11.220 Ha 

- Keliling                    : 61,00 KM 

- Panjang maksimum        : 20,00 KM 

- Lebar maksimum            : 20,00 KM 

- Kedalaman maksimum    : 6,50 KM 

- Kedalaman maksimum    : 296,00 M 

- Kedalaman rata-rata        : 136,00 M 

 

2. Keanekaragaman Hayati Danau  

19 spesies ikan perairan air tawar hidup di habitat Danau Singkarak, Kabupaten Solok 
dan Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan ketersediaan bahan makanannya yang 
terbatas. Dari 19 spesies itu, tiga spesies di antaranya memiliki populasi kepadatan 
tinggi, yakni ikan Bilih/Biko (Mystacoleusus padangensis Blkr), Asang/Nilem 
(Osteochilus brachmoides) dan Rinuak. Spesies ikan lainnya yang hidup di Danau 
Singkarak adalah, Turiak/turiq (Cyclocheilichthys de Zwani), Lelan/Nillem (Osteochilis 
vittatus), Sasau/Barau (Hampala mocrolepidota) dan Gariang/Tor (Tor tambroides). 
spesies ikan Kapiek (Puntius shwanefeldi) dan Balinka/Belingkah (Puntius Belinka), 
Baung (Macrones planiceps), Kalang (Clarias batrachus), Jabuih/Buntal (Tetradon 
mappa), Kalai/Gurami (Osphronemus gurami lac) dan Puyu/Betok (Anabas 
testudeneus). Selanjutnya, spesies ikan Sapek/Sepat (Trichogaster trichopterus), Tilan 
(mastacembelus unicolor), Jumpo/Gabus (Chana striatus), Kiuang/Gabus (Chana 
pleurothalmus) dan Mujaie/Mujair (Tilapia pleurothalmus).  

Kondisi mesogotrofik Danau Singkarak yang menyebabkan daya dukung habitat ini 

untuk perkembangan dan pertumbuhan organisme air seperti plankton dan bentos, 

sangat terbatas. 
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3. Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Dari aspek sosial ekonomi sebagian 
besar masyarakat sekitar perairan Danau 
Singkarak penghidupannya sangat 
tergantung pada sumber daya yang ada 
di Danau Singkarak baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Sandri 
Dosen Bung Hatta (2003) menjelaskan 
bahwa masyarakat nelayan selingkar 
Danau Singkarak merupakan masyarakat 
tergolong miskin dengan ciri utama : 

1. Hanya mempunyai 1 alat tangkap saja seperti jala/pancing. 

2. Masa kerja masyarakat nelayan tidak terbatas sejak dari sebelum terbit fajar 

sampai terbit fajar berikutnya. 

3. Untuk nelayan yang tidak punya alat tangkap, nilai produksi dibagi bersama sesuai 

dengan kesepakatan yang telah dibuat. 

 

C. PERMASALAHAN EKOSISTEM DANAU  

Peta permasalahan yang ada di kawasan Danau Singkarak dapat dilihat pada diagram 
dibawah ini : 

 
 

Peta Permasalahan Danau Singkarak 
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Peta permasalahan digolongkan berdasarkan bagian kawasan Danau Singkarak : 

1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA) 
Luas Daerah Tangkapan Air Danau Singkarak 58.460 Ha (Kusuma et. Al., 1990) dari 
luasan tersebut sekitar 32%-nya merupakan lahan kritis (umumnya ditumbuhi alang-
alang) dengan kemiringan > 40 %. Hal ini menyebabkan DTA Danau Singkarak rawan 
erosi dan longsor. 
Luas lahan kritis lebih kurang 27.243 hektar yang terdiri dari di dalam kawasan hutan 

seluas 8.679 hektar dan di luar kawasan seluas 18.564 hektar. Kawasan Danau 

Singkarak telah dimanfaatkan untuk berbagai pemanfatan, seperti pemukiman, 

kehutanan dan perkebunan, kegiatan pariwisata dan pemanfaatan lainnya. Terjadinya 

degradasi (penurunan) kualitas dan kuantitas fisik kawasan, sehingga berbagai 

permasalahanpun muncul, diantaranya kerusakan lahan lindung, penurunan kualitas air 

(pencemaran sumberdaya air), sedimentasi tanah dan lain sebagainya. Mengingat 

makin meningkat pertumbuhan penduduk, kebutuhan lahan untuk permukiman pun 

akan meningkat. Salah satu imbasnya adalah pembukaan lahan permukiman dalam 

dan sekitar kawasan danau ini. 

 

2. Kerusakan Sempadan 

a. Hilangnya vegetasi di sempadan Danau Singkarak. 

b. Terjadinya erosi di sempadan Danau Singkarak. 

 

3. Pencemaran Perairan 

Permasalahan yang merupakan dampak lingkungan hidup akibat usaha dan atau 
kegiatan di sempadan dan perairan Danau Singkarak adalah sebagai berikut : 
1. Terjadinya proses eutrofikasi yang dapat menurunkan kandungan oksigen dalam air 

Danau Singkarak; 

2. Temperatur udara sekitar danau menjadi tidak stabil. 

3. Terjadinya perubahan pola arus air danau yang dapat menurunkan permukaan air 

danau. 

4. Terancamnya keanekaragaman hayati di sempadan dan perairan Danau Singkarak 

seperti keberadaan 19 jenis ikan dengan nama lokal bilih, turiak, asang, lelan, 

sasau, garing, kapiek, balinka, baung, kalang, jabuiah, kalai, puyu, sapek, tilan, 

jumpo, kiuang, mujaie, dan rinuak dan jenis tanaman dengan nama lokal dalu-dalu 

sebagai tempat pemijah telur ikan ikan bilih. 

5. Penumpukan bahan pencemar di perairan Danau Singkarak yang akan menjadi 

faktor pembatas terhadap keberadaan danau atau sedimentasi akibat penumpukan 

limbah padat dan erosi 

6. Sedimentasi tinggi karena Laju erosi di DAS danau Singkarak saat ini relatif tinggi 

yaitu 180 s/d 480 Ton/Ha/Tahun sehingga akan menyebabkan pendangkalan, 

penurunan kualitas dan kuantitas air pada danau jika dibiarkan terus menerus 

terjadi. Angkutan sedimen untuk suspended (sedimen layang) dilakukan bersamaan 

dengan pengukuran aliran. Diambil sampel sedimen pada kedalaman 0,2 d dan 0,8 

d (d= dalam air) setiap jarak 2 meter (permeter lebar sungai). Dari hasil laboratorium 

didapat konsentrasi sedimen rata-rata (C) = 4,5 mg/l dengan diameter 0,125 – 4 

mm. Sedimen yang masuk tiap detik ke danau adalah 0,9075 m
3
. Dalam 1 tahun 

dari Batang Sumani mengangkut sedimen sebesar = 28.226.880 m
3
 . Untuk Batang 

Sumpur dan Batang Paninggahan sebesar 40% x 28.226.880 = 11.290.752 m
3
. 

Sehingga dalam 1 tahun terangkutnya sedimen kedalam danau rata-rata adalah = 

39.517.632 m
3
 atau setara 239 ton/ha/tahun. Dari sumber Departemen Kehutanan, 

Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Agam Kuantan Kealas Bahaya Erosi 

termasuk Kelas IV (berat) yaitu berada pada range 180 – 480 ton/ha/tahun. Sedimen 
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yang masuk ke danau belum termasuk sampah yang berasal dari pasar Batipuh dan 

lain-lain. Sedimen yang masuk ke danau ini sangatlah mengkhawatirkan (Gamawan 

Fauzi, 2002), selain menyebabkan terjadinya pendangkalan danau sebesar 0,09 

cm/hari. Akibat pendangkalan ini maka terjadi pengurangan tampungan air sebesar 

99.180 m
3
/hari. Jika hal ini dibiarkan maka inflow air yang masuk ke danau tiap detik 

menjadi : Inflow rata-rata = 37,99 – 1,19 = 36,8 m
3
 , inflow maksimum = 64,29 – 1,19 

= 63,1 m
3
 dan inflow minimum = 28,55 – 1,19 = 27,36 m

3
 sedang outflow rata-rata = 

42,02 m
3
 , outflow minimum = 31,04 m

3
 dan outflow maksimum = 47,87 m

3
. 

 

D. RENCANA AKSI TINDAK 

Rencana Aksi Tahun 2011-2012 

No. Urusan/Program Tahun Lokasi Pagu Anggaran 
1. Peningkatan Daerah Tangkapan Air dan Sumber-

sumber air (Penanaman pohon disepanjang sungai). 
2011 Kab. Tanah Datar  

2. 
Pengadaan 25 unit perahu motor di Ngari selingkar 
Danau. 

2011 Nagari Salingka Danau 250.000.000 

3. 
Pengadaan 25 unit Jaring Gilnet 2,5 di Nagari 
Salaingkar Danau Singkarak. 

2011 Nagari Salingka Danau 70.000.000 

4. Pengadaan Rumpon 1 unit. 2011 Nagari Salingka Danau  

5. Pengadaan 15 unit keramba jaring apung.  2011 Nagari Salingka Danau  

7. Melakukan Gelar Pengawasan. 2011 Danau Singkarak  

8. Pengembangan kawasan Sawo di Kecamatan 
Batipuh seluas 12 Ha. 

2011 Kec. Batipuh 120.000.000 

9. Penanaman 2000 pohon di sepanjang sungai bakas 
galodo. 

2012 Malalo  

10. Pemantauan kualitas air anak sungai (DAS Batang 
Ombilin). 

2012 Kab. Tanah Datar. 500.000.000 

11. Pengumpulan Data Base dan sosialosasi kerusakan 
Catcmen Area DTA Danau Singkarak. 

2012 Kab. Tanah Datar. 200.000.000 

12. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan 
Sumber-Sumber Air. 

2012 Kab. Tanah Datar. 200.000.000 

13. Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa 
tanpa izin (PETI) 

2012 Kab. Tanah Datar. 200.000.000 

14. Koordinasi Pengelolaan Prokasih 2012 Kab. Tanah Datar. 60.000.000 

15. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan (SPM) 2012 Kab. Tanah Datar. 75.000.000 

16. Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Perda 
No. 3 Tahun 2010 tentang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 

2012 Kab. Tanah Datar. 30.000.000 
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PETA LAHAN KRITIS 

 
Sumber : BPDAS, 2010 

PETA TUTUPAN LAHAN 

 
 Sumber : BPDAS, 2010 
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Gambar 1. Danau Kerinci, Provinsi Jambi 

4.  DANAU KERINCI 

A. INFORMASI UMUM  

1. Letak Geografis dan Luas Danau  

Danau Kerinci merupakan salah satu danau yang 
berada di Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. 
Secara geografis danau ini berada di 2°7′28″ 
sampai 2°8′14″ LS dan 101°31′34″ BT sampai  
101°26′50″ BT.  Danau  ini terbentuk akibat 
adanya letusan gunung berapi, oleh karena itu 
danau ini bertipe vulkanik. Danau  Kerinci 
memiliki luas 46 Km

2
, dengan volume air 1,6 juta 

m
3
 dengan kedalaman rata-rata danau mencapai 

97 m. Elevasi permukaan berada pada 
ketinggian 710 m dari atas permukaan laut. 
Inflow berasal dari catchment area di sekitar 
danau dan sumber-sumber air, sedang outlet 
utamanya berada di  Sungai Segara Agung dan 
sungai Batang Kali. 

 

2. Iklim 

Kondisi iklim Danau Kerinci yaitu merupakan iklim tropis dengan suhu maksimum 31,8
o
C 

pada bulan Oktober dan suhu minimum 18,5
o
C pada bulan Agustus. Daerah sekitar Danau 

Kerinci memiliki curah hujan yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi jumlah air yang 
masuk perairan danau. 

 

3. Curah Hujan 

Curah hujan rata-rata di kawasan sekitar Danau Kerinci mencapai 77,81-131,8 mm/tahun, 
dengan rata-rata lama kemarau 4 bulan. Jumlah rata-rata hari hujan dari tahun 2000-2006 
tercatat antara 11,4 - 13,3 hari. 

 

4. Suhu dan Kelembaban Udara 

Suhu dan kelembaban di sekitar Danau Kerinci yaitu : 

a. Suhu rata-rata : 15
0
C – 28,7

o
C. 

b. Kelembaban udara relatif tahunan rata-rata : 80,33 – 83,50 mmHg. 

c. Kelembaban udara rata-rata bulanan: 81-85%. 

d. Kecepatan angin rata-rata bulanan: 1,17 – 2,48 m/detik. 

. 

5. Hidrologi 

Ditinjau dari sistem hidrologi, kawasan Danau Kerinci merupakan bagian dari sistem 
hidrologi Batanghari. DPS Batanghari terbagi dua oleh keberadaan Danau Kerinci. Bagian 
pertama berada di hulu Danau Kerinci mempunyai luas 50,79 km

2
 yang menyuplai air ke 

sungai Batanghari melalui sungai Merangin. Air dari Danau Kerinci mengalir ke Merangin. 

 

http://toolserver.org/~magnus/geo/geohack.php?pagename=Lake_Kerinci&params=2_8_55_S_101_29_34_E_type:waterbody_region:ID
http://toolserver.org/~magnus/geo/geohack.php?pagename=Lake_Kerinci&params=2_8_55_S_101_29_34_E_type:waterbody_region:ID
http://toolserver.org/~magnus/geo/geohack.php?pagename=Lake_Kerinci&params=2_8_55_S_101_29_34_E_type:waterbody_region:ID
http://toolserver.org/~magnus/geo/geohack.php?pagename=Lake_Kerinci&params=2_8_55_S_101_29_34_E_type:waterbody_region:ID
http://toolserver.org/~magnus/geo/geohack.php?pagename=Lake_Kerinci&params=2_8_55_S_101_29_34_E_type:waterbody_region:ID
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Sungai utama yang mengalir ke Danau Kerinci 

No Sungai 

1               Sungai Kerinci 

2               Sungai Tebing Tinggi 

3               Sungai Siulak 

4               Sungai Kapur 

5               Sungai Jujun 

6               Sungai-sungai kecil 

           

Kawasan Danau Kerinci merupakan kawasan dataran tinggi dengan elevasi + 462,00 s/d 
466,00. Kondisi iklim Danau Kerinci pada dasarnya tidak berbeda dengan kondisi iklim di 
sebagian besar daerah di kabupaten Kerinci, yaitu iklim tropis. Suhu maksimum 31,8°C 
pada bulan Oktober dan suhu minimum 18,5°C pada bulan Agustus.  

 

6. Topografi dan Tata Guna Lahan 

Berdasarkan topografinya, secara umum Kabupaten Kerinci berada pada elevasi ±738 m dari 
permukaan laut. Berdasarkan faktor tersebut, tata guna lahan di Kabupaten Kerinci adalah 
sebagai berikut: 

 
Penggunaan Lahan Kabupaten Kerinci Tahun 2006 

 

No. Jenis Penggunaan Tanah Luas (Ha) 
% 

kabupaten 

1 Permukiman/kampong 3.345 0.796 

2 Sawah 16.630 3.960 

3 Tegalan dan Ladang 36.450 8.679 

4 Perkebunan 120.587 28.711 

 
a. Kayu Manis 109.823 26.148 

 
b. The 3.016 0.718 

 
c. Kopi 7.000 1.667 

 
d. Karet 0.748 0.178 

5 Kebun Campuran 3.625 0.863 

6 Semak/alang-alang/rumput dsb 16.082 3.829 

7 Hutan lebat/Hutan negara (TNKS) 215.000 51.190 

8 Hutan rakyat/belukar 0.846 0.201 

9 Hutan sejenis (pinus dll) 1.250 0.298 

10 Sungai, danau dan rawa 5.890 1.402 

11 Jalan (perhubungan) 0.295 0.070 

  
420.000 100.000 

Sumber: Buku Lampiran 1: Syarat Teknis Pemekaran Kab. Kerinci, 2006 
 

7. Fungsi dan Manfaat Danau  

Danau Kerinci merupakan danau sebagai pengendali banjir yang sudah sangat tua 
umurnya dan sudah banyak instansi maupun masyarakat yang memanfaatkannya antara 
lain sebagai berikut : 

a. Irigasi 

Danau Kerinci merupakan sumber air irigasi untuk mengairi sawah yang berada 

dihilir output danau tepatnya sawah-sawah yang berada disekitar sungai merangin.  

Namun pemanfaatannya masih bersifat konfensional  

 

b. Pembangkit Tenaga Listrik 

Saat ini sedang dilaksanakan pembangunan PLTA oleh PT. Bukaka bekerja sama 

dengan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi. 
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c. Usaha Perikanan Darat 

Pengelolaan perikanan darat ini sebagian dikelola oleh Dinas Perikanan 

Kabupaten Kerinci dan sebagian lagi pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat 

yang berada disekitar danau. Jenis ikan yang dibudidayakan berupa ikan nila, 

mujair dan ikan mas.  

 

d. Tempat Rekreasi / Pariwisata   

Kawasan Danau Kerinci cocok sebagai obyek wisata dengan pemandangan alam 

yang indah dan dijumpai bukit kecil indah di pinggiran sebelah selatan Danau 

Kerinci. Di samping itu, perairannya dimanfaatkan untuk pemancingan dan rekreasi 

air, serta telah dibangun kolam pemancingan. Pengelolaan ditangani oleh Dinas 

Pariwisata Kabupaten Kerinci. 

 

e. Sumber Air Baku 

Sejak semula sudah dimanfaatkan untuk suplai air minum, mandi dan mencuci di 

daerah Sungai Penuh. Saat ini air Danau Kerinci telah dimanfaatkan sebagai 

sumber air baku, yaitu : PDAM Kab. Kerinci. 

 

B. KARAKTERISTIK DANAU  

1. Morfometri dan Barimetri Danau  

 

 
 

 

 

 Peta Batrimetri Danau Kerinci 
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2. Keanekaragaman Hayati Danau  
 

Banyak jenis ikan yang ada pada Danau Kerinci antara lain ikan nila, basu, seluang, 
mujair, medik, udang, gabus, sepat, lele, ikan gurame dan ikan semak. Sedangkan ikan 
yang dominan terdapat didanau ini adalah ikan nila, barau, mujair dan seluang. 

Perairan danau Kerinci hampir bebas dari tanaman air, hanya sedikit bagian yang 
ditumbuhi tanaman rumput dan enceng gondok, hal tersebut disebabkan  pada tahun 1997 
pemerintah telah menebar bibit ikat Grasscrap (Koan) yang bermanfaat menghambat 
pertumbuh enceng gondok dan melakukan pengangkatan tumbuhan enceng gondok 
tesebut. Pada zona sempadan perairan ditumbuhi dengan berbagai semak yang menjadi 
hatching ground bagi berbagai ikan. 

Perairan Danau Kerinci hampir bebas dari tanaman air, pada bagian perairan sedikit 
terdapat tanaman rumput pada rumpon yang berfungsi untuk memelihara ikan sampai 
ukuran dapat dipanen. Perairan Danau Kerinci merupakan ekosistem yang relatif mandiri. 
Perairan ini berfungsi sebagai catching ground, sebagai habitat asuhan berbagai jenis 
larva ikan sekaligus sebagai tempat pembesarannya. Berbagi jenis ikan putihan umumnya 
berupaya  untuk memijah di sungai-sungai di sekitar danau tersebut. 

 

3. Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Danau Kerinci merupakan areal penangkapan ikan yang sangat produktif, hal ini terkait 
antara lain dengan kedalamannya yang cukup, kesuburan relatif stabil dan kurangnya 
bahan pencemar. Zona sempadan perairannya ditumbuhi dengan berbagai semak yang 
menjadi catching ground bagi berbagai jenis ikan. 

Sejak tahun 1985 Danau Kerinci mulai digunakan sebagai areal budidaya ikan dengan 
Karamba Jaring Apung (KJA). Selain itu Danau Kerinci juga digunakan sebagai sumber 
penyedia air bagi kegiatan usaha pertanian di sekitarnya dan di bagian hilir. 

Budidaya Karamba Jaring apung di Danau Kerinci berupa pembesaran jenis ikan Nila dan 
ikan Mas. Masyarakat nelayan tetap di Danau Kerinci mencapai 30 orang menggunakan 
alat tangkap jaring, gerugu (bubu) dan rawai. Yang paling banyak digunakan adalah jaring. 
Jumlah hasil tangkapan setiap harinya relatif tetap. Penangkapan umumnya dilakukan 
siang hari sampai sore. Hasil tangkapan diambil oleh pedagang pengumpul atau dijual 
langsung kepada konsumen. Penangkapan dilakukan pada pinggiran badan perairan, 
karena kuatnya gelombang akibat hembusan angin. Alat tangkap rawai dipergunakan 
untuk menangkap jenis lais dan gabus-gabusan, sedangkan rumpon di daerah ini 
berfungsi sebagai alat bantu tangkap yang mengundang ikan untuk berlindung di 
sekitarnya. 

Danau Kerinci sebelum tahun 1997 padat ditutupi enceng gondok, namun dengan 
penyebaran bibit ikan grasscarp (koan) dan pengangkatan tumbuhan tersebut danau ini 
menjadi perairan yang bersih dengan warna perairan yang relatif jernih. 

Perairan Danau Kerinci hampir bebas dari tanaman air, pada bagian perairan sedikit 
terdapat tanaman rumput pada rumpon yang berfungsi untuk memelihara ikan sampai 
ukuran dapat dipanen. Perairan Danau Kerinci merupakan ekosistem yang relatif mandiri. 
Perairan ini berfungsi sebagai catching ground, sebagai habitat asuhan berbagai jenis 
larva ikan sekaligus sebagai tempat pembesarannya. Berbagi jenis ikan putihan umumnya 
berupaya  untuk memijah di sungai-sungai di sekitar danau tersebut. 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom Kabupaten Kerinci yang terdiri dari 
penerimaan rutin dan bagian urusan kas dan perhitungan (UKP) serta pengeluaran rutin 
dan pengeluaran pembangunan dan UKP. Penerimaan daerah otonom Kabupaten Kerinci 
tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 248.411 juta dan penerimaan UKP sebesar Rp. 13.243 
juta sehingga jumlah seluruhnya penerimaan daerah sebesar Rp. 261.654 juta, dan juga 
untuk pengeluaran rutin sebesar Rp. 166.429 juta, pembangunan sebesar Rp. 71.945 juta 
dan untuk pengeluaraan UKP sebesar Rp.13.243 juta sehingga pengeluaran seluruhnya 
daerah sebesar Rp.251.616 juta. Untuk harga konsumen rata-rata pada tahun 2004 turun 
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2004, indeks umum tercatat 
sebesar 114.61 sedangkan pada tahun sebesar 265.46. Adapun laju inflasi per bulan 
tercatat sebesar 7.25%. 
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Rata-rata pertumbuhan ekonomi kecamatan di Kabupaten Kerinci adalah 5,31%, lebih 
besar dari laju pertumbuhan Kabupaten Kerinci sendiri terhadap Provinsi Jambi yang 
hanya mencapai 5,01%. Kecamatan Kayu Aro memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling 
tinggi diantara kecamatan yang lain. 

 

C. PERMASALAHAN EKOSISTEM DANAU  

1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA) 

a. Illegal logging, PETI dan kebakaran hutan dan lahan 
 

2. Kerusakan Sempadan 

a. Pola pengelolaan lahan sekitar danau yang tidak terkoordinir dan tidak ramah 
lingkungan, terutama areal pertanian, pemukiman, pariwisata dan budaya serta 
budidaya karamba jaring apung (KJA). 

b. Okupasi lahan. 
c. Pencemaran air dari kegiatan domestik, dan pertanian.  
d. Banjir 

 

3. Pencemaran Perairan 

a. Sedimentasi. 

b. Pencemaran air dan eutrofikasi yang mempengaruhi kualitas air di perairan danau 
mulai banyak dipengaruhi oleh pencemaran akibat adanya kondisi limbah industri 
disekitar danau maupun limbah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar. 
Secara umum hasil pengujian laboratorium adalah seperti table berikut: 

 
Data  Kualitas Air Danau Kerinci 

 

No. Parameter Analisa Satuan Kisaran Nilai 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

 
18. 

FISIKA 
Bau 
Rasa 
Temperatur 
DHL 
Zat Padat Terlarut 
TSS 
Kekeruhan 
Warna 
Oksigen Terlarut 
KIMIA 
pH 
BOD5 
COD 
Fluorida (F) 
Amoniak (NH3) 
Kloroda (Cl

-
) 

Nitrat  (sebagai NO3) 
Nitrit (sebagai NO2) 
Sulfat (SO4) 
Phosfat (PO4) 
Besi (Fe) 
Mangan (Mn) 
Timbal (Pb) 
Minyak dan Lemak  
Deterjen (MBAS) 
Fenol 
Raksa ( Hg) 
KIMIA ORGANIK 
Zat Organik (KmnO4) 

 
- 
- 

o
C 

us/cm 
mg/L 
mg/L 
NTU 

Pt Co. 
mg/L 

 
- 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/ 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
ug/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

 
mg/L 

 
Tdk Berbau 
Tdk Berasa 

22 – 29 
22 -98 

10,2 – 46,5 
24 - 28 
1 - 15 

1,85 - 17 
6,0 – 6,2 

 
6, 8 – 7,1 

2 - 5 
6 - 15 
< 0,01 

0,174 – 0,304 
1,75 – 5,55 

0, 333 – 1,06 
0,005 – 0,007 
1,87 – 2,00 
0,09 - 0,36 
0,05 – 0,64 

< 0,02 
<0,02 

400 - 800 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 

 
c. Danau relatif banyaknya tumbuhan gulma air yang menutupi permukaan danau 

diantaranya adalah tumbuhan enceng gondok, Hydrilla venticulata, Ceratophylum 
demersum castias, Tratotes tarupanatans dan banto. 
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d. Masuknya limbah domestik secara langsung dan tidak langsung ke dalam danau 
sehingga dapat menurunkan daya dukung perairan danau terhadap keberadaan 
organisme perairan baik yang bernilai ekonomis maupun yang bernilai ekologis. 

e. Terjadinya pemupukan sisa pakan (pellet) dari KJA di dasar perairan Danau 
Kerinci hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan unsur hara dengan adanya 
peningkatan kesuburan perairan Danau Kerinci dan menyebabkan kondisi danau 
yang mesotrofik menjadi kondisi eutrofik. 

f. Menurunnya populasi ikan endemik (Ikan Samak dan Tambakan). 
 

D. RENCANA AKSI TINDAK 

a. Melakukan reboisasi dan rehabilitasi lahan di daerah tangkapan air danau; 

b. Mengaktifkan Tim Pengendalian Penebangan Hutan Liar dan penambangan Emas 
Tanpa Izin; 

c. Menata kelembagaan pengelolaan DTA danau. 
d. Melibatkan masyarakat adat dan lokal dalam rangka pemberdayaan masyarakat 

setempat guna kelestarian danau 
e. Konservasi di wilayah sekitar danau maupun DASnya 
f. Membuat data base tentang danau (alami maupun buatan) 
g. Meningkatkan operasi dalam rangka pengendalian illegal logging, illegal minning dan 

kebakaran hutan lahan. 
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PETA LAHAN KRITIS 

 
        Sumber : BPDAS, 2010 

 
PETA TUTUPAN LAHAN 

 
      Sumber : BPDAS, 2010 

 
 



38    |    Profil 15 Danau Prioritas Nasional 

5.  DANAU TONDANO 

A. INFORMASI UMUM  

1. Letak Geografis dan Luas Danau  

Danau Tondano adalah bagian hulu 
dari Sungai Tondano terletak di 
Kabupaten Minahasa dan merupakan 
Danau terbesar di Propinsi Sulawesi 
Utara. Dilihat dari proses 
terbentuknya Danau Tondano 
memiliki 2 versi yaitu danau yang 
terbentuk sebagal hasil letusan 
gunung api purba (danau creater) 
dan danau terjadi akibat 
terbendungnya sistem drainase 
sebagal akibat geantiklinal Minahasa 
yaitu munculnya dua gunung api Soputan dan Mahawu.  

Daerah tangkapan Danau Tondano sampai pada outlet titik pengamatan muka air di Tolour 
adalah sebesar 191,94 km

2
. Secara geografis DAS Danau Tondano terletak di antara 

10
o
6'06" - 01

o
20'25" LU (Lintang Utara) dan antara 124

o
45'04" - 124

o
58'20" BT (Bujur Timur) 

memanjang dari Selatan ke Utara. 
 

Menurut data yang tercatat pada Stasiun Geofisika Tondano arah angin banyak bertiup 
menuju arah Selatan pada bulan April sampai Oktober. Pada Bulan Januari sampal April 
arah angin terbanyak bertiup menuju arah Utara, sedangkan pada Bulan November dan 
Desember menuju arah Utara dan Barat. Kelembapan Udara relatif tinggi berkisar antara 84 
% s/d 93 %, temperatur antara 19°C dan 27°C Sedangkan evaporasi berkisar antara 1,0 mm 
s/d 4,6 mm. Kiasifikasi iklim menurut Oldelman, bulan basah (> 200 mm) diwilayah Tondano 
terjadi hanya pada satu bulan yaitu bulan Mei. Bulan transis (100 s/d 200 mm) terjadi selama 
delapan bulan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, November dan 
Desember. Bulan kering (<100 mm) terjadi selama tiga bulan pada bulan Agustus, 
September dan Oktober. Curah hujan rata-rata bervariasi antara 1500 mm Sam pal dengan 
2800 mm per tahun. 

 
Luas Danau Tondano bervariasi antara 44 km

2
 pada musim kemarau dan 48 km

2
 pada 

musim penghujan dengan keliling danau sebesar 35,5 km. Sungai-sungai yang masuk ke 
Danau Tondano sebanyak 35 buah dan sebagian besar sungai musiman. Sungai-sungai 
yang masih mengalir airnya pada musim kemarau adalah Sungai Panasen, Saluwangko, 
Kolsimega, Sendow dan Ranowelang. Danau inl diapit oleh Pegunungan Lembean, Gunung 
Kaweng, Bukit Tampusu, dan Gunung Masarang. Sedangkan Kedalaman Danau Tondano. 

 

2. Iklim, Temperatur dan Kelembapan Udara 
Iklim di daerah Danau Tondano adalah iklim katulistiwa, dicirikan oleh suhu yang tinggi 
dengan variasi musiman kecil, kelembaban yanag tinggi sepanjang tahun, dan dua arah 
angin musim utama dimana kecepatan angin pada umumnya rendah.  

Terdapat 2 (dua) stasiun klimatologi yang mempengaruhi iklim Danau Tondano yaitu stasiun 
klimatologi Papakelan (BMG) Papakelan di bagian hulu dan stasiun klimatologi Kayuwatu 
(BMG) Kayuwatu bagian hilir. Berikut ini data klimatologi di Stasiun BMG Papakelan 
(Tondano) dan Kayuwatu (Manado). 
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Data Klimatologi Stasiun BMG Papakelan (Tondano) 

Bulan 

Temperatur 

rata-rata  

(o C) 

Kelembaban 

(%) 

Kecepatan 

angin 

Penyinaran 

matahari (jam) 

Januari  23 92 200 6 

Februari 22 92 111 6 

Maret  22 89 133 6.5 

April 22 89 89 6.5 

Mei 22 89 44 6.5 

Juni 22 89 67 6 

Juli 22 90 89 5.5 

Agustus 22 90 400 5 

September 22 87 289 6 

Oktober 22 90 133 6 

November 23 91 111 4 

Desember 23 88 600 4.5 

 

Data Klimatologi Stasiun BMG Kayuwatu (Manado) 
 

Bulan 
Temperatur 

rata-rata (o C) 

Kelembaban 

(%) 
Kecepatan angin 

Penyinaran 

matahari (jam) 

Januari 27.17 88.1 1.84 6.2 

Februari 27.43 86.6 1.9 5.9 

Maret 27.59 87.7 2.22 6.9 

April 28.06 86.7 1.84 7.6 

Mei 28.14 85.8 1.76 7.5 

Juni 27.49 85.1 2.82 7 

Juli 27.35 77.5 3.91 7.3 

Agustus 27.62 75.5 4.84 8.6 

September 27.63 74.8 3.59 8.5 

Oktober 27.48 83 2.29 7.7 

November 27.52 87.7 2.31 7.6 

Desember 27.6 88.7 2.09 6.5 

 

3. Curah Hujan 

Terdapat 5 stasiun hujan yang diperkirakan mewakili daerah kajian, yaitu stasiun Telap, 
Remboken, Noongan, Luan di bagian hulu, sedangkan di bagian hilir terdapat 1 (satu) 
stasiun yaitu stasiun Kayuwatu. Distribusi curah hujan bulanan di beberapa stasiun di sekitar 
Danau Tondano dapat disimpulkan bahwa puncak curah hujan bulanan terjadi pada bulan 
April/Mei, dan puncak berikutnya umumnya terjadi pada bulan Nopember. Musim kemarau 
dengan curah hujan <100 mm berlangsung dari bulan Agustus sampai dengan September. 
Bulan Februari juga merupakan bulan dengan curah hujan yang rendah setelah mengalami 
puncaknya yang kedua pada Bulan November akan tetapi tidak sampai di bawah 100 mm. 

 

4. Topografi dan Tata Guna Lahan 

Keadaan topografi DAS tondano pada umumnya merupakan daerah pegunungan dan 
berbukit-bukit yang tersebar pada wilayah sungainya. Sebagian besar areal berada pada 
daerah administratif Kabupaten Minahasa, yaitu seluas 561,65 km

2
 dan hanya kurang lebih 

30 km
2
 saja yang merupakan wilayah administratif Kota Manado atau hanya sekitar 5,3% 

saja. Gunung-gunung tersebut beberapa ada yang masih aktif dan berketinggian antara 
1000 – 2000 meter di atas permukaan laut. Pada dataran pedalaman yang relatif sempit 
dengan aliran sungai yang besar dan kecil yang dalam membentuk lembah-lembah pada 
bagian-bagian tertentu, membentuk hutan-hutan pegunungan, danau-danau dengan flora 
dan fauna yang beraneka ragam.   
Pola penggunaan lahan di wilayah studi di bagi menjadi dua kategori, yaitu lahan sawah dan 
lahan kering. Lahan sawah dapat ditanami dengan padi dan lahan basah, tambak atau rawa 
yang dapat ditanami ikan. Sedangkan lahan kering terdiri dari pemukiman, tegalan, 
perkebunan, hutan, fasilitas umum dan lain-lain.  
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 Penggunaan lahan di wilayah studi pada tahun 1994 didominasi oleh kebun campuran 
(14,5 %), hutan (8,0 %) dan yang terbesar didominasi oleh perkebunan negara atau swasta 
(41,3 %). Sedangkan lahan pekarangan untuk areal terbangun hanya menyita 6,4 % saja 
dari luas keseluruhan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel berikut.   

 

Penggunaan Lahan DAS Tondano 

No Penggunaan Lahan 
Luas 

(Ha) (%) 

1 Hutan alam/semi 3.165,5 5,6 

2 Hutan sekunder 1.257,5 2,2 

3 Hutan tanaman  95,0 0,2 

4 Perkebunan 23.193,0 41,3 

5 Kebun campuran 8.143,0 14,5 

6 Ladang 5.552,5 9,9 

7 Semak/padang rumput  108,0 0,2 

8 Sawah 6.022,0 10,7 

9 Rawa 328,0 0,6 

10 Areal air (danau, sungai, dll) 4.710,5 8,4 

11 Pemukiman dan lain-lain 3.590,5 6,4 

Total 56.165 100,0 
             Sumber : Kanwil Kehutanan 

 

5. Fungsi dan Manfaat Danau  

Danau Tondano mempunyai fungsi sebagai sumber air pertanian, perikanan, PDAM dan 
PLTA. Untuk keperluan operasi PLTA jenis kaskade, dibutuhkan muka air danau minimal 
pada elevasi 681,156 m dpl atau 1,31 m di AWLR Tolour dengan debit sedikitnya 8,30 
m

3
/det. Dengan duga muka air danau maksimal untuk PLTA pada debit rencana periode 10 

tahun yang terjadi pada elevasi 682,83 m dpl atau 2,984 m di AWLR Tolour (Tolour tidak 
terkena banjir). 
Danau ini juga dimanfaatkan sebagai budidaya perikanan karamba dan jaring apung yang 
berjumlah kurang lebih 459 buah dengan luas 67.293 m

2
 dan Produksi ikan 9115,1 ton per 

tahun (sumber, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara), Pertanian/Irigasi 
ada sekitar 3000 Ha sawah yang merupakan pemasok padi untuk Kabupaten Minahasa, 
Peternakan unggas (itik di sekitar Danau Tondano), rumah makan tepi Danau, 
pertambangan galian golongan C, serta pariwisata.  
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B. KARAKTERISTIK DANAU  

1. Morfometri dan Barimetri Danau  

 

Peta Batrimetri Danau Tondano 

 
 

2. Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Kabupaten Minahasa adalah daerah bergunung api yang subur disertai iklim dan sumber-
sumber air yang memungkinkan penanaman berbagai jenis tanaman semusim maupun 
tahunan, dari tanaman daratan rendah sampai dataran tinggi. Kondisi tersebut sering 
menjadi permasalahan sebab sulit untuk mendapatkan areal tanaman yang luas dan utuh 
(Solid), kecuali areal perkebunan kelapa dan cengkeh. Produksi tanaman pangan, 
perkebunan, hortikulturi, ternak dan ikan sebagian besar digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsi regional Sulawesi. Jenis tanaman yang hasilnya diekspor seperti 
tanaman lada, vanilla dan pala. 
Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor penting dalam 
pembangunan daerah. Produksi pertambangan di Kabupaten Minahasa didominasi oleh 
hasil-hasil galian, seperti pasir, batu dan kerikil termasuk kaolin dan emas yang masih dalam 
taraf eksplorasi dan sebagian dalam taraf eksploitasi. 
Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa terus menerus meningkat dari 
tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama 
5 tahun terakhir atas dasar harga berlaku dimana angka PDRB pada tahun 2000 sebesar 
1.201,72 milyar rupiah,di mana jumlah tersebut pada tahun 2004 telah meningkat menjadi 
1.807,11 milyar rupiah. Sedangkan PDRB atas harga konstan pada tahun 2004 sebesar 



42    |    Profil 15 Danau Prioritas Nasional 

Kumpulan Gambar maraknya pertumbuhan 
Eceng Gondok di perairan Danau Tondano 

1.431,62 milyar rupiah, sehingga secara rill pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa 
mengatami pertumbuhan sebesar 5,16 persen dari tahun sebelumnya. 
Di Kabupaten Minahasa tidak terdapat industri dasar dan besar. Industri berskala menengah 
pada umumnya berorientasi pertanian seperti minyak kelapa, ikan kayu, rokok kretek pakan 
temak dan tapioka. Industri kecil dan rumah tangga pada umumnya menggunakan bahan 
baku hasil-hasil pertanian, misalnya makanan, minuman, furniture, rumah, bahan bangunan, 
batu bata, batako dan genteng. Sumber : Kerangka ANDAL Bangunan Pengendali Banjir 
dan Sedimen Danau Tondano. 

 

C. PERMASALAHAN EKOSISTEM DANAU  

1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA) 

 Degradasi daerah tangkapan air terjadi karena penebangan liar dan pembukaan 
lahan di hutan bagian hulu.  

2. Kerusakan Sempadan 

 Okupasi lahan oleh masyarakat sekitar menjadi lahan pertanian, pemukiman, 
ladang/perkebunan, sarana prasarana pariwisata dan lain sebagainya. 

3. Pencemaran Perairan 

 Keramba Jaring Apung (KJA) yang hingga tahun 2009 jumlahnya mencapai 2.849 
Unit. 

 Peningkatan erosi dan sedimentasi, sehingga terjadi pendangkalan danau dengan 
tingkat sedimentasi rata-rata sebesar 0,4 m/th. Sedangkan tingkat erosi yang terjadi 
di bagian hulu berkisar pada 28,86 – 63,00 ton/ha/tahun (UNSRAT, 2000). 
Pendangkalan danau dalam kurun waktu 66 tahun semakin meningkat, dimana 
kedalaman semula sedalam 40 meter sampai dengan tahun 2000 kedalamannya 
hanya sebesar 14 meter. Berikut tersaji data pendangkalan pada Danau Tondano :  

 
Data Penurunan Kedalaman Danau Tondano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penurunan kualitas air Danau 
Tondano. Terjadinya peningkatan 
volume sampah/tumbuhan air 
maupun limbah domestik yang 
masuk sebagai inlet dengan 
volume rata-rata 2-5 truck/hari. 
Disamping itu penurunan kualitas 
perairan pun disebabkan oleh 
tingginya kadar P (Phosphor) 
dan N (Nitrogen), limbah cair dan 
padat yang berasal dari 
pemukiman, sarana wisata (hotel 
dan restoran), pertanian, pakan 
ikan serta minyak dan oli dari 
perahu nelayan dan perahu 
transportasi. 

 Penurunan tinggi permukaan air 
Danau tondano. 

Tahun Kedalaman (m) 

1934 40 

1974 28 

1983 27 

1987 20 

1992 16 

1996 15 

2000 14 
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 Bencana banjir yang terjadi akibat dari pendangkalan danau dan kegiatan illegal 
logging pada kawasan DTA (hulu), sehingga ketika hujan datang akan terjadi 
penggerusan lahan/erosi lahan yang mengalir memasuki Danau Tondano. 

 Okupasi lahan oleh masyarakat sekitar menjadi lahan pertanian, pemukiman, 
ladang/perkebunan, serana prasarana pariwisata dan lain sebagainya. 

 Eutrofikasi perairan Danau Tondano akibat dari pengkayaan unsur hara di perairan 
danau yaitu peningkatan kadar P dan N. Hal ini ditunjukkan dengan penyebaran 
enceng gondok pada permukaan air Danau Tondano yang mencapai luas 242,67 ha 
atau 5,20% dari luas danau. 

Data Kualitas Air Danau Tondano 

 

No Parameter Satuan 
Lokasi 

Titik I Titik II Titik III Titik IV Titik V 
 Kimia 

1 TSS mg/l 13.5 15.02 13.8 12.8 14.3 

2 TDS mg/ 850.8 1030.6 895.6 921.4 946.8 

3 Suhu oC 27.372 28.292 26.86 27.2 26.52 
 Kimia 

1 BOD mg/l 2.332 2.624 2.612 2.272 2.676 
2 COD mg/l 4.81 7.34 5.38 6.32 6.09 

3 DO mg/l 5.714 5.428 6.684 6.354 6.392 

4 Nitrit mg/l 0.704 0.63 0.48 0.332 0.564 
5 Nitrat  mg/l 0.0085 0.008 0.002 0.0015 0.003 

6 Amoniak mg/l 0.205 0.345 0.2075 0.265 0.24 
7 Sulfat mg/l 8.333 12 8.3333 7.667 8.333 

8 Minyak&lemak mg/l 0.0404 0.1708 0.1194 0.0774 0.0842 
9 Fenol mg/l 0.0004 0.0012 0.0007 0.00055 0.00055 

10 CN-  0.00525 0.0045 0.0055 0.00425 0.00375 

11 Hg µg/l 0.000875 0.0011 0.00746 0.00488 0.00102 

12 Deterjen mg/l 0.1044 0.2274 0.10334 0.05 0.252 
13 E. coli col/unit 2584 4058 3982 3954.6 4182 

14 T. coli col/unit 4726 5334 4976 8186.6 7822 
15 DHL  0 0 0 0 0 

16 pH  8.254 8.1 8.366 8.346 8.498 

Status Pencemaran Tercemar 
sedang 

Tercemar 
berat 

Tercemar 
berat 

Tercemar 
berat 

Tercema
r sedang 

              Sumber : BLH Sulut, 2008 
 

D. RENCANA AKSI TINDAK 

 

No. KEGIATAN 
KAWASAN 

PENANGUNGJAWAB 

Pusat Provinsi Kab/Kota 
A. KONSERVASI 

 
1. Meminimalisir terjadinya erosi dan 

sedimentasi di sungai dan danau 
Kawasan 
lindung 

Departemen 
Kehutanan 
Departemen 
PU 

Dinas 
Kehutanan, 
Dinas PU 

Dinas Kehutanan, 
Dinas PU  
(4 Kab/Kota) 

 
2. Menurunkan nilai parameter Total 

Suspensi Solid (TSS) dari 433-
534 mg/lt menjadi < 50 mg/lt. 

Lahan-lahan 
terbuka/kritis 

Departemen 
Kehutanan 

Dinas 
Kehutanan , 
Dinas 
Pertanian 

Dinas Kehutanan, 
Dinas Pertanian, 
(4 Kab/Kota) 

 

3. Meningkatkan luasan daerah 
resapan dengan melakukan 
reboisasi lahan-lahan 
terbuka/kritis pada kawasan 
lingkungan; 

Kawasan 
lindungan, 
(sempadan 
danau/sungai, 
hutan mata air) 

Departemen 
Kehutanan 

Dinas 
Kehutanan 
BP-DAS 
Tondano 

Dinas Kehutanan  
(4 Kab/Kota) 

 
4. Pengendalian penyusutan DAS 

(Danau Tondano) 
Danau dan 
Sungai 

- - 
Pemda 
(4 Kab/Kota) 

 
5. Pengendalian konservasi hutan 

ke areal budidaya 
Kawasan 
lindung 

Dinas 
Kehutanan 

Dinas 
Kehutanan 

Pemda  
(4 Kab/Kota) 

 
6. Pengendalian pertambangan 

bahan galian golongan C di DAS 
Tondano 

Kawasan 
lindung (areal 
hutan lindung 
dan sungai) 
 

- 
Dinas 
Kehutanan 

Dinas Kehutanan, 
Pertambangan 
dan Energi, BLH  
(4 Kab/Kota) 
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7. Pengendalian bencana 

lingkungan (Banjir, longsor, 
kebakaran dan kekeringan). 

Kawasan 
lindung 

Departemen 
Kehutanan, 
PU, KLH 

Dinas 
Kehutanan, 
Dinas PU  
BLH 

Dinas Kehutanan 
PU 
BLH 
(4 Kab/Kota) 

 
8. Menindak/Mencegah pelaku 

Illegal logging melalui operasi 
illegal logging. 

Hutan lindung  
Departemen 
Kehutanan 
KLH 

Dinas 
Kehutanan 
BLH 

Dinas Kehutanan 
BLH  
(4 Kab/Kota) 

 9. Konservasi Air Bawah tanah 

Kawasan 
lindung, 
(sempadan 
danau/sungai, 
hutan mata air) 

Departemen 
Kehutanan 

Dinas 
Kehutanan, 
Pertambangan 
dan energi 

Dinas Kehutanan 
Pertamabnagan 
dan energi, BLH 
(4 Kab/Kota) 

B 
PENGENDALIAN DAYA RUSAK 
AIR 

    

 
1. Pengendalian/pemulihan kualitas 

air akibat pembuanagan limbah 
domestik. 

Pemukiman 
sekitar Sungai, 
danau 

KLH 
BLH, Dinas 
Kesehatan 

B LH Dinas 
Kesehatan 
Kab/Kota Dinas 
Kebersihan  
(4 Kab/Kota) 

 
2.  Pengendalian penggunaan pupuk 

kimia dan pestisida 
DAS Tondano KLH Deptan  

KLH 
Deptan 

BLH  
Dinas Pertanian  
(4 Kab/Kota) 

 
3. Pengendalian Eutrofikasi dan 

gulma air (enceng gondok) di 
Danau Tondano. 

Danau Tondano 
Danau 
Tondano 

KLH  
Deptan 

BLH  
Dinas Kehutanan, 
BP-DAS  
Dinas Perikanan 
dan Kelautan 
Dinas Koperasi 
PT. PLN 

(Kab. Minahasa) 

 
4. Pengendalian kegiatan usaha di 

DAS Tondano 
 

DAS Tondano DAS Tondano 

Dephut 
DKP 
KLH 
BPPT 
Dep. Koperasi  
PT. PLN 

BLH 
Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pariwisata 

 
5. (Peternakan, Industri, 

Pertambangan, restoran, hotel) 
Kawasan 
lindung 

Departemen 
Kehutanan, 
PU, KLH 

Dinas 
Kehutanan  
Dinas PU 
BLH 

Dinas Kehutanan  
PU 
BLH 
(4 Kab/Kota) 

C. PEMANFAATAN     

 

1. Pembinaan masyarakat sekitar 
DAS Tondano, tentang rehabilitasi 
lahan dan penerapan kaidah 
konservasi tanah dan air yang 
meliputi ; penanaman, pembuatan 
DAM pengendapan, terasiring dan 
pembuatan selokan 

Masyarakat 
yang bermukim 
di sekitar DAS 
dan danau 

Departemen 
Kehutan 
Departemen 
Pertanian 

Dinas 
Kehutana 
Dinas 
Pertanian  
BP-DAS 
Tondano 

Dinas Kehutanan, 
Pertanian 
(4 Kab/Kota) 

 

2. Pemberdayaan masyarakat di 
sekitar DAS Tondano melalui ; 
pengelolaan lahan dan budidaya 
ikan sebagai mata pencaharian 
alternatif, pelatihan dan 
pemanfaatan enceng gondok 
menjadi pupuk hijau dan 
kerajinan) 

Danau Tondano 

Departemen 
Kelautan dan 
Perikanan 
Departemen 
Koperasi dan 
UKM  
KLH 
Dep. 
Pariwisata 

Dinas 
Kehutanan 
Dinas 
Perikanan 
dan Kelautan 
Dinas 
Koperasi dan 
UKM  
Dinas 
Pariwisata 
BP-DAS 
BLH 
Perindag 

Dinas Kehutanan 
Dinas Perikanan 
dan Kelautan 
Dinas Koperasi 
dan UKM 
Dinas Pariwisata 
BP-DAS 
BPLH 
Perindag 
(Kab.Minahas) 

 3. Pengembangan Jasa Lingkungan 
Hulu DAS 
Tondano 

Hulu DAS 
Tondano 

BLH 
Bappeda 
Dinas 
Kehutanan 
BP-DAS 
Tondano, 
Fordaton 
 
 

BLH  
Dinas Kehutanan 
Bappeda 
(Minahasa, 
Tomohon, Minut) 
BLH 
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4. Pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yang ramah 
lingkungan 

Masyarakat 
seputar DAS 
Tondano 

KLH 
Departemen 
Kelautan dan 
Perikanan  
Departemen 
Koperasi dan 
UKM 
Dep. 
Pariwisata 

BLH 
Dinas 
Kehutanan 
Dinas 
Perikanan 
dan Koperasi 
dan UKM 
Dinas 
Pariwisata  
BP-DAS 
Perindag 

Dinas Kehutanan  
Dinas Perikanan 
dan Kelautan 
Dinas Koperasi 
dan UKM 

 

5. Melakukan 
pengendalian/pemulihan dari 
kegiatan PLTA akibat 
meningkatkannya evaluasi 
permukaan air danau dengan 
melakukan perubahan pola 
pengoperasian PLTA  

Danau Tondano 

Departemen 
Pertambangan  
KLH 
Dep. PU 
PT. PLN Pusat 

DInas 
pertambanga
n, 
BLH, 
Dinas SDA 
PT. PLN 
Suluttenggo 

Dinas 
Pertambangan 
Kab. Minahasa , 
BLH 
Dinas PU Kab. 
Minahasa, BLH, 
Dinas PU Kab. 
MInahasa  
PT. PLN sektor 
Minahasa (Kab. 
Minahasa) 

 PENEGAKAN HUKUM DAS Tondano Badan Tersediri 
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PETA LAHAN KRITIS 

 
              Sumber : BPDAS, 2010 
 

PETA TUTUPAN LAHAN 

 
                Sumber : BPDAS, 2010 
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Kondisi Danau Limboto 

6.  DANAU LIMBOTO 

A. INFORMASI UMUM  

1. Letak Geografis dan Luas Danau  

Danau Limboto adalah salah satu aset 
sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi 
Gorontalo saat ini. Danau Limboto telah 
berperan sebagai sumber pendapatan bagi 
nelayan, pencegah banjir, sumber air 
pengairan dan obyek wisata. Areal danau 
ini berada pada dua wilayah yaitu + 30 % 
wilayah Kota Gorontalo dan + 70 % di 
wilayah Kabupaten Gorontalo dan 
menjangkau 5 kecamatan. Danau Limboto 
kini berada pada kondisi yang sangat 
memperihatinkan karena mengalami 
proses penyusutan dan pendangkalan 
akibat sedimentasi yang mengancam 
keberadaannya dimasa yang akan datang. 
Semakin berkurangnya luasan perairan 
danau menyebabkan semakin menurunnya 
fungsi danau sebagai kawasan 

penampung air sehingga berpotensi terjadinya banjir dan kekeringan di sekitar wilayah 
kawasan danau bahkan di luar kawasan Danau Limboto. 

Danau Limboto terletak di bagian tengah Provinsi Gorontalo dan secara astronomis,  DAS 
Limboto terletak pada 122° 42‘ 0.24‖ – 123° 03‘ 1.17‖ BT dan 00° 30‘ 2.035‖ – 00° 47‘ 0.49‖ 
LU. Areal danau ini berada pada dua 
wilayah yaitu + 30 % wilayah Kota 
Gorontalo dan + 70 % di wilayah 
Kabupaten Gorontalo dan menjangkau 5 
kecamatan. Danau Limboto, merupakan 
cekungan rendah atau laguna, yang 
merupakan muara sungai-sungai, 
diantaranya: Ritenga, Alo Pohu, Marisa, 
Meluopo, Biyonga, Bulota, Talubongo dan 
sungai-sungai kecil dari sisi selatan: 
Olilumayango, Ilopopala, Huntu, Hutakiki, 
Langgilo.   

Luas Danau Limboto sampai tahun 2007 
sebesar  2.537,152 ha, dengan 
kedalaman sekitar 2 – 2,5 m sedangkan 
luas daerah tangkapan air Danau Limboto  
sekitar 900 km

2.
. Pada tahun 1932 rata-

rata kedalaman Danau Limboto 30 meter dengan luas 7.000 Ha, dan tahun 1961 rata-rata 
kedalaman Danau berkurang menjadi 10 meter dan luas menjadi 4.250 Ha.  Sedangkan 
tahun 1990 - 2008 kedalaman Danau Limboto rata-rata tinggal 2,5 meter dengan luas 3.000 
Ha. 

Eceng Gondok 
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Luas Danau Limboto Tahun 1900 – 2007 

No Tahun Luas Kedalaman 

1. 1900 -1932 80 14 

2. 1934 70 14 

3. 1944 – 1952 50 7 

4. 1952 50 7 

5. 1960 – 1964 40 4 

6. 1969 40 3,5 

7. 1970 45 4,5 

8. 1971 30 3,5 

9. 1972 30 2,5 

10. 1973 25 2,5 

11. 1974 25 3,5 

12 1975 30 3,5 

13 1976 20 2,5 

14. 1977 35 3 

15. 1978 30 3 

16. 1979 30 3 

17. 1980 20 2 

18. 1981 20 2,5 

19. 1981 – 1982 38,1 2,5 

20. 1982 16,5 2,5 

21. 1983 15 2,5 

22. 1987 31,2 None 

23. 1988 None None 

24. 1989 45 4,5 

25. 1990 None None 

26. 1991 None None 

27. 1992 30 3,5 

28. 1993 30,57 2,3 

29. 1994 49,8 3,3 

30 1995 None None 

31. 1996 44,63 4,7 

32. 2000 27,3 None 

33. 2001 None None 

34. 2003 3,054 4 

35. 2007 2,53 2-5 

                  Sumber Data : Technical Report, Kelayakan teknis, topographic Map 

Dalam kurun waktu 52 tahun luas Danau Limboto berkurang sekitar 4.304 Ha atau sekitar 
62,60% dari total luas danau. Sehingga dari data tersebut diatas rata-rata luas danau 
berkurang sekitar 65,89 Ha per tahun, sehingga pada tahun 2025 danau ini diperkirakan 
akan berubah menjadi daratan. 

 

2. Iklim 

Kawasan Danau Limboto terletak pada daerah bayang-bayang hujan selama 44 tahun 
terakhir (1961-2005) sebesar 1.426 mm per tahun. Curah hujan bulanan lebih kecil dari 100 
mm (bulan kering) terjadi selama 3 bulan yaitu pada bulan Agustus, September dan 
Oktober. Sedangkan curah hujan di atas 100 mm ( bulan basah) terjadi selama 9 bulan, 
yaitu bulan Januari-Juli dan bulan November - Desember. 

 

3. Curah Hujan 

Curah hujan bulanan lebih kecil dari 100 mm (bulan kering) terjadi selama 3 bulan yaitu pada 
bulan Agustus, September dan Oktober. Sedangkan curah hujan di atas 100 mm ( bulan 
basah) terjadi selama 9 bulan, yaitu bulan Januari-Juli dan bulan November - Desember. 

Jumlah hari hujan dalam setahun berkisar antara 172 - 216 hari, dengan rata - rata hari 
hujan sebanyak 194 hari per tahun dan rata hari hujan per bulan selama setahun 16,2 hari. 
Jumlah hari hujan di atas, rata - rata hari hujan per bulan selama 9 bulan, pada bulan 
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Januari - Juli dan November – Juni. Nilai Evapotranspirasi rata - rata bulanan di kawasan 
Danau Limboto dan sekitarnya, berkisar antara 127 - 145 mm. Sedangkan jumlah rata - rata 
setahunnya sebesar 1652,8 mm. 

 

4. Suhu dan Kelembaban Udara 

a. Kelembaban udara relatif tahunan rata-rata : 81. 

b. Kelembaban udara rata-rata bulanan: 77 – 83. 

c. Kecepatan angin rata-rata bulanan: 1,17 – 2,48 m/detik. 

 

5. Hidrologi 

Air yang masuk ke Danau Limboto 
bersumber dari air hujan yang langsung 
jatuh ke danau dan air yang berasal dari 
sungai-sungai yang masuk ke danau.  

Sungai-sungai yang mengalir dan 
bermuara ke Danau Limboto yaiti 
sebanyak 23 sungai diantaranya yaitu 
Aloe,Marisa, Meluopo, Biyonga, Bulota, 
Talubongo, Bolango, Pohu, Ritenga, 
Topodu. Anak sungai yang terbesar 
adalah sungai Alo Molalahu (348 km

2
) 

dan Sungai Pohu    (156 km
2
).  Dari 

seluruh sungai tersebut hanya satu sungai 
yang mengalir sepanjang tahun, yaitu 
sungai Biyonga, dengan daerah aliran 
yang cukup kecil  seluas 68 km

2
  yang 

merupakan anak sungai terkecil. 

 

6. Topografi dan Tata Guna Lahan 

Danau Limboto adalah bagian dari sistem DAS Limboto yang merupakan sisa dari sebuah 
laguna yang menghubungkan dengan laut. Ada 3 DAS yang berpengaruh penting terhadap 
Danau Limboto yaitu DAS Danau Limboto,DAS Sungai Bolango dan DAS sungai Bone.  

Simulasi topografi memperlihatkan peningkatan tinggi muka air danau hingga 5 m dpl 
merendam sekitar 11 ha kawasan pemukiman, sementara bila muka air dinaikkan hingga 
6 m dpl areal pemukiman yang terendam mencapai 53 ha. 

Daerah penutupan hutan yang tidak terganggu saat ini diperkirakan mencakup 20% dari 

luas total DTA Danau Limboto, sementara sekitar 66% dari daerah tersebut terdiri atas 

penggunaan lahan pertanian. Sedangkan tutupan hutan mencakup kurang lebih 46% dari 

luas wilayah sungai yang berada di DAS Sungai Bolango. 

 

7. Fungsi dan Manfaat Danau  

Kawasan Danau Limboto memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut :   

 Penyedia air bersih,  

 Habitat tumbuhan dan satwa, 

  Pengatur fungsi hidrologi,  

 Pencegah bencana alam, stabilisasi sistem dan proses-proses alam,  

 Penghasil sumberdaya alam hayati, penghasil energi,  

 Sarana transportasi, rekreasi dan olahraga, sumber perikanan, sumber pendapatan, 

pengendali banjir, dan sebagai sarana penelitian dan pendidikan.  

 

Inlets Danau Limboto 
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Gambar 4. Peta Topografi DAS Limboto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. KARAKTERISTIK DANAU  

Data mengenai karakteristik (luas, dalam kapasitas) Danau Limboto yang tersedia adalah 
tahun 1993, 1994, 1996 dan 2001. Kurva hubungan antara elevasi muka air dengan luas 
perairan dan volume tampungan untuk berbagai tahun. Hubungan tersebut menunjukkan 
penurunan luas perairan dan kapasitas tampung dari tahun ke tahun. 

 

Luas Genangan dan Volume Danau Limboto 

 

 

 

 

 

 

JICA (2003)

0.0 19 0

0.5 159 389

1.0 378 1,693 0.00

1.5 637 4,203 0.37

2.0 1,160 8,633 2.51

2.5 1,557 15,401 7.04

3.0 2,049 24,386 13.90

3.5 2,625 36,041 23.15

4.0 3,125 50,398 34.62 Muka Air Normal (Kemarau)

4.5 3,630 67,269 47.79

5.0 4,394 87,298 78.83

5.5 4,644 109,890 104.84

6.0 4,991 133,972 132.60

6.5 5,255 159,586

Sumber : Hasil Analisa 2008

Elevasi 

(m)
CatatanVolume 

(Juta m3)

Studi Ini (2008)

Volume 

(Juta m3)

Luas 

(Hectare)
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Gambar 6. Peta Batimetri Danau Limboto 
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Grafik Volume Danau Limboto 

Untuk elevasi + 4 m, MSL, luas perairan turun dari 37 km
2
 , 1996, ke 28 km

2
, 2001 atau 

turun rata – rata 2,0 km
2
 per tahun. Sementara untuk volume air atau kapasitas turun dari 

55.106 m
3 
, 1996 ke 48,31.106 m

3
 , 2001 atau turun rata – rata 1,54.106 m

3
 per tahun. 

1. Morfometri dan Barimetri Danau  

Pada tahun 1932 rata-rata kedalaman Danau Limboto 30 meter dengan luas 7.000 Ha, 
dan tahun 1961 rata-rata kedalaman Danau berkurang menjadi 10 meter dan luas menjadi 
4.250 Ha.  Sedangkan tahun 1990 - 2008 kedalaman Danau Limboto rata-rata tinggal 2,5 
meter dengan luas 3.000 Ha.  
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2. Keanekaragaman Hayati Danau  

Flora  

Jenis tumbuhan air yang ditemukan pada tahun 2006 di Danau Limboto ada 9 jenis yaitu 
Enceng gondok (Eichhornia crassipes), Kangkung Air (Ipomoea Aquatica), Plambungo 
(Ipomoea Crassicaulis), Rumput (Panicum Repens, Scirpus Mucronatus), Tumbili (Pistia 
Stratiotesh), Hydrila (Hydrilla Ververticalata), Teratai (Nelumbium sp) dan Kiambang 
(Azolla Pinata).  

Jenis-jenis tumbuhan air di Danau Limboto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fauna 

Ada 12 jenis ikan yang menghuni Danau Limboto yang 4 jenis di antaranya merupakan 
jenis endemik. Jenis Fauna di Danau Limboto. 

Jenis Fauna di Danau Limboto 

Nama Latin Nama  Indonesia 

Uphiocara poroceplrala*) 
Uphiocara sp. *)  
Glossogobius giurus *) 
Anguilla sp *) 
Pertunnus sp.  
Channa striata * * *)  
Trichogaster pectoralis***)  
Oreochromis mossambicus***)  
Osteochilus hasselti**)  
Cyprinus carpio***)   
Puntius gonionotus**)  
Oreochromis niloticus**) 

Payangka  
 
Manggabai  
Belut 
Kepiting (air tawar)  
Gabus 
Mujair  
Sepat Siam  
Nilem  
Mas 
Tawes  
Nila 

 Ket :*): Jenis endemik   **) : Jenis hasil introduksi ***) : Jenis hasil 

introduksi yang berkembang baik. 

Selain  jenis ikan yang berhasil di identifikasi oleh sarnita 
diatas ada ada beberapa species lokal yang biasa di 
temui di Danau Limboto, seperti: ikan betok, lele, kepala 
timah, dan seribu.  Ada 17 spesies ikan dari 12 famili, 
terdiri dari 9 jenis ikan asli dan 8 jenis ikan introduksi, 
tiga jenis ikan asli diantaranya  yaitu Payangka Merah 
(Ophiocara porocephala), Payangka Hitam (Ophiocara 
sp.) dan Manggabai (Glossogobius giuris), serta satu 
jenis ikan ruaya yaitu sidat (Anguilla sp.).  



Profil 15 Danau Prioritas Nasional    |    53 

Erosi  

Sedimentasi  

Kapasitas 
Tampung 

air  

Banjir  

Pendapatan 

Masyarakat  

Penyusutan 
luas  

Konflik 
horizontal/ 

vertikal  

Populasi & 
jenis ikan  

Eceng 
gondok  

Pencemaran 
air  

Illegal logging  

Perladang
an 

berpindah  

Okupasi 
kawasan 

danau  

Illegal fishing  

Kemiskin
an  

Belum 
efektifnya 

aturan  

3. Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Salah satu faktor sosial yang mempengaruhi faktor 
ekonomi dan budaya adalah faktor penduduk. Secara 
administratif, Danau Limboto dikelilingi oleh  tujuh 
kecamatan. Yaitu Kecamatan Limboto, Limboto Barat, 
Telaga, Tilango, Telaga Biru dan Batudaa yang 
merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo serta 
Kecamatan Kota Barat yang merupakan wilayah Kota 
Gorontalo. Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 
2008 terdapat pada Kecamatan Limboto dengan 

jumlah penduduk sebanyak 68.314 jiwa. 

Jumlah penduduk yang tinggal di desa-desa 
sekitar danau adalah 50.930 jiwa (sekitar 11 
%), namun bila dilihat tingkat kepadatan 
cenderung lebih tinggi, yaitu 542 jiwa/km

2
. 

Pemanfaatan Danau Limboto pada masa 
penjajahan Belanda terlihat dengan adanya 
bangunan pelabuhan dan pasar ikan. 
Bangunan pelabuhan dan pasar ikan didirikan 
tahun 1932 dan digunakan sebagai tempat 
pelelangan ikan dari Danau                                                               
Limboto.  

Danau Limboto sangat dibanggakan oleh masyarakat Gorontalo  disamping sebagai 
sumber mata pencaharian juga merupakan salah satu obyek wisata yang memiliki 
panorama indah, terlebih apabila dilihat dari puncak bukit yang berada di sekelilingnya. 

Unsur ekosistem lain di luar faktor biotik dan abiotik adalah culture (budaya) yaitu sebaran 
penduduk, mata pencaharian dan pola hidup masyarakat, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dan juga akan mempengaruhi tatanan ekosistem dalam posisi yang rentan pada 
suatu daerah aliran sungai. Struktur dan kedinamisan ekosistem merupakan akibat dari 
proses perubahan. 

 

C. PERMASALAHAN EKOSISTEM DANAU  

Peta permasalahan yang ada di kawasan Danau Limboto dapat dilihat pada diagram alir 
dibawah ini : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Peta Permasalahan Danau Limboto 

 

Karamba Jaring Apung merupakan salah satu 
sumber penghalan masbagi masyarakat 
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Berdasarkan hubungan interaksi masalah Danau Limboto tersebut di atas, maka disusun 
analisis masalah sesuai dengan Ceberg Theory untuk menentukan struktur permasalahan 
secara spesifik dan masalah-masalah pokok yang harus di tangani baik jangka pendek 
maupun jangka panjang. 
Peta permasalahan digolongkan berdasarkan bagian kawasan Danau Limboto :  
z 

1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA) 

a. Penataan Ruang :  

 Penataan pemukiman penduduk yang tidak teratur 

 Belum adanya batas dan aturan jalur hijau sepanjang DAS 

 Program pemerintah tentang pengelolaan DAS masih bersifat parsial, tumpang 

tindih, konflik kepentingan, kurang membangun sistim kordinasi lintas sektor dan 

setengah hati. 

 Bencana banjir akibat dari pendangkalan danau dan meningkatnya kerusakan 

hutan DTA danau. 

 

b. Perubahan Fungsi Lahan 

 Peladangan berpindah  

 Terjadinya konflik masyarakat dalam memperebutkan kawasan danau 

 Timbulnya lahan-lahan tidak produktif 

 Menurunnya fungsi dalam mengatur sistem hidrologi DAS Limboto 

 Daur air yang tidak seimbang 

 Perubahan Iklim 

  
c. Illegal logging, kebakaran hutan dan lahan 

 Penurunan luas hutan di DAS Limboto sebesar 14.893 ha (16, 37% luas total) 

dengan luas lahan kritis sebesar 26.097 ha. 

 Tingkat erosi yang tinggi hingga mencapai 9.902.588,12 ton/tahun atau rata-rata 

tingkat erosi pertahunnya mencapai 108,81 ton/ha. Hal ini disebabkan meluasnya 

area lahan kritis di catchment area danau. 

 Penurunan yang signifikan pada luas dan kedalaman Danau Limboto yang pada 

tahun 1932 memiliki luas 7.000 ha dan kedalaman 30 meter, saat ini luasnya 

2.537,2 ha dengan kedalaman 2-2,5 meter. (rata-rata penurunan luasan danau 

sebesar 62,6% dalam waktu 52 tahun). Pembakaran hutan, penebangan liar, 

perambahan hutan termasuk  pencurian kayu. 

 Struktur dan fisik tanah yang mudah erosi 

 Perilaku aparatur yang memback up proses perambahan hutan 

 Rendahnya koordinasi tingkat aparatur berwenang dalam melaksanakan 

pengawasan maupun penegakan hukum bagi yang merusak hutan/kawasan. 

 Sistem pengolahan lahan serta kawasan tidak menerapkan kaidah konservasi dan 

masih bersifat tradisional. 

 

2. Kerusakan Sempadan 

a) Okupasi lahan sekitar danau oleh masyarakat 

b) Berkurangnya kualitas air akibat dari pembuangan limbah domesti 
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3. Pencemaran Perairan 

a. Pencemaran air dan eutrofikasi 

 Tingkat Cemaran organik tinggi 

 Mempercepat penutupan permukaan suatu perairan 

b. Sedimentasi 

 Proses Penyusutan dan Pendangkalan 

 Pengurangan Luasan Danau 

c. Pertumbuhan Enceng gondok 

 Penurunan keragaman genetik ikan dan biota air 

d. Pemanfaatan Air Danau 

 Perubahan kontur danau akibat pendangkalan, kondisi air yang semakin keruh 

e. Resiko Bencana 

 Terjadinya banjir 

 

 

D. RENCANA AKSI TINDAK 

Perairan danau sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 
kesejahteraan masyarakat umum secara berkelanjutan menempatkan kepentingan sektor-
sektor sebagai matrik sasaran pengelolaan dengan sektor lingkungan sebagai faktor 
pengikatnya. Dengan demikian pengelolaan perairan danau juga harus meliputi upaya-
upaya koordinasi untuk pencapaian sasaran-sasaran sektoral secara optimal dengan 
memperhatikan batasan daya dukung lingkungan perairan danau.  

Informasi dan pengetahuan mengenai ekosistem perairan danau, meliputi struktur 
komponen dan proses ekologi serta sosial ekonomi masyarakat sangat diperlukan, baik 
untuk menentukan batasan daya dukung lingkungan maupun untuk penetapan nilai 
kepentingan setiap sektor yang terlibat. Untuk itu perlu dilakukan suatu rencan aksi yang 
melibatkan berbagai sektor terkait. 

 
Target Penanganan Danau Limboto 2009 – 2014 

 

No. Indikator Kinerja 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1.   Penetapan Zonasi Danau ● ●     

2. 
Penurunan luasan enceng gondok dari 
750 ha 

20 ha 50 ha 50 ha 100 ha 100 ha 100 ha 

3. Luas Permukaan Danau (ha) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

4.   Penurunan Laju Sedimentasi (%) 5 5 10 20 35 50 

5. 
Minimal Rata-rata tinggi muka air (m 
diatas permukaan laut) 

2,5 2,5 3 3 3 3,5 

6. Kelas Kualitas Air Danau Kelas 4 Kelas 4 Kelas 3 Kelas 3 Kelas 3 Kelas 2 

7. Peningkatan Populasi Ikan Langka (%) 10 10 20 30 40 50 
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Rencana Aksi Pemulihan Danau Tahun 2011 

 

No.  
 

Indikator Kinerja 
 

 
Kegiatan 

Instansi 
Penanggungjawab 

A  Danau Limboto dijadikan 
kunjungan Wisata 

1 Promosi Wisata Danau dan Iklan Layanan 
Pengelolaan Lingkungan Danau Yang 
Ramah Lingkungan.  

 Dinas Pariwisata 

 2 Gerakan Sadar Wisata Dinas Pariwisata 

  3 Pembangunan Dermaga Wisata 
(Pentadio,Iluta, Barakati, Tenilo) 

Dinas Pariwisata & 
Dinas PU 

B Penurunan Luasan Enceng 
Gondok sebesar 50 hektar 

1 Pembersihan enceng gondok seluas 20 
hektar di Desa Iluta 

 Balihristi + PU 

   2 Pembersihan enceng gondok seluas 10 
hektar di Desa Hutuo 

 Balihristi + PU 

  3 Pembersihan enceng gondok seluas 10 
hektar di Desa Kayubulan 

Balihristi + PU 

  4 Pembersihan enceng gondok seluas 10 
hektar di Desa Pentadio 

Balihristi + PU 

  6 Lanjutan pemanfaatan enceng gondok 
menjadi pupuk organik di Desa ...... 

Pertanian 

  7 Lanjutan pemanfaatan enceng gondok 
menjadi kerajinan tangan  di desa ...... 

Balihristi 

C Penurunan Laju Sedimentasi 
sebesar  10 persen 

1 Lanjutan penanaman pohon dibagian hulu 
DAS Bionga sebanyak 50.000 pohon 

Dinas Kehutanan & 
BP DAS 

  2 Lanjutan penanaman pohon dibagian hulu 
DAS Limboto sebanyak 50.000 pohon 

Dinas Kehutanan & 
BP DAS 

  3 Lanjutan pembuatan green belt dengan 
penanaman pohon sebanyak 10.000 
pohon 

Dinas Kehutanan,  BP 
DAS & Balihristi 

D Minimal Rata-rata tinggi muka air 
(3 m diatas permukaan laut) 

1 Melakukan pengawasan secara kontinyu  

  2 Penurunan luasan enceng gondok 
sebanyak 50 ha 

Balihristi & Dinas 
pariwisata 

F Kelas Kualitas Air Danau 
dipertahankan pada kelas III 

1 Pemantauan kualitas air danau Balihristi 

  2 Pembangunan IPAL (Instalasi 
pembuangan Air Limbah) 

Dinas PU = Dinas 
Kesehatan 

G Peningkatan Populasi Ikan Langka 
sebanyak 20.000 ekor 

1 Penyuluhan pada Kelompok nelayan di 
pesisir danau 

Dinas Perikanan dan 
Kelautan 

  2 Pelepasan 10.000 ekor ikan Manggabai Dinas Perikanan dan 
Kelautan 

  3 Pelepasan 10.000 ekor ikan Payangga Dinas Perikanan dan 
Kelautan 

 
 

  Pengawasan Penggunaan alat tangkap 
tidak ramah Lingkungan   

Dinas Perikanan dan 
Kelautan 
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Rencana Aksi Pemulihan Danau Tahun 2012 
 

No.  
 

Indikator Kinerja 
 

 
Kegiatan 

Instansi 
Penanggungjawab 

A  Danau Limboto dijadikan kunjungan Wisata 1 Promosi Wisata Danau dan Iklan Layanan 
Pengelolaan Lingkungan Danau Yang Ramah 
Lingkungan.  

 Dinas Pariwisata 

 2 Gerakan Sadar Wisata Dinas Pariwisata 

  3 Pembangunan Dermaga Wisata (Pentadio,Iluta, 
Barakati, Tenilo) 

Dinas Pariwisata & Dinas 
PU 

B Penurunan Luasan Enceng Gondok 
sebesar 20 hektar 

1 Pembersihan enceng gondok seluas 20 hektar di 
Desa Iluta 

 Balihristi + PU 

   2 Pembersihan enceng gondok seluas 10 hektar di 
Desa Hutuo 

 Balihristi + PU 

  3 Pembersihan enceng gondok seluas 10 hektar di 
Desa Kayubulan 

Balihristi + PU 

  4 Pembersihan enceng gondok seluas 10 hektar di 
Desa Pentadio 

Balihristi + PU 

  6 Lanjutan pemanfaatan enceng gondok menjadi 
pupuk organik di Desa ...... 

Pertanian 

  7 Lanjutan pemanfaatan enceng gondok menjadi 
kerajinan tangan  di desa ...... 

Balihristi 

C Penurunan Laju Sedimentasi sebesar  10 
persen 

1 Lanjutan penanaman pohon dibagian hulu DAS 
Bionga sebanyak 50.000 pohon 

Dinas Kehutanan & BP 
DAS 

  2 Lanjutan penanaman pohon dibagian hulu DAS 
Limboto sebanyak 50.000 pohon 

Dinas Kehutanan & BP 
DAS 

  3 Lanjutan pembuatan green belt dengan penanaman 
pohon sebanyak 10.000 pohon 

Dinas Kehutanan,  BP DAS 
& Balihristi 

D Minimal Rata-rata tinggi muka air (3 m 
diatas permukaan laut) 

1 Melakukan pengawasan secara kontinyu  

  2 Penurunan luasan enceng gondok sebanyak 50 ha Balihristi & Dinas 
pariwisata 

F Kelas Kualitas Air Danau dipertahankan 
pada kelas III 

1 Pemantauan kualitas air danau Balihristi 

  2 Pembangunan IPAL (Instalasi pembuangan Air 
Limbah) 

Dinas PU 

G Peningkatan Populasi Ikan Langka 
sebanyak 20.000 ekor 

1 Penyuluhan pada Kelompok nelayan di pesisir danau Dinas Perikanan dan 
Kelautan 

  2 Pelepasan 10.000 ekor ikan Manggabai Dinas Perikanan dan 
Kelautan 

  3 Pelepasan 10.000 ekor ikan Payangga Dinas Perikanan dan 
Kelautan 

 
 

  Pengawasan Penggunaan alat tangkap tidak ramah 
Lingkungan   

Dinas Perikanan dan 
Kelautan 
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PETA LAHAN KRITIS 

 
       Sumber : BPDAS, 2010 
 

PETA TUTUPAN LAHAN 

 
           Sumber : BPDAS, 2010 
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7.  DANAU POSO 

A. INFORMASI UMUM  

1. Letak Geografis dan Luas Danau  

Wilayah , secara geografis terletak 
pada posisi koordinat : 1200 
21‘27,10 BT-120051‘9,28‖BT dan 
1041‘18,42 LS-2018‘3,41‖ LS. 
Berdasarkan ketinggian tempat 
terletak pada kisaran ketinggian 
500-1.788 m dpl. 
Danau Poso merupakan danau 
yang terletak di Kabupaten Poso 
Provinsi Sulawesi Tengah dengan 
memiliki luas ± 36.677 ha, 
ketinggian ± 600 m dpl, dengan 
klasifikasi iklim menurut Shemid 
dan Ferguson dalam tipe iklim A 

dengan curah hujan rata-rata 3.284,16 mm/tahun dengan nilai q = 19° - 32° C.  terletak di 
lima wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pamona Utara, Pamona Timur, Pamona 
Tenggara, Pamona Barat dan Pamona Selatan  termasuk pada Sub Das Panjowuko 
dibagian utara dan Sub Das Takilowimbi bagian selatan. Jarak Ibukota Poso dengan 
Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah ± 225 km atau kalau ditempuh dengan kendaraan 
umum ± 6 jam. Dari Poso untuk ke  ± 56 km atau ditempuh dengan kendaraan umum ± 1,5 
jam di Ibukota Kecamatan Pamona Utara di Tentena.  
Kabupaten Poso merupakan urutan ketiga jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Tengah ± 
164.414 jiwa khusus Kecamatan Pamona Utara  ± 14.027 jiwa.  

 

2. Iklim 

Wilayah , secara geografis terletak pada posisi koordinat : 1200 21‘27,10 BT-
120051‘9,28‖BT dan 1041‘18,42 LS-2018‘3,41‖ LS. Berdasarkan ketinggian tempat 
terletak pada kisaran ketinggian 500-1.788 m dpl. 

 
3. Curah Hujan 

Suhu udara maksimum rata-rata tertinggi disekitar  adalah ; 33,50
0
C   pada bulan Oktober 

dan suhu udara minimum rata-rata terendah adalah 15,02
0
C di bulan Juli. 

 

4. Suhu dan Kelembaban Udara 

Kelembaban udara rata-rata bulan juga bervariasi; tertinggi adalah 86% yang terjadi pada 
bulan Februari dan kelembaban udara rata-rata terendah sebesar 77,20% yang terjadi 
pada Bulan September. 
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5. Hidrologi 

Daerah Aliran Sungai yang masuk ke Danau Poso sebagian besar berada di Kecamatan 
Pamona Selatan dan curah hujannya cukup tinggi. Sehingga dari data curah hujan yang 
ada sangat menguntungkan. Secara garis besar DAS Danau Poso dapat dibagi menjadi 
tiga (3) bagian, yaitu hulu, tengah dan hilir. 

 
a. Daerah Hulu 

Daerah ini merupakan daerah yang mempunyai kelandaian cukup terjal, lebih daripada 
25 %. Kemiringan lahan di bagian ujung hulu mencapai 25-40%. Diatas hulu yang 
berada di lereng pegunungan kemiringan mencapai lebih dari 40 %. 

 
b. Daerah Tengah 

Merupakan daerah dengan kelandaian sedang, berkisar 8 %. Dibeberapa bagian 
dijumpai kemiringan yang agak besar sampai 15 %. Kawasan ini merupakan daerah 
pertanian, khususnya tanaman padi dan tegalan dan semak belukar. 

 
c. Daerah Hilir 

Merupakan dataran rendah dengan kelandaian kecil kurang dari 2 %. Di areal ini 
terdapat persawahan dan tegalan serta kebun di beberapa lokasi. 

 

Hasil Analisis Kualitas Air Danau Poso 
(Sesuai PP No. 82 Tahun 2001) 

 

No Parameter Satuan 
Hasil 
Analisis 

Baku Mutu Air Kelas 

I II III IV 

1. Temperatur 
0
C 30.40 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 5 

2. Padatan Terlarut Total mg/L 60 - - - - 

3. pH 
 

7.70 6-9 6-9 6-9 5-9 

4. Oksigen Terlarut (DO) mg/L 4.67 6 4 3 0 

5. Kebutuhan Oksigen 
Biokimia (BOD) 

mg/L 3.30 
2 3 6 12 

6. Kebutuhan Oksigen 
Kimiawi (COD) 

mg/L 10.08 10 25 50 100 

7. Nitrit (N-NO2) mg/L 0.024 0.06 0.06 0.06 (-) 

8. Nitrat (NO3) mg/L 0.40 0.5 (-) (-) (-) 

9. Tembaga (Cu) mg/L 0.006 0.02 0.02 0.02 0.2 

10. Seng (Zn) mg/L 0.000 0.05 0.05 0.05 2 

11. Timah Hitam (Pb) mg/L 0.000 0.03 0.03 0.03 1 

12. Mangan (Mn) mg/L 0.000 0.1 (-) (-) (-) 

13. Kadmium (Cd) mg/L 0.000 0.01 0.01 0.01 0.01 

14. Besi (Fe) mg/L 0.003 0.3 (-) (-) (-) 

15. Sulfat (SO4) mg/L 0.65 400 (-) (-) (-) 

              Sumber : Hasil Pengamatan/Pengukuran, Desember 2010 

6. Topografi dan Tata Guna Lahan 

Topografi  

Daerah Tangkapan Air  Danau Poso sebagian besar terletak di empat kecamatan yaitu 
Kecamatan Pamina Selatan, Pamona Barat, Pamona Utara, dan Pamona Timur. Tepi 
bagian timur danau sangat curam  hanya didaratan DAS Kodina dan Bancea yang agak 
landai. 

Kecamatan Pamona Selatan 
Kecamatan Pamona Selatan merupakan salah satu dari Kabupaten Poso di Propinsi 
Sulawesi Tengah. Dimana Kecamatan Pamona Selatan, memiliki bentuakan topografi, 
512-1400 m diatas pemukaan laut. 
a. Daerah Datar, berada pada ketinggian sampai dengan 513 atas permukaan laut 

dengan keterangan antara 0-8%. Dataran ini meliputi kanan kiri sungai kodina 

sampai sekitar Sungai Boe, dan Daerah Bancea. 

b. Daerah  perbukitan, berada pada ketinggian antara 650-1400 meter dpl dengan 

kelerengan lebih dari 15 % wilayah Mayoa. 
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Kecamatan Pamona Barat 
Kecamatan Pamona Timur merupakan salah satu dari Kecamatan Poso di Provinsi 
sulawesi Tengah. Dimana Kecamatan Pamona Timur, memiliki bentukan topografi 513-
1400 m diatas permukaan laut. 
a. Daerah Datar, berada pada ketinggian sampai dengan 514-650 meter diatas 

permukaan laut dengan kelerengan 0-8 %. 

b. Daerah  perbukitan, berada pada ketinggian antara 650-1400 meter dpl dengan 

kelerengan lebih dari 15 %. 

 
Kecamatan Pamona Utara 
Kecamatan Pamona Utara merupakan salah satu dari Kabupaten Poso di Provinsi 
Sulawesi Tengah. Sebagian merupakan DAS Danau Poso. 
a. Daerah datar, berada pada ketinggian sampai dengan 512-550 meter diatas 

permukaan laut (dpl) dengan kelerengan antara 0-8% yang sebelah utara. 

b. Daerah  perbukitan, berada pada ketinggian antara 600-700 meter dpl dengan 

tingkat kelerengan antara 8-15% yang sebelah utara. 

c. Daratan tinggi, berada pada ketinggian > 700 meter dpl dengan kelerengan lebih 

dari 15 % meliputi wilayahnya. 

 
Tata Guna Lahan 
Kondisi tata guna lahan di Kawasan Danau Poso lebih didominasi oleh pemanfaatan 
Lahan kering, baik sebagai tegalan, pekarangan, hutan dan lainnya. Pada tabel berikut 
diperlihatkan penggunaan lahan pada kawasan Danau Poso. 

 

Penggunaan Lahan Kawasan Danau Poso Tingkat Kecamatan 

 

Kecamatan 

Sawah (Ha) Jumlah 

Teknis ½ Teknis Sederhana Non PU 
Tadah 

Hujan 
Ha 

Pamona Selatan 870,50 1.752,00 420,00 2.039,00 47,60 5129,10 

Pamona Barat   386,00 395,00  781,10 

Pamona Timur 600,50 1027,00 1524,00 110,30  2940,50 

Pamona Utara  794,00 170,00 1521,00 110,30 2595,50 

 

Penggunaan Lahan Kawasan Danau Poso Tingkat Kecamatan 

 

Kecamatan 

Tanah Kering 

Lahan 

Bangunan 
Tegal/Kebun Ladang/Huma Ha 

Pamona Selatan 1.044.80 6.104,00 1.426,80 8575,60 

Pamona Barat 261,20 1.526,00 356,70 2.143,50 

Pamona Timur 349,75 4.952,80 307,50 5.810,05 

Pamona Utara 1.037 8.377,60 774,40 17.158,63 

 

Dari data tersebut jumlah total lahan sawah dan lahan kering yang berada di kawasan 
Danau Poso 19.753.93 Ha. Sedangkan kondisi tata guna pada tingkat desa dalam batas 
500 m dari batas genangan di Kawasan Danau Poso lebih didominasi oleh pemanfaatan 
lahan berturut-turut sawah, hutan, tegalan dan belukar juga pemukiman. Persawahan 
sangat dominan tetapi cukup tersebar di semua desa. 

 

7. Fungsi dan Manfaat Danau  

a) Sebagai tempat berlangsungnya siklus hidup Flora/Fauna. 

b) Sebagai sumber air bersih yang digunakan langsung oleh masyarakat  baik 
disekitar.  danau maupun masyarakat yang bermukim pada DAS Poso  dan Kota 
Poso sebagai Ibu Kota Kabupaten. 
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c) Sebagai sarana transportasi. 
d) Sebagai potensi objek wisata. 
e) Sebagai  potensi pengembangan perikanan air tawar . 
f) Sebagai  Potensi Pertanian.  
g) Sebagai sumber  Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA) yang sementara dalam 

proses pembangunan oleh PT. Poso Energy + 600 MW  yang mampu mensuplai 
kebutuhan listrik di tiga wilayah propinsi meliputi Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi 
Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara. 

 

B. KARAKTERISTIK DANAU  

1. Keanekaragaman Hayati Danau  

Danau Poso pesisirnya sebagian tertutup oleh pasir putih dimana ekosistem yang terdapat 
disekitarnya sebagian besar berupa hutan perdu dan kawasan permukiman dan 
persawahan. 

a. Jenis Endemik   

No Nama Lokal Nama Ilmiah Famili Ket 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

LEDA 
KAYU LANGI 
WANGA 
LEKOTU 
NUNU 
SAGUER 
BOTOHULAKU 
BENOANG 
TEA 
URU 
BAYUR 

Eucalyptus Deglupta Blume 
Casuarina Oligodon 
Pigafetta Elata Becc 
Duabanga Mollucana Blume 
Ficus Benjamina 
Arenga Pinnata (Wurb) Merr 
Canarium Hirsutum Willd 
Octocarpus Sumatrana Miq 
Artocarpus Reticulatus Miq 
Elmerilla Ovalis Dandy 

Pterospermum Celebicum Miq 

Myrtaceae 
Casuarinaceale 
Areca ceae 
Soneratia ceae 
Mora Ceae 
Areca Ceae 
Bursera Ceae 
Mora Ceae 
Mora Ceae 
Magnolia Ceae 
Sterculia Ceae 

A /B 
A 

A/B 
B 
 

B 
 
 
 

C 
A/B 

 

b. Jenis Ikan 

No Nama Lokal Nama Ilmiah 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

UDANG 
GABUS 
NILA 
SEPAT SIAM 
LELE 
MUJAIR 
JULUNG-JULUNG 
BELUT/SOGILI 
BUNGU 

Crustacea 
Ophiocephalus Stratus 

Tilapia SP 
Trichocephalus Stratus 

Clarias Batratus 
Tiape SP 

Dermogenys SP 
Monopherus Aebus 

 
 

c.  Jenis Burung 

No Nama Lokal Nama Ilmiah STS Ket 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

CEKAKAK SUNGAI 
GEMEK LORENG 
TEKUKUR BIASA 
BUBUT ALANG-ALANG 
BURUNG MADU SRI GANTI 
PELANDUK SULAWESI 
DEDERUS JAWA 
RAMBUT 
JULANG SULAWESI 
KEKEP BABI 
BONDOL RAWA 
ALAP-ALAP SAPI 
ELANG HITAM 
AYAM HUTAN MERAH 
RAJA  UDANG MENITING 
TUNGGIR PUTIH 
GAGAK HUTAN  

Hilcyoan Chloris 
Turnix Suscitator 

Streptopelia Chinensis 
Centropus Bengalensis 

Nectarinia Jugularis 
Trichastoma Celebense 
Streptopelia Bitorquata 
Dicrurus Hottenttotus 
Rhyticeros Cassidix 

Artamus Leucorhynchus 
Lonchura Malacca 
Falco Moluccensis 

Ictinaetus Melayensis 
Gallus-Gallus 

Alcedo Meninting 
Coracina Leucopygia 

Corvus Enca 

BA 
 
 
 
 

E 
 
 

E 
 
 

E 
 
 

BA 
 

E 

Dilindungi (1,2) 
 
 
 

Dilindungi (1,2) 
 
 
 

Dilindungi (1,2) 
 
 

Dilindungi (1,2) 
Dilindungi (1,2) 

 
Dilindungi (1,2) 

Sumber : Hasil Pengamatan 2007 
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d. Reptilia, Mamalia dan Amphiria 

No Nama Lokal Nama Ilmiah STATUS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

ANOA DATARAN TINGGI 
YAKIS 
RUSA 
BABI HUTAN 
KUSKUS 
SMALL KUSKUS 
TERSIER 
TIKUS 
CICURUT 
MUSANG 
KELELAWAR 
ULAR SAWA 
BIAWAK 
KATAK HIJAU 
KATAK KESAT 

Dubbalus Quarlesii Ouwens,1910 
Macaca Tonkeana Mayer,1899 
Cervus Timorensis Deblain ville,1824 
Sus Celebensis 
Ailurops Ursinus Temminck,1824 
Strigocuscus Selebensis Gray, 1958 
Tarsius Diannae Niemitz, 1991 
Rattus Argentiventer 
Hylomys Suilus 
Paradoxurus Hemaproditus 
Pteropus Sampyrus 
Pyton Reticulatus Linnaeus,1758 
Veranus Salvator 
Rana Cancrivora 
Bufo Melanoptictus 

 

Sumber : Hasil Pengamatan 2007 

 

e. Moluska ( Hewan Lunak ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber :  The Ecology of Sulawesi  Tahun 2009 
 

2. Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Ditinjau dari segi sosial ekonomi ketergantungan masyarakat disekitar  cukup besar sejak 
zaman dahulu  merupakan urat nadi kehidupan bagi masyarakat yang mendiami 
sepanjang pesisir danau tersebut. Berbagai kegiatan sosial dan ekonomi berkembang 
cukup pesat dari tahun ke tahun seperti kegiatan pertanian, perikanan air tawar dan 
pembangunan infrastruktur. Sebagian besar penduduk sekitar  bermata pencaharian  
sebagai  petani dengan pola tanam menetap, dengan pola pertanian menetap. Jenis 
tanaman yang diusahakan seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang 
hijau dan sayur mayur. Tanaman lain yang diusahakan adalah coklat, panili dan cengkeh. 
Selain itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat juga menangkap ikan 
di  dengan memancing atau bubu serta mengusahakan kolam perikanan darat seperti jenis 
ikan mas, lele dan gurami. Seiring dengan pertambahan waktu, pemanfaatan  sebagai 
sumber kehidupan warga disekitarnya tidak diiringi dengan upaya perbaikan/konservasi 
kawasan  secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

 

C. PERMASALAHAN EKOSISTEM DANAU  

1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA) 

a) Laju Erosi dan  Sedimentasi 

Dari hasil analisis  menunjukkan bahwa laju erosi tertinggi terdapat di wilayah Sub DAS 
Kodina yaitu 57,98 ton/ha/tahun. Pada Sub DAS Meko dan Saluopa-Mayakeli masing-
masing sebesar 50,90 dan 42,39 ton/ha/tahun. Dan yang terendah laju erosinya adalah 
Sub DAS Taipa dan Peura-Sangale yakni 14,89 ton/ha/tahun.  

 

No Nama Lokal Nama Ilmiah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

AMPULLARIDAE 
HYDROBIIDAE 

THIARIDAE 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIPARIDAE 
 
 
 
 

PLANORBIDAE 
CORBICULIDAE 

Pila Ampu 
Bonnei 

Centaurus 
Kuli 

Granifera 
Tuberculata 

Thiara Scabra 
Tylomelania Sarko 

Neritiformis 
Porcellanica 

Javanica 
B. Lutulenta 
Porsculppta 

Protancylus Adhaerens 
P. Pileolus 
Celebensis 

C. Matannensi 
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Hasil Perhitungan Luas Sub DAS, Panjang Sungai, Koefisien Bentuk, Kerapatan Sungai, 

Kemiringan Sungai, Laju Erosi, dan Sedimentasi 

 
Faktor utama penyebab tingginya laju erosi pada wilayah Sub DAS Kodina dan Meko 
adalah tingkat kerusakan lahan,  panjang dan kemiringan lereng  yang ditunjang karena 
kondisi lahan yang  terbuka serta curah hujan rata-rata bulanan di atas 100 mm. 

Sedangkan  laju sedimentasi di sekitar kawasan Danau Poso  menunjukkan bahwa pada 
Sub DAS Meko dan Sub DAS Kodina adalah paling besar sedimentasinya dibanding 
dengan beberapa sub DAS lainnya.  

 
2. Tingkat Kerusakan Lahan  

Tingkat kerusakan lahan di Daerah Tangkapan Air Kawasan Danau Poso menunjukkan 
bahwa pada umumnya terjadi  di daerah  budi daya pertanian   berada pada tingkat 
kerusakan agak rusak (AR) sampai rusak (R). Sedangkan lahan terbuka pada semua sub 
DAS  memiliki status rusak, baik pada lereng 25 – 45% maupun di atas 40%.  

Pada kawasan hutan primer (hutan rapat) kondisi lahannya masih tergolong baik, kecuali 
hutan sekunder (hutan jarang) pada Sub DAS Kodina-Boe dan Sub DAS Meko yang 
memiliki tingkat kerusakan pada tahap agak rusak (AR). 
Pada kondisi lahan dengan tingkat  agak rusak dibutuhkan perhatian dari semua pihak 
karena pada wilayah tersebut telah terdapat kegiatan-kegiatan yang mengarah pada 
perusakan ekosistem DAS. 
Mengingat terjadinya kecenderungan kerusakan lahan dari kondisi baik menjadi agak 
rusak dan kondisi agak rusak menjadi rusak, maka perlu diupayakan adanya tata kelola 
kawasan DAS yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air di wilayah 
DAS Danau Poso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
 
 

Kode 
Sampel 

 

Luas DAS 
(km

2
) 

(A) 

Panjang Sungai 
Utama (km) 

(L) 

Koefisien 
Bentuk 

(F) 

Kerapatan 
Sungai 

(G) 

Kemiringan 
Sungai 
(% S) 

Laju Erosi 
(LE) 

(ton/Ha/             
Tahun) 

Laju 
Sedimentasi 
Sungai (LSS) 
(ton/tahun) 

1 Kodina-Boe 8.875,14 38,58 32,84 0,0019 1,30 57,98 12,14 

2 Bancea-Panja 13.768,98 25,17 21,73 0,0028 2,02 36,37 9,12 

3 Taipa 
3.727,95 12,15 25,25 0,0067 9,84 14,89 5,39 

4 Meko 
46.793,16 54,89 15,53 0,0021 2,14 50,90 13,49 

5 Salukaia 
7.108,53 16,31 26,72 0,0061 7,35 18,85 6,69 

6 Toinasa 
7.826,36 12,45 50,49 0,0055 8,62 25,05 9,15 

7 Saluopa-
Mayakeli 

589,51 5,64 238,59 0,0035 0,92 42,39 6,91 

8 Peura-Sangele 
97,26 5,30 124,50 0,0033 11,28 14,89 5,47 

9 Dulumai-Tokilo 
9.359,51 8,59 126,84 0,0025 2,85 25,20 7,13 
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Tingkat Kerusakan Lahan pada kawasan Danau Poso 

Penggunaan Lahan 
Tingkat Kerusakan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hutan Primer (X1) 
Lereng  
     25-40 % 
     >40 % 

 
 
B 
B 

 
 
B 
B 

 
 
B 
B 

 
 
B 
B 

 
 

B 
B 

 
 

B 
B 

 
  
- 

 
 
- 

 
 
- 

Hutan Sekunder (X2) 
Lereng  
     25-40 % 
     >40 % 

 
 
AR 
AR 

 
 
B 
B 

 
 

AR 
AR 

 
 

B 
B 

 
 

B 
B 

 
 

B 
B 

 
 

B 
B 

 
 
B 
B 

 
 
- 

Sawah (X3) B B B B B B B B B 

Semak Belukar (X4) 
Lereng  
    25-40 % 
    >40 % 

 
 
AR 
B 

 
 
- 

 
 

B 
B 

 
 

AR 
B 

 
 

B 
B 

 
 

B 
B 

 
 

B 
B 

 
 

B 
B 

 
 
- 

Kebun Campuran (X5) 
Lereng  
    25-40 % 

>40 % 

 
 
R 
R 

 
 
AR 
AR 

 
 

AR 
AR 

 
 

R 
R 

 
 

AR 
AR 

 
 

AR 
AR 

 
 
AR 
AR 

 
 
AR 
R 

 
 

AR 
AR 

Tegalan (X6) 
Lereng  
     25-40 % 
     >40 % 

 
 
R 
R 

 
 
- 

 
 

AR 
AR 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 

AR 
B 

 
 
- 

 

 
 
- 

Padang Rumput (X7) 
Lereng  
       25-40 % 
       >40 % 

 
 
AR 
AR 

 
 
- 

 
 

AR 
AR 

 
 

AR 
B 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

AR 
B 

 
 
- 

 
 
- 

Lahan Terbuka (X8) 
Lereng  
       25-40 % 
        >40 % 

 
 
R 
R 

 
 
R 
R 

 
 
R 
R 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

R 
R 

 
 
- 

 
 
- 

Pemukiman (X9) AR B B AR B B AR B B 

Sumber:  Hasil Analisis Data Primer, 2007 

     Keterangan: AR =  Agak Rusak, B=Baik, R = Rusak 

                            1 = Sub DAS Kodina; 2 =Sub DAS Bancea-Panja; 3=Sub DAS Taipa;      

                            4 =  Sub DAS Meko; 5 = Sub DAS Salukaia ; 6=Sub DAS Toinasa;  

                            7 = Sub DAS Saluopa-Mayakeli; 8 = Sub DAS Peura-Sangele; dan  

                            9 = Sub DAS Tokilo - Dulumai. 

Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi kerusakan lahan di kawasan DAS Danau 
Poso berada pada tingkat kerusakan lahan  dari kondisi baik (B), agak rusak (AR), sampai 
dengan rusak (R). 

 

3. Kerusakan Sempadan 

Kerusakan sempadan berdasarkan hasil survey dan analisis Peta Citra Lansad 7 ETM ban 
542 Tahun 2005 oleh BLH Kabupaten Poso, bahawa kawasan Danau Poso telah 
mengalami pendangkalan akibat dari degradasi lahan dimana hamper seluruh bagian sisi 
tepi Danau Poso mengalami pendangkalan yang cukup serius terutama pada DAS-DAS 
yang kondisinya telah rusak (DAS Kondina-Boe, Bancea/Panja, Meko dan DAS Saluopa-
Mayakeli) dan diperkirakan telah mencapai luas 7.072,64 Ha ( 1928 % ) dari luas Danau 
Poso +/- 36.677 ha yang telah mengalami pendangkalan baik kategori dangkal ataupun 
agak dangkal. 
 

4. Pencemaran Perairan 
a. Pendangkalan Danau Poso 

Berdasarkan hasil survei dan analisis Peta Citra Landsat 7 ETM Band 542 Tahun 2005, 
bahwa  kawasan Danau Poso telah mengalami pendangkalan akibat dari degradasi 
lahan dimana hampir seluruh bagian sisi tepi Danau Poso mengalami pendangkalan 
yang cukup serius terutama pada DAS-DAS yang kondisinya telah rusak (DAS Kodina-
Boe, Bancea/Panja, Meko, dan DAS Saluopa-Mayakeli), dan diperkirakan telah mencapai 
luas 7.072,64 Ha (19,28 %) dari luas Danau Poso + 36.677 Ha yang telah mengalami 
pendangkalan baik kategori dangkal ataupun agak dangkal. Secara terperinci 
pendangkalan sub DAS Danau Poso sbb.: 
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Prakiraan Tingkat Pendangkalan Danau Poso 
 

No Sub DAS Luas DAS 
Dangkal 
(<10 m) 

Agak Dangkal 
(10-20 m) 

Agak Dalam 
(20-40 m) 

Dalam  
(>40 m) 

Jumlah 
(Ha) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Kodina-Boe 48.875,14 197,06 2.355,14 - 1.412,14 3.964,34 

2 Bancea-Panja 13.768.98 232,77 204,04 - 3.063,24 3.500,05 

3 Taipa 3.727,96 100,47 528,14 - 1.907,79 2.536,40 

4 Meko 46.793,16 121,01 1.000,07 - 1.802,42 2.923,50 

5 Salukaia 7.108,53 62,01 - - 1.259,10 1.321,11 

6 Toinasa 7.826,36 214,66 - - 3.650,77 3.865,43 

7 Saluopa-Mayakeli 7.589,51 525,46 208,07 1.205,32 - 1.938,85 

8 Peura-Sangele 3.497,26 184,16 859,51 4.254,30 - 5.298,27 

9 Dulumai-Tokilo 9.359,51 75,85 203,92 - 2.281,91 2.561,68 

10 Danau Bagian Tengah     8.767,37 8.767,37 

 Jumlah 148.546,41 1.713,45 5.359,19 5.459,62 24.144,74 36.677,00 

Sumber: Hasil Analisis Citra Landsat 7 ETM Secara Digital Hasil Perekaman Bulan Maret Tahun    2005 dan Pengukuran Kedalaman 
Danau Tahun 2007. 

 

Adapun gambaran kondisi pendangkalan Danau Poso seperti terlihat pada Citra 
Landsat 7 ETM berikut.: 
 

 
 
 

Gambar 1.2 Prakiraan Pendangkalan Danau Poso 
 
 
 
 
 
 
 

         Dangkal                                        Agak Dalam   

         Agak Dangkal                               Dalam      
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka ada beberapa permasalahan serius kaitannya 
dengan isu lingkungan  yaitu : 

 Pola pemanfaatan lahan belum sepenuhnya sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. 

 Perladangan tradisional masih terus berlangsung. 

 Lapangan kerja terbatas, pengangguran cukup tinggi. 

 Pemekaran wilayah kecamatan terus berlangsung dari dua kecamatan menjadi lima 

kecamatan. Tata ruang wilayah menjadi kurang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. 

Zonasi pemanfaatan kawasan belum ada. 

 Okuvasi lahan dan perambahan hutan pada kawasan hutan negara masih terus 

berlangsung (hutan lindung, cagar alam dan hutan produksi). 

 Koordinasi antara sektor dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan di wilayah 

Daerah Tangkapan Air (DTA)  tergolong lemah sehingga sering terjadi tumpang tindih 

program dan pemanfaatan lahan. 

 Tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dalam upaya  pelestarian ekosistem 

daratan dan perairan . 

 Kualitas air telah mengalami penurunan dan pendangkalan akibat sedimentasi. 

Merujuk dari hasil penelitian Degradasi  tahun 2007 (Kerjasama antara BAPEDAL 
Kabupaten Poso-PPLH Universitas Tadulako Palu) diketahui bahwa  yang memiliki luas  
± 36.677 ha telah mengalami penurunan kualitas air danau dan pendangkalan  
(dangkal–agak dangkal) seluas  ± 7.072,64 ha. Pendangkalan tersebut tentunya akan 
mempengaruhi daya tampung danau  yang pada akhirnya akan mengurangi  umur 
danau, yang berimbas pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada 
pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya. Penyebab utamanya 
pendangkalan tersebut adalah input sedimen ke dalam danau sebagai akibat 
pemanfaatan lahan di Daerah Tangkapan Air (DTA) yang belum sepenuhnya 
menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air serta kelola lahan yang belum 
ramah lingkungan. 

 

D. RENCANA AKSI TINDAK 

1) Program yang sudah dilaksanakan antara lain : 

1. Penyuluhan LH. 
2. Pembentukan kelompok kader pecinta LH. 

3. Pelatihan kader pecinta LH. 

4. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan kegiatan peningkatan 

konservasi daerah tangkapan air dan sumber – sumber air dalam bentuk penanaman 

pohon cempakapada pesisir  yang jumlahnya + 55.000 pohon. 

5. Pembuatan / Pemasangan papan informasi. 

 

2) Program/rencana yang masih akan dilaksanakan yaitu antara lain : 

1. Penerapan rencana tata ruang kabupaten (RTRWK) secara tegas dan konsisten pada 

kesembilan wilayah sub DAS. 

2. Percepatan dan peningkatan kapasitas rehabilitasi hutan dan degradasi lahan di 

wilayah-wilayah Sub DAS yang telah mengalami degradasi lahan, terutama pada 

wilayah prioritas 1 dan prioritas 2, baik secara vegetatif maupun sipil teknis. 

3. Penerapan sistem zonasi pada kawasan lindung secara partisipatif, terutama pada 

wilayah cagar alam Bancea. 

4. Mengingat kawasan DAS  khususnya diwilayah hulu Sub DAS Meko yang mencakup 

sebahagian wilayah Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi 

Selatan, maka perlu dibangun jaringan kerja sama pengelolaan DAS  dengan 

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara . 
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5. Perlu dibangun forum komunikasi pengelolaan DAS secara terpadu yang 

beranggotakan seluruh dinas/instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga 

swadaya masyarakat, pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. 

6. Perlu diupayakan hadirnya aktivitas penyuluhan sumber daya alam dan lingkungan, 

hukum, sosial ekonomi secara terprogram yang dilaksanakan secara rutin setiap satu 

atau dua bulan. 

7. Mengingat air  banyak dimanfaatkan untuk keperluan air bersih bagi penduduk sekitar  

Danau Kota Poso serta mengamankan biota air dari kepunahan sebagai akibat 

pencemaran air oleh zat-zat beracun, maka perlu diupayakan adanya program kelola 

lahan pertanian yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. 

8. Mengingat sumber daya air  saat ini dimanfaatkan sebagai sumber energi PLTA 

Sulewana, maka wilayah perairan danau perlu segera dikendalikan proses terjadinya 

pendangkalan dengan cara merehabilitasi hutan dan lahan rusak/kritis diwilayah daerah 

tangkapan airnya, mengamankan kawasan hutan lindung dan cagar alam dari aktivitas 

pembukaan dan okupasi lahan untuk non kehutanan, pembuatan bangunan konservasi 

tanah pada lahan-lahan agak curam sampai curam diluar kawasan hutan, dan 

penetapan lahan–lahan berlereng curam sampai sangat curam yang memiliki jenis 

tanah peka erosi sebagai kawasan perlindungan setempat.  

9. Program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapasitas pengolaan 

sumber daya . 

10. Penelitian penetapan zonansi daerah tangkapan air . 

11. Pendidikan lingkungan dan pelatihan keterampilan berbasis masyarakat. 

12. Pembentukan forum komunukasi kelompok-kelompok masyarakat pelestarian . 

13. Pembuatan papan informasi. 

14. Program bimbingan dan penyuluhan. 

15. Pemberian insentif dan aksi dalam bentuk bahan dan peralatan kerja, kemudahan ijin 

usaha kelola lingkungan. 
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PETA LAHAN KRITIS 

 
           Sumber : BPDAS, 2010 

PETA TUTUPAN LAHAN 

 
            Sumber : BPDAS, 2010 

 

 



70    |    Profil 15 Danau Prioritas Nasional 

Tingkat Sedimentasi Danau Tempe
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8.  DANAU TEMPE 

A. INFORMASI UMUM  

1. Letak Geografis dan Luas Danau  

Danau Tempe adalah salah satu danau 
besar yang terletak di Propinsi Sulawesi 
Selatan, tepatnya di Kabupaten Wajo 
(70%), Kabupaten Sidrap dan Kabupaten 
Soppeng. Danau ini melintasi 10 
Kecamatan dan 51 desa. Secara 
geografis Danau Tempe terletak pada 
titik 4

o
00‘00‖ – 4

o
15‘00‖ LS dan 

119
o
52‘30‖ – 120

o
07‘30‖ BT. Danau 

Tempe yang terbentuk dari depresi 
lempeng bumi Asia-Australia ini terletak 
di Wilayah Sungai Walannae Cenranae 
dan memiliki luas 47.800 ha pada 
ketinggian 10 m dpl dengan luas daerah 

tangkapan air (catchment area) Danau Tempe seluas 4.587 km
2
. Curah hujan tahunan di 

daerah danau  sebesar 1.400 – 1.800 mm/th sedangkan di daerah DAS sebesar 1.400 – 
4.000 mm/th. Tinggi muka air (TMA) Danau Tempe hingga tahun 2001 menunjukkan 
kondisi yang normal, dengan TMA rata-rata berada pada kisaran 4,078 m – 7,780 m dpl. 
Kedalaman danau saat ini 3 m ketika musim hujan dan 1 m ketika musim kering. Luas 

permukaan danau pada musim hujan adalah 48.000 ha dan menggenangi areal 

persawahan, perkebunan, rumah penduduk, prasarana jalan dan jembatan serta 

prasarana sosial lainnya yang menimbulkan kerugian yang cukup besar. Pada musim 

kering luas danau hanya mencapai 1.000 ha 

sedangkan pada kondisi normal luasnya 

mencapai 15.000-20.000 ha. Sungai yang 

menuju ke danau terdiri dari 23 sungai yang 

termasuk dalam 2 DAS yaitu Das Bila dan 

DAS Walanae, sedangkan aliran sungai dari 

danau (outlet) hanya satu yaitu Sungai 

Cenranae yang memiliki panjang sungai 70 

km. 

2. Iklim 

Berdasarkan klasifikasi Schmidt-Fergusson, tipe Iklim yang ada di WS WalCen adalah 

Tipe iklim A, B, C, dan D. Iklim di Ws Wal-Cen dicirikan  oleh munsoon tropis, yang 

memilki perbedaan yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan.  Musim hujan 

terjadi pada bulan Maret-Juli, sementara musim kemarau terjadi pada bulan Agustus-

Februari.  Di sekitar Danau Tempe, musim kemarau bervariasi dari  tahun  ke tahun. 

Terdapat 6 stasiun meteorologi yang terdapat di dalam WS Wal-cen, yaitu Ujung Lamuru, 

Ponre-Ponre, Malanroe, Kayuara, Sengkang dan Tanru Tedong. 
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Kecepatan angin bulanan pada umumnya rendah berkisar antara 0.1 m/detik sampai 

dengan 2.4m/detik.  Kecepatan angin tahunan rata-rata kurang lebih adalah 0.9 m per 

detik. 

Evaporasi bulanan selama bulan Juli sampai dengan Oktober tinggi, dan bulan 

November hingga Juni rendah.  Evaporasi maksimum bulanan adalah 310 mm yang 

tercatat pada stasiun Malonroe pada bulan Oktober dan minimum adalah 100 mm pada 

stasiun Tanru Tedong pada bulan Juni.  Evaporasi tahunan rata-rata kurang lebih 2.010 

mm. 

 

3. Suhu dan Kelembaban Udara 

Suhu udara rata-rata dari bulan Maret sampai Mei dan dari September sampai November 
tinggi, sementara dari Juni sampai Agustus dan dari Desember sampai Februari rendah.  
Suhu udara maksimum (28.6

o
C) diamati di stasiun Kanyuara pada bulan November dan 

suhu udara minimum (21.4
o
C) diamati di stasiun Malanroe pada bulan Juli.  Suhu udara 

rata-rata tahunan adalah 25.9
o
C dengan variasi musiman yang kecil. 

Kelembaban udara relatif rata-rata agak tinggi sepanjang tahun, berkisar antara 75 % - 
90 %.  Rata-rata bulanan adalah 84 %.  Kelembahan udara bulanan maksimum 
mencapai 90 % pada bulan April seperti yang diamati di stasiun Ponre-Ponre, dan 
minimum mencapai angka 75 % seperti yang tercatat di stasiun Sengkang pada bulan 
September. 

4. Topografi dan Tata Guna Lahan 

Berdasarkan data bahwa kondisi penutupan lahan di WS Danau Tempe didominasi oleh 

sawah, pertanian lahan kering (15,8%), hutan alam (12,9%) dan kebun campuran (10,4 

%). Sedangkan tanah terbuka dan pemukiman relatif kecil, yaitu masing-masing 3, 7 % 

dan 1,5 %. 

Tempe Depression; yang memanjang dari arah barat daya hingga ke tenggara di bagian 

tengah dari wilayah sungai, dari utara ke arah Pare-Pare dan Sungai Cenrana.  Tempe 

Depression terutama merupakan dataran teras datar dan dataran banjir alluvial, dimana 

terdapat Danau Tempe, Danau Buaya dan Danau Sidenreng serta Sungai Cenrana 

terletak.  Teras hanya beberapa meter lebih tinggi dari dataran alluvial, tetapi batasnya 

tidak jelas.  Dataran alluvial banyak ditemukan di sekitar danau dan sepanjang sungai.  

Bagian tenggara dari Tempe Depression tersusun atas lahan berbukit, kecuali dataran 

banjir sepanjang sungai Cenrana, yang tersusun dari bantuan sedimen dari Formasi 

Walanae. 

 

5. Fungsi dan Manfaat Danau  

Lahan di sekitar danau dimanfaatkan untuk pemukiman dan areal pertanian. 
Keanekaragaman hayati Danau Tempe terlihat dari banyaknya Jenis ikan di danau 
tersebut antara lain : ikan mas (cyprinus corpio), ikan tawes (osteochillus hassellti), ikan 
gabus (ophiocephalus striatus), ikan Sepat siam (tricogaster pectoralis), ikan Bungo 
(glosogobius guiris), ikan Tambakan (helostoma temmicki), dan ikan Nila (oreochromis 
niloticus). Disamping keanekaragaman hayati yang dimiliki Danau Tempe tersebut, 
terdapat pula kebudayaan daerah setempat yang dapat dijadikan sebagai daya tarik 
pariwisata daerah tersebut. 

Danau Tempe dalam pengelolaannya meliputi 6 kabupaten yaitu antara lain Kabupaten 
Maros, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap dan Enrekang. Empat diantaranya (Bone, Wajo, 
Sidrap, Soppeng) merupakan kawasan produksi tanaman pangan yang memberikan 
kontribusi sebagai lumbung padi nasional, sedangkan dua kabupaten lagi (Maros dan 
Enrekang) merupakan hulu dari DAS Walana E dan DAS Bila. Danau Tempe sebagai 
kawasan konservasi sumber daya air memiliki karakteristik dan sumber daya alam yang 
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       Sumber : Integrated Study on Tempe Lake, Nippon Koei,  December 1997 

berbeda dengan kawasan lainnya, dalam pengembangannya Danau Tempe ini diarahkan 
untuk kegiatan sebagai berikut :  

 Kawasan pendukung penghasil tanaman pangan sentra produksi perikanan air 
tawar. 

 Sumber cadangan air baku yang juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi 
dan perkebunan disekitar danau. 

 Kawasan potensial untuk pengembangan wisata air dan wisata budaya di Sulawesi 
Selatan. 

 

 

 

 

 

 
   Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Maros, Soppeng, Enrekang, Bone, Wajo dan Sidrap, 2002 

 

 

B. PERMASALAHAN EKOSISTEM DANAU  

1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA) 

 Kerusakan daerah hulu Danau Tempe diakibatkan oleh penebangan yang tak 
terkendali, diantaranya perambahan hutan, perladangan berpindah, illegal logging 
sehingga menjadikan jumlah kawasan kritis Danau Tempe menjadi 308.962,56 ha 
dari total kawasan 830.485 ha. 

 Terjadinya konversi daerah resapan dan kantong-kantong air. 

 Kekeringan, kawasan daerah resapan danau yang menurun, sehingga cadangan air 
yang dapat disimpan semakin menipis. 

 

2. Kerusakan Sempadan 

 Pencemaran yang terjadi pada perairan Danau Tempe, disebabkan oleh buangan 
limbah domestik, pertanian, pemukiman dan sisa pakan ikan. Hal ini merupakan 
penyebab terjadinya eutrofikasi pada permukaan air danau. 
 

3. Pencemaran Perairan 

Laju sedimentasi di Danau Tempe yaitu sebesar 1-3 cm per tahun. Akibat sedimentasi 

ini, danau mengalami pendangkalan dan menyebabkan terjadinya bencana banjir di 

musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Apabila laju sedimentasi diasumsikan 

sebesar 0,38 cm pertahun, maka diperkirakan pada tahun 2018 Danau Tempe akan 

hilang pada musim kemarau. 

 Pendangkalan yang terjadi di Danau Tempe secara alami diakibatkan oleh 
sedimentasi yang dibawa oleh inlet sungai yang bermuara di danau ini seperti S. 
Lawo, S. Batu-batu, S. Belokka, S. Nila dan Sungai Walannae. Terjadinya 
pendangkalan tersebut mengakibatkan penurunan kapasitas tampung bagi danau 
tersebut sehingga memicu terjadinya bencana banjir di kawasan sekitarnya. 

 Pengelolaan lahan yang melebihi daya dukung danau 

 Penurunan produktivitas lahan 

 Peningkatan jumlah penduduk 

 Penurunan kualitas air danau seperti tersaji pada tabel berikut :  
 
 
 
 

 

Kabupaten 
Luas Lahan Kritis (Ha) 

Total 
Didalam Kawasan Hutan Diluar Kawasan Hutan 

Maros 9.995 5.673 15.668 

Bone 34.156 23.116 57.272 

Soppeng 6.970 6.523 13.493 

Enrekang 5.750 10.094 15.884 

Wajo 4.445 14.293 18.738 

Sidrap 30.871 19.090 49.961 

Total 92.187 78.789 170.976 
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Reboisasi dan Penghijauan di 6 Kabupaten 

selama Tahun 1999 - 2001
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DATA KUALITAS AIR DANAU TEMPE TANGGAL 18 APRIL 2006 

No. Parameter Satuan 

Lokasi Baku Mutu 

1 (Inflow) 
2 Tengah 
Danau) 

3 (Pinggir 
Danau) 

4 (Outflow) Kelas I Kelas II 

 Fisika 

1 Temperatur Air 
o
C 30,9 31,4 31,4 31,1 Deviasi 3 Deviasi 3 

2 Warna Air  Keruh Keruh Keruh Keruh   

3 Bau  TB TB TB TB   

4 TDS mg/L 151 155 166 129 1000 1000 

5 TSS mg/L 13,0 52,0 21,0 10,0 50 50 

6 DHL umhos/cm 21,8 21,8 25,7 22,2   

 Kimia        

1 pH  7,26 7,63 7,65 7,06 6 - 9 6 – 9 

2 BOD mg/L 1,26 1,54 2,01 2,61 2 3 

3 COD mg/L 15 15,5 19,4 11,2 10 25 

4 DO mg/L 3,33 4,71 5,28 2,57 6 4 

5 Total Fosfat mg/L 0,24 0,19 0,15 0,12 0,2 0,2 

6 Nitrat, NO3-N mg/L 0,007 0,009 0,007 0,009 10 10 

7 Amoniak, NH3-N mg/L 0,617 0,652 0,534 0,590 0,5 - 

8 Nitrit, NO2-N mg/L 0,021 0,021 0,033 0,011 0,06 0,06 

9 Sulfida, S
2-

 mg/L < 0,005 < 0,005 0,017 < 0,005   

10 Minyak & Lemak mg/L < 0,1 3,00 < 0,1 2,30 1 1 

11 Fenol mg/L < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,001 0,001 

12 Detergen, MBAS  0,06 < 0,06 < 0,06 0,09 0,2 0,2 

13 Pb, Timbal ug/L 0,0188 < 0,005 0,138 0,201 30 30 

14 Cd, Kadmium ug/L < 7 < 7 < 7 < 7 10 10 

15 Cu,  Tembaga ug/L 15,32 8,85 15,32 12,08 20 20 

16 Zn, Seng ug/L 0,0188 < 0,005 0,138 0,201 50 50 

17 As, Arsen ug/L < 5 6,81 6,81 < 5 1000 1000 

18 Fe, Besi ug/L 16 110 < 8 960 300 - 

19 Mn, Mangan ug/L 16 < 3 < 3 138 100 - 

  Sumber : Hasil Analisa Lab. Air Pusarpedal 2006. 
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C. RENCANA AKSI TINDAK 

Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan beberapa studi untuk 
menyusun rencana aksi pengelolaan Danau Tempe, yaitu Master Plan Study pada tahun 
1994 bekerjasama dengan Nippon Koei, dan Master Plan Study pada tahun 1997, juga 
bekerja sama dengan Nippon Koei.  Namun hingga saat ini belum ada program riil 
penyelamatan danau yang dilaksanakan: kegiatan yang dilakukan hanya sebatas 
pengkajian. Bahkan, pada tahun 2001, kembali Pemda merencanakan pelaksanaan Master 
Plan Study, juga bekerja sama dengan konsultan Jepang Nippon Koei, senilai 18 milyar 
Rupiah. Alasan Pemda melakukan hal tersebut adalah karena pihak penyandang dana 
(Japan Bank International Cooperation/JBIC) hanya akan meminjamkan dana untuk 
program aksi, jika data yang digunakan merupakan data yang up to date. Alasan ini sulit 
diterima oleh masyarakat dan LSM-LSM, karena bencana dan kerugian yang dialami 
masyarakat semakin parah, sementara tidak ada aksi riil penyelamatan dari pemerintah. 
Maka dari itu beberapa LSM yang peduli pada upaya penyelamatan Danau Tempe ini 
bergabung dalam Forum Penyelamatan Danau Tempe (FPDT), dan bersama-sama 
memperjuangkan pelaksanaan konservasi dan upaya-upaya lain dalam penyelamatan 
Danau Tempe. 

Upaya peningkatan konservasi di Danau Tempe dapat dilakukan antara lain dengan 
penataan daerah DTA dan sempadan danau dengan melakukan kegiatan 
penanaman/reboisasi lahan sebagai upaya pencegahan meningkatnya erosi dan laju 
sedimentasi danau, penertiban lahan DTA, serta pengendalian DAS dan DTA kritis serta 
konservasi lahan DTA danau. 
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PETA LAHAN KRITIS 

 
               Sumber : BPDAS, 2010 

 
 

PETA TUTUPAN LAHAN 

 
             Sumber : BPDAS, 2010 
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9.  DANAU MATANO 

A. INFORMASI UMUM  

1. Letak Geografis dan Luas Danau  

Danau Matano terletak di Provinsi Sulawesi 
Selatan tepatnya di wilayah Kabupaten Luwu 
Timur. Danau Matano memiliki kedalaman  595 m 
atau letak dasar danaunya berada pada 203 m di 
bawah permukaan laut. Luas Danau Matano 
16.408 hektar dengan sumbu memanjang 28 km 
pada arah timur barat. Selain Danau Matano yang 
dikenal sebagai danau terdalam kedelapan di 
dunia dan danau terdalam di  Asia Tenggara, 
terdapat juga Danau Mahalona dengan luas 2.440 
hektare dengan kedalaman 60 meter, dan Danau 

Towuti dengan luas 56.108 hektar (danau terluas kedua di Indonesia) dengan 
kedalamannya sekitar 200 meter. Ketiganya merupakan ekosistem air tawar yang mengalir 
ke Sungai Larona dan Malili. Ada dua danau kecil lain 
dalam kawasan yang sama tersebut, yakni Danau 
Massapi dan Danau Wawantoa. 

Air yang mengalir dari Danau Matano mengalir ke 
Danau Mahalona kemudian ke Danau Towuti dan 
selanjutnya mengalir ke sungai Larona. Posisi dasar 
danau ini sangat khas karena letaknya lebih rendah 
dari permukaan laut. Kecerahan air Danau matano 
adalah hingga kedalaman 23 meter. Di Danau Matano 
juga terdapat berbagai jenis flora dan fauna endemik 
yang masih terjaga dengan baik. Flora dan fauna endemik adalah makhluk hidup yang 
hanya ditemui di suatu tempat dan tidak ditemukan di tempat yang lain. Penelitian 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkap bahwa ekosistem danau ini 
tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak 1930 hingga sekarang.  Mata Air Danau 
Matano dalam bahasa setempat, Matano berarti matanya (sumbernya) air. Masyarakat 
memercayai bahwa mata air Danau Matano berasal dari Desa Matano. Oleh warga 
setempat sumber mata air tersebut telah dibuatkan tembok persegi sehingga menjadi 
kolam berukuran 8 x 12 meter. Gelembung-gelembung air yang tak henti bermunculan di 
atas permukaan kolam air, tampak seperti kehidupan yang lahir dari dalam bumi. 
Masyarakat pun memanfaatkan air bersih dari kolam itu sebagai air baku.    

Pada tahun 1930, peneliti Belanda mengukur kedalaman danau purba ini dengan kabel 
baja yang pada bagian ujung dipasangi pemberat lalu diturunkan ke dasar danau. 
Setengah abad yang lalu, echosounder (alat ukur yang menggunakan getar dan suara) 
dapat memetakan dasar danau, sekaligus menyajikan fakta bahwa kedalaman sampai 
pada 588 meter. Dengan demikian, maka Matano dikategorikan sebagai danau 
cryptodepression, dimana  bagian dasar lebih dalam dari permukaan laut. 
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Sumber: National Geographic Indonesia 

 

2. Hidrologi 

Danau Matano mengalirkan air keluar melalui Sungai Penten yang membawa air kedalam 
Danau Mahalona. 
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Kualitas air Danau Matano adalah : 
 
a.  Total Nitrogen (TN) 

 Secara keseluruhan terlihat bahwa Danau Mahalona memiliki kisaran kandungan rata-
rata total nitrogen (TN) tertinggi, kemudian danau Towuti dan yang terendah adalah D. 
Matano. Kisaran rata-rata TN di Danau Matano pada musim kemarau (0,014-11,121 
mg/L) lebih besar dari pada kisaran di musim penghujan (0,275-6,501 mg/L). Pada 4 
September 1995 atau pada musim kemarau teramati kandungan TN tertinggi (11,121 
mg/L) pada kedalaman 200 m. Tampaknya pola profil kandungan kedalaman TN D. 
Matano berkecenderungan mengalami penurunan mulai pada kedalaman 100 m dan 
semakin meningkat dengan semakin bertambahnya kedalaman.  
 Danau Mahalona memperlihatkan kisaran kandungan rata-rata TN tertinggi pada 
musim penghujan (0,935—18,703 mg/L), lebih besar dibandingkan pada musim 
kemarau (2,886—7,678 mg/L). Kandungan TN tertinggi dijumpai pada 6 Desember 
1994 atau pada musim penghujan pada kedalaman 30 m. Kandungan TN juga 
cenderung semakin menurun bila mendekati dasar danau, kecuali pada musim 
kemarau tepatnya 4 September 1995. Tampak bahwa pola kecenderungan penurunan 
kandungan TN seperti ini berlawanan dengan Danau Matano. 

 
b.  Nitrat (NO3

-
) 

Meskipun secara umum TN dalam Danau Mahalona dijumpai paling tinggi kuantitasnya 
tetapi justru pada saat telaah ini dilakukan kandungan rata-rata nitrat tertinggi dijumpai 
di Danau Matano diikuti oleh Danau Towuti dan Danau Mahalona. 
Danau Matano menampakkan kisaran kandungan nitrat di musim kemarau (0,012—
5,324 mg/L) yang lebih tinggi dibandingkan dengan musim penghujan (0,004—2,617 
mg/L). Kisaran pada masing-masing musim ini ternyata jauh diatas kisaran kandungan 
nitrat untuk danau-danau di Indonesia yang hanya sekitar 0—0,760 mg/L (Lehmusluoto 
& Machbub, 1995). Kandungan nitrat tertinggi (5,324 mg/L) dijumpai pada kedalaman 
200 m pada 5 Juli 1994. Bentuk profil kedalaman nitrat di Danau Matano cenderung 
untuk bergeser ke kanan hanya pada 4 September 1995 atau musim kemarau, dimana 
profil cenderung bertambah bila semakin mendekati dasar danau. Hal ini sesuai dengan 
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hasil pengamatan oleh Lehmusluoto & Machbub (1995) dimana umumnya danau-danau 
di Indonesia mengalami hal yang serupa. Tetapi pada waktu pengambilan contoh yang 
lain menunjukkan fenomena yang sebaliknya, yaitu cenderung berkurang bila semakin 
mendekati dasar, terutama pada 5 Juli 1994 dimana pengurangan terjadi sangat 
signifikan (dari 5,324 mg/L pada kedalaman 200 m menjadi hanya 0,550 mg/L pada 
kedalaman 580 m atau dasar danau). 

 
c. Nitrit (NO2

-
) 

 Kandungan nitrit di Danau Matano menunjukkan kisaran yang lebih tinggi di musim 
kemarau (0-225,71 μg/L) dibandingkan pada musim penghujan (0—1,861 μg/L). 
Kandungan nitrit tertinggi di Danau Matano ini hampir sama dengan kandungan 
tertinggi nitrit yang yang dujumpai di Danau Diatas yang mencapai 270 μg/L seperti 
yang dilaporkan oleh Lehmusluoto & Macbub (1995). Pola profil kedalaman nitrit di 
Danau Matano relatif sama selama telaah ini yaitu berpola orthograde dengan 
kekecualian pada 5 Juli 1995 atau pada musim kemarau, di mana pada kedalaman 20 
m dijumpai konsentrasi nitrit tertinggi. Yang patut untuk dicatat adalah bahwa pada 
kedalaman 200 m sering dijumpai konsentrasi nitrit yang cukup tinggi yaitu 10,643 μg/L 
(24 Agustus 1993) dan 17,282 μg/L (4 September 1995). Kecuali pada 24 Agustus 
1993, kandungan nitrit di Danau Matano cenderung untuk berkurang dengan semakin 
bertambahnya kedalaman. 

 
d. Ammonia (NH4

+
) 

 Danau Matano menunjukkan kisaran konsentrasi ammonia yang lebih tinggi di musim 
penghujan (0,260--1492 μg/L) dibandingkan dengan musim kemarau (20--1348 μg/L). 
Kandungan ammonia tertinggi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan kisaran kandungan 
perairan danau di Indonesia (0--1450 μg/L). Pada 4 Desember 1994 atau musim 
penghujan teramati nilai tertinggi pada kedalaman 200 m (1492 μg/L). Pola profil 
kedalaman ammonia pada 4 Desember 1994 dan 4 September 1995 memiliki 
persamaan yaitu cenderung untuk meningkat konsentrasinya sesuai dengan kedalaman 
sampai pada konsentrasi tertinggi di kedalaman 200 m,  kemudian menurun sampai 
pada kedalaman maksimum. Kekecualian terjadi pada 23 Agustus 1993 dan 5 Juli 1994 
atau pada musim kemarau, dimana dijumpai peningkatan konsentrasi bila semakin 
mendekati dasar danau. 

 
e. Ammonia (NH4+) 

 Danau Matano menunjukkan kisaran konsentrasi ammonia yang lebih tinggi di musim 
penghujan (0,260--1492 μg/L) dibandingkan dengan musim kemarau (20--1348 μg/L). 
Kandungan ammonia tertinggi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan kisaran kandungan 
perairan danau di Indonesia (0--1450 μg/L). Pada 4 Desember 1994 atau musim 
penghujan teramati nilai tertinggi pada kedalaman 200 m (1492 μg/L). Pola profil 
kedalaman ammonia pada 4 Desember 1994 dan 4 September 1995 memiliki 
persamaan yaitu cenderung untuk meningkat konsentrasinya sesuai dengan kedalaman 
sampai pada konsentrasi tertinggi di kedalaman 200 m,  kemudian menurun sampai 
pada kedalaman maksimum. Kekecualian terjadi pada 23 Agustus 1993 dan 5 Juli 1994 
atau pada musim kemarau, dimana dijumpai peningkatan konsentrasi bila semakin 
mendekati dasar danau. 

 
f. Total Fosfor (TP) 

 Danau Matano menunjukkan kisaran konsentrasi kandungan TP yang lebih tinggi di 
musim kemarau (0,269-15,390 mg/L) dibandingkan musim penghujan (0,113-0,488 
mg/L). Kisaran kandungan TP menunjukkan bahwa tertinggi (15,390 mg/L) dijumpai di 
kedalaman 2 m pada 5 Juli 1994 (Gambar 6.a). Kandungan tertinggi ini mencapai 26,6 
kali dari rata-rata kandungan TP dalam periode pengambilan saat itu. Kecenderungan 
yang terlihat dimiliki Danau Matano dari 6 kali pengamatan adalah bahwa TP relatif 
konstan dari permukaan sampai ke dasar danau kecuali pada 5 Juli 1994 dimana 
teramati TP di dasar danau mencapai 4,142 mg/L atau 20 kali dari konsentrasi pada 
kedalaman 400 m yang hanya 0,201 mg/L. 
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g. Satatus trofik 

Hasil pengamatan ini merupakan rekaman sebagian kondisi limnologis ketiga danau 
oligotrofik (Danau-danau Malili) yang dilaporkan masih dalam kondisi bagus oleh 
beberapa peneliti pada kurun waktu tersebut. Perubahan tata guna lahan pada 
watershed-nya akan mengakibatkan pula perubahan pada status trofik kompleks danau 
ini, Status trofik rangkaian danau ini, bisa mengalami perubahan baik ke arah eutrofik 
atau ke distrofik. 

 

3. Topografi dan Tata Guna Lahan 

 Hutan Alam.  Sebagian pemanfaatan lahan  yang dominan sekitar perairan  danau 
adalah hutan alam yang berada di bagian timur, utara dan barat danau. 

 Kebun Campuran.  Pemanfaatannya berada di  bagian selatan danau 

 Permukiman.  Pemanfaatannya berada di bagian selatan terutama di Solonsa yang 
berada secara mengelompok 

 Ladang. Terdapat disekitar permukiman karena merupakan bagian mata 
pencaharian penduduk. 

 Tanah terbuka. Pemanfaatannya berada  disebelah timur  danau 
 

4. Fungsi dan Manfaat Danau  

Tiga danau dalam Sistem Danau Malili termasuk Danau Matano dalam kawasan seluas 
95.000 Ha telah ditetapkan ebagai Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam pada tahun 
1979, dibawah pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. 
Danau-danau  ini memiliki keunikan sehingga digunakan untuk wisata air termasuk 
mendayung dabn menyelam. 

Sungai Larona yang keluar dari Danau Towuti telah digunakan sebagai pembangkit tenaga 
listrik PLTA sebesar 275 Megawatt di Balambano, dan sedang dibangun unit baru sebesar 
90 Megawatt di Karebbe. 
Ketiga danau tersebut berada pada wilayah kontrak karya PT.INCO yang menambang 
nikel dan mengolahnya. Sebagian limbah tailing memasuki perairan danau. Pada sistem 
danau kaskade tersebut telah dibangun tiga bendungan, yaitu Larona, Karebbe dan 
Balambano untuk keperluan PLTA (Gambar E.10). Mengingat lokasi danau tersebut 
berada pada kawasan kontrak karya pertambangan, maka studi pada danau tersebut 
memerlukan dukungan data dari PT.INCO, khusunya kuantitas dan kualitas tailing sisa 
tambang dan limbah proses tambang.  

 

B. KARAKTERISTIK DANAU  

1. Keanekaragaman Hayati Danau  

Danau Matano, Mahalona, dan Towuti mempunyai nilai konservasi yang sangat tinggi 
karena memiliki bayak spesies endemik. Sebagai contoh di Danau Matano terdapat 7 jenis 
tanaman endemik, 12 molusca endemik dan paling tidak 17 jenis ikan yang endemik, 
antara lain seperti Glossogobius matanensis, Telmatherina abendanoni, T. Bonti, T. 
Antoniae, Oryzias matanensis dan Dermogenys weberi. Di sekitar danau terdapat dua 
tempat bersarang burung maleo yang dilindungi. Perbukitan sekitarnya dihuni oleh 
berbagai flora dan fauna yang menarik termasuk Kera Hitam (Macaca ochreata), babirusa 
(babyrousa babirusa), dan Anoa (anoa quarlesi) yang di lindungi di Indonesia. Curah hujan 
tahunan rata-rata adalah 2.784 mm. Danau Matano, Mahalona, Towuti  mempunyai 
kekayaan  keanekaragaman hayati  yang khas yang tidak terdapat di daerah lainnya 
karena secara geografis daerah tersebut merupakan daerah  peralihan antara tipe fauna 
dan flora Asia dengan tipe flora dan fauna Australia. 
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Spesies Endemik Danau Kaskade Matano-Mahalona-Towuti dapat dilihat pada profil 
gambar berikut: 

 
 

C. PERMASALAHAN EKOSISTEM DANAU  

1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA) 

- Perubahan fungsi lahan. 

- Illegal Loging, Kebakaran hutan dan Lahan. 

- Pencemaran air dari kegiatan domestik, industri, peternakan. 
2. Sempadan Danau  

- Okupasi lahan. 

- Penambangan galian golongan C. 

- Pencemaran air dari kegiatan domestik, industri dan pertanian. 
3. Badan Air 

- Pencemaran air dan eutrofikasi. 

- Sedimentasi. 

- Belum optimalnya pengembangan pariwisata. 

- Menurunnya populasi endemik. 
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D. RENCANA AKSI TINDAK 

Beberapa rencana kebijakan strategis pemerintah dareah dalam upaya pengelolaan 
kawasan Kompleks Danau Malili antara lain sebagai berikut :  

1.  Mengambil langkah-langkah yang tegas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan di bidang kehutanan, khususnya yang terkait dengan 
―pembalakan liar‖ di kawasan Kompleks Danau Malili guna meminimalisir dampak 
penggerusan kawasan hutan yang berimplikasi terhadap fungsi-fungsi danau yang ada 
di kawasan tersebut. 

2.  Merancang dan menata perencanaan pembangunan di sekitar kawasan Kompleks 
Danau Malili, khususnya dalam bidang prasarana dan prasarana, pemukiman dan 
pengembangan wilayah, termasuk bidang kepariwisataan daerah dengan sasaran 
minat khusus lingkungan dan budaya. 

3.  Menjalin kerjasama terpadu dengan stakeholders (pemangku kepentingan) lainnya yang 
terkait dengan pengelolaan kawasan strategis di sekitar Kompleks Danau Malili pada 
semua tingkatan, mulai dari pusat hingga di daerah. 

4. Mempersiapkan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang 
Pengelolaan Kompleks Danau Malili, yang selaras dengan peraturan perundang-
undangan lainnya, terutama yang menyangkut pengelolaan kawasan strategis nasional. 
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PETA LAHAN KRITIS 

 
          Sumber : BPDAS, 2010 

 
PETA TUTUPAN LAHAN 

 
             Sumber : BPDAS, 2010 
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10. DANAU SEMAYANG, MELINTANG, 
JEMPANG 

A. INFORMASI UMUM  

1. Letak Geografis dan Luas Danau  

Kawasan Danau Melintang, Semayang dan Jempang yang 
masing-masing memiliki luas 11.000 ha, 13.000 ha dan 
15.000 ha terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 
dan Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.  

Ketiga danau tersebut merupakan suatu ekosistem air 
tawar yang tergenang dan termasuk perairan paparan 
banjir (floodplain) yang bertipe eutrofik dengan lantai  
berlumpur dan berpasir. Kedalaman Danau Semayang 13 
m dengan volume danau 390.000.000 m

3
. Inlet dan outlet 

Danau Semayang adalah Sungai Belayan dan Sungai 
Pela. Secara geografis danau Semayang, Melintang dan 
jempang masing-masing terletak pada koordinat 
0

o
13‘24,48‖ S dan 116

o
27‘17,55‖ E elevasi 28 kaki, 

0
o
17‘33,82‖ S dan 116

o
19‘42,55‖ E elevasi 83 kaki, serta 

0
o
26‘33,87‖ S dan 116

o
11‘41,06‖ E pada elevasi 85 kaki. 

Status baku mutu DAS Mahakam tahun 2007 adalah dalam status sedang  dengan indeks 
pencemaran berkisar antara 4.5 s/d 7.5 nilai rata-rata indeks pencemaran adalah 6,3. 
Parameter yang tidak memenuhi baku mutu adalah Fecal Coliform, COD, Fosfat, Fenol, 
Nitrat, pH, DO. Status baku mutu DAS Mahakam tahun 2006 adalah dalam status sedang 
dengan indeks pencemaran berkisar antara 3,5 s/d 8,6 nilai rata-rata indeks pencemaran 
adalah 5,3. Pencemaran yang tidak memenuhi baku mutu adalah TSS, Fecal Coliform, 
Total Coliform COD, BOD. 

Luas dan Kedalaman Danau Semayang, Melintang, Jempang 
 

No. Nama Danau Luas ( ha ) Kedalaman (meter) 
1. Jempang 15.000 3,50 

2. Semayang 13.000 3,50 

3. Melintang 11.000 2,00 
 

Kualitas Air di Danau Semayang, Melintang dan Jempang 

 

No. Parameter Satuan D. Semayang D. Melintang D. Jempang 

1. 
2. 
3, 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11. 

Warna 
Kecerahan Air 
Kedalaman 
Suhu Air 
pH 
DHL 
Phosphat 
Nitrat 
02 terlarut 
BOD 
Bahan Organik 

- 
- 
M 
ºC 
- 
µmhos/ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 

Coklat kekuningan 
25 – 38 

- 
Sama spt udara 

4,5 – 5,5 
15 – 33 

0,8 – 1,3 
0,8 – 5,3 
1,3 – 5,0 
0,9 – 1,9 

15,8 -27,5 

Coklat kekuningan 
25 – 38 

- 
Sama spt udara 

4,5 – 5,5 
26 – 44 

2,0 – 3,3 
5,0 – 7,8 
2,4 – 5,2 
1,5 – 1,9 

27,2 – 33,7 

Coklat kekuningan 
< 5 cm 

0,3 – 1 m 
34 ºC 

4,5 – 5,5 
43 – 92 
1,7 – 4,2 

12,7 – 17,2 
3,8 – 6,5 
1,1 – 2,7 

38,3 – 76,9 
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Data Nilai TSS dan Total Beban Sedimen Danau Kaskade Semayang-Melintang-Jempang Di 
Prov. Kalimantan Timur Rekapitulasi Tahun 2008 

 

No 
Wilayah 
Sungai 

DAS Sungai Lokasi Pengukuran 
Tahun 

Pengukuran 

Nilai 
Rerata 

TSS 
(mg/l) 

Debit 
Aliran 
(m

3
/s) 

Beban 
Sedimen 
(ton/hari) 

1. WS 
Mahakam 

1. Sungai 
Mahakam 

1. S. Mahakam 1. Melak 2004 25,60 819,80 5087,40 

   2. S. Belayan 1. Ds. Muhuran 2004 31,68 341,60 1083,00 

   3. S. Kedang Kepala 1. Ds. Muara Siran 2004 38,74 486,48 1908,20 

   4. S. Kedang Pahu 1. Muara Pahu 2004 69,80 253,40 1777,41 

   5. S. Karang Mumus 1. Pampang 2006-2008 88,90 6,70 55,66 

    2. Tepian Lempake 2006-2008 101,11 20,20 200,30 

   6. S. KA. Besar 1. AWLR Karang 
Paci 

2007-2008 71,90 1,81 13,39 

   7. S. KA. Kecil 2. Perum W. 
Kusuma 

2007-2008 131,20 24,70 155,04 

  2. Danau 
Semayang 

1. S. Semayang 1. Ds. Semayang 2004 212.45 97,76 1794,45 

   2. S. Kahala 2. Ds. Kahala 2004 112,23 89,32 866,11 

   3. D. Semayang 3. Tengah Danau  2004 438,37 0 0 

   4. S. Pela 4. Ds. Pela Baru 2004 245,21 342,44 7254,98 

  3. Danau 
Melintang 

1. S. Melintang 1. Ds. Melintang 2004 231.79 76,41 1530,24 

   2. S. Enggelam 2. Ds. Enggelam 2004 107,45 82,35 764,51 

   3. D. Melintang 3. Tengah Danau 2004 314,34 0 0 

  4.Danau 
Jempang 

1. S. Baroh 1. Alur Sungai 2006-2008 52,43 34,43 185,71 

   2. S. Kelian 2. Alur Sungai 2006-2008 61,27 31,75 168,08 

   3. S. Jantur 3. Outlet D. 
Jempang 

2006-2008 17,65 56,43 86,05 

   4. S. Muara Ohong 4. Ds. Muara Ohong 2006-2008 42,11 43,21 157,21 

   5. S. Bongan Tengah 5. Hilir Jantur 2006-2008 67,41 65,88 383,69 

   6. S. Jempang 6. Tengah Danau 2006-2008 121,18 0 0 
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2. Curah Hujan 
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3. Hidrologi 
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4.  Tata Guna Lahan 
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5. Fungsi dan Manfaat Danau  

Sampai saat ini alur sungai Mahakam memegang 
peranan yang penting sebagai alur transportasi 
penumpang, barang, hasil tambang dan hasil 
hutan serta keperluan pengangkutan lainnya. 
Beberapa danau dan rawa pada Daerah 
Mahakam Tengah (DMT) merupakan kawasan 
penting untuk perkembangbiakan ikan dan setiap 
musimnya pada sungai utama terdapat jumlah 
populasi ikan dan telur ikan. Sebelumnya, di 
Daerah Mahakam Tengah merupakan suatu 
daerah kegiatan memancing secara intensif 
dengan rata-rata tangkapan setiap tahunnya sebanyak 25.000 sampai 35.000 ton sejak 
1970. Daerah tersebut telah menjadi penyuplai tunggal terbesar ikan kering sungai untuk 
Pulau Jawa sekitar 6.000 hingga 9.000 ton diekspor setiap tahunnya. Sungai  Mahakam 
juga memberi andil yang tidak kecil bagi penduduk dalam usaha budidaya ikan, selain 
secara alami berbagai jenis ikan banyak terdapat  disepanjang sungai (dari anak-anak 
sungai, danau hingga muara). Budidaya ikan dengan keramba dilakukan disungai dan 
danau, sedangkan pembukaan tambak-tambak ikan oleh penduduk dilakukan di daerah 
muara. Saat ini pengeksploitasian daerah muara untuk tambak ikan tengah dilakukan 
secara besar-besaran yang mengakibatkan terancamnya keberadaan hutan mangrove. 

Penduduk yang bermukim di sekitar danau sebagian besar bermata pencaharian 
sebagai nelayan. Budidaya ikan di ketiga danau dilakukan dengan sistem keramba. 
Produksi ikan pada tahun 1993 untuk danau Jempang adalah 2.798,3 ton sebagai ikan 
segar dengan nilai Rp. 4.019 milyar, sedangkan produksi ikan di danau Melintang dan 
Semayang sebesar 5.139,7 ton sebagai ikan segar dengan nilai 16.120 milyar. Pada 
tahun 2004 produktivitas terbesar yang diberikan danau adalah dari hasil tangkapan 
ikan, yaitu rata-rata sebesar 750 ton/tahun dan hasil dari keramba sebesar 300 
ton/tahun dari beberapa desa disekitarnya. 

Untuk melakukan suatu perjalanan ke hulu Sungai Mahakam dan mengamati Pesut 
Mahakam, keindahan alam dan budaya lokal, dapat dilihat pada usulan perjalanan di 
bawah ini (Mahakam Dolphin Tour). Yayasan Konservasi RASI bukanlah suatu agen 
perjalanan namun bekerja sama dengan beberapa agen Tour & Travel setempat. 
Rencana perjalanan yang diusulkan dapat memberikan para wisatawan beberapa 
gagasan mengenai lokasi obyek wisata dan dapat mengamati pesut (lumba-lumba) 
dengan mudah. Perjalanan pertama dengan biaya murah (Mahakam Dolphin Trip 
Economy), menggunakan kapal umum, dikombinasikan dengan kapal kecil (cess) 
sewaan dan bermalam di desa-desa, sebaliknya perjalanan kedua yang lebih cocok 
untuk kelompok kecil – besar menggunakan kapal wisata (termasuk penginapan dan 
makanan) dengan biaya yang lebih mahal. 
Dari luasan DAS Mahakam tersebut terdapat beberapa obyek yang dapat dijadikan 
sebagai wisata alam, diantaranya : 

1. Pesut Mahakam.  Lumba-lumba air tawar yang dikenal dalam bahasa Inggris 
sebagai Irrawaddy Dolphin ini sering dijumpai di aliran utama Sungai Mahakam 
dan pada musim-musim tertentu juga ditemui pada beberapa anak sungai dan 
danau. Daerah-daerah yang menjadi habitat utama Pesut Mahakam terletak dari 
Muara Kaman hingga Melak dengan populasi terbesar terdapat di Muara Pahu. Di 
daerah ini anda dapat menyaksikan kemunculan Pesut terutama pada pagi hari 
(jam 06.00-08.00) atau pada sore hari (jam 16.00-18.00) sambil bersantai di teras 
belakang penginapan ataupun warung-warung terapung di sepanjang sungai. 
Satwa lain yang anda dapat jumpai di sepanjang DAS Mahakam, antara lain, 
beberapa jenis burung dan kera, seperti Bangau Tong-tong, Enggang, Raja 
Udang, Bekantan, Lutung, Berang-berang dan spesies langka lainnya. 

 

 



Profil 15 Danau Prioritas Nasional    |    89 

2. Danau Semayang. Luas wilayah 10.300 ha, dengan beberapa satwa, seperti 
Pesut Mahakam, Bangau Tong-tong, Kerbau liar dan Burung Kuntul. Pada musim 
kemarau di beberapa daerah dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai lahan 
pertanian. 

3. Danau Melintang. Terletak bersisian dengan Danau Semayang dengan luas 
wilayah 8.900 ha. Pada daerah ini terdapat beberapa spesies burung, Lutung 
serta Bekantan. Selain itu, anda dapat menjumpai desa Melintang, dimana 
sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. 

4. Danau Jempang. Danau Jempang memiliki luasan wilayah 14.600 ha dengan 
kedalaman 7-8 meter. Pada daerah ini anda dapat menyaksikan rumah-rumah 
terapung yang dibangun oleh masyarakat setempat sebagai basis untuk mencari 
ikan di sekitar danau tersebut. Satwa yang dapat dijumpai seperti Bangau Tong-
tong, beberapa spesies burung Raja Udang, dan Bekantan. Di sebelah utara 
Danau Jempang terdapat desa Tanjung Isuy yang disebut-sebut sebagai "Desa 
Kebudayaan" dan ditempati oleh masyarakat dari suku Dayak Benuaq dan Dayak 
Tunjung. Di desa ini terdapat beberapa rumah panjang (Lamin) yang dapat 
digunakan sebagai akomodasi bagi para wisatawan. 

Salah satu fungsi danau yang ada di DPS Mahakam adalah sebagai alat transportasi, 
alat penghubung antar daerah/desa disekitar danau. Pemanfaatan danau sebagai alat 
transportasi ini disebabkan karena jalan darat yang ada di sekitar desa sekitar danau 
sangat kurang. Selain hal tersebut, kondisi daerah yang berawa-rawa memang sangat 
memungkinkan pemanfaatan transportasi air. Transportasi air di sekitar danau jauh 
lebih berperan dalam mendukung kelancaran hubungan sosial ekonomi daerah 
dibanding transportasi darat. 

Di sekitar danau Jempang terdapat 10 lokasi pemukiman yang memanfaatkan  dan 
mengandalkan prasarana transportasi air sebagai satu-satunya alat untuk saling 
berhubungan menjalin kegiatan ekonomi (bisnis), kekeluargaan atau yang lain. Pada 
musim penghujan air di danau mencukupi untuk dilakukan pelayaran, maka kegiatan 
antar pemukiman dapat berjalan dengan lancar. Namun sebaliknya, apabila musim 
penduduk maupun dengan orang luar menjadi terganggu. 
Biasanya kapal yang dapat menyeberangi danau Semayang adalah kapal yang 
melayani proyek angkutan ke desa Semayang dan desa Melintang. Kapal-kapal 
tersebut mengangkut hasil perikanan dari kedua desa tersebut untuk dibawa ke 
Samarinda. Pada saat kembali kapal mengangkut kebutuhan bahan-bahan pokok 
sehari-hari dan bahan bakar minyak. Frekuensi kapal yang lewat secara rutin berkisar 
antara 2 – 3 kali pulang dalam satu minggu. Alur yang ada di danau Semayang dan 
Melintang adalah sebagai berikut, alur pertama menghubungkan desa Pela dengan 
desa Melintang, alur kedua merupakan cabang dari alur pertama yaitu simpangan alur 
ditengah-tengah alur pertama menuju desa Semayang. Sedangkan kapal yang 
menyeberangi danau Jempang adalah kapal yang melayani route Jantur, Tanjung Jone 
dan Tanjung Isuy, kepentingan pelayaran sama dengan di danau Semayang yaitu hasil 
pendapatan ikan, bahan pokok kebutuhan sehari-hari dan bahan bakar. Frekuensi rutin 
kapal ada 3 trip pulang dan sesekali terjadi 4 trip dalam satu minggu. Di danau 
Jempang terdapat 2 (dua) alur utama dan 6 (enam) alur kecil. 

 

B. KARAKTERISTIK DANAU  

1. Keanekaragaman Hayati Danau  

Kawasan DAS Mahakam khususnya pada kawasan 
danau Semayang, Melintang dan Jempang selain dikenal 
sebagai habitat Pesut Mahakam, pada kawasan tersebut 
juga berfungsi sebagai habitat baik flora dan fauna 
lainnya. 
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Jenis ikan yang ada hanya ikan asli perairan 
setempat baik ikan sungai maupun ikan rawa yang 
tahan terhadap kualitas air yang ada. Secara 
keseluruhan ada sekitar 40 jenis ikan termasuk 
Udang Galah dan 3 jenis hewan air melata seperti 
Besisi, Ular, dan Biawak. Sedang ikan yang 
dominan yang terdapat di danau Semayang dan 
Melintang dapat dilihat pada Tabel berikut : 

 

No. 
Nama 

Indonesia 
Nama Latin No. 

Nama 
Indonesia 

Nama Latin 

1. Pepuyu Anabas tertudeneus 15. Lampa Arius thalassinus 

2. Tempe Pristolepsis fasciatus 16. Bentilap Crytopterus  apagon 

3. Biawan Helastoma femmincki 17. Berokong Barbichtya laevis 

4. Sepat Siam Trichaqaster pectoralis 18 Curing Osteochilus hasselti  

5. Sepat Jawa T.Trichopterus 19. Tengkarak Leiocassis stenosus 

6. Kesong Ophiocephalus lucius 20. Repang Osteochilus repang 

7. Gabus O.striatus 21. Lalang Chela axygastroiaes 

8. Gaok Arius maculatus 22. Lancang Pangasius micronema 

9. Baung Macrones nemurus 23. Jelawat Labeobarbus soro 

10. Patin Pangasius nasutus 24. Kalaberi Arius caelatus 

11. Penang C.Leiacanthus 25. Lampok Pterosis russelli 

12. Betutu Macroqnathusa culaetus 26. Lais Lasi sp. 

13. Seluang Puntius sp. 27. Kalabu Osteochilus kalabu 

14. Kendia Thynnichtus vaillanti    

    
 
 

Danau bukan hanya sebagai tempat kehidupan 
binatang aquatik saja akan tetapi satwa liar seperti 
hewan dan tumbuhan juga hidup disekitar danau. 
Danau-danau yang ada di DPS Mahakam terdapat 
kurang lebih 300 jenis pohon, 12 reptil,4 amphibi, 
125 burung, 86 ikan dan 25 mamalia. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tanggal 
27 Januari 1999 tentang pengawetan jenis 
tumbuhan dan satwa, ada beberapa satwa yang 
hidup disekitar danau yang harus di lindungi. 

Berdasarkan data survey dari Yayasan Konservasi RASI (Budiono dkk, 2005-2007) 
Terdapat empat jenis burung endemik Kalimantan seperti Bondol Kalimantan (Lonchura 
fuscans), Sikatan Kalimantan (Cyornis superbus), Tiong-batu Kalimantan (Pityriasis 
gymnocephala) dan Kancilan Kalimantan (Pachycephala hyphoxantha). Jenis burung 
perairan adalah keutamaan Daerah Mahakam Tengah (DMT) sebagai tempat berbiak 
dan migrasi untuk 90 jenis burung air, termasuk populasi yang berbiak dari berbagai 
jenis burung Bangau-bangauan termasuk Bangau Tong-tong (Leptotilus javanicus). 
Populasi yang berbiak juga terjadi pada Dara laut Kecil (Sterna albifrons) dan Gagang-
Bayam Belang (Himantopus leucocephalus), dimana mereka tercatat sebagai jenis 
burung yang berbiak pertama untuk Borneo (Gönner, 2000, Gönner 2005). 

Jenis-jenis paling banyak ditemui terdapat di tiga danau besar, yakni Danau Jempang 
(47 jenis), Melintang (34 jenis), Semayang (22 jenis). Jenis-jenis burung yang sering 
diamati di sekitar danau adalah Walet Raksasa, Cangak Merah, Kuntul Perak, Kuntul 
Kerbau, Kuntul Besar, Kuntul Kecil, Blekok Sawah, Trinil Pantai, Bangau Tongtong dan 
Pecuk Ular Asia. Ditinjau dari jumlah populasi, jenis dengan populasi paling besar 
ditemui di kawasan danau adalah Blekok Sawah, Belibis Kembang, Trinil Pantai, Kuntul 
Besar, Kuntul Kerbau, Kuntul Perak, Cangak Merah, Dara Laut Kumis, Dara Laut 
Tengkuk Hitam dan Elang Bondol. Pada Tingkat Air Tinggi (TAT) populasi lebih rendah 
untuk jenis Kuntul, Trinil dan Blekok Sawah. 

 

Sumber : Lokakarya  Pengelolaan Danau Terpadu, 2001 
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Beberapa jenis mamalia yang ditemui, diantaranya Lutung Kelabu, Bekantan Kahau, 
Kera Ekor Panjang, Pesut, Berang-berang dan Tupai. Sedangkan jenis reptil yang 
ditemui adalah Biawak Kalimantan, Buaya Sapit, Kura-kura, dan Ular.  

Moluska ialah sebuah grup binatang bertubuh lunak, tanpa tulang belakang 
(avertebrata) yang secara khas mempunyai kepala anterior, kaki ventral dan massa 
visera dorsal. Massa visera diselubungi oleh sebuah mantel yang sering mengeluarkan 
sekresi cangkang berkapur. Moluska sangat beragam dalam bentuk, berkisar antara 
yang berbentuk cacing, aplacophra sampai pada yang berbentuk cumi-cumi, gurita 
(cephalopoda) dan tentang jumlah jenisnya tercatat paling sedikit 60.000 jenis dari 
seluruh dunia. Mereka menempati habitat yang berbeda, terbentang dari laut, melalui 
sungai dan danau ke darat. Moluska hidup yang terdapat di danau yaitu : 

 Gastropoda (keong, lintah bulan, dll): binantang secara khas mempunyai 
cangkang tunggal terpilin, kepala menonol yang dilengkap dengan mata dan 
sungut. Lintah bulan kehilangan cangkang nya pada waktu metamorfosa. Kira-kira 
40.000 jenis yang telah diketahui dari laut, air tawar dan darat dari seluruh dunia.  

 Bivalvia (kijing, tiram dan kepah): binatang mempunyai dua katup cangkang, 
satu pada tiap sisi tubuhnya. Grup kedua terbesar dari moluska, kira-kira 10.000 
jenis terdapat di laut dan air tawar didunia.  

Vegetasi aquatik perairan Danau Semayang dan Danau Melintang tersusun dari 
berbagai jenis tumbuhan, baik yang hidupnya terapung antara lain, Kumpai minyak 
(Panicium stagnium), Kumpai biasa (Panicium colorrum), Kayu Duri (Acaciatomentosa), 
Enceng gondok (Eichornia crassippes), Babatungan (Polygonum barbatum), Wlingi 
(Cyperus elatus), Kimbang (Salvina natans), Bunga telepok (Nymphides indica) dan 
beberapa jenis tumbuhan yang hidupnya tenggelam antara lain Hydrilla verticillata, 
Ceratophyllum sp. Nelumbo sp. Jenis terakhir ini hidup pada perairan bebas terutama 
pada area yang tidak ditumbuhi oleh Echhornia crassipes. 

Pada perairan danau Melintang, Eichornia adalah makrofita yang distribusinya paling 
luas dan pertumbuhannya paling subur.Hampir seluruh permukaan alur perairan yang 
menuju desa Melintang dan Periaran desa Semayang tertutup oleh Enceng Gondok. 
Pada bagian tepi banyak ditumbuhi oleh Penicium repens, Leersea dan Cyperas. 
Secara keseluruhan jenis makrofita yang tumbuh diperairan Danau Semayang dan 
Melintang ada 12 jenis, yakni Hydrilla verticillata, Cerotophyllum sp, Algae, Eichornia 
crassippes, Salvinia molesta, Pistia sp, Azollapinaata, Cyperus rotondus, Leersia sp, 
Panicum repens, Nymphea sp dan Iromaea aquatica. 

 

2. Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Keberhasilan suatu pembangunan atau program pengembangan tak lepas dari peranan 
penduduk dan sosial ekonomi. Di satu sisi, aktivitas penduduk di sekitar danau 
mempunyai posisi sebagai salah satu pelaku penyebab terjadinya kerusakan suatu 
danau, serta pelaku yang diperlukan untuk berperan serta dalam pengelolaan dan disisi 
lain penduduk sebagai pengguna atau pemanfaat danau serta sebagai penerima akibat 
kerusakan danau. 

Laju pertumbuhan penduduk berakibat pada peningkatan intensitas dan aktivitas 
pemanfaatan di danau itu sendiri sehingga memungkinkan kerusakan perairan danau. 
DPS danau Semayang dan Melintang sebagian besar berada dalam wilayah 
kecamatan Kota bangun, jumlah penduduk Kota Bangun adalah 24.293 jiwa. Sebagian 
besar dari penduduk di sekitar danau bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 
6.169 jiwa dan nelayan sebanyak 1.197 jiwa. Suku bangsa yang ada di sekitar danau 
sangat beragam suku Jawa, Banjar, Dayak, Kutai, Sunda, Toraja dan Bugis. Sebagian 
besar penduduk bersuku bangsa Kutai dengan jumlah 14.380 jiwa. 

Sedangkan penduduk di sekitar Danau Jempang sangat berpengaruh terhadap 
kehidupan disekitarnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung penduduk 
setempat memanfaatkan danau bagi kehidupan sehari-hari. Jumlah penduduk di DPS 
danau Jempang berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 sebanyak 9.384 jiwa. Mata 
pencaharian penduduk sebagai petani sebanyak 1.130 jiwa dan sebagai nelayan 
sebanyak 1.482 jiwa.  Suku bangsa yang ada di DPS danau Jempang sangat beragam 
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suku Jawa, Banjar, Dayak, Kutai, Sunda, Toraja dan Bugis. Sebagian besar penduduk 
yang dominan bersuku bangsa Dayak Benuaq.   
Keberadaan danau sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat seperti dalam 
membangun rumah maka penduduk akan menyesuaikan dengan kondisi pasang surut 
danau, biasanya dibangun rumah panggung. Dari segi ekonomi, masyarakat sekitar 
danau akan memanfaatkan potensi yang ada seperti lahan basah dipinggir danau 
sebagai lahan pertanian maupun daerah genangan danau sebagai lahan budidaya 
perikanan. 
 

C. PERMASALAHAN EKOSISTEM DANAU  

1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA) 

 kegiatan pembalakan hutan (logging) dan perladangan yang tidak terkendali pada 

daerah tangkapan air (catchment area). 

 musim kemarau panjang yang menimbulkan bencana kebakaran hutan dan lahan 

dalam skala besar seperti yang pernah terjadi pada tahun 1982/1983 dan 1997/1998 

2. Kerusakan Sempadan 

 Okupasi lahan 

3. Pencemaran Perairan 

 Pendangkalan (sedimentasi) danau yang serius. 

 Menurunnya populasi keanekaragaman jenis dan biota perairan lainnya (Anonymous, 

1995). 

 Meningkatnya pertumbuhan gulma air seperti Enceng Gondok (Eichornia crassipes) 

menutupi lebih dari 70 % permukaan danau. 

 Terancamnya habitat mamalia endemik Kalimantan Timur, yaitu Pesut Mahakam 

(Orcaella brevirostris) dan Merosotnya produksi ikan, 

 Terancamnya habitat mamalia endemik Kalimantan Timur, yaitu Pesut Mahakam 

(Orcaella brevirostris) 

 

D. RENCANA AKSI TINDAK 

Dalam rangka penyelesaian masalah ketiga danau tersebut, telah direncanakan  berbagai 
kegiatan antara lain: 

 Kegiatan perlindungan dan pengamanan jalur migrasi Pesut Mahakam, reservat ikan 
(spawning and nursery ground), pendangkalan danau, gulma air, dan perlindungan 
Pesut Mahakam secara in-situ dan ex-situ; 

 Penataan kawasan danau beserta daerah tangkapan airnya dengan memperhatikan 
rencana tata ruang wilayah dan mengupayakan optimalisasi peruntukan kawasan yang 
berbasis ekosistem dan kepentingan berbagai pihak; 

 Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air danau; 
 Penghijauan kawasan tepi danau; 
 Pengendalian gulma air; 
 Pengembangan kawasan danau menjadi obyek wisata alam (ecotourism); 
 Pengembangan kelembagaan danau (Badan Pengelola Danau); 
 Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan danau. 
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PETA LAHAN KRITIS 

 
             Sumber : BPDAS, 2010 

 
PETA TUTUPAN LAHAN 

 
                Sumber : BPDAS, 2010 
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11. DANAU SENTARUM 

A. INFORMASI UMUM  

1. Letak Geografis dan Luas Danau  

Taman Nasional Danau Sentarum berada di wilayah 
Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. 
Letaknya ± 700 km dari Pontianak. Secara 
administrasi kawasan ini meliputi 7 (tujuh) 
Kecamatan yaitu Kecamatan Batang Lupar, Badau, 
Embau, Bunut Hilir, Suhaid, Selimbau dan Semitau. 
Secara Geografis kawasan TNDS terletak di antara 
00º45´ - 01º02´ LU dan 111º55´ - 112º26´ BT . 
Topografi Danau Sentarum umumnya berbentuk 
cekungan datar / lebak lebung yang merupakan 
daerah hamparan banjir yang dikelilingi oleh jajaran 
pegunungan, yaitu Pegunungan Lanjak di sebelah 

Utara, Pegunungan Muller di Timur, Dataran Tinggi Madi di Selatan dan Pegunungan 
Kelingkang di sebelah Barat Tingginya curah 
hujan sangat mempengaruhi kondisi kawasan TN. 
Danau Sentarum. Letaknya yang berada di 
tengah-tengah jajaran pegunungan menjadikan 
kawasan ini sebagai daerah tangkapan air. Pada 
musim penghujan danau-danau di kawasan 
Danau Sentarum ini akan tergenang, akibat aliran 
air yang berasal dari bukit-bukit di sekitarnya dan 
dari luapan Sungai Kapuas yang masuk ke 
kawasan. Sekitar 9 -10 bulan dalam setahun 
kondisi kawasan yang sebagian besar merupakan 
dataran rendah berupa cekungan akan terendam 
dengan kedalaman antara 6 – 14 m. Sedangkan pada musim kemarau panjang 
sebagian besar danau kering, berupa alur sungai dan hanya danau permanen yang 
masih terisi air. 
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a. Hutan Rawa Kerdil (tinggi pohon 5-8 m, tiap tahunnya tergenang air selama 8-
11 bulan) 

b. Hutan Rawa Terhalang (tinggi pohon 10-15 m, setiap tahun selama 4-7 bulan 
tergenang setinggi 3-4 m sehingga hanya terlihat tajuknya). 

c. Hutan Rawa Tergenang (tinggi pohon 5-8 m, didominasi pohon perdu dan 
pohon kerdil, tergenang air selama 4-10 bulan setinggi ± 5,5 m). 

d. Hutan Tepian (didominasi pohon rengas, hutan ini tergenang selama 6 bulan 
dalam setahun). 

e. Hutan Rawa Kawi (hutan terbuka, tinggi pohon 6-25 m). 
f. Hutan Rawa Gambut (tinggi rata-rata pohonya sekitar 23 m, dengan pohon 

tertinggi bisa mencapai 50 m). 
g. Hutan Dataran Rendah Perbukitan (berada di Bt. Semujan dan Bt. Menyukung, 

didominasi jenis-jenis family Dipterocarpaceae perbukitan rendah). 
h. Hutan Kerangas (kerangas dalam bahasa iban berarti ‘‖lahan yang tidak dapat 

ditumbuhi padi‖, tumbuhannya biasanya agak kerdil dengan tinggi 20-26 m 
dengan diameter batang kecil menyerupai pohon pada tingkat tiang. Tipe hutan 
ini ditemui di Bt. Semujan dan Empaik. 

 

2. Iklim 

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson SM Danau Sentarum termasuk ke dalam 
klasifikasi type A dengan curah hujan berkisar antara 4.000 mm sampai 4.727 mm/tahun. 
Kondisi suhu berkisar antara 22,90-31,05 C. 

 

3. Hidrologi 

Kawasan TNDS memiliki fungsi hidrologi yang sangat penting dan unik, yaitu menjadi 
kantung air yang menyerap 25% air Kapuas di saat musim hujan. Di musim kemarau, 50% 
air Kapuas berasal dari TNDS.15 Jika dibendung, fungsi hidrologi otomatis berubah. Peran 
TNDS sebagai ‘penyerap‘ air dari Kapuas selama musim hujan dan sebagai suplier air ke 
Kapuas selama kemarau akan jauh berkurang, karena terhalang bendungan. Kalau pun 
dibangun pintu air, fungsi hidrologi ini tetap menurun karena pendangkalan akibat 
tingginya sedimentasi. Kedalaman perairan Danau Sentarum rata-rata hanya 6,5 meter, 

sedangkan sedimen yang masuk ke danau dalam musim hujan berkisar antara 80- 160 
mg/L. Maka hanya dalam beberapa tahun akan terjadi pendangkalan. Bagian yang paling 
dangkal bahkan akan menjadi daratan. 
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4. Topografi dan Tata Guna Lahan 

Topografi Danau Sentarum umumnya berbentuk cekungan datar atau lebak lebung yang 
merupakan daerah hamparan banjir yang dikelilingi oleh jajaran pegunungan, yaitu 
Pegunungan Lanjak di sebelah Utara, Pegunungan Muller di Timur, Dataran Tinggi Madi di 
Selatan dan Pegunungan Kelingkang di sebelah Barat. 

Pada daerah cekungan datar umumnya jenis tanah Alluvial yang banyak ditemui di 
sepanjang tepi sungai Tawang hingga ke daerah Lanjak dan Leboyan. Pada daerah 
perbukitan seperti Bukit Semujan dan Tekenang dan bukit yang mengelilingi batas Taman 
Nasional, jenis tanahnya Podsolik Merah Kuning Rawa-rawa gambut dalam umumnya 
dijumpai di bagian tengah antara komplek Danau Sentarum dengan Sungai Kapuas 
(dibagian sebelah Selatan Kawasan). Jenis gambut Ombrogen merupakan jenis rawa 
gambut sejati. 
 

5. Fungsi dan Manfaat Danau  

Transportasi 

Mobilitas masyarakat di sekitar danau cukup tinggi. Kawasan Danau Sentarum adalah 
jalur pintas antara Semitau/ Selimbau/Suhaid dengan daerah utara misalnya Lanjak/ 
Guntul/Kapar dan Empaik menuju Badau atau sebaliknya. Mendekati Hari Raya Idul Fitri 
dan Natal, jalur ini ramai dilalui oleh speedboat dan motor bandung yang membawa 
masyarakat yang pulang kampung baik dari luar ke Kapuas Hulu maupun sebaliknya. 
Termasuk para TKI yang pulang kampung dari Malaysia melalui Badau atau Lanjak, 
kemudian menggunakan transportasi air hingga Sintang, dalam sehari bisa mencapai 
sekitar 200 orang. Jika dibendung, jalur pintas ini akan tertutup dan masyarakat mesti 
memutar melalui jalan darat. Artinya, ada kerugian dari segi waktu tempuh dan biaya, 
termasuk menginap di perjalanan karena waktu tempuh yang lama dan melelahkan karena 
kondisi jalan yang rusak parah. Bendungan juga akan menyebabkan pertumbuhan gulma 
misalnya enceng gondok dengan kecepatan yang luar biasa. Pertumbuhan gulma akan 
menyulitkan dan membahayakan transportasi karena sering menyangkut di baling-baling 
speedboat dan motor tempel. 
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B. KARAKTERISTIK DANAU  

1. Keanekaragaman Hayati Danau  

F L O R A 
Kawasan Danau Sentarum cukup kaya akan jenis 
tetumbuhan. Dari hasil pendataan diketahui bahwa jenis 
tumbuhan yang ada di kawasan TNDS ini berjumlah 675 
jenis (species) yang tergolong dalam 97 suku (familia), Dari 
jumlah tersebut 33 jenis merupakan jenis endemik dan 10 
jenis merupakan jenis baru. Sedangkan tanaman anggrek 
sampai saat ini yang berhasil didata sebanyak 135 Jenis. 
Jenis tumbuhan yang terdapat di Danau Sentarum ini 
sangat spesifik dimana hampir sebagian besar jenis 

tumbuhannya 
mempunyai 

penampakan yang 
berbeda dengan 
tumbuhan yang berada di luar Danau Sentarum. 
Jenis tumbuhan yang ada antara lain: 
Dichilanthe borneensis, Menungau (Vatica 
menungau), Putat (Baringtonia acutangula), 
Kayu Tahun (Carallia bracteata), Rengas (Gluta 
rengas), Kawi (Shorea balangeran), Ramin 

(Gonystylus bancanus), Ransa (Eugeissona ambigua) dan sebagainya. Dan yang 
paling mengagumkan di kawasan Danau Sentarum terdapat jenis tumbuhan yang sama 
dengan tumbuhan endemik yang ada di Amazon. Oleh masyarakat Danau tumbuhan 
tersebut dikenal dengan sebutan pohon Pungguk (Crateva religiosa). Yang paling 
mengagumkan pada jenis tumbuhan di kawasan TNDS yaitu terdapatnya jenis 
tumbuhan yang sama dengan tumbuhan endemik yang ada di Amazon, oleh 
masyarakat di sekitar Danau Sentarum tumbuhan tersebut dikenal dengan sebutan 
pohon Pungguk (Crateva relegiosa).  
Jenis tumbuhan yang ada antara lain: Dichilanthe borneensis, Menungau (Vatica 
menungau), Putat (Baringtonia acutangula), Kayu Tahun (Carallia bracteata), Rengas 
(Gluta rengas), Kawi (Shorea balangeran), Ramin (Gonystylus bancanus), Ransa 
(Eugeissona ambigua) dan sebagainya. Dan yang paling mengagumkan di kawasan 
Danau Sentarum terdapat jenis tumbuhan yang sama dengan tumbuhan endemik yang 
ada di Amazon. Oleh masyarakat Danau tumbuhan tersebut dikenal dengan sebutan 
pohon Pungguk (Crateva religiosa). Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh 
masyarakat setempat tipe-tipe habitat yang terdapat 
dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum 
adalah sebagai berikut: 
1. Hutan rapak gelgah (hutan rawa kerdil) pohon 

setinggi 5-8 m dan tergenang sampai 8-11 bulan 
dalam setahun.Hutan ini ditandai dengan banyaknya 
Putat (Baringtonia acutangula) dan Mentagis (Ixora 
mentangis), Kayu Tahun (Carallia bracteata), Kebesi 
(Memecylon edule).   

2. Hutan Gelagah Hutan RawaTerhalang) 
tumbuhannya kerdil setinggi 10 – 15 m. Setiap tahun 
terendam setinggi 3 – 4 meter selama 4 – 7 bulan, 
sehingga hanya terlihat tajuknya saja. Pohon yang 
dominan adalah Kamsia yang banyak ditumbuhi 
epiphyt, Menungau (Vatica menungau), Kenarin 
(Diospyros coriacea). 

3. Hutan Pepah (Hutan Rawa Tegakan) tumbuhannya 
agak tinggi, yaitu dapat mencapai 25 – 35 m. Pada 
saat banjir paling tinggi hutan ini tergenang antara 1 
– 3 m selama 2 – 4 bulan. Ditumbuhi oleh pohon Kelansau, Emang dan Melaban. 
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4. Hutan Tepian (Hutan Riparian ) adalah hutan ditepian sungai besar. Hutan ini 
terkadang tergenang selama enam bulan dalam setahunnya. Jenis yang tumbuh 
seperti Rengas merah (Glutarenghas) dan Tembesu (Fagrareafagrans). 

5. Hutan Rawa Gambut terdapat pada daerah yang agak tinggi. Hutan ini tergenang 
selama 1 – 4 bulan setahun dengan tinggi genangan kurang dari 1,5 m. Jenis 
tumbuhan yang ada seperti Bintangur (Callophylum spp), Kapur (Dryobalanops 
abnormis), Terindak (Shorea seminis). 

6. Hutan Dataran Rendah Perbukitan, tipe hutan ini didominasi oleh jenis-jenis dari 
family Dipterocarpaceae perbukitan rendah seperti Tengkawang Rambai (Shorea 
smithiana), Resak (Vatica micrantha), Keruing dan Tempurau (Dipterocarpus spp). 

7. Hutan Kerangas, tumbuhannya agak kerdil dengan tinggi sekitar 20 – 26 m, 
diameter batang kecil (kurus) menyerupai pohon pada tingkat tiang, tanah berpasir 
dan miskin unsur hara. 

 
 

F A U N A 
 Indonesia merupakan negara yang 
mempunyai tingkat kekayaan jenis 
mamalia tertinggi dibanding negara 
manapun di dunia, yaitu memiliki 515 
jenis mamalia. Diantara jenis tersebut 
sekitar 29 % atau 147 jenis dapat 
ditemukan di Taman Nasional Danau 
Sentarum. Selain kaya akan jenis, 
sebagian besar jenis mamalia yang ada 
disini juga merupakan jenis endemik, 
langka atau menjelang kepunahan. 
Seperti misalnya Bekantan (Nasalis larvatus), Kepuh (Presbytis melalophos cruniger), 
Orang utan (Pongo pygmaeus), Ungko Tangan Hitam (Hylobates agilis), Kelempiau 
Kalimantan (Hylobates muelleri), Macan Dahan (Neofelis nebulosa) dan sebagainya 
(sekitar 23 jenis lainnya). Di kawasan ini juga terdapat 310 jenis burung dan termasuk 
jenis burung bangau hutan rawa (Ciconia stormi) yang tergolong langka dan beluk 
ketupa (Ketupa ketupu), Bangau Tuntong (Leptoptilus javanicus) dan 8 jenis Rangkong 
(Bucerotidae) yang dilindungi secara Internasional.  
Jumlah jenis burung yang terdapat di kawasan ini juga diategorikan kaya karena dari 
1.519 jenis burung yang ada di Indonesia 20% diantaranya dapat ditemukan disini. 
Perbedaan yang kontras pada musim yang berbeda (pasang dan kering) adalah 
merupakan kondisi yang turut mempengaruhi keragaman jenis ikan air tawar yang 
tinggal, berkembang biak dan mencari makan di kawasan ini, mulai dari ukuran yang 
paling kecil sekitar 1 cm yaitu ikan Linut (Sundasalax cf. Microps) sampai yang paling 
besar seperti ikan Tapah (Wallago leeri) dapat mencapai ukuran lebih dari 200 cm; dari 
yang tidak bernilai ekonomis sampai pada ikan hias yang mempunyai nilai hingga 
puluhan jutaan rupiah seperti ikan Arwana Merah (Scleropages legendrei). Hingga saat 
ini jumlah jenis ikan yang berhasil didata yaitu sebanyak 266 jenis. Ular dan reptil lain, 
kura-kura maupun labi labi jumlah jenisnya belum banyak terdata, sampai saat ini 
jumlah jenis yang ditemukan baru mencapai 31 jenis. Kawasan Danau Sentarum juga 
dikenal sebagai penghasil madu alam dari jenis lebah Apis dorsata dengan hasil madu 
alamnya pertahunnya mencapai 20-25 Ton per tahun dan telah mendapat sertifikat 
madu organik dari BIOCert. 
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2. Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Di dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum terdapat lebih dari 45 dusun 
permanen dan 10 dusun musiman yang letaknya tersebar di dalam kawasan. Dari 
penggalian sejarah, dusun-dusun yang berada dalam kawasan ada sejak sebelum abad 18 
atau sekitar lebih dari dua abad yang lalu. Yang berarti sangat jauh jarak waktunya dengan 
penetapan kawasan ini sebagai kawasan konservasi. Menurut batas-batas kawasan yang 
ada saat ini mencakup bagian tidak kurang dari 5 kerajaan yang terbentuk saat ini, yaitu 
Kerajaan Selimbau, Suhaid, Jongkong, Bunut dan Piasa dengan adat-istiadat yang 
berbeda-beda. Saat ini batas-batas tersebut telah menjadi kecamatan sehingga batas asli 
kerajaan sudah tidak jelas lagi, yang ada saat ini adalah batas-batas wilayah kerja 
nelayan. 

Masyarakat Melayu tinggal di rumah lanting (rumah terapung), rumah jangkung (tiang 
tongkat rumah tinggi), dan rumah perahu (motor bandung/kelotok). Mata pencaharian 
mayoritas masyarakat melayu adalah nelayan dengan berbagai kegiatan antara lain 
menjala, memukat, memasang sentaban (jebakan ikan), memelihara ikan dalam karamba 
serta mengumpulkan ikan-ikan hias. Ikan yang dihasilkan berupa ikan segar, ikan 
salai/asap, ikan asin dan ikan hias. Jenis ikan untuk konsumsi seperti Toman, Jelawat, 
Patin, Lais dan Belida, sedangkan ikan hias misalnya Ulanguli dan Siluk Merah Super. 
Hasil panen ikan dari kawasan Danau Sentarum diperkirakan antara 5 – 6 milyar per 
tahun. 
Selain itu sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai peternak lebah madu liar 
(Apis dorsata). Madu yang dihasilkan telah menjadi sumber pendapatan masyarakat sejak 
ratusan tahun yang lalu. Keaslian madu Danau Sentarum telah diakui secara Internasional 
terbukti dengan didapatkannya sertifikat dari BIOCERT. 

 
Hasil madu yang dipanen setiap tahunnya berkisar antara 10 – 20 ton, atau senilai dengan 
uang 250 – 500 juta rupiah. Pengambilan madu dilakukan secara tradisional melalui 3 cara 
yaitu: Tikung (Sarang buatan), Lalau (Lebah bersarang di kayu besar), dan Rapak (Lebah 
yang bersarang di sembarang tempat). 
 
Masyarakat Dayak umumnya tinggal di sekitar batas kawasan dan pada dataran 

perbukitan yang mengelilingi kawasan Taman Nasional. Masyarakat Dayak yang ada 

mayoritas dari suku Iban dan sebagian dari suku Kantuk dan Embaloh. Umumnya mereka 

sebagai petani ladang dan pemburu yang tangguh. Disamping itu mereka juga berkebun 

karet dan menanam buah-buahan. Masyarakat Dayak di hulu-hulu sungai atau tinggal 

dekat kawasan Danau Sentarum selain sebagai petani ladang, pada saat tertentu mereka 

menangkap ikan dan labi-labi. Masyarakat Dayak umumnya tinggal di rumah-rumah 

Betang (rumah panjang) dan sebagian kecil membangun rumah secara terpisah. 
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C. PERMASALAHAN EKOSISTEM DANAU  

1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA) 

 Perubahan fungsi lahan. 

 Illegal Loging, 

 Pencemaran air dari kegiatan domestik, industri dan pertanian. 

2. Kerusakan Sempadan 

 Pencemaran Air dari kegiatan pertanaian. 

3. Pencemaran Perairan 

 Belum optimalnya pengembangan pariwisata. 

 Menurunnya populasi endemik. 

 

D. RENCANA AKSI TINDAK 

Dalam rangka pengelolaan kawasan TNDS pemerintah daerah merencanakan program 

sebagai berikut: 

 Pengembangan kegiatan sektor perikanan yang berorientasi ekspor. 
 Pengembangan sentra-sentra produksi yang erat kaitannya dengan pusat-pusat 

permukiman yang sekaligus menjadi pusat-pusat pertumbuhan wilayah. 
 Melakukan sosialisasi untuk mengubah kebiasaan penduduk sekitar kawasan  

penyangga TNDS dari memelihara ikan toman (jenis karnivora) di  konversikan pada 
jenis ikan patin. 

 Melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati oleh masyarakat di 
sekitar kawasan secara konsekuen dan konsisten, terutama mengenai alat penangkap 
ikan yang dapat mengakibatkan punahnya ikan dalam jumlah besar. 

 Dalam rangka memberi  kesempatan ikan untuk berkembang biak, membuat larangan 
penangkapan ikan pada musim ikan bertelur (saat pemijahan telur). 

 Melakukan restocking (pelepasan ikan jenis tertentu ke habit asalnya). 
 Menetapkan zonasi penggunaan kawasan TNDS. 
 Mengupayakan untuk membangun industri pengolahan hasil perikanan air tawar. 
 Melakukan budidaya ikan hias (Arwana dan Ulang-uli). 
 Pengelolaan TNDS untuk kawasan wisata air. 
 Mengatasi pendangkalan yang terus terjadi, akan dilakukan pengerukan dasar danau. 
 Melakukan budidaya rotan di kawasan pesisir danau. 
 Melakukan koordinasi yang efektif antara pemerintah Kabupaten Kapuas dengan 

Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). 
 Mengupayakan adanya kompensasi atau bantuan (dana kompensasi) baik dari 

pemerintah pusat maupun badan-badan internasional yang bergerak pada bidang 
pelestarian alam. 

 Melakukan penelitian dalam rangka pelestarian spesies-spesies yang langka dan 
terancam punah. 
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    Sumber : BPDAS, 2010 
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12. DANAU SENTANI 

A. INFORMASI UMUM  

1. Letak Geografis dan Luas Danau  

Secara Astronomis, Danau Sentani 

terletak di Kabupaten Jayapura 

pada koordinat 140
o
23‘ – 140

o
50‘ 

LS dan 2
o
31‘ – 2

o
41‘ BT. Danau 

Sentani terletak di sebelah Selatan 

Kota Sentani yang merupakan 

ibukota Kabupaten Jayapura. 

Danau Sentani terdapat di Kota 

Sentani yang meliputi Distrik 

Sentani, Ebungfau, Waibu, dan 

Sentani Timur. Danau Sentani 

dikelilingi oleh perkampungan 

dimana sebagian besar mata 

pencaharian masyarakatnya dari 

budidaya perikanan dan pertanian. 

Danau Sentani yang memiliki luas 9.630 hektar (ha) dan kedalaman 70 m dpl merupakan 
satu kesatuan dengan Cagar Alam Pegunungan Cycloops (Jayapura) yang berareal 
245.000 ha. Pegunungan Cycloops yang berbatasan dengan Kota Jayapura ditetapkan 
menjadi cagar alam (tahun 1995), sebagai pusat penelitian, dan pengembangan ilmu 
pengetahuan. 

 

2. Iklim 

Kabupaten Jayapura beriklim tropis dengan keadaan suhu maksimum pada siang hari 
32,2

0
C dan keadaan suhu minimum pada malam hari 23,6

0
C sehingga temperatur rata-

rata untuk Kabupaten Jayapura dan sekitarnya 27,6
0
C. Musim hujan di Kabupaten 

Jayapura memiliki keteraturan yang tidak tetap dengan kecendrungan pada bulan 
Desember sampai April angin sering bertiup kearah barat, sedangkan pada bulan Mei 
sampai November angin bertiup kearah tenggara.  

 

3. Curah Hujan 

Musim di daerah Kabupaten Jayapura dan sekitarnya beriklim tropis basah yang rata-rata 
curah hujan setiap bulan lebih dari 200 mm. Sedangkan keadaan curah hujan di bagian 
timur Kabupaten Jayapura terdapat Pegunungan Cycloop yang merupakan sumber 
penyebab curah hujan di daerah ini sebab pada musim angin bertiup dari arah barat laut 
yang terjadi antara bulan Desember sampai bulan April uap air dibawah dari Samudera 
Pasifik di daerah pegunungan berubah menjadi hujan, curah hujan rata-rata pertahun 
adalah 3.276 mm. 
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4. Hidrologi 

Danau Sentani mendapatkan suplai dari sekitar ±34 sumber mata air dari pegunungan 
Cycloop. Sumber air danau ini berasal dari 14 sungai besar dan kecil. Luas daerah 
tangkapan air danau sekitar 600 km

2
. Ada satu muara yaitu Sungai Djaifuri yang terletak di 

sebelah Timur (daerah Puay). Beberapa inlet Danau Sentani yaitu Sungai Belo, Sungai 
Flafouw, dan Sungai Harapan.  

 

 

5. Topografi dan Tata Guna Lahan 

Kondisi topografi ekosistem Danau Sentani didominasi oleh pegunungan dan perbukitan 
yang merupakan bagian dari pegunungan Cycloop dan telah ditetapkan sebagai kawasan 
cagar alam setempat.  

 

6. Fungsi dan Manfaat Danau  

a. Irigasi 

Saat ini Danau Sentani digunakan sebagai 
tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air 
masyarakat, baik domestik, industri maupun irigasi. 
Air yang keluar dari danau mengalir ke Sungai Jaifuri 
yang kemudian masuk ke Sungai Tami. Air Sungai 
Tami ini melalui Bendung Tami dimanfaatkan 
sebagai air irigasi untuk lahan pertanian kawasan 
transmigrasi Arso. Pemanfaatan danau untuk irigasi 
dan pasokan air untuk domestik dan industri. 
 
 

b. Pariwisata 

Danau Sentani juga dimanfaatkan sebagai salah satu 
sumber mata pencaharian utama masyarakat. Hasil 
ikan dari Danau Sentani dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat yang berprofesi 
sebagai nelayan. Selain itu kawasan danau yang 
digunakan untuk pariwisata mendatangkan 
keuntungan bagi masyarakat yang bergelut dalam 
bidang industri dan perdagangan.  

Peta Kawasan Danau Sentani - Jayapura 
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c. Transportasi 
 
Pemanfaatan lain dari Danau Sentani adalah 
untuk prasarana transportasi bagi masyarakat. 
Danau ini menjadi penghubung wilayah 
kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan 
Kota Jayapura.  
 
 
 
 
 

d. Perikanan 
Selain sebagai prasarana transportasi air, pendayagunaan Danau Sentani pada saat ini 
masih terbatas pada kegiatan budidaya perikanan, yaitu: 
 

 Kegiatan Perikanan Tangkap 
Nelayan yang ada merupakan masyarakat asli Papua dengan alat tangkap yang 
digunakan adalah jaring insang, pancing tombak, sumpit (harpoon), sedangkan 
perahu yang digunakan adalah perahu tanpa sayap (perahu bolotu). Jumlah nelayan 
diperkirakan 892 orang terdistribusi di tiga wilayah dengan besaran 45% diwilayah 
barat, 42% diwilayah tengah dan 13% diwilayah timur Danau Sentani Jenis ikan 
yang tertangkap sebanyak 16 jenis dan 9 jenis ikan yang tertangkap merupakan ikan 
asli (indigenous species). Jenis ikan yang paling banyak temukan (tertangkap) 
adalah jenis ikan rainbow / Hewu (Chilaterina Sentaniencis), gete – gete besar 
(Apogon wichmani), sembilang (Hemipimelodus Venutinus), Gabus Putih (Ophiocira 
aporas) dan gabus hitam(Glossogobius giuris). Jumlah hasil tangkapan pertahun 
diperkirakan sebesar 1.823,52 ton/thn. Hasil tangkapan nelayan 4,2 - 5,6 kg/hari 
atau rata-rata sekitar 4,7 kg/hari dengan potensi produksi sebesar 8.922,8 ton/thn 
sehingga pemanfaatannya baru sebesar 18%. 

 

 Kegiatan perikanan Budidaya 
Jumlah pembudidaya yang ada di Danau 
Sentani sekitar 674 orang dengan skala usaha 
yang kecil, sedangkan Jumlah pembudidaya 
non Papua (pendatang) sebanyak 48 orang 
atau 7% dari jumlah pembudidaya yang ada di 
Danau Sentani. Produksi Hasil Budidaya 
keramba diperkirakan sebesar 90,105 ton/thn, 
atau rata – rata produksi pembudidaya sebesar 
132 kg/org/thn. Luas lahan keramba budidaya 
yang ada sebesar 8,71 Ha atau rata rata 
pembudidaya memiliki lahan budidaya ikan 
sebesar 192 m

2
. Jenis ikan yang dominan di budidayakan adalah jenis ikan 

introduksi seperti Nila (Oreochoromis Niloticus), Mujair (Oreochorimis 
Mossambicus), Mas (Cyprinus carpio), Gurame ( Osphrenemus gouramy). Prospek 
usaha budidaya di Danau Sentani yang boleh diupayakan 149,76 Ha atau 1,6% dari 
luas total danau, sehingga yang telahdiusahakan baru sekitar 6% dari prospek 
usaha budidaya yang ditargetkan sebesar 149,76 ha. Hasil perikanan dari 
Kabupaten Jayapura meningkat pada tahun 2005. Hasil perikanan air tawar 
meningkat sebesar 25 ton atau sekitar 12 % dan perikanan laut meningkat cukup 
pesat sebesar 1.635 ton atau sekitar 200%. Hasil perikanan Kabupaten Jayapura 
dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Hasil Perikanan Kabupaten Jayapura 
 

No. Jenis Perikanan Tahun 2004 Tahun 2005 

1. Perikanan air tawar 208 ton 233 ton 

2. Perikanan laut 817 ton 2452 ton 

                      Sumber: Kabupaten Jayapura dalam angka 
 

 

B. KARAKTERISTIK DANAU  

1. Morfometri dan Barimetri Danau  

 
 

2. Keanekaragaman Hayati Danau  

Ekosistem Danau Sentani merupakan kekayaan alam Papua yang perlu dilestarikan agar 
fungsi ekologisnya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Air Danau Sentani telah 
dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Untuk kesinambungan pemanfaatan air Danau 
Sentani, maka diperlukan pengendalian kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam di 
kawasan Danau Sentani agar tidak terjadi degradasi kualitas lingkungan danau. 
Komponen biologi sekitar Danau Sentani dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu 
komponen biologi terestrial dan komponen biologi akuatik. 

 
Komponen Biologi Terestrial 

 -  Flora Darat 
Flora merupakan organisme autotrop yang mampu memanfaatkan sinar matahari untuk 
kehidupannya secara langsung. Flora mempunyai peranan menjaga kestabilan 
lingkungan dan sebagai sumber energi yang penting bagi organisme hidup disekitarnya 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat yang hidup di darat di sekitar 
Danau Sentani umumnya memanfaatkan lahan dengan bercocok tanam. Tanaman yang 
diusahakan pada lahan ini umumnya jagung (Zea mays), ubi kayu (Manihot utilissima), 
pisang (Musa paradisiaca), talas (Colocassia esculetum), kacang panjang (Vigna 
sinensis), coklat (Theobroma cacao), terong (Solanum melongena), kangkung darat 
(Ipomoea fistulosa), labu siam (Sechium edule), dan lain-lain. Masih banyak jenis flora 
lainnya yang ditemukan, tetapi secara khusus tidak dilakukan identifikasi, mengingat luas 
wilayah Danau Sentasi cukup besar. Umumnya sebagian besar wilayah sekitar Danau 
Sentani merupakan hutan lebat yaitu : hutan tropis basah, hutan sagu dan sedikit rawa-
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rawa. Berbagai jenis tumbuhan seperti Matoa (Pometia spp.), Merbau (Instia spp.), 
Mersawa (Anisoptera spp.), Kenari (Canarium spp.), Nyatoh (Palaquium spp.), Resak 
(Vatica spp.), Pulai (Alstonia spp.), Damar (Agathis spp.), Araucaria (Araucaria spp.), 
Kapur (Dryobalanops spp.), Batu (Shorea spp.), Mangga hutan (Mangifera spp.), Celthis 
(Celthis spp.), dan Kayu Cina (Podocarpus spp.) masih dapat ditemukan di sekitar 
wilayah Danau Sentani. Kelompok Kayu Campuran seperti Ketapang, Binuang, 
Bintangur, Terentang, Bipa, Kayu Bugis, Cempaka, serta Pala hutan. Kelompok Kayu 
Indah seperti Dahu (Dracontomelon spp.), Linggua (Pterocarpus spp.), dan Kuku juga 
masih ada. Puncak Gunung Cyklops yang merupakan daerah perbatasan Danau Sentani 
sebelah selatan ditumbuhi tanaman kerdil yang didominasi oleh Castonopis sp, 
Nothofagus sp dan Dacrydium elatum. Jenis tumbuhan atau pohon yang terdapat di 
Cagar Alam Cyklops antara lain Matoa (Pometia sp), Ketapang (Teminalia catapa), 
Mangga (Mangivera sp), Pisang (Musa Paradisea), Pinang (Pinanga sp), Sirih (Piper sp), 
Bitanggur (Callphyllum inophillum), Kayu Besi (Intsia sp), Sagu (Metroxylon sp), Rotan, 
Palem, dan Anggrek (Dendrobium sp). 

 

Jenis Flora Darat di Sekitar wilayah Danau Sentani 

 

No. Nama Lokal Nama Ilmiah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Matoa 
Kersen 
Kayu Putih 
Jambu Mawar 
Jambu Mete 
Jambu Bol 
Mengkudu 
Mangga 
Akasia 
Waru 
Nangka 
Johar 
Alang-alang 
Rumput teki 
Rumput jarum 
Rumput grinting 
Angsana 
Pinang 
Apokad 

Pometia pinnata 
Muntingia calabura 
Eucalyptus alba reinw 
Euginia jambos L. 
Anacardium ocidentale 
Syzygium malaccense 
Morinda citrifolia 
Mangifera indikata 
Acacia auriculiformis 
Hibiscus tiliaceus 
Artocarpus integra 
Cassia siamea 
Impemerata cylindrical 
Cyperus rotundus 
Andropogon aciculatus 
Cynodon dactylon 
Pterocarpus indicus 
Areca catechu L. 
Persea Gratissima gaertn 

             Sumber: PU 2007 

 

- Fauna darat 

Fauna darat baik hewan budidaya dan fauna liar yang berada di wilayah sekitar Danau 
Sentani masih cukup beragam baik burung, mamalia, amphibi, reptilia, maupun 
avertebrata. Fauna darat yang ada di sekitar wilayah Danau Sentani dapat dilihat pada. 

 
Beberapa Jenis Fauna Liar Darat yang Ada 

di sekitar wilayah Danau Sentani 
 

No. Nama Lokal Nama Ilmiah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Katak 
Tupai 
Tikus 
Kadal 
Belalang 
Lebah 
Kupu-kupu 
Capung 
Laba-laba 
Nyamuk 
Semut 
Lalat 

Rana sp 
Callosciurus sp 
Rattus rattus 
Mabouya multifasciata 
Orthopthera 
Coleoptera 
Lepidoptera 
Odonata 
Arachnida 
Diptera 
Hymenoptera 
Diptera 

                         Sumber: PU 2007 
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Sementara itu terdapat pula hewan-hewan budidaya di sekitar wilayah Danau Sentani 
yang di pelihara oleh penduduk tetapi masih dalam jumlah yang kecil. Usaha ternak yang 
diusahakan oleh masyarakat di sekitar wilayah ini masih bersifat sebagai usaha 
sampingan, karena sebagian besar mata pencaharian pokok masyarakat di sekitar 
wilayah ini adalah petani dan nelayan. 

 
      Beberapa Jenis Tenak yang Ada 

di sekitar wilayah Danau Sentani 
 

No. Nama Lokal Nama Ilmiah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Babi  
Sapi  
Kambing  
Ayam  
Angsa  
Menthok  

Sus scrofa  
Bos taurus  
Capra hircus 
Gallus sallus bankiva 
Anas sp 
Cairina sp 

                        Sumber: PU 2007 
 
Beberapa fauna darat yang katanya masih ada tetapi saat ini jarang sekali ditemukan di 
wilayah sekitar Danau Sentani antara lain Kasuari (Casuarius sp), Cenderawasih 
(Paradise sp), Babi Hutan (Sus scrofa), Kuskus (Palnger spp), Ayam Hutan 
(Anurophasias), Tikus Tanah (Malomes sp), Burung Elang (Aciceda subcristata), Bangau 
(Ralllina mayri), Kakatua Hitam (Prosbosciger aterrimus). Beberapa jenis burung 
pemakan serangga, burung penghisap madu, Nuri, Rusa, Buaya dan berbagai jenis ular 
juga masih ada di sekitar wilayah Danau Sentani ini. Menurut data yang ada, di Sekitar 
wilayah Danau Sentani diketahui masih ditemukan 278 spesies burung tepatnya di 
Pegunungan Cycloop yang merupakan daerah sebelah selatan Danau Sentani, namun 
hanya 112 spesies yang dipastikan keberadaannya di kawasan cagar alam itu. Lalu ada 
86 spesies mamalia, namun hanya 40 spesies yang dipastikan keberadaannya. 
 
Tumbuhan Air 
Jenis tumbuhan air (mikrofit) banyak ditemukan di Danau Sentani, diantaranya yang 
dominan adalah Hydrilia verticillata, Potamogeton Malainus, Vallisneria amricana, 
Ceratophylium demersum dan Eichomia crassipes, seperti ditunjukan pada Tabel 6. 
Tumbuhan bawah air menutupi 5-10% luas perairan, sedang tumbuhan mengapung 
terutama enceng gondok menutupi < 1%. 
 

Jenis Tumbuhan Air yang Ada di Danau Sentani 
 

No. Nama Lokal Nama Ilmiah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Enceng gondok  
Kayu apu  
Gulma itik  
Lumut air  
Rumput ikan  
Ganggang hijau-biru  
Teratai  
Bakoan, jukut  
Peperetan  
Tasbih  
Wewejan  
Rumput pita  
Kangkung air  
Keladi Air  

Eichornia crassipers 
Pistia stratiotes 
Lemna pespussila 
Hydrilla verticillata 
Potamogeton malainus 
Algae 
Nympphaeae pubescens 
Pulehrus 
Elodea canadensia 
Ceraptophyllum demersum 
Myriophyllum 
Vallisneria Americana 
Ipomoea aquatica forst 
Cryptocorine ciliate 

            Sumber : Studi dan detail Desain Pengembangan Danau Sentani, 2002 

 
Ikan 
Jenis ikan yang terdapat di Danau Sentani teridentifikasi sekitar 20 spesies, dimana 10 
diantaranya merupakan ikan produksi (lele, mas, mujaer, nila, sepat siam, tambakan, 
gurame, nilem, tawes dan mata merah). Jumlah populasi ikan di Danau Sentani 
nampaknya didominasi oleh ikan asli seperti : humen, gabus, gete-gete dan hewu. Dari 
beberapa jenis ikan yang sampai saat ini tetap hidup di Danau Sentani menunjukkan 
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bahwa kondisi perairan di danau ini masih cukup baik untuk kehidupan ikan. Beberapa 
jenis ikan yang mampu hidup diketahui merupakan jenis ikan yang tetap mampu 
bertahan pada kondisi perairan yang jelek. Seperti ikan gabus (Pogonelcotris microps) 
dan ikan lele (Clanas batracus ) yang tetap mampu bertahan pada perairan dengan 
DO<5 mg/L dan spesies ini memiliki organ pernapasan tambahan untuk tetap bertahan 
hidup dalam kondisi buruk sekalipun. 

 
Jenis Ikan Danau SentanI 

 

No. Nama Lokal Nama Ilmiah 
1 
2 
3 
 
 

 
 
4 
 
 
5 
 
6 
7 
8 

 
 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Hemipimelodus velutinus  
Noesilurus novae guineae  
Oxyeleotris lineolatus 
Ophiocara aporos 
Pogonelcotris microps 
Glossogobius giurus 
Bunaka herwedeni 
Apogon wichmani 
Apogon beauforti 
Chilaterinna Sentaniensis weber 
Glossolepsis indicus 
Anguilla australis 
Pristis microdon 
Carranx stellatus 
Carranx ignobilis 
Mugil cephalus 
Megalops cyprinoids 
Lutjanus sp. 
Chanos chanos 
Cuprinus carpio 
Puntius gonionotus 
Puntius orphoides 
Helostoma temmincki 
Trichogaster pectoralis 
Osphronemus goramy 
Oreochromis niloticus 
Clanas batracus 
Osteochilus hasseltii 

Ikan seli/ sembilang 
Holiya 
 
 
 
Gete-gete 
 
Kaskado/hewu 
 
Kehilo 
Hiu gergaji 
 
Bara 
 
Kaijoko/belanak 
 
 
Bandeng 
Ikan mas 
Tawes 
Mata merah 
Tambakan 
Sepat siam 
Gurame 
Mujaer 
Nila 
Lele 
Nilem 

      Sumber : Studi dan detail Desain Pengembangan Danau Sentani, 2002 

 
 

3. Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Penduduk Kabupaten Jayapura sampai tahun 2005 berjumlah 116.980 jiwa dan kota 
Jayapura 192.791 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jayapura rata-rata sekitar 
5.07% per tahun dengan kepadatan penduduk sekitar 6.01 orang per km

2
. Penduduk asli 

Papua terdiri dari beragam etnik dan yang sudah teridentifikasi sebanyak 250 kelompok 
etnik. Mereka hidup secara berkelompok dalam unit-unit kecil, saling terpisah dan memiliki 
adat, budaya dan bahasa sendiri. Jumlah angkatan kerja Papua pada tahun 1999 tercatat 
sebanyak 988.588 orang dan 93,58% diantaranya tercatat sebagai pekerja (mempunyai 
pekerjaan). Sedangkan pencari kerja yang tercatat di Depnaker pada tahun 1999 
sebanyak 80.481 orang. Penduduk asli Jayapura terdiri dari Suku Sentani, Suku Ganyem, 
Suku Sarmi dan Tanah merah yang mendiami sepanjang pesisir pantai barat Suku Arso, 
Suku Waris, Suku Senggi yang mendiami pedalaman Jayapura, Suku Tobati, engross, 
Kayu Pulau mendiami Teluk Yotefa. 
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C. PERMASALAHAN EKOSISTEM DANAU  

1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA) 

    Lahan Kritis 
 

 
 

2. Kerusakan Sempadan dan Kawasan Perairan Danau 

Danau Sentani dengan panorama alamnya merupakan aset bagi masyarakat Provinsi 
Papua. Danau ini dengan berbagai macam fungsi pemanfaatannya telah mengalami 
penurunan kondisi danau. Adanya pemanfaatan danau yang berlebihan dan kurangnya 
pemeliharaan menjadi penyebab terjadinya penurunan kualitas  sehingga menjadikan 
kondisi kawasan danau yang mengalami pencemaran, sedimentasi dan kerusakan-
kerusakan lain. Pencemaran kualitas perairan Danau Sentani disebabkan oleh adanya 
buangan limbah domestik pemukiman penduduk di sekitar danau dan buangan (oli dari 
PLTD, buangan limbah rumah sakit, dan sebagainya). Pemukiman penduduk yang 
menghasilkan limbah domestik di sekitar danau dapat dilihat pada gambar berikut : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Limbah Domestik Pemukiman             Penduduk Disekitar Danau Sentani 
 

Hasil perhitungan status mutu air Danau Sentani pada masing – masing lokasi sampling 
menunjukkan bahwa Danau Sentani telah tercemar ringan, sedang dan berat. Tinggi 
rendahnya nilai mutu air dipengaruhi oleh beberapa kegiatan masyarakat hulu dan hilir 
sungai yang bermuara pada perairan danau. Kegiatan yang dominan antara lain, 
pemukiman, pertanian, pertambangan galian golongan C, perikanan, erosi dan kandungan 
tanah sekitar danau. Tingginya Erosi di Sungai Jembatan II Kampung Asey Kecil 
mengakibatkan sungai ini berwarna coklat hampir setiap hari. 
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Tanah yang terlarut akibat erosi pada akhirnya akan mengalami sedimentasi di bagian hilir 
badan air sehingga mengakibatkan pendangkalan di danau. Sebagian bahan sedimentasi 
itu diakibatkan oleh penggalian, penambangan, penebangan hutan, pembukaan lahan, dan 
pembangunan jalan di Pegunungan Cycloops. Erosi tanah yang memasuki badan air dapat 
menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas perairan, antara lain penurunan nilai 
kecerahan serta peningkatan nilai kekeruhan dan padatan tersuspensi. Laju erosi pada 
daerah tangkapan air (DTA) Sentani sebesar 94,52 ton/ha/tahun (BPDAS 2002 dalam 
Mandosir et al. 2004), kondisi ini diakibatkan oleh vegetasi hutan yang rusak. Kondisi 
perairan yang tercemar berat juga ditandai oleh warna air yang berwarna kehijauan sebagai 
akibat meningkatnya bahan organik, selain itu pula disebabkan oleh peningkatan sampah. 

  
Kondisi Perairan Danau disekitar pemukiman 

penduduk 
Foto Pencemaran Lingkungan di Danau Sentani 

oleh Limbah Domestik 

 

 
 

Sungai Jembatan II Muara Sungai Jembatan II 
  

Pembangunan Perumahan Galian Tanah Laju pengendapan (sedimentasi)  
di Danau Sentani 
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3. Pencemaran Perairan 

Tanah yang terlarut akibat erosi pada akhirnya akan mengalami sedimentasi di bagian hilir 
badan air sehingga mengakibatkan pendangkalan di danau. Sebagian bahan sedimentasi 
itu diakibatkan oleh penggalian, penambangan, penebangan hutan, pembukaan lahan, dan 
pembangunan jalan di Pegunungan Cycloops. Erosi tanah yang memasuki badan air dapat 
menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas perairan, antara lain penurunan nilai 
kecerahan serta peningkatan nilai kekeruhan dan padatan tersuspensi. Laju erosi pada 
daerah tangkapan air (DTA) Sentani sebesar 94,52 ton/ha/tahun (BPDAS 2002 dalam 
Mandosir et al. 2004), kondisi ini diakibatkan oleh vegetasi hutan yang rusak. Kondisi 
perairan yang tercemar berat juga ditandai oleh warna air yang berwarna kehijauan 
sebagai akibat meningkatnya bahan organik, selain itu pula disebabkan oleh peningkatan 
sampah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. RENCANA AKSI TINDAK 

 Perlu adanya keserasian pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui penataan 
pemukiman yang bersih disekitar danau agar dapat mengurangi beban pencemaran dari 
pemukiman maupun peternakan. 

 Perbaikan kualitas danau melalui pemberantasan/pembersihan eceng gondok dan 
pencegahan terjadinya pendangkalan karena sedimentasi. 

 Penguatan dan pengembangan basis ekonomi kerakyatan melalui budidaya ikan air 
tawar dengan teknik keramba apung 

 Perlunya melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar danau dengan 
melimbatkan kelembagaan pemerintah, lembaga adat dan lembada sosial lainnya. 

 Melakukan kajian yang mendalam tentang potensi Danau Sentani.Mengembangkan 
danau sebagai sumber air bersih dan pengairan persawahan. 

 Melakukan kajian yang mendalam tentang potensi Danau Sentani.Mengembangkan 
danau sebagai sumber air bersih dan pengairan persawahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Perairan Danau disekitar 
pemukiman penduduk 

Foto Pencemaran Lingkungan di Danau Sentani 
oleh Limbah Domestik 
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PETA LAHAN KRITIS 

 
               Sumber : BPDAS, 2010 
 

 
PETA TUTUPAN LAHAN 

 
                Sumber : BPDAS, 2010 
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13. RAWADANAU 

 

 

A. INFORMASI UMUM  

1. Letak Geografis dan Luas Danau  

Rawa Danau merupakan danau cagar alam 
yang terletak di kota Serang Provinsi Banten. 
Secara geografis Rawa Danau terletak pada 
6

o
12‘ - 6

o
19‘ S, 105

o
25 - 105

o
58‘ E dengan 

elevasi 90 meter. Danau ini memiliki luas 
2500 ha dengan luas lahan basahnya 
sebesar 1860 ha pada ketinggian 623 m dpl. 
Rawa Danau ini merupakan danau hutan 
gambut yang masih alami. Seluruh 
permukaan danau tersebut ditutupi oleh 
vegetasi yang mengapung. 15 buah sungai 
kecil yang menjadi inlet danau tersebut 
merupakan aliran dari air pegunungan 
dengan 1 buah outlet yang bernama sungai 

Cindana dengan aliran yang berbentuk air terjun dengan ketinggian 12 meter (Curug 
Betung). Rawa Danau ini memiliki kedalaman 1-5 meter. Vegetasi alami yang terdapat 
disana yaitu Eichornia crassipes (di permukaan danau). Vegetasi gambut pada umumnya 
dapat dijumpai pada bagian tenggara danau. 

2. Iklim 

Iklim wilayah Banten sangat dipengaruhi oleh Angin Monson (Monson Trade) dan 
Gelombang La Nina atau El Nino. Saat musim penghujan (November - Maret ) cuaca 
didominasi oleh angin Barat (dari Sumatera, Samudra Hindia sebelah selatan India) yang 
bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Agustus), cuaca 
didominasi oleh angin Timur yang menyebabkan wilayah Banten mengalami kekeringan 
yang keras terutama di wilayah bagian pantai utara, terlebih lagi bila berlangsung El Nino. 
 

3. Curah Hujan 

Curah hujan tertinggi sebesar 2.712 – 3.670 mm pada musim penghujan bulan September 
– Mei mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Pandeglang sebelah barat dan curah  335 – 
453 mm pada bulan September – Mei mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Serang 
sebelah Utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten 
Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang. Pada musim 
kemarau, curah hujan tertinggi sebesar 615 – 833 mm pada bulan April – Desember 
mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah utara, seluruh luas wilayah Kota 
Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah 
Kota Tangerang, sedangkan curah hujan terendah pada musim kemarau sebanyak 360 – 
486 mm pada bulan Juni – September mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang 
sebelah selatan dan 15% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Tenggara. 



114    |    Profil 15 Danau Prioritas Nasional 

4. Suhu dan Kelembaban Udara 

Temperatur di daerah pantai dan perbukitan berkisar antara 22º C dan 32º C, sedangkan 
suhu di pegunungan dengan ketinggian antara 400 –1.350 m dpl mencapai antara 18º C –
29º C.  

 

5. Hidrologi 

Satuan Cekungan Air Bawah Tanah Rawadano mencakup wilayah Kabupaten Serang dan 
Kabupaten Pandeglang, dengan total luas cekungan lebih kurang 375 km

2
. Batas satuan 

cekungan satuan air bawah tanah ini di bagian utara, timur dan selatan berupa batas 
pemisah air bawah tanah yang berimpit dengan batas air permukaan yang melewati 
Gunung Pasir Pematang Cibatu (420 m), Gunung Ipis (550 m), Gunung Serengean (700 
m), Gunung Pule (259 m), Gunung Kupak (350 m), Gunung Karang (1.778 m), Gunung 
Aseupan (1.174 m) dan Gunung Malang (605 m). Sedang batas di bagian barat adalah 
Selat Sunda. 

Berdasarkan perhitungan imbuhan air bawah tanah, menunjukkan intensitas air hujan 
yang turun dan membentuk air bawah tanah di wilayah satuan cekungan ini sejumlah 180 
juta m

3
/tahun, sebagian diantaranya mengalir dari lereng Gunung Karang menuju Cagar 

Alam Rawadano  sekitar  79 m
3
/tahun. Sedang air bawah tanah yang berupa mata air 

pada unit akuifer vulkanik purna Danau yang dijumpai di sejumlah 115 lokasi menunjukkan 
total debit mencapai 2.185 m

3
/tahun. Sementara itu pada unit akuifer volkanik Danau pada 

89 lokasi, mencapai debit 367 m3/tahun. Total debit dari mata air keseluruhan sebesar 
2.552 m3/tahun. 
 

6. Topografi dan Tata Guna Lahan 

Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0 – 1.000 m dpl. Secara umum 
kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 
0 – 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten 
Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Adapun daerah Lebak Tengah dan 
sebagian kecil Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 – 2.000 m dpl dan 
daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501 – 2.000 m dpl yang terdapat di Puncak 
Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun. 

 

7. Fungsi dan Manfaat Danau  

Rawa Danau yang merupakan kawasan 
cagar alam terdiri dari danau air tawar 
dengan panjang 10 km dan dikelilingi oleh 
hutan rawa air tawar. Sebagian besar danau 
ini ditutupi oleh enceng gondok, kasau air 
dan tumbuhan air lainnya. Rawa Danau 
dikelilingi oleh gunung dan hanya memiliki 
satu saluran pengeluaran air (outlet) yaitu 
melalui Sungai Cidana. Gunung Tukung 
Gede yang termasuk di dalam kawasan ini, 
memiliki tipe habitat hutan hujan dataran 
rendah dan hutan rawa air tawar. Hutan rawa 

air tawar di Rawa Danau merupakan salah satu yang masih tersisa di Jawa. Di tempat ini 
juga habitat beberapa hewan yang dilindungi seperti : Leptoptilos javanicus (burung 
Bangau Tongtong), Spizaetus bartelsi (Burung Elang Jawa), Stachyris melanothorax, 
Padda oryzivora (Burung Gelatik Jawa), Sus verrucosus, Prebytis comata, Trachypithecus 
auratus, Alocasia bantamensis, dan Coix lachrymajobi. 

Pada keadaan normal Rawa Danau berfungsi sebagai tempat terjadinya proses purifikasi 
dan sendimentation reservoar untuk Sungai Cidanau, tetapi dikarenakan penurunan curah 
hujan, air di Rawa Danau tidak dapat tersirkulasikan dengan baik maka proses purifikasi 
nitrogen dan sedimentasi di reservoar tidak terjadi. Hal ini mengakibatkan kandungan 

http://www.burung.org/detail_burung.php?id=10&op=burung
http://www.burung.org/detail_burung.php?id=15&op=burung
http://www.burung.org/detail_burung.php?id=113&op=burung
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nitrogen dan zat organik didalam air menumpuk di Rawa Danau saat musim kemarau dan 
di keluarkan pada saat musim hujan, berakibat memburuknya kualitas air Sungai Cidanau 
secara drastis. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa agar kualitas dan 
kuantitas air di Sungai Cidanau terjaga dibutuhkan suatu besaran debit yang konstan 
mengalir dari Rawa Danau dan hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kondisi DAS 
Cidanau. 

DAS yang Berada pada 6
0
7‘30‖-6

0
18‘00‖ LS dan 105

0
49‘00‖-106

0
04‘00‖ BT, DAS Cidanau 

dikelilingi oleh pegunungan di sebelah barat laut dan di sebelah tenggara. Lebih dari 39% 
dari daerah DAS Cidanau merupakan dataran. DAS Cidanau memiliki dataran yang 
disebut dengan Rawa Danau seluas 2500 ha yang merupakan satu-satunya rawa di atas 
pegunungan yang ada di Indonesia dan merupakan kawasan Cagar Alam. Sepertiga 
bagian dari Rawa Danau ini dimanfaatkan sebagai daerah persawahan, perkebunan, 
kolam ikan, serta pemukiman penduduk. 

 

B. KARAKTERISTIK DANAU  

1. Keanekaragaman Hayati Danau  

Cagar Alam Rawa Danau ditetapkan berdasarkan GB (Besluit van den Gouverneur-
Generaal) tanggal 16 November 1921 No. 60 Staasblad 683.  Cagar alam ini berada di 
Kecamatan Mancak, Padarincang, dan Pabuaran Kabupaten Serang dengan luas 
mencapai 2.500 Ha.  Ekosistem Rawa danau termasuk hutan rawa pegunungan. 

Tipe tanaman yang terdapat di Rawa Danau 
antara lain didominasi oleh Ficus 
Microcarpa, tanaman perdu (Ludwigia 
Adscendens), dan pertanian dengan jumlah 
seluruhnya sebanyak 131 jenis tanaman.  
Tanaman lainnya adalah Alocasia 
Macrorrhiza, Alstonia Spatulata, Coix 
Lacryma-jobi Var Pallustris, Cyrtosperma 
Merkusii, Derris Danauensis, Elaeocarpus 
Littoralis, Glochidion Naogynum, 
Hydrocharis Dubia, Machaerina Rubiginosa, 
Mangifera Gedebe, Nepenthes Mirabilis, 
Stemonurus Scundiflora, Thoracostachyum 
Sumatrana, Trapa Quadrispinosa, Trapa 
Maximoviscii, Gluta Rengas, dan Eugenia 

Spicata, sedangkan tumbuhan bawah yang mendominasi adalah jenis rumput-rumputan. 
Keanekaragaman fauna yang tercatat dan pernah ditemukan hidup di Cagar Alam Rawa 
Danau antara lain: Jenis burung: Bangau Tongtong (Leptoptilos Javanicus), Kuntul Kerbau 
(BubulcusIibis), Raja Udang Biru (Halcyon Chloris), Kuntul Putih (Ardeola sp.), Elang Ular 
(Spilomis Cheela); Jenis reptil: ditemukan 20 jenis reptil diantaranya Ular Sanca (Phyton 
Reticulatus), Biawak (Varanus Salvator), Kura-kura (Tryonix Certilangineus), Buaya, dan 
Kadal; Jenis amphibi: Bufo Melanostictus, Bufo Biporcatus, Leptibrachium Hasselti, Rana 
Limnocharis, Rana Cancrivora, Rana Erythraea, dan Ooeidozyga sp Jenis mamalia: Kera 
(Macaca Fascicularis), Lutung (Trachypitechus Auratus), Bajing Tanah (Lariscus Insignis), 
Soricidae, Tupaiidae, Pteropodidae (Pteropus Vampirus), Megadermatidae, 
Rhinolophidae, Vespertillionidae, Cercopithecidae, Mustelidae, Viverridae, Herpestidae, 
Felidae, Cervidae, Suidae, Tragulidae, Manidae, Sciuridae, Muridae, Hystricidae, dan 
Cynocephalidae Jenis ikan: kawasan Cagar Alam Rawa Danau kaya akan jenis dan 
jumlah ikan. Rasbora sp. Adalah salah satu ikan endemik Jawa yang terdapat di Cagar 
Alam Rawa Danau ini Jenis binatang air berkulit keras: Macrobrachium Pilimanus, 
Kepiting, dan Yuyu Jenis molusca antara lain: Bellamya Javanica dan Gondang (Pila 
Ampullaceae).  
Berdasarkan data BKSDA Jawa Barat, Cagar Alam Rawa Danau juga mengalami 
gangguan berupa perambahan hutan seluas 416,75 Ha yang tersebar di Blok 
Rancakabeuleum (67,5 ha), Blok Kukulungbaru (37,25ha), Blok Kalong (63 ha), Blok 

Rawa Danau 
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Cimanuk (75 ha), Blok Pojok (45 ha), Blok Cilowok (46,5 ha), Blok Gayam (37,5 ha), Blok 
Cikoneng (30 ha), dan Blok Cukang (15 ha). 
Selain itu gangguan di Cagar Alam Rawa Danau berupa pembangunan enklave seluas 
262,5 Ha yang tersebar di Blok Koloberan (35 ha), Blok Jampari (350 ha), Blok Kampung 
Baru (24 ha), Blok Cikadu (10 ha), Blok Cikuray (19,25 ha), Blok Ciherang (10,75 ha), Blok 
Sukatani (31 ha), Blok Kampung Seklak (5 ha), dan Blok Cisalak (40 ha). Permasalah 
lainnya adalah sedimentasi akibat erosi dan sedimentasi yang dibawa oleh sungai-sungai 
yang bermuara di Sungai Cidanau dan tumbuh suburnya gulma akibat penggunaan pupuk 
yang berlebihan oleh masyarakat sekitar kawasan cagar alam. 
Cagar Alam Tukung Gede ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 
294/Kpts/Um/6/1979 dengan luas 1.700 Ha.  Lokasinya memanjang dari Kecamatan 
Anyer, Cinangka, Mancak, sampai dengan Pabuaran. 

Ekosistem Cagar Alam Tukung Gede adalah hutan hujan pegunungan dengan vegetasi 
hutan alamnya ditumbuhi oleh keanekaragaman jenis pohon dan jenis 
tumbuhan memanjat (liana) dan epifit. Jenis pohon tersebut diantaranya adalah : Bungur 
(Lagerstroemia sp.), Hantap (Sterculia Coccinea), Puspa (Schima Walichii) dan Pasang 
(Quercus Javanicus), sedangkan dari jenis liana dan epiphyt yang terdapat di kawasan ini 
diantaranya adalah : Owar (Flagellaria Indica), Kasungka (Gnetum sp.),  Anggrek 
(Phalaenopsis sp.) dan Kadaka (Drynaria sp). 
Vegetasi hutan tanaman terdiri dari: Teureup (Artocarpus Elastica), Durian (Durio sp), Aren 
(Arenga Pinnata), Kaliandra (Calliandra sp.), Sengon (Paraseranthes Falcataria) dan 
tumbuhan bawah yang didominasi oleh jenis rumput-rumputan (Gramineae). 
Keanekaragaman fauna antara lain: Owa (Hylobates Moloch), Kera (Macaca Fascicularis), 
Lutung (Trachypitechus Auratus), Tando (Petaurista Elegans), Burung Kangkareng 
(Aceros Undulatus), Elang Ruyuk (Spilornis Cheela), Biawak (Varanus Salvator), Ular 
Sanca (Phyton sp.) dan lain-lain. 

 

C. PERMASALAHAN EKOSISTEM DANAU  

1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA) 

 Permasalahan batasan kewenangan dalam pengelolan danau antara Pemerintah 
Pusat, Propinsi, dan Pemerintah Kota. 

2. Kerusakan Sempadan 

 Adanya alih fungsi lahan di sekitar danau 

 Pemberian hak tanah pada kawasan danau 

 Kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga 
kelestarian danau 

 Penyalahgunaan wewenang pemberian izin pemanfaatan/ pengelolaan danau. 
 

3. Pencemaran Perairan 

 Penurunan Kualitas air baku juga terjadi dari tahun ke tahun, hal ini ditunjukan oleh 
kenaikan beberapa parameter utama seperti zat organik (organic matter), kekeruhan 
(turbidity), dan warna (color) 

 Pendangkalan perairan danau akibat kegiatan di sekitarnya 

 Penyerobotan / pemanfaatan danau secara ilegal (oleh penggarap liar) 

 Kurangnya pemeliharaan dan /atau eutrofikasi sehingga danau dipenuhi oleh gulma 
air (enceng gondok) dan rerumputan 

 Fluktuasi debit sungai Cidanau antara musim penghujan dan musim kemarau dalam 
tigabelas tahun terakhir ini cenderung meningkat bahkan rationya bisa mencapai 
111 : 1 

 Debit rata-rata sungai Cidanau dari tahun ke tahun cenderung menurun, hal ini 
disebabkan karena adanya erosi dan pendangkalan disekitar daerah alur sungai 
Cidanau. 
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D. RENCANA AKSI TINDAK 

a. Penghijauan dan reboisasi DAS dan DTA kritis 

b. Pengendalian erosi DAS dan DTA Kritis 

c. Konservasi lahan daerah tangkapan air danau 
d. Pembangunan sarana sanitasi bagi penunjang pariwisata pada daerah sempadan 

danau 
e. Larangan dan penertiban pengolahan lahan sempadan dan daerah air surut. 
f. Implementasi sistem perizinan kegiatan pada danau atau yang berkaitan dengan 

danau. 
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14. DANAU BATUR 

A. INFORMASI UMUM  

1. Letak Geografis dan Luas Danau  

Danau Batur termasuk jenis danau kaldera aktif yang berada pada ketinggian 1.050 meter 

diatas permukaan laut (dpl).  Secara geografis, Danau Batur terletak pada posisi  115o 22‘ 

42,3‖ – 115o 25‘ 33,0‖ Bujur Timur dan  8
o
 13‘ 24,0‖ – 8

o
 17‘ 13,3‖ Lintang Selatan. Luas 

permukaan air danau adalah 16,05 km
2
, dengan volume air 815,38 juta m

3
 dan  

kedalaman rata-rata 50,8 m. Air Danau Batur bersumber dari air hujan dan rembesan-

rembesan air dari pegunungan sekitarnya dengan luas daerah tangkapan 105,35 km
2
 

(Bapedalda Provinsi Bali, 2004). 

Panjang garis pesisir (shoreline) Danau Batur kurang lebih 21,4 km yang dikelilingi oleh 

lahan dengan dua topografi yang berbeda, yaitu di bagian barat merupakan dataran 

rendah yang bergelombang sampai gunung (Gunung Batur dengan ketinggian 1.717 meter 

dpl) dan di bagian utara, timur dan selatan merupakan daerah perbukitan terjal sampai 

gunung (Gunung Abang dengan ketinggian 2.172 meter dpl). Sebagai suatu sistem 

sumberdaya air, perairan Danau Batur mengandung potensi sumberdaya hayati dan non 

hayati yang belum terdata dan terinventarisasi secara memadai dalam rangka 

pendayagunaan bagi pengembangan aktivitas pertanian dan  perikanan perairan umum.  

Pengembangan pertanian dan perikanan Danau Batur mempunyai arti yang strategis 

dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar danau, pelestarian 

keanekaragaman hayati danau dan pengembangan pariwisata. 

 

2. Iklim 

Daerah sekitar Danau Batur, dipengaruhi oleh iklim tropis dengan dua musim yaitu musim 
penghujan yang ditandai dengan berhembusnya angin ―Monsoon Barat‖ dan musim 
Kemarau yang dipengaruhi oleh angin ―Monsoon Timur‖. Rata-rat kecepatan angin harian 
tiap tahunnya adalah 0,62 m/detik. 
 
3. Curah Hujan 

Musim penghujan dimulai dari bulan Desember sampai dengan bulan Mei. Hujan total 
tahunan rata-rata 1.838,60 mm. Curah hujan bulan Desember 2010 di daerah Kintamani > 
500 mm. 

 

4. Suhu dan Kelembaban Udara 

Kondisi suhu perairan Danau Batur berkisar 22,8 - 26,60
o
C dan Kelembaban relatif rata-

rata tahunannya adalah 87,67 %. 
 

5. Hidrologi 

Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer 

ke bumi dan kembali ke atmosfir kondensasi, presipitasi, evaporasi dan transpirasi. 

Pemanasan air danau dan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus 

hidrologi tersebut yang berjalan secara terus menerus. Air berevaporasi, kemudian jatuh 

sebagai presipitasi dalam bentuk hujan. Air Danau Batur bersumber dari air hujan dan 

rembesan-rembesan air dari pegunungan. 
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6. Topografi dan Tata Guna Lahan 

a. Topografi  

Danau Batur terletak antara 1.000 m diatas permukaan air laut. Topografinya 
bergelombang sampai bergunung, dengan fisiografi kawasan tergolong lembah kaldera 
dan vulkan. Kemiringan lerengnya sebagian besar tergolong agak curam sampai sangat 
curam. Lereng yang datar dengan kecuraman kurang dari 3% (0-3%) hanya terdapat di 
sekitar Danau Batur (Desa Kedisan dan Buahan), selebihnya adalah lereng yang agak 
miring/bergelombang (8-15%), miring dan berbukit (15-30%), agak curam (30-45%) dan  
sangat curam (>65%). 
Di bagian Barat Danau Batur merupakan dataran rendah yang bergelombang sampai 
gunung (Gunung Batur dengan ketinggian 1,717 meter dpl) dan di bagian Utara, Timur 
dan Selatan merupakan daerah perbukitan yang terjal sampai ke gunung (Gunung Abang 
dengan ketinggian 2.172 meter dpl). Sedangkan berdasarkan ketinggian dari permukaan 
air laut, Danau Batur terletak antara 1000 m diatas permukaan laut dan dataran tertinggi 
terletak antara 3000-4000m diatas permukaan air laut. 
 

b. Tata Guna Lahan  

Luas lahan di sekitar Danau Batur tahun 2007 seluas 11.787 ha, yang penggunaanya 
untuk : 

- Tegalan : 5816,5 ha (49,35 %), untuk budidaya tanaman sayur-sayuran dan 

tanaman pangan). 

- Perkebunan : 540,7 ha (4,59%), antara tahun 1997-2007 terjadi peningkatan 

penggunaan lahan untuk perkebunan lahan untuk perkebunan mencapai 18,55%. 

- Hutan rakyat : 634,5 ha (5,38%) antara tahun 1997-2007 terjadi peningkatan 

penggunaan luas hutan rakyat mencapai 11,94%. 

- Pekarangan : 261,4 ha (2,22%) antara tahun 1997-2007 terjadi peningkatan 

penggunaan lahan untuk pekarangan mencapai 89,66%. 

- Hutan negara ; 3281,7 ha (27,84), hutan lindung dan taman wisata alam. 

- Lain-lain : 1.251,9 (10,62%), lahan kritis bekas letusan Gunung Batur. 

 
                Pemanfaatan Lahan sekitar Danau Batur 

 

NO DESA 
 

LUAS 
(HA) 

LUAS (HA) 

SAWAH TEGALAN KEBUN 
HUTAN 

RAKYAT 
PEKARANGAN 

HUTAN 
NEGARA 

LAIN-
LAIN 

1 SONGAN A 1701 - 1321,2 60,0 20,0 44,3 133,6 121,4 

2 SONGAN B 1188 - 700 65,0 147,5 48,5 133,5 93,5 

3 BATUR UTARA 336 - 167,3   15,0 9,0 15,0 130,0 

4 BATUR TENGAH 474 - 204 41,0 20,0 17,8 75,0 116,0 

5 
BATUR SELATAN 1386 - 360 100,0 10,0 21,5 618,0 276,6 

6 KEDISAN 1175 - 737,3 6,3 110,0 22,2 226,2 73,0 

7 BUAHAN 1423 - 527,5 25,0 250,0 17,3 511,2 92,0 

8 ABANG SONGAN 1433 - 660,2 67,4 23,0 18,7 507,3 156,4 

9 ABANG DINDING 708 - 166,8 61,0 15,0 26,2 400,0 39,0 

10 TRUNYAN 1963 - 972,2 115,0 24,0 35,9 661,9 154,0 

  JUMLAH    5816,5 540,7 634,5 261,4 3281,7 1251,9 

  PERSENTASE     49,35 4,59 5,38 2,22 27,84 10,62 

           Sumber : Kecamatan Kintamani Dalam Angka (2007) 

Sebagian besar lahan di sekitar danau dimanfaatkan sebagai tegalan yaitu mencapai 

49,35%, lahan ini digunakan untuk budidaya tanaman sayur-sayuran dan hortikultura, 

terutama di bagian barat dan selatan danau. Di sekitar danau terdapat sebaran hutan 

berupa hutan rakyat dan hutan negara.  Sebaran hutan negara di sekitar danau meliputi 

areal seluas 3.281,7 ha (27,84%), meliputi hutan lindung di bagian utara dan selatan 

danau dan hutan taman wisata alam di bagian barat. Lahan yang dimanfaatkan untuk 

kebun sebesar 4,59%, lahan untuk pekarangan hanya sebesar 2,22% dan selebihnya 

berupa lahan lain-lain yaitu lahan kritis bekas lahan Gunung Batur. 
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7. Fungsi dan Manfaat Danau  

Danau Batur memiliki fungsi sebagai sumber keanekaragaman hayati berbagai biota air 
dan darat, habitat berbagai jenis fauna endemik, serta fungsi sosial ekonomi budaya di 
kawasan tersebut. Berbagai jenis tumbuhan air yang terdapat di Danau Batur menurut 
laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali (2005) yaitu antara lain Bintang-
bintang (Azola pinata), Eceng gondok (Eichornia crasipess), Ganggang (Hydrilla 
verticillata), Ganggang (Myriophylum brasilinense), Kangkung (Ipomoea aquatica), Kapu-
kapu (Pistia stratiotes), Myriophylum brasilinense, Poligonum barbatum, Pugpug 
(Humenachne pseudointerrupta), Rumput jarum (Najas indica), Rumput simpul (Chara 
vulgaris) dan Toke-toke (Lemna perpusila). Sedangkan jenis-jenis plankton yang ada 
tergolong kedalam 3 kelas yaitu Cyanophyta, Clorophyta dan Diatomae. 

Jenis-jenis Fitoplankton di Danau Batur  
(Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis-jenis ikan yang ada di Danau Batur 
terdiri atas 6 (enam) jenis, yaitu ikan mas 
(Cyprinus carpio), ikan nila (Tilapia 
nilotica), ikan mujair (Tilapia mossambica), 
ikan Nyalyan (Rasbora sp.), ikan gabus 
(Ophiocephalus sp.) dan ikan lele (Clarias 
batrachus).  Dari 6 jenis ikan tersebut, yang 
tergolong jenis ikan ekonomis penting dan 
merupakan ikan-ikan target adalah ikan 
mas, ikan nila dan ikan mujair. Dari ketiga 
jenis ikan ekonomi penting tersebut, 
terdapat dua jenis ikan yang menduduki 
komposisi hasil tangkapan terbesar yaitu ikan nila dan ikan mujair (Dinas Perikanan dan 
Kelautan Provinsi Bali, 2005). Danau Batur memiliki cekungan sebuah danau kaldera aktif. 
Danau ini terletak di sebelah Gunung Batur yang memiliki ketinggian 1.717 m serta berair 
tawar dan jernih. Terdapat sejumlah lahan pertanian di sekitar danau, dan pada saat ini 
terdapat peningkatan jumlah guest house yang dibangun. Danau Batur juga dimanfaatkan 
untuk kegiatan perikanan. Gunung Batur sangat diminati untuk pendakian, dan di bagian 
Barat terletak sebuah perkampungan tertua di Bali yaitu Trunyan.  

Penduduk yang menghuni 10 desa di sekitar Danau Batur pada tahun 2003 sebanyak 
29.938 jiwa dengan rata-rata kepadatan 254 jiwa/km

2
. Sebagian besar penduduk tersebut 

melakukan usaha pertanian dalam arti luas yaitu 94,22%, yang menggarap lahan pertanian 
lahan kering, perkebunan, peternakan dan perikanan. Dari jumlah penduduk yang 
bergerak di sektor usaha pertanian dalam arti luas tersebut, terdapat penduduk yang 
bergerak pada usaha perikanan baik penangkapan maupun budidaya ikan sebanyak 
7,32%. 

N0. Kelas Spesies 

1 Cyanophyta Gloerotrica echiculata 

  Microcystus airoginose 

  Tricodosmium erytarium 

  Spirulina spp 

  Dactilocococopsis sp 

  Coelosparium dubium 

  Oscillatoria principa 

2 Chlorophyta Cloroederia sitigera 

  Synedra ulna 

  Lyngbya spirulinoides 

  Pleudorina sp 

  Pediastrum duplex 

  Hairotina reticulata 

3 Diatomae Rhopaloidea gibba 

  Amphypora peludosa 

  Stauroeis parvulum 

  Plurosygma delicatum 
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B. KARAKTERISTIK DANAU  

Danau Batur termasuk jenis danau kaldera aktif yang berada pada ketinggian 1.050 meter 

diatas permukaan laut (dpl).   
 

1. Morfometri dan Barimetri Danau  

   Kondisi morfometrik, meliputi: 

- Kedalaman danau (diatas 5 meter, diperlukan untuk kedalaman jaring 3-5 meter). 

- Elevasi dasar (tidak datar dan tidak terlalu curam).  

- Substrat dasar (substrat berpasir, berkerikil atau pasir berkerikil lebih diutamakan 

daripada substrat berlumpur, karena diantara substrat dasar terdapat pori-pori 

yang memungkinkan kotoran dan sisa pakan yang mengendap di dasar 

memperoleh oksigen yang cukup untuk proses penguraiannya). 

- Inflows (tidak berada di depan muara runoff inflows). 

 

Luas permukaan air danau adalah 16,05 km
2
, dengan volume air 815,38 juta m

3
 dan  

kedalaman rata-rata 50,8 m. Karakteristik zonasi dasar Danau Batur sangat bervariasi 

lebarnya. 

 

2. Keanekaragaman Hayati Danau  

Tipologi zona litoral Danau Batur divisualisasikan Ragam zonasi dasar ini berimplikasi 
pada beragamnya habitat bagi kehidupan biota perairan.   

 
Komposisi jenis –jenis tumbuhan dan air tanaman  

di Kawasan Danau Batur 

No Jenis Tumbuhan Air Jenis Tanaman 

1 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Tipe Floating : 
1. Kapu-kapu (Pistia stratiotes) 
2. Bintang-bintang (Azola pinata)  
3. Toke-toke (Lemna perpusila) 
4. Enceng gondok (Eichornia 

crasipess) 
5. Kapu-kapu  (Pistia stratiotes) 

 
Tipe Submersed : 
1. Ganggeng (Hydrilla verticillata) 
2. Myriophylum brasilinense 
3. Rumput jarum (Najas indica ) 
4. Rumput simpul (Chara vulgaris) 
 
Tipe Emergent : 

1. Pugpug (Humenachne 
pseudointerrupta) 

2. Ganggang (Hydrilla verticillata) 
3.  Ganggang (Myriophylum 

brasilinense) 
4. Kangkung (Ipomoea aquatica) 
5. Poligonum barbatum 

 

1. Pohon Adis (Lyndera polyantha) 

2. Ampupu (Eucalyptus alba) 

3. Bala K(Eugenia sp) 

4. Belantih (Omalanthus giganteus) 

5. Gintungan (Bisohofia javanica) 

6. Kayu Batu (Eugenia jamboloides) 

7. Keduduk (Melastoma sp) 

8. Kem (Placurtia uicam) 

9. Kepelan (Manglictia glavca) 

10. Mer (Scaphium macroppodum) 

11. Pinus (Pinus markusi) 

12. Pungut (Streblus asper) 

 

3. Sosial, Ekonomi dan Budaya 

Sumber pendapatan utama masyarakat disekitar Danau Batur adalah dari sektor pertanian 
dalam arti luas dengan tingkat penghasilan rendah. 

Hanya sebagian kecil yang bergerak disektor pariwisata maupun perdagangan dengan 
tingkat penghasilan yang lebih berat. 
Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Kintamani masih tergolong rendah. Hal ini 
dicerminkan dari banyaknya anggota masyarakat yang hanya mencapai pendidikan SD ( 
43 % ), serta penduduk yang tidak tamat SD (23%). Penduduk yang memperoleh 
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih tergolong kecil. 
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Tingkat pendidikan yang rendah ini umumnya berkorelasi positif dengan kemiskinan. 
Karena kurangnya wawasan kreativitas dan etos kerja. Di samping itu, memperhatikan 
tingkat pendidikan penduduk yang rendah tersebut maka akan cenderung lebih sulit 
memotivasi pola hidup sehat termasuk melestarikan lingkungan karena mereka masih 
berkonsentrasi untuk pemenuhan kehidupan pokok. 

 

C. PERMASALAHAN EKOSISTEM DANAU  

1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA) 

 Illegal Loging, Kebakaran Hutan dan Lahan (Erosi dan Sedimentasi) 

 Erosi yang terjadi pada Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Batur didasarkan pada 
kedalaman tanah, terdiri dari : Erosi sedang yang terjadi disebabkan oleh 
penggunaan lahan hutan dengan kemiringan 30-45 % dengan tingkat penutupan 60 
%, Erosi berat pada penggunaan lahan hutan semak yang memiliki kemiringan 
lereng 30-45 % dan lahan tegalan dengan kemiringan lereng 15 -30 %, Kondisi 
sedimentasi akibat adanya pengusahaan lahan di daerah-daerah miring sehingga 
mudah longsor, Kerusakan lahan hutan, Pengusahaan lahan tegalan pada 
kemiringan 15-30 %. 
 

2. Kerusakan Sempadan 

 Pesatnya pembangunan dan pemukiman penduduk mengurangi fungsi sempadan 

danau dalam melindungi kelestarian Danau Batur 

 Okupasi lahan oleh masyarakat. 

 Kegiatan pertanian mencapai bibir danau (indeks pertanaman pertanian pertahun 

mencapai 300% (IP-300). 

 Penggunaan pestisida yang berlebihan. 
 

3. Pencemaran Perairan 

 Pencemaran Air dan Eutrofikasi 

- Pencemaran air oleh air limbah dan sampah 

- Meningkatnya eutrofikasi akibat dari pencemaran pupuk dan pestisida oleh 

aktivitas pertanian. 

- Pesatnya perkembangan keramba jaring apung (KJA). 

- Penggunaan jala tangkap yang tidak ramah lingkungan. 

- Kadar fosfat rata-rata 0,053-0,153 ppm (eutrofic) 

Kualitas Air Danau Batur 
 

No 
 

Parameter 
 

Hasil Analisis 
Baku Mutu Air Kelas I 

(Pergub. Bali No. 8/2007) 
Sumber 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Suhu (oC) 

TSS (mg/L) 

TDS (mg/L) 

pH 

DO (mg/L) 

COD (mg/L) 

BOD5 (mg/L) 

NO2 (mg/L) 

NH3 (mg/L) 

H2S (mg/L) 

PO4 (mg/L) 

Deterjen (ug/L) 

Minyak (ug/L) 

Pb (mg/L) 

Cd (mg/L) 

E. coli (Jml/100 ml) 

Coliform (Jml/100 ml) 

24.2 

136.7 

12.4 

8.14 

7.85*) 

8.33 

3.03*) 

0.0022 

0.74*) 

4.6*) 

0.042 

0.001 

0.0009 

0.038*) 

0.027*) 

1.67 

200 

 Deviasi 3 

1000 

50 

6-9 

6 

10 

2 

0.06 

0.5 

0.002 

0.2 

100 

500 

0.03 

0.01 

50 

500 

- Limbah organik yang berasal 

dari limbah pertanian dan  

domestik 

- Aktivitas boat dan limbah 

anorganik pertanian (pupuk 

dan pestisida) 

- Secara alami (pelapukan bahan 

mineral) 

-  

            Ket : *) melebihi ambang Baku Mutu Air Kelas I Pergub. Bali No. 8 Tahun 2007 

                Sumber: Laporan Analisa Kualitas Air Laut, Air Danau dan Air Limbah Tahun 2008 
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 Sedimentasi 

- Pelumpuran dan sedimentasi yang mengakibatkan meningkatnya laju 

pendangkalan danau. 

 Pertumbuhan Enceng Gondok 

- Terpacunya pertumbuhan tumbuhan air sehingga meningkatkan laju pendangkalan 

yang mengganggu populasi biota air yang ada di danau 

- Menurunkan kualitas air.  

 Pemanfatan Air Danau  

- Penurunan tingkat kualitas perairan. 

 

D. RENCANA AKSI TINDAK 

Rencana Aksi 2010 - 2014 

No. Uraian Kegiatan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. 
Perbaikan pola budidaya pertanian dan 
perikanan dengan  penerapan teknologi 
ramah lingkungan 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2. 
Pengendalian Tata ruang dan sempadan 
danau. 

X X X X X 

3 Rehabilitasi tanaman kopi. X X X X X 

4. 
Pembangunan percontohan pengolahan 
limbah cair ramah lingkungan. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

6. 
Pengadaan inprastruktur pengolahan sampah 
(bak sampah, kontainer, kendaraan,dll) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

7. 
Rehabilitasi kerusakan hutan daerah 
tangkapan air danau 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

8. Pembuatan tanggul/terasering 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

9. Proposi ekowisata X X X X X 

 Peningkatan infrastruktur (jalan, listrik, air); 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

10. Menyusun RDTR dan zonasi Danau Batur.  X X   

11. Pembuatan green belt    X X 
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PETA LAHAN KRITIS 

         Sumber : BPDAS, 2010 
 

PETA TUTUPAN LAHAN 

 
         Sumber : BPDAS, 2010 
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15. DANAU RAWAPENING 

 
A. INFORMASI UMUM  

1. Letak Geografis dan Luas Danau  

Danau Rawapening adalah danau yang terjadi secara alamiah karena igir Payung Rong 
telah membendung Kali Tuntang sehingga menjadi bendungan dengan bentuk agak 
membulat karena terkait dengan proses geologi yang membentuknya. Kemudian 
bendungan ini disempurnakan oleh pemerintah Belanda dengan melakukan pembangunan 
dam pada tahun 1912 – 1916 dengan memanfaatkan Kali Tuntang sebagai satu-satunya 
pintu keluar. Danau ini kemudiaan diperluas pada tahun 1936 mencapai + 2.667 Ha pada 
musim penghujan dan pada akhir musim kemarau luas danau Rawapening mencapai + 
1.650 Ha. 

Danau Rawapening terletak pada Astronomi 7
0
4

‘
 LS - 7

0
30‘ LS dan 110

0
 24‘46‘‘ BT – 

110
0
49‘06‘‘ BT, dan berada di ketinggian antara 455 – 465 meter di atas permukaan laut 

(dpl) serta dikelilingi oleh tiga Gunung: Merbabu, Telomoyo, dan Ungaran. Letak Danau ini 
strategis karena berada di tepian jalan raya Nasional Semarang - Solo dan Semarang – 
Yogyakarta, serta berada di jalan antar Ambarawa – Kota Salatiga. 

Secara administrasi Danau Rawapening berada di Kabupaten Semarang, dan daerah 
tangkapannya sebagian besar berada di Kabupaten Semarang serta hanya sebagian kecil 
berada di Kota Salatiga tepatnya wilayah Kecamatan Sidomukti dan Kecamatan 
Argomulyo (lihat peta 1). Areal danau Rawapening secara administratif masuk 4 
Kecamatan di Kabupaten Semarang yakni : 

- Sebelah Utara  : Kecamatan Bawen 
- Sebelah Selatan : Kecamatan Banyubiru 
- Sebelah Timur  : Kecamatan Tuntang 
- Sebelah Barat  : Kecamatan Ambarawa 

 

2. Iklim 

Berdasarkan klasifikasi Oldeman, Danau Rawapening termasuk zone C, dan zone D, dan 
berdasarkan klasifikasi iklim Koppen beriklim Af sehingga klasifikasi iklimnya memiliki ciri 
sebagai iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Suhu rata-rata antara 25

O
C - 29

O
C 

serta kelembaman udara antara 70-90%. 

 

3. Curah Hujan 

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Semarang, jumlah curah hujan pada 
tahun 2005 ada 133 hari, dengan curah hujan rata-rata 2.387 mm per tahun. Musim 
penghujan terjadi selama enam bulan (bulan basah) terjadi pada bulan November sampai 
dengan April, dan musim kemarau selama enam bulan (bulan kering) terjadi pada Mei 
sampai dengan Oktober dan puncak masa kekeringan terjadi antara bulan Agustus sampai 
dengan September. Lebih jelasnya lihat hydrograph curah hujan harian dua stasiun rata-
rata tahun 2003 – 2007. 
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Hydrograph Curah Hujan Harian (mm) Stasiun Kangkung (No.20C) 
Kabupaten Kendal Rata-rata Tahun 2003-2007 

 

 Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jateng, 2008 

 

Hydrograph Curah Hujan Harian (mm) Stasiun Masaran (No109) 
Kabupaten Sragen Rata-rata Tahun 2003-2007 

 

 Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jateng, 2008 

Mengacu kepada curah hujan, maka dapat diketahui bahwa pada musim penghujan 
terjadi debit banjir dan pada musim kemarau terjadi debit minimum atau terjadi defisit 
hingga mengalami kekeringan. Hal ini berakibat ketidak-sesuain pada pemenuhan 
kebutuhan air dan ketersediaan air dimana pada musim tertentu ketersediaan air 
berlebihan dan pada musim yang yang lain justru ketersediaan air tidak dapat 
mencukupi kebutuhan air.  

Neraca Air DAS Tuntang 

 

 Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jateng, 2008  
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Dalam 5 tahun terakhir, telah terjadi perubahan iklim, mengakibatkan semakin 
menurunnya banyak hari hujan dan curah hujan dan setiap daerah memiliki variasi 
yang tinggi. Misalnya di daerah hulu Danau Rawapening tepatnya di Kecamatan Jambu 
bila dibandingkan dengan rata-rata banyaknya curah hujan pada tahun 1975-2005 
(210,50 mm), dibandingkan dengan rata-rata tahun 1998-2002 (352,30 mm). Hal yang 
sama terjadi di kawasan inti Danau Rawapening mengakibatkan pada musim kering, air 
danau semakin berkurang dan sebaliknya pada musim penghujan air danau berlebihan 
sehingga menimbulkan banjir. Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah 
semakin banyaknya lahan kritis atau lahan gundul di daerah hulu oleh adanya sistem 
penebangan yang dilakukan masyarakat maupun oleh PERHUTANI yang tidak 
memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Luas lahan kritis yang ada disekitar 
danau Rawapening dapat. 

Lahan Kritis di sekitar Danau Rawapening 
 

No. 

 

Kecamatan 
Kondisi Lahan (ha) 

 

JUMLAH 
SK K AK PK 

1. Getasan - 215,00 600,00 1.045,00 1.860,00 

2. Jambu - 355,00 305,00 434,00 1,094,00 

3. Ambarawa - 122,00 45,00 190,00 357,00 

4. Banyubiru 315,00 3.230,00 3.580,00 4.639,00 11.764,00 

JUMLAH 315,00 3.922,00 4.530,00 6.308,00 15.075,00 

Sumber : Inventarisasi Lahan Kritis Bappedal Prov. Jateng, 2005. 

Dari data tersebut di atas pada tahun 2005 diketahui bahwa luas lahan sangat kritis dan 
kritis pada 4 Kecamatan yang ada di sekitar dan au Rawapening yaitu Kecamatan 
Getasan, Jambu, Ambarawa dan Kecamatan Banyubiru mencapai luas 4.237 ha. 
Meskipun usaha-usaha rehabilitasi hutan dan lahan terus dilakukan, namun dari hasil 
pengamatan lapangan (2008) memperlihatkan bahwa masalah kondisi lahan yang 
cenderung berpotensial menjadi lahan kritis diakibatkan oleh; (1) pemanfaatan lahan 
secara berlebihan karena peruntukan lahan adalah untuk tanaman semusim terutama 
untuk lahan – lahan yang berada di kemiringan lebih dari 30 %, (2)  lahan tidak 
dimanfaatkan secara optimal sehingga terkesan lahan menjadi terlantar, dan (3) 
pengambilan bebatuan dari lahan untuk bahan bangunan. Sebagai contoh kondisi lahan 
yang ada di Kecamatan Ambarawa dan Bandungan, permasalahan erosi di beberapa desa 
terutama pada saat musim hujan. Dari data dasar profil desa diketahui ada 3 jenis erosi 
yaitu; (1) erosi ringan atau erosi permukaan dan (2) erosi sedang atau erosi yang 
menyebabkan terjadinya alur-alur kecil dan (3) erosi berat. Daerah-daerah yang termasuk 
erosi berat adalah desa Candi. Desa Candi juga mengalami erosi sedang. Erosi ringan 
terjadi di desa Pasekan, desa Baran, desa Candi, desa Bandungan dan desa Kupang. 
Aliran air yang mengalir di  permukaan akan mengganggu kesetabilan aliran air di bawah 
tanah. Hal ini apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan dampak pada 
peningkatan jumlah sedimentasi yang akan masuk ke Danau Rawa Pening melalui sungai 
Torong, Panjang atau sungai Rengas. Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan yang 
menjadi daerah hulu sehingga memerlukan penanganan. 

4. Hidrologi 

Kondisi hidrologi meliputi kondisi air permukaan dan air tanah. Kondisi ini sangat 
dipengaruhi oleh topografi, vegetasi dan jumlah curah hujan. Berdasarkan topografi Danau 
Rawapening terletak di daerah yang rendah dan merupakan lembah yang dikelilingi oleh 
daerah yang tinggi (pegunungan dan perbukitan) serta terbendung di Kali Tuntang. Kondisi 
ini menyebabkan jumlah air di danau mengalami penambahan terus-menerus, sementara 
air yang keluar hanya sedikit. Namun penambahan air juga membawa material-material 
yang diendapkan di danau sehingga memberi sumbangan endapan yang cukup besar. 

Jenis tanah atau jenis endapan di danau adalah kedap air, sehingga danau mampu 
menampung air. Vegetasi yang ada disekeliling danau cukup banyak sehingga mampu 
untuk menyimpan air dan mengeluarkannya melalui mata air-mata air yang mengalir ke 
danau melalui sungai dan mata air. Dengan demikian jumlah air di Danau Rawapening 
dipengaruhi langsung oleh banyaknya curah hujan, air tanah yang muncul sebagai mata 
air (spring) dan aliran permukaan (air sungai). Dan secara tidak langsung oleh kondisi 
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topografi dan aktifitas manusia. Oleh karena sedimentasi terjadi secara terus-menerus, 
maka sejak tahun 1970 pada saat musim penghujan danau ini sering di landa banjir 
terutama di DAS Tuntang Hilir, yaitu di Kabupaten Demak dan Grobogan.  

Aliran air sungai yang masuk ke Danau Rawapening berasal dari pemasukan air tanah 
yang terdapat di tempat yang lebih tinggi, yakni aliran influen dengan tipe konsekuen. 
Sungai-sungai yang mengalir ke Danau Rawapening terdiri dari: 

(1) Sub-DAS Galeh, terdiri dari Sungai Galeh dan Sungai Klegung 

Sub DAS Galeh  melewati daerah di Kecamatan Banyubiru (Desa Wirogomo, desa 
Kemambang, Desa Rowoboni, Desa Tegaron, desa Kebondowo, Desa Banyubiru dan 
desa Ngrapah) dan Kecamatan Jambu (Desa Bedono, Kelurahan, Brongkol, Rejosari 
dan Desa Banyukuning). Luas sub DAS Galeh mencapai 6.121 ha. 

(2) Sub-DAS Torong, yaitu Sungai Torong 

Sub DAS Torong melewati daerah di Kecamatan Ambarawa dan Bandungan (desa 
Ngampin, Panjang dan Pojoksari). Berdasarkan letaknya sub DAS Torong berada di 
sebelah barat danau Rawapening, dengan luas wilayah 2.687 ha. Sub DAS Torong 
juga melewati daerah Kecamatan Jambu (Desa Jambu, Gondoriyo, Kuwarasan, 
Kebondalem dan Genting). DAS Torong berada di sebelah barat danau Rawapening, 
dengan luas wilayah 2.687 ha. 

(3) Sub-DAS Panjang, terdiri dari Sungai Panjang dan Sungai Kupang 

Sub DAS Panjang melewati daerah di Kecamatan Ambarawa dan Bandungan 
(Kelurahan Bejalen, Desa Lodoyong, Kranggan, Pasekan, Baran, Jetis, Duren, 
Bandungan, Kenteng dan Candi). Berdasarkan letaknya sub DAS Panjang berada di 
sebelah utara danau Rawapening, dengan luas wilayah 4.893,24 ha. 

(4) Sub-DAS Legi, yaitu Sungai Legi 

Sub DAS Legi melewati daerah di Kecamatan Banyubiru (Desa Sepakung dan 
sebagian desa Rowoboni) yang wilayahnya memanjang dari bagian hulu di lereng 
gunung Telomoyo hingga bermuara ke danau Rawapening.  

(5) Sub-DAS Parat, yaitu Sungai Parat 

Sub DAS Parat melewati daerah di Kecamatan Banyubiru (Desa Gedong dan desa 
Kebumen), Kecamatan Tuntang (Desa Gedangan, Desa Kalibeji dan desa Rowosari).  
Sub DAS Parat  berada di sebelah selatan danau Rawapening, dengan luas wilayah 
4.638,35 ha yang meliputi 16 desa  dari 3 Kecamatan (Banyubiru, Getasan dan 
Tuntang) Kabupaten Semarang. Sungai utamanya adalah sungai Parat dan sungai 
Muncul  dengan mata air di punggung Gunung Merbabu dan Gunung Gajah Mungkur. 

Kecamatan Getasan menjadi wilayah sub-DAS Parat yang wilayahnya meliputi Desa 
Kopeng, Polobogo, Manggihan, Getasan, Wates, Tolokan, Ngrawan, dan Desa 
Nogosaren.  

(6) Sub-DAS Sraten, yaitu Kali Sraten 

Sub DAS Sraten hanya melewati daerah di Kecamatan Getasan, yaitu; Desa Batur, 
Tajuk, Jetak, Samirono, dan Desa Sumogawe. 

(7) Sub-DAS Rengas, terdiri dari Sungai Rengas dan Sungai Tukmodin 

Sub DAS Rengas hanya melewati daerah di Kecamatan Ambarawa dan Bandungan 
meliputi kelurahan Tambakboyo, Kelurahan Kupang dan desa Mlilir. Berdasarkan 
letaknya sub DAS Rengas berada di sebelah utara Danau Rawapening, dengan luas 
wilayah 1.751 ha. 

(8) Sub-DAS Kedung Ringin, yaitu Sungai Kedung Ringin 

Sub DAS Kedungringin melewati daerah Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo, Lopait 
dan Desa Tuntang).  Sub DAS Kedungringin berada di sebelah timur Danau Rawa 
Pening, dengan luas catchment area 774,86 ha. Di sub-sub DAS Kedungringin 
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mengalir sungai Ngreco, Ndogbacin dan sungai Praguman, yang ketiganya bermuara 
di Danau Rawapening. Sub DAS Kedungringin merupakan sub DAS yang paling kecil, 
dengan mata air di sekitar Gunung Kendil. 

(9) Sub-DAS Ringis, yaitu Sungai Ringis 

Sub DAS Ringis melewati daerah Kecamatan Tuntang tepatnya di Desa Jombor, 
Kesongo dan Desa Candirejo serta Kecamatan Sidorejo (Kelurahan Sidorejo, 
Blotongan), dan Kecamatan Argomulyo (Kelurahan Pulutan dan Mangunsari) Kota 
Salatiga. Sub DAS Ringis berada di sebelah timur Danau Rawapening luas catchment 
area 1.584,84 ha yang terdiri dari 7 desa/Kelurahan 3 Kecamatan (Tuntang 
Kabupaten Semarang, Sidomukti dan Sidorejo Kota Salatiga). Di sub-sub DAS Ringis 
mengalir Sungai Tengah dan Sungai Tapen, yang keduanya bermuara di danau 
Rawapening. 

Hidrologi Kawasan Rawapening 

 

 

              Sumber : Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Rawa Pening Kab. Semarang, 2006 

 

Aliran air yang keluar dari Danau Rawapening bermuara pada satu pintu, yakni Sungai 
Tuntang yang terletak dibagian timur laut Danau Rawapening. Hal ini terjadi karena 
bagian timur laut letaknya lebih rendah dan air mengalir terus ke Kabupaten Demak 
dan Kabupaten Grobogan hingga laut Jawa. 
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5. Topografi dan Tata Guna Lahan 

Topografi Danau Rawapening berbentuk tanah datar dan merupakan lembah yang 
dikelilingi oleh daerah yang tinggi (pegunungan dan perbukitan) serta terbendung di Kali 
Tuntang. Untuk daerah dataran tinggi (daerah hulu) mempunyai bentuk topografi 
bervariasi yaitu datar, agak bergelombang, bergelombang, berbukit, berbukit terjal, sampai 
pegunungan, karena berada di kaki gunung. 

Di Kecamatan Getasan, sebagai salah kecamatan dalam kawasan Sub DAS Rawapening, 
dimana desa-desanya termasuk dalam kawasan berbagai sub DAS Parat dan Sub DAS 
Sraten, mempunyai karakteristik topografi bervariasi yaitu datar, agak bergelombang, 
bergelombang, berbukit, berbukit terjal, sampai pegunungan. Daerah topografi datar 
dengan kelerengan antara 0% -2%, berada di sekitar muara Sub-sub DAS Parat (berlokasi 
di sekitar Danau Rawapening). Kelerengan antara 8% - 25% terdapat di kaki Gunung 
Merbabu, kelerengan terjal  yaitu  lebih dari 45% terdapat di sekitar Gunung Gajah 
Mungkur. Sub-sub DAS Sraten mempunyai bentuk topografi yang relatif  datar, dengan 
kelerengan antara 0 % -15 %. Kondisi tanah datar dengan kelerengan antara 0 – 8 %  
berada di sekitar danau Rawapening. Kelerengan antara 8 % - 15 % terdapat di kaki 
Gunung Merbabu.  

 
Peta Kelerengan Daerah Hulu Danau Rawapening 

 

 
     

                      Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, 2007 
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6. Fungsi dan Manfaat Danau  

Fungsi utama dari Danau Rawapening untuk menahan laju aliran air permukaan dan 
menampung aliran permukaan yang kemudiaan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan 
masyarakat.  

Hingga tahun 2009, Danau Rawapening dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, 
diantaranya : 

(1) Supply air untk PLTA (Perusahaan Listrik Tenaga Air) Jelok dimana PLTA Jelok 
merupakan bagian dari interkoneksi listrik Jawa Bali. 

(2) Irigasi pertanian bagi sawah di Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak dan 
Kabupaten Grobogan. 

(3) Pengendali banjir daerah hilir terutama di Kabupaten Demak dan Kabupaten 
Grobogan. 

(4) Kegiatan pariwisata yaitu untuk Wisata Air maupun Agro Wisata. 
(5) Kegiatan perikanan darat baik perikanan alami maupun perikanan budidaya. 
(6) Penyedia air baku dan air untuk industri. 
(7) Persawahan pasang surut. 
(8) Handicraft. 
(9) Penambang gambut sebagai bahan dasar pupuk organik dan sarana budidaya  jamur. 

 
 

Pengelolaan DAS Jaragung Tuntang 
 

 
  Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jateng, 2008  

 

 

B. KARAKTERISTIK DANAU  

1. Keanekaragaman Hayati Danau  

Enceng Gondok (eichhornia Erassipers (Mart.) Solms) merupakan jenis yang paling 
dominan (Kristyanto, 1978). Lebih lanjut populasi enceng gondok diperkirakan menutupi 
kira-kira 200 – 210 Ha (Soewardi, lihat Kristyanto, 1978). Pengamatan lapangan selintas, 
ditemukan bahwa populasi hidrila vercilata dan najas indica mendominasi daerah 
subpermukaan air. Kehadiran hidrila vercilata tidak hanya di danau Rawapening  tetapi 
juga di danau Poso, Sulawesi Tengah dan danau Oopa di Sulawesi Tenggara (Mulyani, 
1988). 

Jenis-jenis ikan yang pernah hidup dan berkembang di Rawapening sebanyak 17 jenis, 
terdiri dari : Anabas testudineus, Chela oxygastroides, Clarias batrachus, 
Ctenophraryngodon idella, Helostoma temmincki, Monopterus albus, Nemachilus 
fasciatus, Ophiocephalus striatus, Osteochilus hasselti, Panchax, Puntius binotatus, 
Puntius javanicus, Puntius orphiodes, Rasbora sp, Tilapia mossambica, Trichogaster 
pectoralis. Trichogaster trichopterus. Jenis yang paling dominan adalah ikan nilem 
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(Osteochlius haselti) yang diperkirakan jumlahnya mencapai 43,7%, dan ikan kutuk 
(Ophiocephalus striatus), sedangkan sisanya adalah jenis ikan lainnya. 

Zooplankton yang ditemukan di Danau Rawa Pening pada tahun 1979 tediri dari 17 marga 
yang merupakan kelompok dari Cladocera, Copepoda, Ostracoda, dan Rofifera (Soetjipta, 
dkk, 1979). Pemantauan zooplankton pada tahun 1994 ditemukan 12 marga zooplankton. 
Contoh marga-marga tersebut adalah Aiona, Asplanchna, Brachionus, Cyclops, Cypris, 
Daphnia, Diaphanosoma, Filinia, Kelicottia, Keratella, Moina, dan Polyrthra 
(Sastrodihardjo/unpblished). 

Fitoplankton di Danau Rawapening yang pernah diamati terdiri dari 173 individu 

fitoplankton yang termasuk dalam 38 jenis Desmidiaceae, 35 jenis Diatomae, 5 jenis 

ganggang biru hijau, 30 jenis Chlorococcales, dan 11 jenis lainnya (Timotius dkk, 1979). 

Selanjutnya Silalahi dkk (1989) menemukan 147 marga fitoplankton. Marga yang 

mendominasi pada waktu itu adalah Lyngbya, Melosira, dan Staurastrum. 

 

2. Sosial, Ekonomi dan Budaya 

a. Perkembangan Penduduk 

Sampai tahun 2005, jumlah penduduk di sekitar Danau Rawapening, meliputi wilayah 
Kecamatan Tuntang, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan 
Bawen mencapai 64.475 jiwa. Dari jumlah ini kebanyakan berada di Kecamatan Tuntang 
(Desa Kesongo) dan Kecamatan Banyubiru (Desa Banyubiru). Pertumbuhan penduduk 
tertinggi terjadi di Kecamatan Tuntang, namun untuk pertumbuhan penduduk ditingkat 
desa terjadi di desa Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa dan desa ini merupakan desa 
dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel 2 dan 3 dibawah ini.  

Berdasarkan komposisi penduduk menurut pendidikan, kebanyakan lulusan Sekolah 
Dasar (SD) disusul Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 
(SMA). Namun demikian penduduk yang belum menikmati pendidikan jumlahnya masih 
besar sehingga perlu mendapat perhatian secara khusus.  

  
Diagram Komposisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 
 
 

b. Aktifitas Ekonomi Penduduk di Sekitar danau Rawapening 

Berdasarkan data PDRB seperti pada tabel dan gambar di bawah ini dapat diketahui 
bahwa ekonomi Danau Rawapening sangat tergantung pada; (1) sektor industri; (2) 
sektor pertanian; (3) jasa-jasa; dan (4) Perdagangan dan restauran. Namun yang 
menarik adalah hadirnya sektor industri yang ada di sekitar Danau Rawapening tidak 
semua masyarakat dapat memasuki peluang pekerjaan ini. 
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Diagram Kontribusi Tiap Lapangan Usaha 
 

 
       

Dari tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk desa di sekitar Danau 
Rawapening bermata pencaharian sebagai petani (6.970 orang atau 21,36%) atau buruh 
tani (9.749 orang atau 29,88%), dan hanya 11,20% menjadi buruh industri. Hal sama 
juga terjadi pada sektor petanian. 

Meskipun perairan Danau Rawapening dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan 
(budidaya dan penangkapan) tetapi hanya 2.251 orang (6,90%) yang memanfaatkan. 
Kondisi ini terjadi karena kebanyakan usaha perikanan yang berkembang di Danau 
Rawapening pemiliknya bukan berasal dari masyarakat di sekitar Danau Rawapening 
tetapi kebanyakan dari Kota Semarang dan nelayan di Danau Rawapening hanya 
sebagai buruh. 

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul sejumlah persoalan berkaitan dengan 
kependudukan diantaranya : 

 Rasio manusia dan lahan yang relatif tinggi, sehingga menimbulkan konflik sosial 
kecemburuan dalam lapangan pekerjaan. 

 Kondisi tingkat pendidikan dan ketrampilan yang terbatas menyebabkan 
ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap sumberdaya alam secara langsung. 

 Keterbatasan pengetahuan dan teknologi masyarakat lokal untuk memanfaatkan 
sumberdaya alam dan lingkungan secara lebih produktif sangat kurang, tetapi dari 
segi lngkungan masih aman. 

 Persepsi masyarakat atas peluang ekonomi yang cenderung masih bias ke sektor 
primer. 

 Akibat tingginya ketergantungan masyarakat pada sektor primer dan tingginya 
kepadatan penduduk pada beberapa lokasi tertentu telah terjadi gejala konflik 
kepentingan dalam pemanfaatan faktor sumberdaya lahan. 

 Sistem produksi dan distribusi masih berorientasi pada sistem subsistem, sehingga 
cenderung mengakibatkan sulitnya usaha terobosan dari kungkungan proses 
involusi yang mengarah ke gejala entropi. 

 Tingkat kehidupan masyarakat yang masih rendah, sehingga dorongan 
melihat/mencari alternatif peluang ekonomi sangat rendah. 

Selain mata pencaharian di atas, sebenarnya belum tercatat dalam monografi aktifitas 
ekonomi masyarakat seperti; pencari gambut, pencari/pengrajin Enceng Gondok, dan 
usaha wisata (warung dan alat transportasi). Hal ini dapat dimengerti karena ketiga jenis 
pekerjaan tersebut bukan merupakan mata pencaharian pokok, namun merupakan mata 
pencaharian tambahan. Secara rinci, jumlah penduduk menurut mata pencaharian di 
sekitar Danau Rawapening. 
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 Diagram Komposisi Menurut Mata Pencaharian 
 

 
  
 

Beberapa aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sekitar Danau Rawapening 
adalah sebagai berikut : (Suktikno, 2002). 

 Petani 

Pertanian yang dilakukan dan dikembangkan masyarakat sekitar Danau 
Rawapening adalah sawah yang ditumpangsarikan dengan palawija. Pertanian 
sawah mereka lakukan pada saat musim kemarau dengan padi jenis Barito, 
Ciliwung, IR 64, Sedani, Mbramo dan Pandawangi. Sedangkan di pematang sawah 
ditanami sayuran yang pada umumnya kacang panjang, cabe. tomat, buncis dan 
terong. Yang memprihatinkan adalah ada upaya untuk memperluas lahan sawah di 
kawasan Danau Rawapening sehingga akan merubah wajah danau ini menjadi 
dangkal, sempit dan tidak menarik. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus maka bisa 
diprediksikan nasib Danau Rawapening akan menjadi daratan. 

 Nelayan 

Masyarakat menangkap ikan yang ada di Danau Rawapening secara bebas 
menggunakan jenis alat pancing dan jala. Namun masyarakat juga memelihara ikan 
dengan menggunakan sistem keramba. Pada musim penghujan masyarakat juga 
memanfaatkan lahan sawah untuk memelihara ikan. Jenis ikan yang dipelihara pada 
umumnya lele, kutuk, sepat, betik, goyor, udang rawa, water hijau, keong dan belut. 
Hasilnya dipasarkan ke Salatiga, Ambarawa, Ungaran, Magelang dan Semarang 
oleh para pengepul. Selain menjual hasil tangkapan ke pengepul, masyarakat 
Danau Rawapening juga mengupayakan proses produksi ikan melalui home industri 
sehingga memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi.  

Walaupun telah terbukti membawa dampak ekonomi bagi mencukupi kebutuhan 
keluarga, namun yang mengherankan masyarakat jarang sekali menabur benih agar 
tetap tersedia ikan yang memadai. Disinilah persoalan mental para nelayan yang 
perlu dibangkitkan untuk tidak hanya mengambil ikan tetapi juga menabur benih 
ikan, yang hasil juga akan dinikmatinya. 

 Pengrajin Enceng Gondok 

Karena banyak enceng gondok di Danau Rawapening, maka masyarakat juga 
memanfaatkannya dengan mengambil enceng gondok untuk dijadikan tempat jamur, 
pupuk, dan kerajinan. Pola masyarakat adalah setelah bahan diambil, disetorkan ke 
pengepul dan oleh pengepul dikeringkan dan setelah kering dibuat tali. Pekerjaan 
kerajinan ini umumnya dilakukan oleh ibu-ibu dan setelah terkumpul banyak 
dipasarkan ke Yogyakarta, Pekalongan, Bali dll. Pemerintah telah melakukan 
berbagai upaya dalam rangka meningkatkan ketrampilan pengrajin melalui berbagai 
bimbingan dan penyuluhan serta pelatihan. 

Namun sejauh ini belum menampakan hasil yang positif bagi pengrajin, karena 
pengrajin masih terpola hanya mencari dan mengambil enceng gondok untuk 
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disetorkan ke pengepul, sehingga masyarakat belum menerima tambahan nilai 
ekonomis. Barang kali karena sikap masyarakat yang sering terlontar; ―begini saja 
sudah cukup dan mendapat uang untuk apa harus susah-susah lagi‖.  

Sikap dan mental seperti inilah yang perlu dirubah di kalangan para pencari enceng 
gondok, agar tumbuh dan berkembang jiwa wirausaha, dengan tidak hanya mencari 
enceng gondok tetapi lebih dari itu mau berusaha untuk mengembangkan 
keterampilan untuk meningkatkan nilai ekonomi enceng gondok. Kesadaran inilah 
yang harus ditumbuhkan dikalangan pencari enceng gondok menajdi pengrajin 
enceng gondok. 

Pada sisi lain, tanaman air enceng gondok tumbuh secara liar dan kurang 
mendapatkan perhatian, sehingga perlu dikembangkan tatacara budidaya enceng 
gondok. 

 Home Industri 

Home industri yang berkembang sebagai hasil langsung keberadaan Danau Rawa 
Pening adalah keripik atau kerupuk ikan. Hasil home industri ini kebanyakan 
dipasarkan di daerah-daerah Parakan, Kabupaten Temanggung, Cilacap, Magelang, 
dan di pasar lokal terutama untuk memanfaatkan wisatawan yang berkunjung ke 
Rawa Pening. Home industri lain yang berkembang adalah yang memanfaatkan 
bahan dari hasil pertanian seperti keripik singkong, gandung, kimpul, slondok 
dengan pemasaran di daerah sekitar, seperti; Kota Salatiga, Ambarawa, Banyubiru, 
Ungaran dan di perkampungan. 

Jenis home industri yang memanfaatkan potensi langsung dari keberadaan Danau 
Rawa Pening adalah kerajinan dari enceng gondok. Data dari Dinas Perindustrian 
Kabupaten Semarang, memperlihatkan jenis-jenis kerajinan, antara lain: anyaman 
enceng, keranjang, tas, sandal, tempat tisue, becak, meja, kursi, dan keranjang. 
Hingga tahun 2009, investasi yang digunakan untuk mengelola usaha kerajinan dari 
enceng gondok mencapai Rp. 29.900.000,- dan lokasi berada di 3 (tiga) Kecamatan; 
yaitu: (1) Kecamatan Banyubiru (Desa Gedong, Rowoboni, Tegaron, dan 
Kebondowo); (2) Kecamatan Jambu tepatnya Desa Brongkol; dan (3) Kecamatan 
Tuntang (desa Kesongo dan Lopait). 
 

Potensi Sentra Kerajinan Enceng Gondok di Kabupaten Semarang 
 

No. Kecamatan/Desa Jenis Produksi UU TK Kapasitas Sat 
Nilai 

Produksi 
Nila 

Investasi 

1. Banyubiru        

 a. Gedong Anyaman enceng 2 5 22.500 pcs 112.500.000 750.000 

 b. Rowoboni Anyaman Enceng 21 44 198.000 pcs 990.000.000 6.600.000 

 c. Tegaron Keranjang, Tas, 
Sandal, Tempat 
Tissue dll 

27 50 225.000 pcs 1.125.000.000 7.500.000 

 d. Kebondowo Keranjang, Becak, 
Tas, Tempat Tissue, 
dan Kaca Hias dll 

20 20 200.000 pcs 975.000.000 7.500.000 

2. Jambu (Brongkol) Anyaman Enceng 7 7 31.500 pcs 157.000.000 1.050.000 

3. Tuntang         

 a. Kesongo Meja, Kursi, Tas, 
Keranjang dll 

10 20 100.000 pcs 475.000.000 4.000.000 

 b. Lopait Anyaman Enceng 5 10 50.000 pcs 200.000.000 2.500.000 

   92 156 537.000 pcs 4.035.000.000 29.900.000 

Sumber : Dinas Perindustrian Kabupaten Semarang, 2009 
 

 Pedagang 

Dunia perdagangan muncul karena nelayan, petani, pengrajin dan home industri 
harus memasarkan barang dagangannya sehingga memunculkan pedagang menjadi 
profesi di kalangan masyarakat Danau rawa Pening. 

Pada sisi yang lain pedagang juga muncul sebagai akibat dari berkembangnya Danau 
Rawa Pening sebagai kawasan wisata. Pada umumnya masyarakat Danau Rawa 
Pening membuka warung untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok terutama di 
sekitar kawasan wisata (Bukit Cinta) maupun di lokasi-lokasi tempat penyewaan 
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perahu untuk kepentingan para pemancing. Kebutuhan yang dimaksud kebanyakan 
berbentuk makanan (ikan dan bebek), minuman, barang-barang klontong dll. 

Dunia perdagangan di sekitar Danau Rawapening mempunyai potensi untuk 
berkembang terutama dengan adanya kawasan wisata, namun perlu dikembangkan 
sikap dan perilaku yang sopan, santun, rapi, simpatik, dan bersih. Selain itu perlu 
dikembangkan cara-cara untuk menata barang-barang yang akan dijual agar lebih 
bersih dan rapi. Dengan demikian dapat menarik wisatawan untuk membelanjakan 
uangnya serta menjadi faktor utama untuk mengembangkan pariwisata di Danau 
Rawapening. 

 Peternak 

Para peternak yang memanfaatkan keberadaan danau Rawapening secara langsung 
adalah beternak bebek. Cukup banyak masyarakat yang memelihara bebek karena 
perairan Danau Rawapening dapat menjadi lokasi untuk mengembangkan 
pertumbuhan ternak bebek. Rata-rata pemilikan bebek masyarakat di Danau 
Rawapening adalah 50 ekor – 100 ekor. Di daerah Kecamatan Banyubiru, ternak 
bebek menjadi ciri khas sehingga para wisatawan yang hendak makan bebek goreng 
akan datang ke daerah di Kecamatan Banyubiru. Image atau citra seperti ini yang 
kemudiaan menjadikan Kecamatan Banyubiru terkenal dengan bebeknya.  

 Jasa Perahu 

Keberadaan objek wisata yang ada di Danau Rawapening memberikan peluang 
munculnya usaha jasa perahu untuk mengantar para wisatawan menikmati keindahan 
Danau Rawapening atau untuk mengantarkan para pemancing ketengah danau. 
Aktifitas semacam ini semakin berkembang dan masyarakat secara mandiri 
mengembangkan usaha pembuatan perahu sampan dan perahu motor untuk 
disewakan dan atau dimanfaatkan mengantarkan para wisatawan. Intensitas 
terbanyak untuk memeberikan jasa perahu terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. 

 Mengambil Gambut 

Dari data memperlihatkan bahwa ada beberapa orang pengusaha yang secara 
khusus mengembangkan usaha pengambilan gambut. Setiap harinya gambut yang 
diambil dengan menggunakan perahu dan setiap harinya diperkirakan ada 100 perahu 
yang beroperasi dan setiap perahu dapat menghasilan gambut basah sebanyak 4 
kwintal. Diperkirakan setiap harinya, gambut basah yang diambil mencapai 50 ton dan 
sebagian besar digunakan untuk media jamur dan kompos dengan pemasaran di 
Probolinggo, Malang dan Jakarta.  

 Pemancingan 

Usaha pemancingan di sekitar Danau Rawapening berkembang sangat pesat. Belum 
ada identifikasi secara khusus tentang usaha ini, tetapi sejauh pengamatan usaha 
pemancingan ini dilakukan agar para wisatawan selain menikmati alam juga dapat 
memancing ikan dan hasil pancingan tersebut kemudian akan dinikmati. 

Meskipun masyarakat Danau Rawapening sudah memiliki usaha seperti yang 
dijelaskan namun dalam banyak hal muncul berbagai permasalahan, diantaranya : 

 Kecilnya skala unit usaha pada beberapa sektor yang mengakibatkan 
rendahnya produktifitas dan kesempatan kerja, serta rendahnya pendapatan 
masyarakat. 

 Rendahnya pendapatan masyarakat terutama pada sektor primer 
mengakibatkan respon masyarakat terhadap gagasan baru atau alternatif 
peluang usaha yang dipandang beresiko cenderung rendah. 

 Rendahnya skala produksi mengakibatkan tingginya ketergantungan petani 
pada pedagang perantara. Keadaan ini selanjutnya mengakibatkan posisi 
petani dalam tata niaga produksi pertanian menjadi rendah. 

 Terbatasnya sumber permodalan yang dapat dipahami dan dianggap layak 
dalam kerangka ekonomi skala sangat kecil. 

 Kurangnya akses pada sumber-sumber modal untuk usaha lokal. 
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c. Tingkat Kemiskinan Masyarakat 

Masalah kemiskinan juga menjadi kendala untuk memulihkan kondisi Danau 
Rawapening sebagaimana yang diharapkan. Prosentase penduduk miskin di wilayah 
sekitar Danau Rawapening masih tinggi terutama di beberapa desa, seperti desa 
Rowoboni, Rowosari, Kesongo, dan Bajelan (Sumber : Sutarwi, 2008). Karenanya 
dalam melaksanakan upaya-upaya pemulihan danau ini variabel-variabel kemiskinan 
perlu mendapatkan perhatian. 

  
d. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat 

Dalam konteks budaya Jawa, kawasan Danau Rawapening merupakan salah satu 
kawasan tua dimana budaya dan sejarahnya berproses. Bukan hanya legenda Baru 
Klinting yang melekat dengan Rawapening, realitas sejarah juga menunjukkan jejak 
awal kebudayaan Jawa di kawasan ini, yaitu; Candi Gedong Songo, kota tua 
Banyubiru, Salatiga serta Ambarawa yang penuh dengan peninggalan sejarah 
(Majalah Telaga edisi 11 Tahun 2002, Percek Press). 

Ditinjau dari etnis, masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Rawa Pening cenderung 
homogen yaitu hampir semuanya merupakan suku Jawa, sehingga budaya kehidupan 
sehari-hari adalah budaya Jawa. Salah satu ciri budaya tersebut adalah tradisi berupa 
kearifan lokal dengan melaksanakan selamatan, yaitu; tradisi nenek moyang yang 
diyakini dapat membawa berkah dan keselamatan bagi mereka. 

Latar belakang keagamaan, sebagian besar memeluk agama Islam (93,73%), diikuti 
Katolik (3,54%), Kristen Protestan (2,59%), Hindu (0,7%), dan Budha (0,7%). Tempat 
Ibadah yang ada di sekitar Danau Rawapening adalah 83 mesjid, 188 mushola, dan 1 
pura. 

Kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di masyarakat sekitar Danau Rawapening 
meliputi; ronda, jimpitan beras, gotong royong, perayaan hari besar keagamaan, 
perayaan hari besar nasional, hajatan, olah raga, kesenian. Partisipasi masyarakat 
dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sangat tinggi. 

Lembaga-lembaga sosial masyarakat yang ada antara lain; Rukun Tetangga (RT), 
Rukun Warga (RW), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kelompok Tani, 
Kelompok Nelayan, Kelompok atas dasar kegiatan ekonomi (usaha warung, usaha 
transportasi, pengambil gambut, pengrajin Enceng Gondok, dll), kumpulan ibu-ibu 
PKK, dan Karang Taruna.  

Pada tahun 1996, kelompok tani nelayan dari semua desa di sekitar Danau 
Rawapening berjumlah 23 kelompok dan beranggotakan 1.336 petani nelayan 
membentuk sebuah Paguyuban Petani Nelayan yang dinamakan Paguyuban 
Kelompok Tani Nelayan Sedyo Rukun. Kelompok ini kemudian yang menjadi cikal 
bakal terbentukanya Forum Rembug Rawapening tahun 2004 dan pada tahun 2008 
berubah menjadi Forum Koordinasi Rawapening. 

C. PERMASALAHAN EKOSISTEM DANAU  

1. Kerusakan Daerah Tangkapan Air (DTA) 

a. Adanya penambangan galian golongan C yang tidak terkendali untuk mengambil 
galian andesit (berpengaruh negative terhadap lingkungan), dan bahan galian sirtu 
menjadi penyebab munculnya permasalahan tanah longsor, 

b. Tidak aman dan terganggunya kelestarian sumber air karena pengambilan air baku 
secara berlebihan oleh ‘pengusaha‘ di sumber atau mata air atau di hilir danau 
Rawapening yang tidak diimbangi dengan konservasi seperti di Kecamatan Jambu 
oleh ‘PDAM‘, pengambilan air di desa Kebumen, dan sungai Tuntang, 

c. Alih fungsi tanah untuk pemukiman dan pertanian yang tidak ramah lingkungan 
banyak terjadi di daerah lereng catchment area Rawapening seperti Kebumen, 
Tegaron dan Sepakung bagian atas, 

d. Tingkat kelerengan lahan yang curam (lebih dari 25 %) menjadi penyebab tingginya 
run off dan sulit untuk dihijaukan, 
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e. Kondisi vegetasi penutup tanah lebih didominasi penggunaan lahan untuk 
tegalan/kebun sehingga berpotensi menjadi lahan kritis yang setiap tahunnya 
meningkat. 

f.   Kerusakan hutan di lokasi perkebunana perhutani yang belum tertangani juga 
menjadi penyebab meluasnya lahan kritis,  

g. Masih belum seimbangnya antara upaya untuk melakukan rehabilitasi hutan dan 
lahan dengan luas lahan kritis yang harus ditangani. Hal ini terlihat masih banyak 
lahan gundul terutama gunung Telomoyo, gunung Kendil dan gunung Ungaran 
akibat terjadi kerusakan lahan sehingga menimbulkan tingkat  erosi yang tinggi dari 
daerah hulu, dan menghasilkan sedimentasi yang besar di daerah hilir (danau 
Rawapening), serta munculnya daerah dataran banjir,  

h. Tidak terpeliharanya bangunan-bangunan sipil teknis seperti dam, dan gully plat 
untuk menahan laju erosi yang masuh ke kawasan inti danau Rawapening,  

i. Belum adanya arah untuk melakukan pengelolaan wisata dengan memperhatikan 
kelestarian lingkungan, 

j. Semakin tidak terkendalinya pemanfaatan ruang terbuka untuk kepentingan 
pengembangan wilayah/kota menyebabkan terjadinya penyimpitan daerah-daerah 
resapan air. 
 

2. Kerusakan Sempadan 

Tingginya potensi konflik dari para pemanfaat daerah lahan pasang surut secara 
berlebihan untuk kepentingan pertanian. 
 

3. Pencemaran Perairan 

a. Eksploitasi sumberdaya alam secara maksimal, menjadikan daya dukung 
lingkungan menurun dengan drastis seperti keadaan di badan air/inti Rawapening 
yang saat ini sudah nyaris menjadi daratan karena pendangkalan/sedimentasi 
yang sangat tinggi dan padatnya gulma air (terutama enceng gondok, ganggeng 
rante),  

b. Tingginya potensi konflik dari para pemanfaat potensi perairan Rawapening seperti : 

 Penggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan peraturan yang 
berlaku.  

 Pola pengambilan enceng gondok yang tidak ramah lingkungan berdampak 
terhadap pendangkalan danau dan pemotongan batang enceng gondok yang 
tidak memenuhi standar pemesanan mengakibatkan kinerja yang murah karena 
apa yang dihasilkan tidak dapat dibayar. 

c. Terancamnya kelestarian volume, jumlah dan kualitas air danau Rawapening yang 
berdampak pada aktifitas perikanan, pengairan sawah di hilir, operasi PLTA, 

d. Tidak tegaknya  pengaturan air oleh pintu air (PLTA) Tuntang menimbulkan konflik 
antara petani lahan pasang surut rawa (kabupaten Semarang) dengan petani hilir 
(terutama kabupaten Grobogan); bagi petani rawa akan merasakan kesulitan air 
pada musim kemarau jika air dialirkan ke hilir dan akan kelebihan air pada musim 
penghujan kalau air tidak dialirkan ke bawah, yang mengakibatkan tanaman  tidak 
dapat hidup, dan selanjutnya petani tidak dapat panen. Begitu sebaliknya bagi 
petani di hilir, jika musim kemarau pintu tidak dibuka maka petani hilir akan 
kekurangan air, sehingga mendorong terjadinya konflik. 

e. Penangkapan ikan secara liar (menggunakan alat strom dan racun) menimbulkan 
konflik antar nelayan di Rawapening, karena menurunya perolehan hasil tangkapan 
ikan rata-rata per hari menjadi 0 – 5 kg, 

f.  Tidak ada pengaturan penambangan gambut yang berpihak kepada kepentingan 
masyarakat di Rawapening menyebabkan sebagian besar keuntungan lebih 
dinikmati oleh pengusaha, 

g. Dangkalnya rawa menjadikan turunnya nilai jual potensi rawa untuk pariwisata, 
sementara wisata air sangat terbatas jumlahnya, hal ini mengakibatkan kerugian 
bagi jasa wisata yang menyewakan perahu dan makanan lainnya,  

h. Sedimentasi yang terjadi di daerah inti danau mengakibatkan banjir di daerah 
sekelilingnya dan menggenangi terutama sawah pasang surut, 
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i.  Pengambilan air baku di Kanal Tuntang pada saat musim kemarau menimbulkan 
keresahan antara petani hilir dan petani di badan/inti air yang saat ini ke dua petani 
merasakan kekurangan air karena air rawa sudah menyurut di tambah pengambilan 
air oleh PDAM Kabupaten Semarang di Kanal Tuntang, 

j.  Pada musim kemarau terjadi kekurangan air mengakibatkan kekhawatiran PLTA 
Jelok-Timo tidak dapat mengoperasikan turbin, sementara PLTA Jelok-Timo 
merupakan interkoneksi listrik untuk kepentingan Jawa-Bali, 

k. Adanya iuran air ke P3A, hal ini yang mendorong konflik antara anggota dengan 
pengurus, pengurus dengan pihak lain yang terkait apabila air tidak dapat memenuhi 
kebutuhan. Hal ini sering terjadi terutama pada saat musim kemarau di bagian hilir, 

l. Menurunnya kualitas air danau Rawapening karena berbagai aktifitas sepeti limbah 
rumah tangga, sisa-sisa makanan ikan, sisa-sisa aktifitas pertanian dan erosi, 

m. Sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya mendukung usaha pariwisata, 
n. Manajemen usaha wisata kurang memperhatikan aspek pelestarian 

 

Kualitas Air Danau Rawa Pening 
 

No. TTk Sampling Parameter (mg/L) TAHUN 2008 Baku Mutu Air 

1. 
Sumber Air Bukit 

Cinta 

Sulfida 
Phenol 

COD 
DO 

0.065 
6 

40.38 
3.49 

0.002 
1 

25 
4 

2. Tengah Waduk 

Sulfida 
Phenol 

Fecal Coliform 
T. Coliform 
BOD 

COD 

0.037 
6 

9.000 
12.000 
5,952 

64.61 

0.002 
1 

1.000 
5.000 

3 

25 

3. Outlet Waduk 

Sulfida 

Fecal Coliform 
T. Coliform 

COD 

0.012 

16.000 
24.000 

51.39 

0.002 

1.000 
5.000 

25 

   Sumber : Badan Lingkungan Hidup Prov. Jawa Tengah, 2008. 
 

Permasalahan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia  
Kelembagaan Kawasan Rawapening 

a. Belum optimalnya kelembagaan yang ada sehingga belum ada pengelolaan air 
yang mantap, akibatnya setiap beneficieries bertindak bebas tanpa ada peraturan 
yang mengatur setiap aktivitas baik di daerah catchment area maupun inti danau 
Rawapening, yang cenderung menimbulkan konflik.  

b. Belum dimilikinya grand desain sehingga arah action plan tidak jelas bagi 
dinas/instansi yang terkait, sehingga program-program yang dijalankan bersifat 
sektoral yang mengakibatkan overlapping program dan pemborosan, 

 

Permasalahan Sumberdaya Manusia 

a. Perilaku masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada di 
kawasan Rawapening kurang ramah terhadap lingkungan mendorong meningkatnya 
suksesi Rawapening 

b. Pertumbuhan dan jumlah penduduk cenderung meningkat yang diikuti dengan 
meningkatnya kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan sehingga akan 
menambah daya dukung lingkungan, dan 

c. Semakin bertumbuh kembangnya industri yang dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat, namun berdampak negatif terhadap meningkatnya pencemaran 
lingkungan baik pencemaran air, tanah maupun udara. 

 

Pemerintah telah mengupayakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

tersebut, namun upaya tersebut belum dapat menghasilkan sesuatu yang optimal. Hal 

ini perlu ada dukungan kerjasama yang baik antara berbagai para pemangku 

kepentingan yang ada serta di dukung dengan dana yang memadai. Di samping itu, 

pedoman penanganan kawasan Rawapening yang terpadu dan operasional yang telah 

disusun dalam bentuk action plan hendaknya dapat menjadi dokumen resmi 

pemerintah daerah sehingga dapat menjadi acuan bagi pengelolaan kawasan 

Rawapening. 
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D. RENCANA AKSI TINDAK 

 Kelompok Kerja Manajemen 

1. Penataan Ruang 
Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan penataan kawasan Rawa 
Pening secara komprehensif. 

2. Perencanaan Pembangunan 
Program peningktan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 

 Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 Penguatan dan pengembangan pengelolaan kawasan Rawa Pening. 
3. Penanaman Modal 

Pengembangan iklim investasi 

 Penyusunan Mapping potensi investasi di Kawasan Rawa Pening 

 Promosi Peluang Investasi 
4. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

Pengembangan dan pembaharuan peratuaran perundangan di daerah 

 Penyusunan instrumen regulasi pengelolaan kawasan Rawa Pening 
 

 Kelompok Kerja Konservasi 

1. Pekerjaan umum 
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, danau dan jaringan 
pengairan lainnya. 

 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, danau dan jaringan pengairan 
lainnya. 

 Program penyediaan dan jaringan pengairan lainnya. 

 Program penyediaan dan pengelolaan air baku. 

 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan 
sumberdaya air lainnya. 

2. Lingkungan Hidup 
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 

 Pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya alam. 

 Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. 

 Program rehabilitasi dan pemulihan SDA. 
3. Kehutanan 

Program pengelolaan dan pemanfaatan hutan : 

 Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan. 

 Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan. 

 Perencanaan dan pengembangan hutan. 
4. Energi dan Sumber Daya Mineral 

Pengembangan pertambangan dan air tanah 

 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 
5. Pertanahan 

Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 

 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 
 

 Kelompok Kerja Budidaya dan Pendampingan  

1. Kelautan dan Perikanan 

Pengembangan budidaya perikanan  

 Pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar 

 Pengembangan perikanan tangkap 

 Pengembangan kawasan peningkatan ikan 
 

2. Pariwisata 
Program Pengembangan Destinasi 

 Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan dan budaya 
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3. Penataan Ruang 
Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 

 Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan dan budaya 

 Perluasan kawasan pengembangan peternakan. 

 Perluasan kawasan pengembangan pertanian pasang surut. 

 Pengembangan kawasan budidaya perikanan. 

 Sinkronisasi program pengembangan pertanian, kehutanan, perikanan. 
 

4. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
Program Penguatan, Pengembangan, Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah (KUKM). 

 Pengembangan manajemen bagi UMKM 
 

5. Pemberdayaan Masyarakat dan desa 

 Pengembangan komunitas sadar akan pelestarian Kawasan Rawa Pening. 

 Pemasyarakatan dan pemanfaatan Teknologi tepat guna di perdesaan. 
 

6. Industri 
Program Pengembangan IKM  

 Peningkatan keterampilan dan pengembangan teknologi produksi IKM 

 Pengembangan dan peningkatan kualitas bahan baku IKM enceng gondok 
 

 Kelompok Kerja Monitoring dan evaluasi 

1. Perencanaan Pembangunan 
Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan daerah 

 Penyusunan indikator keberhasilan program pengembangan Kawasan Dananu 
Rawa 

 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 

 Penyusunan sasaran kinerja program pengembangan Kawasan danau Rawa 
Pening 

 Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan studi, tinjau lapangan dan evaluasi 
program pengembangan Kawasan danau Rawa Pening 

 Monitoring dan evaluasi terhadap program pengelolaan Kawasan Rawa Pening.  
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PETA LAHAN KRITIS 

 
             Sumber : BPDAS, 2010 

PETA TUTUPAN LAHAN 

 
               Sumber : BPDAS, 2010 
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