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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sidoarjo sebagai salah satu kawasan budidaya perikanan memiliki

potensi tambak yang sangat luas. Hasil produksi budidaya udang windu yang

cukup tinggi mampu menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah

Kabupaten Sidoarjo. Sektor budidaya perikanan mampu menyumbang pendapatan

yang besar bagi daerah ini, tetapi seiring dengan munculnya kasus luapan lumpur

Lapindo menyebabkan terjadinya penurunan produksi sebesar 1,64%, yaitu pada

tahun 2005 sebesar 22.624.400 Kg sedangkan tahun 2006 sebesar 22.253.500 Kg

di sektor budidaya perikanan khususnya udang windu, sehingga banyak petambak

udang windu gulung tikar. Budidaya udang windu di daerah Sidoarjo merupakan

primadona masyarakat setempat. Selain udang windu mudah dibudidayakan juga

rasa yang lezat merupakan faktor utama petambak memilih udang windu sebagai

komoditas budidaya.

Lumpur panas Sidoarjo atau Lumpur Lapindo adalah peristiwa

menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas di Dusun

Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa

Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Untuk mengantisipasi semakin meluasnya

genangan lumpur Lapindo, pemerintah memutuskan untuk membuang lumpur

Lapindo ke sungai Porong dan bermuara ke laut. Tambak – tambak di sekitar

luapan lumpur Lapindo Sidoarja dialiri beberapa aliran sungai yang digunakan

sebagai media budidaya udang dan ikan. Sungai – sungai yang mengaliri tambak

tersebut antara lain sungai Porong dan sungai  Ketapang. Semburan lumpur panas

selama beberapa tahun ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman,
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pertanian, perindustrian dan perikanan di tiga kecamatan di sekitarnya, serta

mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Banyak faktor yang

mempengaruhi perekonomian daerah Jawa Timur, salah satunya adalah penurunan

hasil produksi budidaya perikanan.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dari keberadaan pencemaran dari

luapan lumpur tersebut adalah kemungkinan adanya pencemaran logam berat

yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup ikan atau udang dan manusia.

Pencemaran perairan oleh logam berat ini menjadi sangat penting untuk dikaji

lebih mendalam karena logam berat sulit untuk dihancurkan dan kebanyakan

diantaranya memiliki pengaruh toksikologis pada berbagai jenis makhluk hidup

(termasuk udang).

Secara alamiah unsur-unsur logam berat terdapat di alam dalam jumlah

yang bervariasi. Konsentrasi logam berat pada perairan akan menentukan apakah

perairan itu layak digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan budidaya

perairan atau tidak. Berdasarkan temuan awal Wahana Lingkungan Hidup

Indonesia (Walhi) Jawa Timur (Jatim) menemukan tiga jenis logam berat

berbahaya yaitu tembaga (Cu), cadmium (Cd) dan timbal (Pb) yang terdeteksi di

perairan sekitar luapan lumpur Lapindo yang sudah di atas ambang baku mutu

kualitas air.

Timbal merupakan salah satu logam berat yang berbahaya, baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap mahkluk hidup, karena itu

keberadaannya dalam perairan harus diketahui agar dapat menentukan tindakan

antisipasi yang paling tepat terhadap kemungkinan adanya bahaya yang

ditimbulkan. Mengingat logam berat dapat terakumulasi dalam tubuh suatu biota



3

termasuk komoditas budidaya udang windu, maka akan sangat berbahaya jika

produk hasil budidaya yang dikonsumsi manusia mengandung logam berat timbal

pada nilai toleransi yang tidak aman. Pada konsentrasi yang rendah, logam berat

tidak berbahaya. Akan tetapi, pada konsentrasi yang tinggi akan memberikan

akibat buruk pada udang maupun biota lain.

Berdasarkan hasil penelitian Walhi, maka diperlukan sebuah analisa

tentang pencemaran logam berat timbal pada  luapan lumpur  Lapindo Sidoarjo

terhadap budidaya udang windu dan kualitas air di areal tambak sekitar luapan

lumpur Lapindo, sehingga dapat diketahui langkah-langkah antisipasi yang dapat

dilakukan untuk mengatasi permasalahan pencemaran logam berat timbal di

Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Perumusan Masalah

a. Berapa besar kandungan timbal pada udang windu (insang dan daging) di

daerah sekitar luapan lumpur Lapindo Sidoarjo?

b. Bagaimana tingkat kualitas perairan (salinitas dan pH) sebagai akibat dari

pencemaran logam berat timbal di daerah sekitar luapan lumpur Lapindo

Sidoarjo?

c. Apakah daerah sekitar luapan lumpur Lapindo masih layak untuk digunakan

sebagai area budidaya udang windu.

1.3  Tujuan

a. Untuk mengetahui besar kandungan logam berat timbal pada budidaya udang

windu di daerah sekitar luapan lumpur  Lapindo Sidoarjo.
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b. Untuk mengetahui tingkat pencemaran logam berat timbal terhadap kualitas

perairan di daerah sekitar luapan lumpur Lapindo Sidoarjo.

c. Untuk mengetahui layak tidaknya daerah luapan lumpur Lapindo Sidoarjo

sebagai area budidaya udang windu.

1.4 Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah sebagai informasi dan pertimbangan bagi

instansi terkait terhadap budidaya di daerah luapan lumpur Lapindo Sidoarjo.


