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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Kualitas air Waduk Batujai Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan 

parameter TSS, DO, BOD, COD, fosfat, dan Pb telah melebihi ambang batas 

menurut PP No. 82/2001 sehingga status mutu air cemar berat untuk kelas I, II, III, 

dan berstatus cemar sedang untuk kelas IV. Konsentrasi nitrat di Waduk Batujai 

berkisar antara 0,421-0,546 mg/L menurut PermenLH No. 28/2009 tergolong 

perairan oligotrofik, sedangkan konsentrasi fosfat berkisar antara 0,181 – 0,237 

mg/L tergolong perairan eutrofik. 

Pertumbuhan tunas eceng gondok dari satu menjadi dua membutuhkan 

waktu ± 4 hari dengan rata-rata biomassa basah eceng gondok pada H42 sebesar 

2,6 kg. Nilai rata-rata LPS eceng gondok mencapai 5,4% per hari dan covering 

eceng gondok terhadap plot kuadrat ukuran 1x1 m
2
 pada seluruh stasiun sampling 

rata-rata mencapai 89%, sehingga pertumbuhan eceng gondok di Waduk Batujai 

berdasarkan jumlah tunas dan daun, biomassa basah, LPS, dan covering eceng 

gondok tergolong cepat. 

Pencemaran logam berat Pb di perairan Waduk Batujai berkisar antara 

0,136–0,239 mg/L telah melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh PP No. 

28/2001. Akumulasi logam Pb oleh akar eceng gondok pada seluruh stasiun 

sampling mengalami peningkatan setiap 14 hari dengan nilai rata-rata BAF Pb 

oleh akar eceng gondok pada H42 sebesar 33,83 dan lebih dari 1 (BAF>1) 

sehingga eceng gondok dikenal sebagai tanaman hiperakumulator logam Pb. 

Pengembangan strategi pengelolaan eceng gondok di Waduk Batujai 

berdasarkan hasil analisis SWOT adalah dengan meminimalkan kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang yang ada antara lain; a) pengelolaan eceng gondok secara 

mekanik dilakukan dengan lokalisir eceng gondok ke tepi waduk dan diberikan 

penghalang jaring untuk menghindari penyebaran eceng gondok tidak meluas 

sehingga mempermudahkan pengangkatan dengan alat berat dan penanganan 
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secara biologi dengan penebaran ikan koan (grasscarp Ctenopharyngodon idella 

Val) sebagai predator eceng gondok. b) pemanfaatan eceng gondok untuk 

peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan 

pembentukan badan usaha kelompok pengerajin. c) penurunan kandungan nutrien 

perairan dengan pengerukan bagian tepi waduk dan pembuatan kolam pengolahan 

(pre-impoundment) pada hilir inlet. d) pengembangan kapasitas kelembagaan dan 

koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan eceng gondok. 

 

5.2  Saran  

Saran yang dapat disampaikan terhadap seluruh pemangku kepentingan 

dalam pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem Waduk Batujai yaitu: 

1. Perlu adanya kebijakan/regulasi untuk pengendalian dan pengelolaan bahan 

pencemar dari kegiatan budidaya perikanan (KJA) dan untuk mengatur 

pemanfaatan sumberdaya ikan di Waduk Batujai. 

2. Melibatkan seluruh stakeholders dalam rangka penyelamatan ekosistem 

Waduk Batujai melalui pengelolaan secara terpadu dengan program sosialisasi, 

pembinaan dan pelatihan pengembangan pemanfaatan eceng gondok; 

3. Penegakan komitmen dan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka 

pengendalian pencemaran air dan pengelolaan eceng gondok melalui regulasi 

guna dalam penyelamatan kawasan ekosistem Waduk Batujai. 

4. Perlu adanya dukungan yang lebih intensif dari Pemerintah Daerah melalui 

dinas-dinas terkait serta lembaga lainnya untuk pengembangan usaha kerajinan 

eceng gondok seperti; pengadaan pelatihan-pelatihan, studi banding, ikut serta 

dalam pameran-pameran yang berskala nasional. 

 

 


