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Salam Akuakultur,
Ada yang cukup menyita perhatian awak pers pada
saat panen rumput laut di Pahunga Lodu, Sumba
Timur, NTT, awal April lalu. Para wartawan dan tamu
undangan cukup kaget ketika Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi Pudjiastuti, langsung nyebur ke laut ikut
memanen rumput laut. Padahal, ia tidak mengenakan
pakaian yang disiapkan untuk ikut nyebur. Tapi itulah
Ibu Menteri kita, yang spontan dan merakyat. Ia
mengaku tak kuat menahan ketertarikannya untuk
ikut memanen rumput laut bersama petani.
Aksi Ibu Menteri yang cukup menyita perhatian itu
kita jadikan pembuka untuk mengantarkan isu Laporan
Utama Akuakultur kali ini mengenai rumput laut.
Seperti dijelaskan Bu Menteri Susi, Pemerintah
dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan
terus berupaya memperkuat posisi Indonesia sebagai
salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia.
Antara lain dengan memperkuat industri pengolahan
rumput laut untuk menjadikannya salah satu
komoditas perikanan budidaya yang dapat menjadi
unggulan ekspor.
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Di luar isu rumput laut, ada banyak topik lain yang
diangkat pada edisi kali ini. Misalnya, laporan mengenai
Instalasi budidaya udang di Desa Lontar, Tangerang
yang akan dijadikan Taman Bisnis Akuakultur, laporan
mengenai tambak udang Bumi Dipasena di Lampung,
pelaksanaan porgram SeHATKAN di Sleman dan
Indramayu, dan masih banyak lagi.
Redaksi Akuakultur mengucapkan banyak terima
kasih atas kontribusi para pelapor dari berbagai daerah
yang tak mungkin disebutkan satu demi satu. Namun,
kami perlu jelaskan bahwa untuk bisa disajikan sebagai
berita di Akuakultur, tentu semua bahan harus melalui
proses editing. Proses ini diperlukan agar semua
informasi bisa tersaji dalam space yang tersedia
dengan bahasa jurnalistik yang enak.
Proses editing itu kami lakukan di Redaksi agar
semua informasi tersaji menarik, enak dibaca, singkat
supel dan bermanfaat. Semoga media kita ini semakin
lebih baik dari waktu ke waktu. Selamat berkarya.

Tanya : Yth Redaksi Akuakultur Indonesia,
saya Burhanudin dari Muluk Lombok Tengah
ingin menanyakan persyaratan lingkungan
yang cocok untuk budidaya Rumput Laut
(Eucheuma cottonii)?
Dari Burhanudin (Muluk Lombok Tengah)
Jawab : Yth Burhanudin dari Muluk Lombok
Tengah, lingkungan yang cocok untuk
budidaya rumput laut (Eucheuma cottonii)
adalah substrat stabil, terlindung dari ombak
yang kuat dan umumnya di daerah terumbu
karang. Pada daerah yang selalu terendam
(subtidal) kedalaman air pada waktu surut
terendah adalah 10-30 cm. Perairan dilalui
arus tetap dari laut lepas sepanjang pantai.
Kecepatan arus yang baik untuk budidaya
rumput laut berkisar antara 0,2 – 0,4 m/detik.
Jauh dari muara sungai, tidak mengandung
lumpur dan airnya jernih. suhu yang baik untuk
budidaya rumput laut jenis Eucheuma cottonii
berkisar antara 27oC - 30oC, salinitas berkisar
30 - 37 0/00 dan pH yang sangat sesuai adalah
berkisar antara 7,0 – 8,5. Jika memang Anda
berminat ingin mendapatkan informasi tentang
budidaya Rumput Laut (Eucheuma cottonii)
bisa langsung menghubungi Balai kami : Balai
Perikanan Budidaya Laut Lombok, Jl. Jend.
Sudirman No.21 PO BOX 128 Praya, Lombok
Tengah, NTB Telp. 0370- 653746, Fax. 0370639189.

perikanan budidaya kkp
Edisi No.14 Th 2 Maret - April 2015

@budidayakkp
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Meraih Berkah dari Rumput Laut
Rumput laut terbukti bisa diandalkan sebagai sumber mata
pencaharian masyarakat. Cara budidayanya mudah dan murah serta
pasarnya terbuka lebar.

K

ecamatan Pahunga Lodu, Kabu
paten Sumba Timur, Nusa
Tenggara Timur (NTT) me
rupakan kawasan yang per
kembangan budidaya rumput lautnya
terbilang pesat. Awalnya, pada tahun 2010
produksi rumput laut basah di Kecamatan
Pahunga Lodu hanya mencapai 439,9
ton. Kemudian meningkat tajam menjadi
1.560,4 ton di tahun 2014 atau naik rata
rata 40 persen per tahun. Kini, Pahunga
Lodu merupakan kawasan utama
minapolitan dengan rumput laut sebagai
hasil terbesarnya. Karena itulah daerah
ini dipilih Menteri
Kelautan dan
Perikanan,
Susi
untuk
Pudjiastuti,
panen
melakukan
laut
raya rumput
petani.
bersama para

mudah, masyarakat pesisir akan dengan
mudah melakukan budidaya rumput
laut untuk meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraannya,” kata Susi.
Menurut Menteri Susi, rumput laut
memiliki posisi yang strategis dalam
menopang perekonomian nasional
melalui peningkatan penerimaan devisa
negara sekaligus dapat meningkatkan
kesejahteraan
pembudidaya
dan
masyarakat sekitar lingkungan budidaya
nya.
Rumput laut terbukti bisa diandalkan
sebagai sumber mata pencaharian
masyarakat pesisir. Selain karena cara
budidayanya yang cukup mudah dan
murah, pasarnya juga masih terbuka
lebar. ”Karena itu, sejalan dengan
kebijakan Presiden RI, KKP akan terus
melakukan pembinaan secara terus
menerus kepada masyarakat dalam hal
membudidayakan rumput laut,” ujar
Susi.

Produsen Terbesar
Menteri Susi Pudjiastuti menjelaskan
bahwa Pemerintah dalam hal ini
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) terus berupaya memperkuat
posisi Indonesia sebagai salah satu
produsen rumput laut terbesar di dunia.
Upaya yang dilakukan di antaranya:
memperkuat industri pengolahan rumput
laut nasional untuk menjadikan rumput
laut salah satu komoditas perikanan
budidaya yang dapat menjadi unggulan
ekspor Indonesia.
Sebenarnya, bukan hanya Pahunga
Total produksi rumput laut nasional
lodu kawasan di Sumba Timur yang saat ini telah mengalami peningkatan
potensial untuk pengembangan rum
put laut. Sebagai kawasan utama mina
politan, Potensi lahan budidaya rumput
laut di Kabupaten Sumba Timur sangat
luas, yakni mencapai 15.069,4 ha. Kondisi
perairan Sumba Timur, seperti juga
wilayah pesisir lainnya di NTT, memang
sangat mendukung, bersih dan subur.
Cuaca di daerah ini juga sangat bagus
sehingga memungkinkan intensitas
sinar matahari memancar optimal untuk
mendukung pertumbuhan rumput laut.
Tak heran jika di sini budidaya rumput laut
memiliki peluang untuk dikembangkan
sebagai komoditas unggulan daerah.
Maka atas dasar itulah, pemerintah
menetapkan Kabupaten Sumba Timur
sebagai salah satu kawasan minapolitan
berbasis perikanan budidaya dengan
komoditas unggulan rumput laut.
Di selasela kegiatan panen raya
di Pahunga Lodu, awal April lalu,
Mentri Susi Pudjiastuti, mengatakan
bahwa budidaya rumput laut terbukti
mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pesisir di daerah dengan
curah hujan yang rendah. “Dengan cara
budidaya yang sederhana, murah dan

Panen Rumput Laut di Sumba Timur

yang cukup signifikan. Menurut data
sementara di KKP, produksi rumput laut
nasional pada tahun 2014 mencapai
10,2 juta ton atau meningkat lebih dari
tiga kali lipat dari sebelumnya. Produksi
rumput laut pada tahun 2010 hanya
berkisar 3,9 juta ton.
Dirjen Perikanan Budidaya, KKP, Dr.
Ir. Slamet Sebjakto Msi., menambahkan
bahwa budidaya rumput laut merupakan
budidaya yang selaras dengan tiga
pilar pembangunan yang merupakan
turunan dari Nawa Cita atau Visi Misi
Presiden RI. Tiga pilar tersebut adalah
Prosperity (Kesejahteraan), Sustainability (Keberlanjutan) dan Sovereignity
(Kedaulatan). Selain itu, Budidaya
rumput laut merupakan salah satu
komoditas yang tidak menimbulkan
pencemaran. Tidak memerlukan pakan,
obat atau vitamin. Bahkan rumput laut
mampu menjaga lingkungan perairan
agar tetap segar dan alami sehingga

Kawasan Rumput Laut

Edisi No.14 Th 2 Maret - April 2015

secara mendukung keberlanjutan usaha
maupun lingkungan perairan sekitarya.
Slamet mengingatkan bahwa tantang
an pasar bebas dengan diberlakukannya
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),
harus memacu semangat pembudidaya
dalam melakukan budidaya sesuai anjur
an pemerintah. “Budidaya harus dilaku
kan untuk meningkatkan efisiensi dan
kemandirian, memberikan nilai tambah
dan juga ramah lingkungan sesuai dengan
program kebijakan pembangunan per
ikanan budidaya yaitu Menuju Perikanan
Budidaya yang Mandiri, Berdaya Saing
dan Berkelanjutan,” ujar Slamet.
Menurut Slamet, tantangan budidaya
rumput laut ke depan akan semakin
berat. Hal ini harus segera diantisipasi
dengan mengadopsi teknologiteknologi
baru yang ramah lingkungan sehingga
dapat mendukung keberlanjutan usaha
budidaya sekaligus menjaga lingkungan
sekitarnya.(red)

Laporan Utama

Rumput Laut Kian Strategis
Pemerintah terus berupaya memperkuat posisi
Indonesia sebagai salah satu produsen rumput
laut terbesar di dunia. Sumba Timur jadi sentra
kawasan budidaya rumput laut di Indonesia Timur.

P

Susi Pudjiastuti

anen rumput laut di Dusun
Hanggaroru, Desa Tana Manang,
Kecamatan Pahunga Lodu,
Kabupaten Sumba Timur, Nusa
Tenggara Timur (NTT), 7 April lalu,
berlangsung meriah. Para petani rumput
laut tampak girang menerima kunjungan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti, yang didampingi Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya, Kemen
terian Kelautan dan Perikanan, Dr. Ir.
Slamet Soebjakto, Msi.
Susi Pudjiastuti bahkan ikut langsung
melakukan panen rumput laut bersama
para petani dengan nyebur ke laut
hingga basah kuyup. Aksi Menteri Susi
Pudjiastuti itu cukup mengejutkan
para pejabat pemerintah daerah yang
mendampinginya. Susi nekad terjun ke
laut dengan mengenakan kain sarung
tenun khas Sumba, lengkap dengan akse

soris, dan cinderimatanya. Menteri Susi
bahkan berenang sampai agak ke tengah.
Dengan seluruh pakaian yang basah
kusup, Susi mengatakan, ia sengaja
nyebur karena tertarik ingin melihat dari
dekat panen rumput laut bersama para
petani rumput laut. Ia juga mengaku
takjub melihat keindahan laut dan
potensi alam laut di Sumba Timur. ”Saya
berharap masyarakat dan pemerintah
setempat benarbenar mencintai laut dan
melestarikan potensi yang ada sehingga
bisa terus dinikmati oleh generasi di masa
depan,” ujar Menteri Susi Pudjiastuti
seperti dikutip Okezone.com.
Usai melakukan panen, Susi melaku
kan tatap muka dan berdiskusi dengan
para petani dan para pengusaha rum
put laut. Susi menjelaskan bahwa
Pemerintah dalam hal ini Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) terus
berupaya memperkuat posisi Indonesia

Penjemuran Rumput Laut

sebagai salah satu produsen rumput laut
terbesar di dunia. Upaya yang dilakukan
di antaranya: memperkuat industri
pengolahan rumput laut nasional untuk
menjadikan rumput laut sebagai salah
satu komoditas perikanan budidaya
yang dapat menjadi unggulan ekspor
Indonesia.
Mudah dan Murah
Menteri Susi Pudjiastuti mengung
kapkan, Indonesia memiliki banyak
kawasan yang sangat potensial untuk
pengembangan
budidaya
rumput
laut. Salah satu kawasan potensial itu
adalah Kabupaten Sumba Timur. Sejak
ditetapkan sebagai kawasan minapolitan
perikanan budidaya pada tahun 2010,
produksi rumput laut di daerah ini terus
mengalami peningkatan. Pada tahun
2014, total produksinya mencapai 2.400
ton.
Susi menyampaikan penghargaannya
kepada pemerintah daerah yang telah
berjasa membantu mengembangkan
budidaya rumput laut. ”Peningkatan
produksi ini tidak terlepas dari dukungan
pemerintah daerah yang bersungguh
sungguh mengembangkan kawasan ini
menjadi kawasan minapolitan budidaya
rumput laut yang terintegrasi dan maju,”
kata Susi.
Kawasan Minapolitan Budidaya
Rumput Laut di Kabupaten Sumba
Timur, merupakan kawasan minapolitan
yang meraih kategori atau peringkat
A. Kawasan ini telah berhasil meng
integrasikan sistem usaha dari hulu
sampai hilir yang meliputi sistem
produksi, pengolahan dan pemasaran
dengan didukung sarana prasarana
yang memadai seperti transportasi dan
sarana produksi.
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Perkembangan kawasan minapolitan
budidaya rumput laut yang pesat ini
dapat mendorong Sumba Timur menjadi
sentra kawasan budidaya rumput laut
di Indonesia Bagian Timur dan dapat
menggerakkan perekonomian daerah
dan meningkatkan kesejahteraan masya
rakatnya. ”Ini dapat dijadikan contoh bagi
daerah lain yang memiliki potensi yang
sama dengan Kabupaten Sumba Timur,
untuk mengembangkan komoditas
rumput laut untuk kesejahteraan masya
rakat,” ujar Susi.
Direktur Jenderal Perikanan Budi
daya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, MSi.,
menambahkan
bahwa
penetapan
Sumba Timur
sebagai kawasan
minapolitan
perikanan

budidaya dengan komoditas utama
rumput laut, merupakan wujud nyata
dukungan pemerintah untuk me
ngembangkan usaha budidaya rumput
laut bagi peningkatan perekonomian
daerah. Dan ternyata, rumput laut
telah berhasil meningkatkan taraf hidup
masyarakat.
Slamet mengungkapkan bahwa tar
get produksi perikanan budidaya NTT
pada 2015 mencapai 2,1 juta ton, dan
99 % nya berasal dari produksi rumput
laut. Dirjen mengajak semua pihak untuk
mencapai target itu dengan bekerja
sungguhsungguh dan melakukan koor
dinasi yang sinergis antara pemerintah,
pemerintah daerah, pihak swasta, para
petani rumput laut dan semua pemangku
kepentingan lainnya.(red)

Rumput Laut Sumba Timur

Sumba Timur ditetapkan sebagai kawasan minapolitan perikanan budidaya dengan komoditas
utama rumput laut. Apa saja jurus budidaya
berkelanjutan?

R

umput laut merupakan salah
satu komoditas utama perikanan
budidaya. Pengembangan budi
daya rumput laut secara sinergi
dan simultan merupakan bagian dari
visi misi pembangunan Kabinet Kerja
untuk mendorong laut sebagai sumber
ekonomi bangsa di masa depan.
Direktur Jenderal Perikanan Budi
daya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, MSi.,
menyatakan komitmennya untuk terus
meningkatkan produksi rumput laut. Hal
itu disampaikan Slamet pada Rapat Kerja
Daerah (Rakerda) Kelautan dan Perikanan
Nusa Tenggara Timur di Sumba Timur, 7
April lalu. Menurut Slamet, ada tujuh

jurus mengerek produksi rumput laut
berkelanjutan. Pertama, mengunakan
bibit dari tallus yang terbaik. Kedua,
Disiplin panen pada usia 4045 hari.
Ketiga, tidak menggunakan pupuk/
probiotik/bahan pemacu pertumbuhan.
Keempat,
mengupayakan
mencari
kawasan budidaya yang baru untuk
rotasi penanaman. Kelima, menjaga ling
kungan pantai dari sampah. Keenam,
tidak menjemur rumput laut di pasir dan
menjaga kebersihannya. Ketujuh, segera
menutup rumput laut yg sedang dijemur
dengan plastik/terpal jika turun hujan.
Ketujuh jurus itu dikenalkan di
Nusa Tenggara Timur yang merupakan

salah satu sentra produksi rumput laut
nasional. “Penetapan Sumba Timur
sebagai kawasan minapolitan per
ikanan budidaya dengan komoditas
utama rumput laut, merupakan wujud
nyata dukungan pemerintah untuk
mengembangkan usaha budidaya rum
put laut bagi peningkatan pereko
nomian daerah,” ujar Slamet. Slamet
mengungkapkan bahwa target produksi
perikanan budidaya NTT pada 2015
mencapai 2,1 juta ton, dan 99 % nya
berasal dari produksi rumput laut.
Kawasan MInapolitan di Sumba
Timur dibagi menjadi tiga zona. Zona
satu adalah zona produsen yaitu zona
produksi rumput laut, penyediaan bibit
dan juga penyediaan sarana produksi.
Zona dua adalah zona kelembagaan
ekonomi dan zona penyangga. Zona
ini membuat kerjasama dengan zona
satu tentang pembelian hasil produksi
rumput laut dan pasca panen seperti
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gudang penyimpanan dan pengumpulan.
Zona tiga adalah zona industri peng
olahan, yang membeli rumput laut
yang dikumpulkan dari zona dua sesuai
standar yang telah disepakati, untuk
kemudian diolah dan siap ekspor.
”Tiga zona ini bergerak bersama dan
saling menguntungan satu sama lain.
Dengan sinergi dan koordinasi yang baik
maka akan dihasilkan hasil yang baik
dan maksimal,” papar Slamet. Untuk
mendukung peningkatan kualitas produksi
rumput laut, Kementerian Kelautan dan
Perikanan melalui Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya, memberikan bantu
an bibit rumput laut Kultur Jaringan
(KULJAR). “Bibit rumput laut kuljar ini
mempunyai keunggulan thallusnya lebih
banyak, sehingga produksinya lebih tinggi
dan lebih tahan terhadap hujan. Di tahun
2015, DJPB akan mengembangkan kebun
bibit Kuljar ini di 25 titik dan salah satunya
di NTT,” kata Slamet.(red)
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Sejuta Manfaat Lawi-lawi
Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar,
Sulawesi Selatan, berhasil mengembangkan lawilawi sebagai komoditas baru perikanan budidaya.
Bisa diolah menjadi berbagai makanan olahan.

L

awi-lawi (Caulerpa sp) sebagai
komoditas baru dari golongan
rumput laut telah dicoba dikem
bangkan oleh Balai Perikanan
Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar,
Sulawesi
Selatan.
Pengembangan
ini dilakukan bekerjasama dengan
Australian Centre for International
Agricultural Research (ACIAR) dalam
program diversifikasi komoditas untuk
meningkatkan produktivitas tambak idle
di Sulawesi Selatan. Kini lawi-lawi sudah
menjadi salah satu komoditas primadona
yang dipilih oleh para petambak untuk
meningkatkan penghasilan mereka, dan
terbukti mampu meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan pembudidaya.
Produksi lawi-lawi (Caulerpa sp) saat
ini terus mengalami peningkatan, hal ini
sejalan dengan bertambahnya jumlah
pembudidaya yang mengadopsi teknologi

Korea, Jepang dan Philipina. Lawi-lawi
secara luas terdistribusi di daerah tropis
hingga subtropis, dan tumbuh dapat
mencapai 8,5 Cm. Lawi-lawi adalah salah
satu genus alga yang dapat diidentifikasi
berdasarkan bentuk pertumbuhan dan
morfologinya. Semua spesies dan sub
spesies Caulerpa sp hidup di laut, tetapi
ada juga yang dapat hidup di laguna.
Spesies Caulerpa adalah salah satu
alga yang dapat menyebar luas baik di
perairan tropis ataupun subtropis dan
dapat bertahan pada temperatur yang
relatif rendah.
Lawi-lawi tersebar luas di perairan
beriklim tropis dan dangkal. Di Indo
nesia sendiri rumput lawi-lawi banyak
tumbuh dan tersebar di seluruh
kawasan pesisir nusantara. Di beberapa
daerah di Indonesia namanya berbedabeda seperti di Jawa dikenal dengan

Proses Panen dan seleksi kualitas lawi-lawi yang akan diolah

budidanya. Teknologi pengolahan lawilawi telah dikembangkan oleh BPBAP
Takalar. Antara lain: Pengolahan lawilawi sebagai panganan segar dalam
menu lauk pauk (palu kace, palu cela,
sop lawi-lawi ,urab dan gado-gado lawilawi). Juga dikembangkan teknologi
pengolahan lawi-lawi sebagai panganan
hidangan dalam bentuk kue (agar lawilawi, puding lawi-lawi, bolu lawi-lawi
dan lapis lawi-lawi). Sebagai camilan
makanan ringan lawi-lawi juga diolah
menjadi asinan lawi-lawi, kerupuk lawilawi dan permen lawi-lawi. Selain itu
juga lawi-lawi diolah menjadi minuman
segar yang menyehatkan (jus lawi-lawi
dan minuman herbal lawi-lawi).
Kini permintaan lawi-lawi dari bebe
rapa pasar lokal di Sulawesi Selatan
semakin menunjukan peningkatan
bahkan sudah mulai merambah pasar
ekspor ke beberapa negara seperti Cina,

Latoh. Kegiatan budidaya masal jenis
rumput laut lawi-lawi ini pertama kali
dilakukan di Desa Laikanng Kecamatan
Mangarabombang Kabupaten Takalar,
Sulawesi Selatan, yang merupakan
kegiatan budidaya masal pertama di
Indonesia. Sedangkan di Asia Tenggara,
Indonesia adalah negara yang ke tiga
yang mengembangkan lawi-lawi setelah
Philipina dan Vietnam.

Proses Pemberokkan lawi-lawi dalam bak atau wadah fiber denganMenggunakan media air laut yang steril

makanan penting di Jepang terutama di
Provinsi Okinawa. Karena lawi-lawi yang
mereka kenal dengan “umi budo” ini
banyak dipadukan dengan makanan khas
jepang lainnya. Karena kebutuhannya
yang besar pihak Jepang mengimpornya
dari Philipina dan Vietnam.
Lawi-lawi terbukti sangat bermanfaat
bagi kesehatan. Di antara beberapa
manfaat lawi-lawi di samping sebagai
bahan makanan segar juga memiliki
hasiat sebagai obat untuk beberapa
penyakit tertentu. Manfaat lainnya
adalah: meningkatkan nafsu makan, obat
kanker, penyembuh luka, meningkatkan
daya tahan dan kekebalan tubuh. Selain
itu lawi-lawi juga merupakan sumber
nutrisi tubuh (mengandung vitamin A,
B, C dan anti Oksidan), melancarkan
peredaran darah, obat awet muda,
meningkatkan vitalitas, anti alergi dan
anti jamur, pencegahan rematik, dan
pencegah tumor. Dalam dunia perikanan
dapat digunakan sebagai obat bius yang
aman untuk mobilisasi dan transportasi
dalam sistem pengiriman ikan.
Secara umum pengolahan lawi-lawi
menjadi beberapa makanan olahan tidak
rumit, walaupun lawi-lawi pada umumnya
dikonsumsi dalam bentuk segar sebagai

Makanan Harian
Lawi-lawi bagi masyarakat Sulawesi
Selatan adalah makanan harian terutama
masyarakat pesisir pantai. Lawi-lawi
merupakan alga hijau (rumput laut) yang
lebih dikenal dengan anggur laut (sea
grapes) dengan nama latin Caulerpa sp.
Tumbuhan laut ini banyak terdapat di
laut tenang yang umumnya tumbuh dan
menempel pada karang, lumpur dan
pasir. Tumbuhan laut ini ternyata menjadi
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lalaban pelengkap lauk pauk pada saat
makan. Namun juga dapat dijadikan
sebagai bahan baku aneka panganan
yang bergizi dan banyak manfaat bagi
kesehatan dan daya tahan tubuh.
Kegiatan pengolahan lawi-lawi
menjadi aneka produk olahan memberi
kan harapan baru bagi pembudidaya
lawi-lawi dalam membuka peluang
usaha baru dan pemberdayaan
masyarakat pesisir dalam peningkatan
perekonomian dan kesejahteraannya.
Pada sisi lain kegiatan ini juga diharapkan
dapat membantu peningkatan pem
bangunan sektor perikanan melalui
peningkatan ketahan pangan dan gizi
masyarakat yang berkesinambungan
dengan produtivitas budidaya perikanan.
Dalam rangka lebih mengoptimalkan
pemanfaatan sebagai bahan baku untuk
aneka panganan dan produk olahan,
lawi-lawi dapat dikembangkan lebih
baik lagi ke arah industri kreatif untuk
mendukung program industrialisasi
perikanan.
(Endah Soetanti, Dasep Hasbullah,
Sugeng Raharjo, Jumriadi, dan Harnita
Agusanty, Balai Per
ikanan Budidaya
Air Payau (BPBAP) Takalar, Sulawesi
Selatan)

Kesehatan Ikan & Lingkungan

Waspada Menghadapi EMS
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EMS adalah penyakit baru udang yang harus
diwaspadai. Direktorat Kesehatan Ikan dan
Lingkungan telah melakukan berbagai langkah.

U

dang adalah komoditas prima
dona perikanan budidaya.
Saat ini negara Asia yang
mendominasi produksi udang
budidaya adalah Cina, Indonesia,
Thailand, Vietnam, Malaysia, India dan
Banglades. Pertumbuhan produksi udang
budidaya periode 20032012 mencapai
ratarata 8% (FAO, 2014). Produksi
udang nasional naik dari 158,062 ribu
ton pada 2011 menjadi 162,068 ribu
ton pada 2012, yang diekspor ke Eropa,
Jepang, dan Amerika dengan nilai US$
1,3 milyar.
Ada beberapa penyakit yang menye
rang udang. Pada tahun 80an muncul
penyakit White Spot Syndrome Virus
(WSSV). Tahun 2006 muncul penyakit
Infectious Myonecris Virus (IMNV) di
Indonesia. Dan kini ada penyakit udang
terbarun yakni: Early Mortality Syndrom
(EMS)/Acute Hepatopancreatic Necrosis
Disease (AHPND). Penyakit ini sudah
mewabah di China, Vietnam, Thailand,
Malaysia, India dan Mexico. Pemyakit ini

menyerang lebih awal yakni pada awal
penebaran, umur 20 hingga 30 hari.
EMS/AHPND mulai muncul pada
2009 di China. Tambak yang terserang
EMS yaitu tambak yang full linning,
padat tebar tinggi (200  300 Pl/m2),
tidak menerapkan biosecurity, tidak
melakukan seleksi terhadap kualitas
benur. Penyediaan airnya juga tidak
melalui tandon ataupun sterilisasi,
termasuk peralatan yang digunakan juga
tidak diseterilisasi sebelumnya.
Gejala udang terserang EMS: udang
lemah, tak mau makan, hepatopankreas
mengerut, berwarna lebih gelap dan
mengalami molting (hampir mirip gejala
udang terinfeksi bakteri). EMS disebabkan
oleh strain bakteri yang unik yakni bakteri
Vibrio parahaemolyticus, yang terinfeksi
virus phage, yang kemudian menyebkan
bakteri memproduksi toksin. Toksin
ini menyebabkan destruksi jarigan dan
menimbulkan disfungsi organ.
Untuk menghindari wabah EMS,
seluruh stakeholder harus meningkatkan

Panen Udang

kewaspadaan, koordinasi, dan kerjasama,
komunikasi. Direktorat Kesehatan Ikan
dan Lingkungan DJPB bekerjasama
dengan Shrimp Club Indonesia (SCI),
Dinas terkait di Provinsi, dan kabupaten/
kota sejak tahun 2013 telah melakukan
sosialisasi melalui Gerakan Safari EMS
ke sentrasentra produksi udang. Juga
menggelar seminar tentang pengenalan,
pencegahan dan pengendalian EMS.
Upaya lainnya adalah penguatan ke
mampuan deteksi dini laboratorium
kesehatan ikan dan lingkungan lingkup

DJPB melalui peningkatan kapasitas
laboratorium seperti kompetensi sum
berdaya manusia, pemutahiran per
alatan uji serta pembuatan standard
metoda uji dalam mendeteksi sumber
penyebab munculnya penyakit. Selain
itu pemerintah memperketat bahkan
menyetop pemasukan dan peredaran
pakan, probiotik, peralatan serta sumber
bibit udang yang berasal dari negara
wabah yang diduga menjadi sumber
penyebaran penyakit tersebut.
(Na).

Twinning Program BBPBAT Sukabumi
Indonesia berusaha agar ada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang jadi acuan OIE. Usaha
itu berhasil melalui Twinning Program.

P

engelolaan kesehatan ikan
dan lingkungan di kawasan
budidaya sangat penting untuk
mengurangi resiko serangan
penyakit. Sistem pengelolaan kesehatan
ikan dan lingkungan dalam mendukung
industri akuakultur harus mengikuti
standar internasional seperti OIE, Codex
allementarius, dan panduan CCRF (Code
of Conduct Responsible FisheriesFAO).
Laboratorium yang digunakan harus

mampu menghasilkan hasil uji yang
dapat dipercaya melalui penerapan
sistem mutu SNI/ISO/IEC17025 dan
penerapan jaminan mutu melalui proses
validasi, dan uji profisiensi. Untuk dapat
diakui secara global, selain penerapan
standard sistem mutu, laboratorium
kesehatan ikan dan lingkungan perlu
mendapat pengakuan organisasi kese
hatan hewan dunia yakni OIE.
Direktorat Kesehatan Ikan dan Ling

kungan (Ditkeskanling) DJPB berusaha
agar ada laboratorium kesehatan ikan
dan lingkungan di Indonesia yang bisa
masuk menjadi laboratorium acuan OIE.
Usaha itu sudah dimulai sejak tahun
2012. Indonesia akhirnya mendapat
fasilitas menuju ke arah itu melalui
Twinning Program yang difasilitasi
oleh OIE. Indonesia telah mengajukan
Laboratorium Kesehatan Ikan dan Ling
kungan BBPBAT Sukabumi untuk menjadi
laboratorium acuan penyakit KHV OIE.
Akhirnya pada tahun 2014 OIE
menyetujui proposal untuk mengikuti
OIE Twinning Program untuk periode
20152017 dengan bimbingan salah
satu laboratorium Acuan OIE, yaitu
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Laboratorium National Research Insti
tute of Aquaculture (NRIA), Fisheries
Research Agency, Mie Jepang. Pada
Februari 2015 ahli dari laboratorium
NRIA Jepang Dr. Yuasa datang meninjau
ke Laboratorium Kesehatan Ikan dan
Lingkungan BBPBAT Sukabumi, untuk
melihat kondisi kesiapan laboratorium.
Peralatan yang dibutuhkan dalam rangka
twining program adalah pengujian meng
gunakan PCR dan RTqPCR, Histology, dan
ELISA serta microbiologi yang kemudian
akan dilanjutkan dengan pengembangan
vaksin. Namun peralatan pendukung
ternyata masih masih kurang, sehingga
pihak laboratorium BBPBAT Sukabumi
berharap agar Ditkeskanling bisa mem
bantu.
Selama Twinning Program akan
meningkatkan kapasitas labortorium
penyakit ikan BBPBAT Sukabumi terutama
kemampuan personil laboratorium
dalam melakukan diagnosa penyakit
KHV. Selama periode program sebanyak
5 personil laboratorium BBPBAT akan
melakukan magang di laboratorium NRIA
Jepang selama 1 bulan. Materi pelatihan
meliputi peningkatan kemampuan peng
ujian dalam menggunakan metode PCR
konvensional dan RTqPCR, histologi,
ELISA, microbiologi, kultur virus, dan
bioassay. Di samping peningkatan
kapasitas laboratorium juga dilakukan
kerjasama penelitian. Rencana kerjasama
di antaranya melakukan surveilan
kawasan budidaya KJA di bendungan
Cirata dan surveilan di pembudidaya
Koi, pengembangan vaksin, dan Evaluasi
vaksin. (Na)
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Kiprah Posikandu Kota Jambi
Aktif sejak Januari 2014. Pada 2015 tidak menerima
anggaran TP dari DJPB, dan beroperasi melalui
anggaran APBD.

U

paya pengelolaan kesehatan
ikan dan lingkungan di ka
wasan budidaya tidak ter
lepas dari peran penting
laboratorium. Laboratorium kesehatan
ikan dan lingkungan berperan penting
dalam monitoring kualitas air, identifikasi
penyakit, serta memberikan rekomendasi
penanggulangan penyakit ikan dan
lingkungan.
Saat ini, Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB) punya 15 laboratorium
yang berada di bawah Unit Pelaksana
Teknis (UPT) yang tersebar di 14 provinsi,
dan lebih dari 99 laboratorium yang
berada di bawah kewenangan pemerintah
provinsi maupun kabupaten/kota. Pada
tahun 2013 DJPB juga membangun 25
Posikandu (Pos Kesehatan Ikan Terpadu)

dalam rangka menyediakan pelayanan
kesehatan ikan dan lingkungan secara
cepat dan tepat sasaran.
Posikandu Kota Jambi merupakan
satu dari 25 Posikandu yang dibangun
pada tahun 2013. Kegiatan Operasional
secara keseluruhan mengikuti Juknis
Operasional Posikandu yang telah
dibuat Direktorat Kesehatan Ikan
dan Lingkungan. Pada tahun 2014,
operasional Posikandu Jambi berasal dari
anggaran TP pemerintah pusat.
Posikandu Kota Jambi mulai aktif sejak
Januari 2014 dan sudah menjalankan tugas
dan fungsinya sebagai unit pelayanan
kesehatan ikan dan lingkungan Kota Jambi Tim POSIKANDU monitoring di kolam ikam lele di Jambi Selatan Kota Jambi
dengan segmen utama berupa UPR/
pembudidaya ikan yang ada di wilayah tahun pertama operasional Posikandu APBD. Ini menunjukkan bahwa pihak
Kota Jambi. Kegiatan yang dilakukan pada Kota Jambi meliputi kegiatan sosialisasi, Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan
monitoring kualitas air dan penyakit dan Kehutanan Kota Jambi memiliki
ikan, penyediaan obat ikan terdaftar, komitmen yang kuat dalam menjalankan
dan gerakan vaksinasi ikan (GEVIKAN).
Posikandu.
Pada kegiatan tahun 2014 biaya
Pemerintah Kota Jambi melalui
operasional Posikandu Kota Jambi Dinas Perikanan Kota Jambi merasa
masih diperoleh dari anggaran TP yang bahwa para pembudidaya telah mem
meliputi penyediaan bahan uji, pengujian berikan kepercayaan yang besar
eksternal, pelatihan personil, pelaporan kepada Posikandu dalam membantu
dan monitoring ke lapangan. Sedangkan kesulitan para pembudidaya khususnya
pemerintah daerah menyediakan ang permasalahan penyakit dan lingkungan.
garan untuk pembelian obat ikan dan Rencana ke depan pemerintah Kota Jambi
perbanyakan sumber informasi seperti berharap agar Posikandu bisa menjadi
leaﬂet, brosur, dan buku saku penyakit pusat layanan kesehatan ikan dan
ikan yang didistribusikan ke penyuluh, lingkungan, mampu melayani kebutuhan
para pembudidaya yang lebih cepat, tepat
pembudidaya dan UPR.
Tahun 2015 Posikandu tidak me dan efisien , menjadi pengawal program
nerima anggaran TP dari DJPB, peningkatan produksi perikanan dan
namun Pemerintah Kota Jambi tetap sekaligus sebagai garda terdepan Early
berkomitmen bahwa kegiatan Posikandu Warning System Kesehatan Ikan dan
tetap akan beroperasi melalui anggaran Lingkungan di Kota Jambi.(Na).

Upaya Pengendalian Residu

Temu Koordinasi Teknis Pengendalian Residu
Nasional digelar di Yogyakarta. Pemerintah akan
menambah laboratorium untuk pengujian sampel.

P

emerintah telah mencanang
kan Program Pembangunan
Perikanan Budidaya yang Man
diri, Berdaya Saing dan Ber
kelanjutan. Salah satu langkahnya adalah
mendorong produk perikanan budidaya
menghasilkan produk berkualitas dan
aman dikonsumsi, tanpa mengandung
residu antibiotik dan bahan kimia yang
dilarang.
Demikian disampaikan Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir.
Slamet Soebjakto, Msi., pada Temu
Koordinasi Teknis Pengendalian Residu
Nasional di Yogyakarta, 8 April 2015 lalu.
Menurut Slamet, Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB) telah berhasil

melakukan pengendalian residu dan
sekaligus melakukan monitoring peng
gunaan residu pada usaha budidaya.
Buktinya, sejak tahun 2011, Indo
nesia dimasukkan Uni Eropa ke dalam
daftar negaranegara yang diizinkan
mengekspor produk perikanan budidaya
ke Uni Eropa melalui Commission
Decision 2011/163/EU. “Ini menunjukkan
bahwa produk perikanan budidaya
Indonesia telah bebas dari residu,” ujar
Slamet. ”Uni Eropa mengakui bahwa
Perencanaan Monitoring Residu Nasional
(National Residue Monitoring Plan
NRMP) perikanan budidaya Indonesia
telah dinilai setara dengan standard Uni
Eropa,” Slamet menambahkan.

Dirjen berpesan agar kondisi ini
dipertahankan antara lain melalui
koordinasi yang berkelanjutan antar
semua pihak. “Penerapan NRMP harus
dilakukan dengan sebaikbaiknya melalui
kerjasama antara Tim Monitoring Residu
Daerah dengan Tim Monitoring Residu
Pusat terutama dalam mendapatkan
sampel sesuai ketentuan yang diatur
dalam Council Directive Uni Eropa, CD
96/23,” ujar Slamet. CD 96/23 mene
tapkan bahwa setiap 100 ton produksi
perikanan budidaya harus dilakukan
pengambilan sampel minimal sebanyak
1 sampel untuk diuji kandungan residu
nya.
Pemerintah akan terus menambah
laboratorium pengujian sampel. Saat ini
DJPB menggunakan 10 Laboratorium.
Terdiri dari 4 laboratorium dari Unit
Pelaksana Teknis (UPT) DJPB yakni
BBPBAT Sukabumi, BPBAP Situbondo,
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BBPBAP Jepara, dan BBPBL Lampung, 3
Laboratorium swasta dan 3 UPT Dinas
Provinsi (DKI dan Jawa Timur). ”Jumlah
laboratorium perlu di tambah, seiring
dengan peningkatan produksi perikanan
budidaya. Untuk itu, UPT lingkup DJPB
yang sudah siap harus mendaftarkan
diri menjadi anggota laboratorium uji
ini,” kata Slamet.
Slamet mengingatkan, pengujian
sample residu juga perlu dilakukan untuk
ikanikan yang dipasarkan di dalam
negeri. “Produk perikanan budidaya,
selain untuk menambah devisa
melalui ekspor, diperlukan juga untuk
mendukung ketahanan pangan dan gizi.
Untuk itu, dalam rangka meningkatkan
keamanan pangan, pengujian sample
residu terhadap produk perikanan
budidaya yang dikonsumsi di dalam
negeri juga harus dilakukan,” tegas
Slamet.(red)
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Tambak Lontar jadi Teknopark

Instalasi budidaya udang di Desa Lontar, Kabupaten
Tangerang akan dijadikan Taman Bisnis Akuakultur.
Tempat belajar teknologi budidaya.

D

irektorat Jenderal Perikanan
Budidaya, Kementerian Kelaut
an dan Perikanan, melakukan
kegiatan Press Tour ke lokasi
budidaya perikanan. Kegiatan dilakukan
pada 27 Maret 2015 ke wilayah pesirir
Tangerang, antara lain ke kawasan
tambak udang seluas 50 hektare di Desa
Lontar, Kecamatan Kemiri, milik Balai
Besar Perikanan Budidaya Air Payau
(BBPBAP) Tangerang, Jawa Barat.
Di kawasan tambak itu para peserta
Press Tour yang terdiri dari para warta
wan media nasional diterima langsung
oleh I Made Suitha, Kepala BBPBAP
Tangerang. Suitha memaparkan bahwa
dalam
mengembangkan
budidaya
udang, BBPBAP berupaya menjadikan
Desa Lontar sebagai kawasan teknopark
yang sarat teknologi dan inovasi. ”Kami
dari pihak BBPBAP terus mendorong dan
membina masyarakat dalam berbudi
daya udang vaname. Tempat ini juga
dijadikan sebagai sekolah lapangan bagi
kelompok atau kelembagaan untuk
belajar teknologi,” kata Suitha.
Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya,

Tri Hariyanto, menambahkan bahwa
instalasi budidaya udang di Desa Lontar
mempunyai nilai strategis. Dengan
teknologi yang diterapkan, budidaya
udang ternyata bisa dilakukan meskipun
di kawasan yang kualitas perairannya
dianggap buruk seperti di pesisir
utara Tangerang ini. ”Tambak udang
di sini membuktikan bahwa budidaya
udang dapat dilakukan di lokasi yang
dekat dengan pabrik dan tetap meng
untungkan,” kata Tri. ”Ini juga mem
buktikan bahwa budidaya udang dengan
menerapkan teknologi anjuran akan
menghasilkan produksi udang yang
optimal,” ia menambahkan.
Menurut Tri, ke depan tambak udang
di Desa Lontar ini akan dikembangkan
menjadi Taman Bisnis Akuakultur. ”Di
sini dapat menjadi tempat gelar inovasi
teknologi, tempat praktek lapangan,
sebagai outlet penyedia benih bermutu.
Selain itu juga bisa dijadikan sebagai
model kawasan pengendalian penyakit
udang atau ikan,” papar Tri.
Hal itu sejalan dengan instruksi Dir
jen Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet

Soebjakto, MSi. Slamet telah menu
gaskan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Perikanan Budidaya khususnya Budi
daya Air Payau, untuk mengawasi
dan mencegah terjadinya seleksi
induk dari tambaktambak biasa yang
rawan penyakit. “Ini adalah salah cara
untuk mencegah munculnya penyakit
White Faeces Disease (WFD). Hindari
menggunakan benih udang dari unit
pembenihan yang belum menerapkan
Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
Karena dikawatirkan adanya penggunaan
induk udang tanpa melakukan selective

breeding secara tepat,” ujar Slamet.
Slamet juga terus mendorong pene
rapan CPIB dan Cara Budidaya Ikan
yang Baik (CBIB) di semua unit usaha
budidaya perikanan. “Penerapan CPIB
di unit pembenihan dan CBIB di unit
pembesaran secara tepat dan sesuai
anjuran akan menghasilkan hasil yang
berkualitas. Penerapan Good Aquaculture Practices (GAP) baik itu CPIB dan
CBIB merupakan cerminan Perikanan
Budidaya yang Mandiri, Berdaya Saing
dan Berkelanjutan,” jelas Slamet.
(Red)

Mendorong Produksi Tambak Dipasena
Menteri Kelautan dan Perikanan mengunjungi
Tambak Udang Bumi Dipasena di Lampung.
Kegiatan budidaya sudah normal, para petambak
membentuk koperasi.

T

ambak udang Bumi Dipasena
merupakan salah satu sentra
produksi udang terbesar di
Indonesia. Seiring berhasilnya
program revitasilasi oleh Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP), tambak
udang yang terletak di Kabupaten Tulang
Bawang, Lampung ini kian didorong
produktivitasnya. Saat ini kegiatan budi
daya telah berjalan secara mandiri dan

petambak plasma telah membentuk
suatu badan usaha koperasi dengan
nama Koperasi Petambak Bumi Dipasena
(KPBD).
Berkat kerja keras petambak, usaha
budidaya yang sebelumnya terkendala
masalah manajerial kini kembali berjalan
dengan baik. ”Produksinya sudah men
capai 2030 Ton per bulan, dan saat ini
tengah berbenah untuk dipersiapkan
menghadapi persaingan perdagangan
udang global,” ungkap Menteri Kelautan
dan Perikanan Susi Pudjiastuti kepada
wartawan, di sela kunjungannya ke
Tambak Udang Bumi Dipasena, Tulang
Bawang, Lampung, 4 Maret lalu. Susi
mengatakan bahwa produksi udang
semakin meningkat dan produksi total
udang pada tahun 2015 ditargetkan
785.900 ton. Ia yakin Indonesia akan
menjadi negara produsen udang terbesar
di Asia bahkan dunia.
Kini para petambak di Bumi Dipasena
juga telah membentuk BARAMUDA
(Barisan Mudamuda) dan BARETA
(Barisan Para Wanita) penjaga mangrove.
Mereka berusaha melestarikan ling
kungan mangrove yang merupakan
sumber penghidupan, pendapatan dan
penghasilan mereka. Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto,
menekankan tiga aspek utama yang
perlu diperhatikan dalam usaha budi

Panen udang
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daya udang yang berkelanjutan, yaitu
teknologi, sosial ekonomi dan budidaya
ramah lingkungan.
”Aspek teknologi perlu diterapkan
untuk mencapai efisiensi dan mening
katkan kualitas produksi udang yang
berkelanjutan. Aspek sosial ekonomi
perlu diperhatikan untuk peningkatan
kesejahteraan dan pendapatan masya
rakat, dan sekaligus mampu menyerap
tenaga kerja di sekitar lingkungan
tambak. Sedangkan aspek budidaya
ramah lingkungan harus dilakukan
dengan memperhatikan lingkungan tam
bak dan lingkungan sekitarnya,” jelas
Slamet.
Karena itu, kata Slamet, operasio
nalisasi tambak harus memenuhi bebe
rapa syarat seperti adanya Instalasi
Pengolahan Limbah (IPAL), tandon air
dan sistem resirkulasi serta klasterisasi.
”Semua ini akan berujung pada pe
ningkatan produktivitas lahan dan kesi
nambungan usaha budidaya udang itu
sendiri,” ujar Slamet. ”Disamping itu,
penambahan lahan tambak harus diikuti
dengan penanaman pohon bakau untuk
menambah area green belt (sabuk hijau)
yang bisa melindungi tambak dari abrasi
sekaligus sebagai nursery ground bagi
komoditas lain. Pohon bakau juga dapat
berfungsi untuk memperkuat tanggul
tambak,” pungkasnya.(red)

Produksi

Menggenjot Produksi Bandeng
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Telah digelar Forum Perbenihan Skala Kecil di
Bali, untuk mendukung produksi bandeng. Akan
dikembangkan unit pembenihan bandeng di sentrasentra budidaya.

B

andeng merupakan salah satu
komoditas unggulan perikanan
budidaya. Selain untuk men
dukung ketahanan pangan dan
gizi, budidaya bandeng dapat mening
katkan pendapatan pembudidaya skala
kecil dan menengah. Produksi Bandeng
secara nasional mencapai 421.757 ton
pada 2010, dan meningkat menjadi
621.393 ton pada 2014 (data sementara)
atau naik 10,4 % per tahun.
Direktur Jenderal Perikanan Budi
daya Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.,
mengatakan bahwa untuk peningkatan
produksi bandeng, harus selalu tersedia
benih (nener) secara cukup baik dari segi
kualitas, kuantitas dan juga ketepatan
waktu sesuai kebutuhan pembudidaya
bandeng. Hal itu disampikan Slamet
saat memberikan arahan pada acara
Forum Perbenihan Skala Kecil di Sanur,
Bali, 31 Maret lalu.
Slamet menyampaikan bahwa pro
duksi nener mencapai 2,4 milyar ekor

pada tahun 2010 dan 3,2 milyar ekor
pada 2014 (data sementara) atau naik
10,8 % per tahun.
“Produksi nener ini memang tidak
sepenuhnya digunakan di dalam negeri,
karena sekitar 15 % nener di ekspor ke
luar negeri khususnya Filipina. Tetapi
pemenuhan kebutuhan nener dalam
negeri tetap menjadi prioritas untuk
memenuhi target produksi bandeng
tahun 2015 yang mencapai 1,2 juta ton,
dan memerlukan nener sebanyak 7,2
milyar benih bandeng,” ungkap Slamet.
Menurut Slamet, para pembenih
nener akan didorong untuk melaku
kan pembenihan dengan menerapkan
Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
sesuai Standar Nasional Indonesia
(SNI), sehingga mampu menghasilkan
nener yang berkualitas dalam jumlah
yang cukup. “Penyediaan induk unggul
bandeng juga sangat diperlukan agar
dapat dihasilkan nener bermutu secara
kontinyu. Begitu juga dengan kualitas

Panen Bandeng

pakan,” ungkap Slamet.
Untuk menekan biaya distribusi dan
meningkatkan kelulushidupan nener,
pemerintah akan mendorong pengem
bangan unit pembenihan bandeng
di sentrasentra budidaya bandeng.
“Kita akan dorong pengembangan unit
pembenihan di sentra budidaya bandeng
di berbagai wilayah seperti di Lampung,
Banten, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.
Ini akan mengurangi biaya transportasi,
menurunkan harga benih dan juga
menurunkan tingkat kematian nener
akibat transportasi,” papar Slamet.
Peluang usaha pembenihan bandeng

juga sangat terbuka dengan dikem
bangkannya penangkapan ikan melalui
alat tangkap yang ramah lingkungan.
“Sebagai contoh, penangkapan tuna
menggunakan alat tangkap huhate atau
Pole and Line. Untuk alat tangkap ini,
umpan yang dapat digunakan adalah
bandeng umpan dengan ukuran sekitar
7 – 8 gr per ekor (100 – 150 ekor/kg).
Dengan kebijakan penangkapan ikan
yang ramah lingkungan, saya yakin
permintaan bandeng umpan ini akan
meningkat. Jadi ini akan membuka
peluang usaha baru bagi pembudidaya
bandeng,” ujar Slamet.(red)

Pengembangan Pakan Ikan Mandiri
Telah dilaksanakan Focus Group Discussion pengembangan pakan ikan mandiri di Jakarta.
Untuk sinergisitas program pengembangan pakan
mandiri.

D

alam usaha budidaya per
ikanan, pengadaan pakan
merupakan komponen pem
biayaan terbesar. Karena itu
lah para pembudidaya terus didorong
untuk memproduksi pakan ikan sendiri.

Dalam upaya mengembangkan pakan
ikan mandiri, Kementerian Kelautan
dan Perikanan melalui Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB)
telah menetapkan program Gerakan
Pengembangan Pakan Ikan Mandiri

Peninjauan pabrik pakan oleh Dirjenkan Budidaya dan Direktur Sarana dan Parasana.

(GERPARI).
Guna sinkronisasi kegiatan pengem
bangan pakan mandiri, pada 16 Maret
2015 telah dilaksanakan Focus Group
Discussion (FGD) pengembangan pakan
ikan mandiri di kantor DJPB, Jakarta. Acara
dibuka oleh Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, MSi.,
dan dihadiri oleh Direktur Lingkup DJPB,
Direktur Pengembangan Produk Non Kon
sumsi Direktorat Jenderal Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)
dan seluruh anggota Tim Teknis Kelom
pok Kerja (POKJA) Pengembangan Pakan
Mandiri.
FGD pengembangan pakan mandiri
ini bertujuan untuk sinergisitas program
pengembangan pakan mandiri dan tindak
lanjut kegiatan pengembangan minapadi
antara instansi terkait. Dalam kegiatan
itu telah disampaikan beberapa materi.
Antara lain, pertama, materi mengenai
Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI) yang
disampaikan oleh Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya. Kedua, Pengem
bangan Industri Tepung Ikan di Indonesia
oleh Direktur Pengembangan Produk
Non Konsumsi, Ditjen Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan. Ketiga,
Kegiatan Pengembangan Pakan Mandiri
2015 (Refocussing, APBNP II, APBNP II
Tambahan) oleh Direktur Produksi, Ditjen
Perikanan Budidaya. Materi keempat,
Progress Pelaksanaan Pengelolaan dan
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Penempatan Mesin Pakan Ikan disam
paikan oleh Direktur Prasarana dan
Sarana Budidaya, Ditjen Perikanan Budi
daya.
Dalam pengarahannya, Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet
Soebjakto, menyampaikan bahwa pro
gram pengembangan pakan ikan man
diri dilatarbelakangi oleh program
kedaulatan pangan oleh Menteri Kelaut
an dan Perikanan. Tujuannya guna me
ningkatkan margin keuntungan usaha
budidaya khususnya budidaya air
tawar dengan target sebesar 4050%.
”Program GERPARI diharapkan dapat
menyerap tenaga kerja dan mening
katkan pendapatan pembudidaya ikan
sehingga menciptakan perikanan budi
daya yang mandiri, berdaya saing dan
berkelanjutan,” kata Dirjen.
Slamet Soebjakto menegaskan bahwa
target produksi perikanan budidaya pada
Tahun 2019 adalah sebesar 31,3 juta ton
dengan nilai produksi Rp 265,4 triliun.
Produksi ikan air tawar 6,5 juta ton
dengan nilai produksi 115,9 triliun. Pakan
pelet mandiri 592.000 ton dari 5,92 juta
ton pakan ikan air tawar senilai Rp 38,5
Triliun. Pakan ikan mandiri diharapkan
dapat mendorong para pembudidaya
meningkatkan produksinya demi men
capai target yang telah ditetapkan itu.
(mro)
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Tambahan Modal Mina Utama

Para pembudidaya
ikan di Banjarnegara
sudah bisa mengakses
program SeHATKAN
untuk menambah
modal usaha. Pokdakan
Mina Utama mendapat
kredit Rp 500 juta.

S

aat ini banyak pembudidaya
ikan mengelola lahan dengan
luas yang terbatas dan belum
tersertifikasi, sehingga legalitas
atas lahan tersebut masih tidak jelas.
Ditjen Perikanan Budidaya, KKP,
berusaha membantu memudahkan para
pembudidaya ikan untuk mendapatkan
legalitas atas lahan mereka melalui
program SeHATKAN (Sertifikat Hak Atas
Tanah Pembudidaya Ikan) yang berkerja
sama dengan Badan Pertanahan Nasional
(BPN) untuk mensertifikasi lahanlahan
tersebut. Lahan yang telah tersertifikasi
dapat dimanfaatkan untuk mengajukan
kredit usaha kepada perbankan.
Program SeHATKAN ini telah di
laksanakan sejak beberapa tahun lalu.
Data di Direktorat Usaha Budidaya Ditjen
Perikanan Budidaya, menunjukkan

pada 2013 program sertifikasi ini telah
mencapai 6.000 bidang tanah tersebar di
36 Kabupaten/Kota. Pada 2014 meningkat
menjadi 7.000 lahan di 89 Kabupaten/
Kota, dan pada tahun 2015 ini ditargetkan
akan menyertifikasi 8.000 bidang tanah
di 123 Kabupaten/Kota.
Kabupaten
Banjarnegara,
Jawa
Tengah, adalah salah satu Kabupaten
yang telah menjadi target program
ini. Program sertifikasi ini antara lain
dilakukan untuk Desa Tanjung Anom,
Kecamatan Rakit, yang 90% penduduknya
bermata pencaharian utama sebagai
pembudidaya ikan. Di sini ada 57 hektar
kolam ikan, yang dikelola 21 pokdakan.
Kepala Desa Tanjung Anom, Suwahyo,
mengatakan bahwa saat ini sudah ada
3 Pokdakan yang mengakses Kredit
Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
melalui program SeHATKAN dengan
total kredit senilai Rp 1,5 M. Salah
satu Pokdakan yang sukses mengakses
kredit KKPE ini adalah Pokdakan Mina
Utama yang beranggotakan 23 orang
pembudidaya. Dengan luas lahan 4 Hektar,
pokdakan ini sukses memproduksi benih
ikan gurame, bawal, patin, lele dan nila.
Kini Pokdakan Mina Utama sudah
memperoleh kepercayaan penuh dari
pihak perbankan. Pokdakan tersebut
sudah bisa mengakses Kredit Ketahanan
Pangan dan Energi (KKPE) senilai Rp 500

Pokdakan yang mendapatkan kepercayaan Bank

juta yang dibagi untuk 23 anggota secara
proporsional. Ketua Pokdakan Mina
Utama, Sudirman, mengakui bahwa
Program SeHATKAN sangat bermanfaat
bagi para pembudidaya ikan.
“Dengan mengelola 20 kolam yang
masingmasing berukuran sekitar 500
meter2, selama ini kami memperoleh
keuntungan dari hasil pembenihan
ikan per bulannya minimal Rp 10 Juta,

bahkan pernah mencapai Rp 100 Juta
dalam sebulan, kalau kematian kecil,
pertumbuhan benih ikan bagus, dan
harga benih sedang tinggi,” tutur
Sudirman. Kini dengan tambahan modal
lewat program SeHATKAN, ia optimistis
skala usaha kelompoknya bisa lebih
dikembangkan, sehingga keuntungannya
pun makin meningkat.
(SyatiDit. Usaha).

Cara Menambah Modal Usaha
Para petambak Indramayu berhasil menambah
modal usahanya melalui program SeHATKAN.
Mereka sukses membudidayakan udang vanname.

I

ndramayu dikenal sebagai penghasil
udang. Banyak petambak udang
sukses di kabupaten pesisir utara
Jawa Barat ini. Salah satunya adalah
Kadir, pembudidaya udang vanname
di Desa Wanantara. Kisahnya sebagai
petambak udang dimulai ketika ia
mencoba usaha budidaya udang windu
beberapa tahun lalu. Namun ia merugi
akibat serangan penyakit.

Lantas, pada tahun 2013, salah
seorang temannya mengajaknya untuk
beralih usaha ke budidaya udang
vaname. Ia pun langsung mengamini.
“Saat itu juga saya langsung pindah ke
vanname,” katanya. Namun, Kadir sudah
nyaris kehabisan modal. Untunglah ia
termasuk petambak yang ulet, dan sering
berkonsultasi dengan Dinas Perikanan
dan Kelautan Kabupaten Indramayu.

Camidin, pembudidaya vanname

tambak milik kadir

Kebetulan, Kementerian Kelautan dan
Perikanan melalui Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya sedang menyalurkan
program Sertifikasi Hak Atas Tanah
Pembudidaya Ikan atau yang lebih
dikenal dengan nama SeHATKAN.
Kadir lalu disarankan Dinas Perikanan
dan Kelautan Kabupaten Indramayu
untuk mengikuti program SeHATKAN
pada tahun 2013. Ia pun mengikutinya.
Akhirnya Kadir memperoleh sertifikat itu
dan langsung dia agunkan ke Bank BRI.
“Alhamdulillah kredit saya disetujui bank
dan tinggal menunggu realisasinya April
ini,” cerita Kadir. Bank BRI menyetujui
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Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
(KKPE) kepada Kadir dengan nominal
Rp 88 juta dengan peruntukan usaha
budidaya udang vanname.
Walhasil, program SeHATKAN ini
sangat membantu Kadir dan para para
pembudidaya udang lainnya, khususnya
di tambak, dalam mendapatkan modal
usaha. “Dengan adanya sertifikasi lahan
kami ini, kami jadi bisa mengagunkan
tanah kami ke perbankan dan kami
bisa mendapat modal yang cukup,”
kata Kadir. Dengan modal dari BRI
itu Kadir berencana untuk budidaya
udang vanname di tambaknya yang
seluas 1 hektar. Rencananya dia akan
menebar benur sekitar 500.000 ekor.
Setelah pemeliharaan selama 4  5 bulan
diperkirakan akan menghasilkan 4 – 5
ton udang dengan harga Rp. 50.000/kg.
Langkah Kadir diikuti oleh para
petambak lain, Camidin, yang juga
mengikuti program SeHATKAN. Tahun ini,
Camidin pun sudah mendapatkan kredit
dari Bank BRI dengan mengagunkan
sertifikat tanahnya. BRI mengucurkan
KKPE kepada Camidin sebesar Rp 88
juta pada bulan Maret 2015 lalu. Saat ini
Camidin sudah menebar benur udang di
tambak miliknya. “Saya tinggal nunggu
panen saja, Insya Allah hasilnya bagus,”
kata Camidin optimistis. Duit yang bakal
ia peroleh dari bank akan digunakannya
untuk mengembangkan usahanya.
(Ambi Dit Usaha)
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Meracik Pakan Cara Maguwoharjo
Para pembudidaya ikan di Sleman mengembangkan
pakan buatan sendiri dari daun senthe. Pemerintah
akan bangun dua pabrik pakan mandiri di Sleman.

Hangabdiwiyono dengan Mesin Pakan Ikan
Mandiri Miliknya

M

aguwoharjo, salah satu
Kecamatan di Sleman,
DI
Yogyakarta
sejak
dulu terkenal dengan
kelompok pembudidaya perikanannya.
Para pembudidaya di sini juga kreatif
dalam mengatasi berbagai persoalan
budidaya. Mislanya, ketika mereka
mulai menghadapi kendala penyediaan
pakan buatan yang makin mahal. Untuk
mengatasi masalah harga pakan buatan
pabrik itu, para pembudidaya mencoba
membuat pakan buatan sendiri dari
bahanbahan yang tersedia di sekitar
tempat tinggal mereka.
Salah seorang pembudidaya ikan

yang berhasil membuat pakan buatan
adalah Hangabdiwiyono, atau akrab
disapa Mbah Yono, warga Desa Babadan,
Maguwoharjo. Ketika barubaru ini
reporter
Akuakultur
menemuinya
di kampungnya, Mbah Yono tampak
sedang asyik memetik daun senthe yang
banyak tumbuh di pematang kolamnya.
Daun tanaman inilah yang ia jadikan
bahan dasar pakan buatan untuk ikannya
setelah dicampur dengan bahanbahan
lain.
Mbah Yono adalah Ketua Kelompok
Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mina
Mulya, salah satu Pokdakan yang
telah berhasil di Maguwoharjo. Dialah
yang berinisiatif mengajak beberapa
pembudidaya membuat racikan pakan
ikan mandiri. ”Kami berkumpul berbagai
pengalaman meracik pakan, sehingga
diharapkan akan ditemukan satu
formula yang disepakati bersama agar
tercapai standar pakan ikan mandiri,”
tutur Mbah Yono. ”Kami juga berembuk
untuk menyamakan model dan tata
cara pembuatan pakan ikan mandiri,” ia
menambahkan.
Untuk mengatasi pakan ikan yang
makin mahal, pemerintah tahun ini
berencana membangun Pilot Project
pabrik pakan mandiri di 3 lokasi di
Yogyakarta. Satu pabrik pakan mini akan

dibangun di Kabupaten Gunung Kidul,
dan 2 pabrik pakan mini akan dibangun
di Kabupaten Sleman. Pendirian pabrik
pabrik pakan mini tersebut diproyeksikan
dapat menggantikan setidaknya 1030%
penggunaan pakan buatan pabrik.
Hangabdiwiyono berharap agar
pengembangan pakan mandiri yang
digagas pemerintah tidak hanya berhenti
pada penguatan infrastruktur (pabrik
pakan mini) saja. ”Pembangunan pabrik
mini pakan ikan mandiri diharapkan
dapat menjadi stimulan agar para
pembudidaya pada akhirnya sampai
pada tahap sadar dan mampu dalam

memproduksi pakan ikan mandiri,”
katanya. Hangabdiwiyono pun berharap
pada akhirnya setiap pembudidaya
dapat memproduksi pakan ikan
mandiri dengan berbekal mesin giling
sederhana yang dapat memproduksi
pakan ikan sesuai dengan kebutuhannya
sendiri dan dengan bahanbahan yang
mudah diperoleh. Dengan demikian
kemandirian pembudidaya ikan melalui
pengembangan pakan ikan mandiri
dapat tercapai secara optimal menuju
pembudidaya ikan yang Matang, alias
Mandiri dan Tangguh.
(Rendra – Dit. Usaha)

Mesin Pelet

SeHATKAN untuk Akses Permodalan
Program SeHATKAN diluncurkan agar pembudidaya
lebih mandiri. Untuk meningkatkan levelnya menjadi pengusaha bukan lagi buruh.

P

ermodalan bagi pembudidaya
ikan sangat penting untuk
meningkatkan kapasitas usaha
nya. Permodalan dapat menjadi
kendala bagi pembudidaya, ketika mereka
akan melakukan tambahan investasi atau
perluasan usaha. Untuk itu, Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) membantu
menyelesaikan permasalahan tersebut
dengan melakukan Sertifikasi Hak Atas
Tanah Pembudidaya Ikan (SeHATKAN)
yang dapat digunakan untuk mengakses
kredit ke bank atau sumber pembiayaan
lainnya. Demikian disampaikan Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet
Soebjakto, di Yogyakarta, 6 Maret lalu.
Slamet mengungkapkan bahwa Pro
gram SeHATKAN ini juga selaras dengan
kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan,
Susi Pudjiastuti, agar pembudidaya lebih
mandiri sehingga mampu meningkatkan
levelnya menjadi pengusaha bukan lagi
hanya pekerja atau buruh. “Selama ini
masalah agunan sering dijadikan alasan

penolakan perbankan atau pembiayaan
lainnya terkait pengajuan kredit atau
pinjaman oleh pembudidaya. Dengan
adanya program ini, kita harapkan per
masalahan ini sedikit demi sedikit akan
teratasi,” ungkap Slamet.
Di Kabupaten Banjarnegara, Jawa
Tengah, pembudidaya gurame yang telah
mengikuti program SeHATKAN dapat
mengakses modal ke perbankan sebesar
Rp. 100 juta. Ini membuktikan bahwa
perbankan sudah percaya bahwa bisnis
usaha budidaya perikanan memberikan
keuntungan yang tinggi dan merupakan
bisnis yang menggairahkan.” ungkap
Slamet.
Untuk menghindari adanya kredit
macet perbankan dalam bisnis budidaya
perikanan ini, Slamet menjelaskan bahwa
KKP sudah memiliki data kelompok
pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang
maju, memiliki komitmen yang tinggi
dalam menjalankan usahanya dan bisa
dipercaya. “Untuk itu diperlukan reko

mendasi dari Dinas terkait di daerah
sehingga perbankan tidak keliru dalam
mengucurkan kreditnya,” ujar Slamet.
“Jadi, permodalan hanya bisa dikucurkan
hanya kepada POKDAKAN yang diyakini
mampu menjalankan usahanya dengan
menggunakan teknologi, memahami
keinginan pasar, dan memiliki keinginan
untuk mengembangkan usahanya,” jelas
Slamet.
Pada tahun 2015, program SeHATKAN
akan menjangkau 104 Kabupaten/
Kota dan diharapkan sekitar 8.000
bidang lahan budidaya bisa dilakukan
proses sertifikasinya. “Setelah terbitnya
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sertifikat ini, kita harapkan pembudidaya
segera meningkatkan pemahaman
terhadap akses permodalan kepada
perbankan atau sumber pembiayaan
lainnya secara maksimal,” kata Slamet.
“Peningkatan permodalan akan men
dorong peningkatan produksi dan diikuti
dengan peningkatan kualitas produksi
yang memenuhi standard. Disamping
itu kepercayaan dunia perbankan akan
menjadikan bisnis budidaya perikanan
ini menjadi bisnis yang bankable dan
mampu meningkatkan kesejahteraan
pembudidaya,” pungkas Slamet.
(Syati – Dit. Usaha)

Perbenihan

Phronima Suppa untuk Udang
Telah ditemukan Phronime sp pakan alami baru di
kawasan Minapolitan Pinrang. Potensial menggantikan artemia dan membuat udang cepat besar.

K

abupaten Pinrang di Sulawesi
Selatan merupakan salah satu
kawasan minapolitan percon
tohan dalam mengembang
kan komoditas udang windu, bandeng
dan rumput laut. Sentra minapolitan di
Pinrang berada di 3 desa di Kecamatan
Suppa yaitu desa Lotang Solo, Wiringtasi
dan Tasiwalie, yang dikenal sebagai
kawasan minapolitan Lowita.
Produksi hasli perikanan di kawasan

Pakan Alami

Lowita masih bisa terus ditingkatkan.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Pinrang terus mendorong meningkatnya
produktivitas Kawasan Lowita dan
meningkatkan nilai tambah potensi
unggulan lokal. Untuk itu telah dibentuk
Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan
Minapolitan (BKPKM) Lowita.
Sebagai upaya meningkatkan pro
duksi udang, barubaru ini telah dilaku
kan percobaan budidaya udang windu
dengan penggunaan pakan alami
Phronime sp. Phronime sp adalah jenis
udang kecil yang dinilai potensial untuk
menggantikan pakan alami artemia
dalam kegiatan pembenihan udang. Per
cobaan dibagi menjadi 2 sampel yaitu
pembudidaya udang windu dengan
penggunaan Phronime sp yang dilakukan
9 pembudidaya, dan 8 orang pembudi
daya lainnya memelihara udang windu
tanpa Phronime sp (kondisi terkontrol).
Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa
aplikasi Phronime menghasilkan sintas
an ratarata 61,54±10,36 persen dan

produksi ratarata 285,44±88,02 kg/
ha/MT udang windu. Hasil ini lebih
tinggi serta lebih menguntungkan
secara ekonomi (nilai R/Crasio sebesar
8,48. Serta Phronime potensial untuk
dijadikan produk unggulan nasional
sebagai pengganti Artemia salina untuk
mendukung peningkatan daya saing
produk udang nasional.
Phronime sp ditemukan pertama kali
pada tahun 2012. Jenis mikro crustecea
ini berasal dari genus Phronima, sehingga
di Pinrang crustacea ini disebut Phronima
suppa. Bagi petambak di daerah Wiring
tasi Kecamatan Suppa, mahluk kecil
penghuni dasar tambak itu disebut Were
atau Wereng karena tumbuh secara
alami dan bersifat endemik.
Ternyata udang di tambak yang
memakan pakan alami endemik lokal ini
cenderung lebih cepat besar dan sehat.
Phronime diduga kaya nutrien yang
berperan penting dalam pembentukan
sistem immunitas untuk larva, juvenil,
induk ikan dan crestacean. Selain itu
keberadaan Phronime juga dapat mem
perbaiki mutu air dan substrat dasar
tambak dan membentuk immunitas pada
tubuh udang dan ikan. Kini, Phronime sp
sedang dikaji lebih lanjut di Klinik IPTEK
Mina Bisnis di Desa Tasiwalie kabupaten
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Pinrang Sulawesi Selatan. Klinik ini ter
selenggara berkat dukungan dana
penelitian Litabmas Dikti Kemendikbud
melalui Skim Penelitian Unggulan Per
gururan Tinggi (PUPT) 2012 – 2014.(ah)

Ahli Agama Benihkan Patin
Lulus sebagai sarjana agama tapi sukses sebagai
pengusaha ikan. Benih patinnya ditunggu para
pembudidaya di seluruh Banyuasin.

A

nda masih ingat sentra peng
hasil ikan air tawar di Sumatera
Selatan? Salah satunya adalah
Kabupaten Banyuasin. Banyak
jenis ikan air tawar dihasilkan kabupaten
ini seperti ikan mas, tawes, gurame, patin,
tambakan, nila dan masih banyak lagi.
Salah seorang pengusaha ikan tawar
yang sukses dari daerah ini adalah Hendri
Zainuddin, yang beralamat di Kelurahan
Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa.
Hendri yang lahir di Kota Palembang pada

tahun 1973, sejatinya adalah lulusan
Fakultas Ushuluddin sekaligus Fakultas
Hukum IAIN Raden Fatah, Palembang.
Ia bahkan telah meraih gelar Magister
Management di Universitas Tridinanti,
Palembang.
Namun, latar belakang pendidikan
agamanya tidak membuat Hendri
memilih bergulat dengan urusan agama
semata. Ia justru tumbuh menjadi
pengusaha ikan. Suksesnya di bidang
bisnis perikanan ini telah membuat
Hendri Zainuddin didapuk menjadi
Ketua MAI (Masyarakat Agribisnis
Indonesia) Cabang Sumatera Selatan.
“Saya tertarik mengembangkan bisnis
ikan karena melihat kenyataan sehari
hari masyarakat Palembang yang gemar
menu ikan patin,” kata Hendri. Patin
inilah yang kemudian mengantarkannya
jadi pengusaha sukses, karena ia telah
sukses membudidayakan patin di kolam
kolamnya.
Sebagai pembudidaya Hendri juga
telah berhasil membentuk Pokdakan
(Kelompok Pembudidaya Ikan) yang
diberi nama PATANI (Pandu Tani Ikan).
Saat ini PATANI yang beranggotakan
beberapa orang pembudidaya saling
bersinergi baik pada usaha pembesaran

benih patin

maupun usaha pembenihan. Hendri
yang semula berkonsentrasi pada usaha
pembesaran kemudian mengembangkan
pula usaha pembenihan ikan patin. “Usaha
pembenihan lebih menguntungkan dan
lebih cepat menghasilkan uang sehingga
dapat mendatangkan keuntungan ber
lipatlipat,” katanya, ketika menerima
tim Direktorat Perbenihan DJPB, di areal
perkolamannya, barubaru ini.
Unit pembenihan ikan patin yang
dibangunnya
berproduksi
dengan
lancar dan terus berkembang. Hendri
telah mempekerjakan seorang ahli
pembenihan patin yang berpengalaman
dari Bogor, Jawa Barat. Setelah dikelola
ahli bernama Adai itu, usaha pembenihan
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ikan patinnya terus mengalami kenaikan
yang signifikan.
Hendri hanya tersenyum ketika
ditanya berapa ekor benih yang
dihasilkan dan berapa keuntungan yang
didapatkan. “Yang pasti benih ikan patin
kami ditunggutunggu oleh pasar di
Kabupaten Banyuasin, dan kami belum
dapat memenuhi permintaan seluruh
pembudidaya di sini,” tutur Hendri. Pasar
yang masih terbuka lebar inilah yang
membuat Hendri makin bersemangat
mengembangkan usaha pembenihan
patin. Ia juga berharap semakin banyak
generasi muda yang berpendidikan yang
terjun di dunia perikanan, khususnya
bidang perikanan budidaya.(ah)
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Ikan Hias Made in Depok

Pokdakan Curug Jaya dari Depok berhasil mengkespor ikan hias ke Amerika dan Uni Eropa. Depok
sedang terus mengembangkan jenis ikan hias
lainnya.

I

ndonesia memiliki banyak jenis ikan
hias air tawar. Terdapat lebih dari
1.100 species ikan hias air tawar
yang diperdagangkan secara global.
Dari jumlah itu Indonesia memiliki 400
species, namun hanya sekitar 90 species
yang telah dibudidayakan. Jenis ikan hias
yang paling banyak dibudidayakan antara
lain: koi, cupang, ikan arwana, koki,
guppy, louhan, discus, dan sebagainya.
Secara global perdagangan komo
ditas ikan hias air tawar jauh lebih besar
dari ikan hias air laut. Pangsa pasarnya
mencapai 85%. Hal ini terjadi karena
ikan hias air tawar kebanyakan bisa
dibudidayakan, sementara ikan hias air
laut lebih banyak dari hasil tangkapan.
Semakin hari permintaan ikan hias air
tawar semakin terus meningkat.
Pada 23 Januari 2015 Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB)
mendapat kunjungan dari para anggota
DPRD Kota Depok, yakni dari Komisi B
Bidang Keuangan dan Perekonomian.

Mereka diterima oleh Direktur Usaha,
DJPB. Selain bersilaturrahmi para tamu
juga bermaksud belajar banyak tentang
budidaya ikan hias mengingat kondisi
Kota Depok yang sarat pemukiman
kurang memungkinkan untuk meme
lihara ikan pada lahan yang luas seperti
ikan konsumsi.
DPRD Depok menyatakan sedang ber
konsentrasi untuk pengembangan wisata
alam dan meningkatkan penghasilan
masyarakat melalui industri kreatif Kota
Depok. Potensi ikan hias Kota Depok
mencapai 80 juta ekor per tahun. Saat
ini di Depok telah berkembang bebe
rapa pembudidaya ikan hias. Salah satu
kelompok yang telah berhasil adalah
Pokdakan Curug Jaya, di Kota Depok.
Pokdakan ini berhasil menjadi pemenang
lomba Pokdakan Ikan Hias tingkat
Nasional tahun 2012. Komoditas yang
dibudidayakannya adalah neon tetra.
Pokdakan Curug Jaya sukses karena
memiliki strategi utama memper

ikan hias

tahankan kesinambungan dan kuantitas
produksi, serta peningkatan kualitas
produk yang dihasilkan. Strategi lainnya
adalah menambah jenis ikan hias yang
dibudidayakan dan meningkatkan kapasi
tas produksi ikan hias yang dihasilkan.
Saat ini ikanikannya telah diekspor ke
Amerika dan Uni Eropa, selain tentunya
dijual di pasar lokal. Pokdakan Curug
Jaya berupaya meningkatkan hubungan
baik dengan konsumen melalui pember
dayaan para pengurus dalam sistem
penjualan satu pintu.
Saat ini Kota Depok telah mengem
bangkan ikan hias lainnya seperti arwana,
kardinal banggai, red nose dan ikan
pelangi. Negara tujuan ekspornya adalah
Eropa, Amerika dan negaranegara di

Asia. Ikanikan tersebut dibudidayakan
di wilayah Sawangan, Cimanggis,
Bojongsari dan Cicurug.
Balitbang Kementerian Kelautan
dan Perikanan telah berinovasi dengan
menggagas kegiatan RWIKKA (Re
kreasi, Edukasi, Informasi, Komunikasi,
Konservasi dan Atraksi, yang meng
gandeng seluruh daerah yang mem
budidayakan ikan hias antara lain Kota
Depok, Kabupaten Bogor, Belitung Timur,
Katingan (Kalimantan) dan sejumlah
daerah lainnya. Menurut catatan pe
dagangan internasional (UN Comtrade)
ekspor ikan hias Indonesia berada pada
posisi ketiga di urutan eksportir ikan hias
dunia dibawah spanyol dan Jepang atau
diatas Republik Ceko dan Malaysia. (ah)

Benih Nila dari Kolam Pemusik
Suryadi pernah bercita-cita jadi musikus. Namun
kini ia serius mendalami pembenihan nila warisan
orang tuanya.

K

abupaten Musi Rawas, Suma
tera Selatan, terkenal dengan
produksi ikan air tawar. Di sini
banyak pembudidaya ikan
menggunakan air deras irigasi, keramba,
dan kolam air tenang, dengan total
produksi per tahun sebanyak 6.300,43
ton ikan segar.
Hamparan kolam ikan antara lain bisa
dilihat di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan

Talang Kelapa. Pemilik kolam ikan itu
adalah Suryadi, putra Sunda berdarah
Garut yang lahir di Desa Triwikaton,
Kabupaten Musi Rawas. Ayahnya dulu
memang berhijrah dari Garut, Jawa
Barat, ke Sumatera Selatan untuk me
ngembangkan usahanya di bidang per
ikanan air tawar.
Suryadi sebenarnya sempat bercita
cita jadi pemusik. Karena itu, lepas SMA

ia meneruskan kuliah di Program D3
Fakultas Seni Musik di sebuah universitas
swasta di Jawa Barat. Lulus kuliah, ia pun
piawai memainkan beberapa alat musik.
Namun, sebagai anak pembudidaya ikan,
ia pun sangat menyukai dunia perikanan.
Sepeninggal ayahnya, Suryadi akhirnya
terjun langsung mengelola usaha per
ikanan.
Ia pun lalu serius mengembangkan
pembenihan dan pembesaran ikan nila
yang sebelumnya dikelola ayahnya.
Sekarang ini kolamnya berjumlah 6 buah
dengan ukuran bervariasi dari 10x20
meter hingga 100x35 meter. Sebagian
kolam digunakan untuk pembenihan.
Jumlah indukan yang dikawinkan adalah
induk ikan nila JICA sebanyak 4 paket
(120 ekor jantan dan 600 ekor betina),
serta indukan nila nirwana jantan seba
nyak 100 ekor dan betina sebanyak 630
ekor.
Dengan menggunakan aliran air
irigasi untuk mengisi kolamnya Suryadi
memanen benih ikan nila setiap 2 minggu
dengan ukuran 35 cm seharga Rp 30 per
ekornya. Suryadi menjual benihnya dalam
bentuk paket, seharga Rp 200.000,.
”Biasanya pada proses pembenihan,
tingkat kematiannya 20%, dan masih
untung. Kecuali terjadi kematian induk
maka dipastikan akan rugi,” kata Suryadi.
Menurut dia, kematian benih banyak
terjadi pada saat cuaca ekstrim yaitu
bulan september hingga pebruari.
Suryadi kini bercitacita untuk terus
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Suryadi

melanggengkan usaha perikanan, hingga
sukses menjadi pembisnis ikan. Ia bahkan
telah menyiapkan anaknya untuk serius
membidangi perikanan. Putra sulungnya
saat ini tengah menimba ilmu di
Fakultas Budidaya Perairan, Universitas
Muhammadiyah, Palembang. Suryadi
sendiri kerap berkonsultasi mengenai
perikanan dengan Dr. Estu Nugroho pakar
budidaya ikan yang bekerja pada Badan
Riset Perikanan KKP di Pasar Minggu
Jakarta Selatan. Kini Suryadi mulai
melakukan peremajaan indukan ikan
nila agar benih yang dihasilkan semakin
bagus kualitas dan kuantitasnya. ”Saya
ingin menghasilkan benihbenih nila
unggul dari kolam saya untuk disebar
ke kolamkolam budidaya lain,” kata
Suryadi dengan penuh semangat. (ah)
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Budidaya Patin dan Pakan Mandiri
Komisi IV DPR RI meninjau kawasan budidaya patin
di Cindai Alus, Kalimantan Selatan. Puas melihat
keberhasilan gerakan pakan mandiri.

D

irektur Jenderal Perikanan
Budidaya, Dr. Ir. Slamet
Soebjakto, M.Si., mendampingi
Kunjungan Kerja Komisi IV
DPR RI di Cindai Alus, Kabupaten Banjar,
Kalimantan Selatan, pada 24 Februari
2015. Kabupaten Banjar merupakan
salah satu kabupaten minapolitan
berbasis perikanan budidaya dengan
komoditas utama adalah patin.
“Kawasan minapolitan perikanan
budidaya di Kabupaten Banjar ini, mampu
secara nyata mendorong per tumbuhan
ekonomi daerah. Dalam satu hari mampu
menghasilkan 35 – 40 ton patin untuk
dipasarkan ke Kalimantan Selatan, Kali
mantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Disamping itu, kawasan minapolitan
ini telah mampu menyerap tenaga
kerja dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitarnya,” papar Slamet di
hadapan para anggota Dewan.
Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI)
yang telah dicanangkan oleh Menteri
Kelautan dan Perikanan juga telah
diterapkan di kawasan budidaya patin
Cindai Alus. Pabrik pakan mandiri telah
berdiri dan mampu memproduksi pakan

patin setiap hari secara rutin. Menurut
pengelola pabrik pakan itu, Suhadi,
pabriknya mampu memproduksi 5
ton pakan setiap hari. “Dengan Pakan
Mandiri ini, kami bisa menurunkan
biaya produksi karena harga pakan yang
kita produksi harganya lebih murah di
banding dengan pakan komersil tetapi
kualitasnya tidak kalah. Keuntungan
budidaya meningkat sampai 30%,” ung
kap Suhadi. Suhadi sendiri mengelola
kolam patin seluas hampir 500 m2, dapat
menghasilkan patin 40 ton dengan harga
saat ini Rp 20.000,/kg.
Data sementara produksi Patin di
Propinsi Kalimantan Selatan pada 2014
adalah 25,5 ribu ton. Volume ini setara
dengan 6,3% produksi patin nasional
yang mencapai 403 ribu ton. Target
produksi patin nasional pada 2015 adalah
604,7 ribu ton dengan target kontribusi
produksi dari Kalimantan Selatan sebesar
48,6 ribu ton.
Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet
Soebjakto, menambahkan bahwa pro
gram GERPARI adalah salah satu cara
untuk mewujudkan Perikanan Budi
daya yang Mandiri, berdaya Saing dan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto sedang panen patin di Kalsel

Berkelanjutan. “Dengan kemandirian
dalam hal pakan, maka margin atau
keuntungan pembudidaya akan mening
kat dan kesejahteraannya pun akan
meningkat. Ini sejalan dengan kebijakan
Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu
Susi Pudjiastuti, untuk menjadikan pem
budidaya ini menjadi pengusaha UMKM
bukan hanya buruh,” jelas Slamet.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek
Soeharto, mengatakan bahwa DPR cukup
puas dengan keberhasilan pembudidaya
patin di kawasan minapolitan perikanan

budidaya di Cindai Alus. “Produksi pakan
mandiri terbukti mampu meningkatkan
gairah pembudidaya untuk berbudidaya.
Karena lebih menguntungkan dan ter
bukti menyerap tenaga kerja. Masya
rakat sekitar lokasi budidaya juga
lebih sejahtera. Lokasi ini dapat dijadi
kan contoh kawasan lain sehingga
keberhasilan ini bisa di tularkan. DPR
terus mendukung program pemerintah
yang berpihak pada rakyat dan
mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,” kata Titiek.(red)

Focus Group Discussion Minapadi
Minapadi dikembangkan sesuai dengan komoditas
yang digemari dan bernilai ekonomis. Merupakan
jawaban untuk ketahanan pangan dan ketahanan
nutrisi.

M

enindaklanjuti
kegiat
an Program Gerakan
Sejuta Hektar Minapadi
(GENTANADI), Direktorat
Produksi Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB) telah melakukan Focus
Group Discussion (FGD) Minapadi. Acara
ini dilaksanakan pada 25 Februari 2015
di Balai Penelitian dan Pengembangan
Ikan Air Tawar Bogor. Acara dibuka oleh
Direktur Produksi DJPB, Ir. Coco Kokarkin
Msc., dan dihadiri oleh Wakil dari
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian, Wakil dari
Direktorat Kelautan dan Perikanan dan
Direktorat Pangan dan Pertanian, Bidang
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
BAPPENAS, dan pejabatpejabat lainnya.
Focus Group Discussion (FGD) Mina
padi ini bertujuan untuk sinergitas
kerjasama, evaluasi dan tindak lanjut
kegiatan pengembangan minapadi antara
instansi terkait. Materi yang disampaikan
dari berbagai narasumber antara lain:
Program Pengembangan Minapadi/Ugadi
yang disampaikan oleh Direktur Produksi,

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,
dan Percepatan Pencapaian Swasembada
Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2015 yang
dibawakan oleh Wakil dari Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian
Pertanian.
Dalam penyampaiannya, Direktur
Produksi, Coco Kokarkin, mengatakan
bahwa Ditjen Perikanan Budidaya sangat
konsen dalam mengembangkan mina
padi di Indonesia. Sejak Tahun 2011,
Direktorat Produksi Ditjen Perikanan
Budidaya telah mengembangkan model
pengembangan
minapadi
sebagai
bentuk keseriusan Kementerian Kelaut
an dan Perikanan melalui Ditjen Per
ikanan Budidaya untuk mengembang
kan program Gerakan Sejuta Hektar
Minapadi (GENTANADI) dan pen
capaian peningkatan produksi per
ikanan budidaya. “Di dalam pelaksana
an model pengembangan minapadi,
diperlukan adanya sinergitas lintas
sektor yaitu BPSDM Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Pertanian, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Kementerian Pemberdayaan
Masyarakat,” kata Coco. “Melalui siner
gitas seluruh kementerian terkait ini
diharapkan programprogram minapadi
dapat berjalan dengan baik tanpa adanya
tumpang tindih kepentingan di masing
masing sektor,” ia menambahkan.
Dalam pengembangan minapadi,
lanjut Coco, perlu adanya jaminan
ketersediaan benih dan pasar yang
terbuka luas untuk pemasaran hasilnya
baik padi maupun ikan. Pemilihan
lokasi juga diperlukan agar dalam
pelaksanaannya
dapat
menjamin
pembangunan wilayah di daerah dan

Foto: Istimewa
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peningkatan kondisi sosial di lingkungan
sekitarnya dengan mempertimbangkan
persyaratan teknis budidaya yang
meliputi faktor resiko, faktor kemudahan
akses, ketersediaan sarana budidaya
dan faktor ekologis. Minapadi dapat
dikembangkan sesuai dengan komoditas
yang digemari secara lokal dan komoditas
yang bernilai ekonomis. “Minapadi
merupakan jawaban untuk ketahanan
pangan (karbohidrat) dan ketahanan
nutrisi (protein dan asam lemak) dan
dapat menciptakan lapangan perkerjaan
guna menahan urbanisasi di pedesaan,”
pungkas Coco Kokarkin.(mro – Produksi)
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Hubungan Cuaca dan Kegiatan Budidaya

ara pembudidaya ikan setiap
saat harus menghadapi resiko.
Jika terjadi kemarau panjang
misalnya, para pembudidaya
ikan selalu menanggung beban yang
lebih besar lagi. Beban itu antara lain:
kenaikan harga pakan pabrikan, sumber
air yang susah, timbulnya serangan
penyakit ikan, sulit mendapatkan benih,
dan bagi para Unit Pembenihan Rakyat
(UPR) sendiri biasanya mengalami
kesulitan melakukan pemijahan ikan.
Budidaya ikan tidak lepas dari kondisi
iklim dan cuaca. Kondisi iklim saat ini
juga sulit untuk dipantau. Walaupun
sudah menggunakan sarana yang sudah
M ke
1

2

3

4

5

6
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Waktu

Tanda-tanda alam

canggih dan memadai, namun hasil
ramalannya sering meleset. Sebetulnya
yang paling mendekati kebenarannya
adanya pantauan yang dilakukan oleh
masyarakat di lokus masingmasing.
Kondisi cuaca perlu diperhatikan bagi
pembudidaya ikan, karena berkaitan
dengan saatsaat yang tepat melakukan
kegiatan budidaya, baik pemijahan,
pembesaran, pemberian pakan, maupun
pemanenan.
Berikut ini adalah tabel hubungan
pranata mangsa, atau hubungan antara
kondisi cuaca dan kegiatan budidaya
ikan yang dicatat berdasarkan kondisi di
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta:
Dianjurkan

41hari
- Suhu air dan udara relatif dingin
(22/6– 1/8)
(22º - 26ºC)
- musim bediding
- sumber air berkurang
- musim kemarau
- perubahan suhu udara harian
tinggi
- udara malam hari dingin
- udara siang hari panas

- pembesaran ikan
- jenis ikan yang
kurang O2 (sifat
labirinti)
- ikan yang tahan
terhadap O2
terlarut rendah
seperti ikan lele
(sifat labirinti),
gurami, patin, nila
- pemberian dosis
pakan disesuaikan

23 hari
- Suhu air relatif dingin (22º-26ºC)
(2/8– 24/8) - musim bediding
- sumber air berkurang
- musim panas
- sawah kering
- matahari berada di sebelah utara
Katulistiwa
24 hari
- Suhu air relatif dingin (22º - 26ºC)
(25/8-17/9) - musim bediding
- sumber air berkurang
- akhir musim kemarau
- angin berhembus dari utara ke
selatan kecepatan sedang
- siang hari suhu udara panas,
malam hari dingin
25 hari
- suhu air normal (26º - 30ºC)
(18/9- awal musim penghujan (ada
12/10)
hujan tetapi belum banyak)
- angin berhembus dari barat
laut menuju tenggara dengan
kecepatan sedang
- siang hari suhu udara masih
panas
- tumbuhan mulai bertunas lagi
- burung mulai membuat sarang
- musim pancaroba (mongso labuh)
27 hari
- Suhu air normal (26º - 30ºC)
(13/10- Hujan mulai turun/musim hujan
8/11)
- mulai muncul laron
- banyak cendawan/jamur

- saat tepat
memanen ikan lele
(benih ikan dan
ikan konsumsi)
- pembesaran ikan
padat tebar rendah
- saatnya
memijahkan/
membenihkan ikan
lele dan nila
,

Tidak dianjurkan

- saat mulai
memijahkan/
pembenihan semua
jenis ikan
- sangat baik untuk
pemijahan/
pembenihan jenis
ikan tertentu
- pembesaran padat
tebar standar

- pembudidaya
pemula padat
tebar
tinggi

- dapat
memproduksi
benih ikan
sebanyakbanyaknya
untuk
memenuhi
kebutuhan
musim hujan

- cocok untuk pemijahan/
pembenihan
- cocok untuk
pembesaran
- distribusi ikan (benih dan
konsumsi) cukup aman

- pembudidaya
pemula padat
tebar
tinggi, lebih baik
padat tebar
standar

- kebutuhan
benih ikan
banyak
- standar pH
yang ideal
untuk
budidaya
ikan air tawar
6,5-8,6
- pada mangsa
ini budidaya
ikan dapat
dioptimalkan
- pelaku usaha
pembudidaya
ikan dapat

7

43 hari
- Suhu udara dan suhu air panas
(22/12-2/2) (29º- 34ºC)
- kumbang bisa terbang tertiup
angin
- musim hujan
- sering terjadi banjir
- masanya banyak penyakit
- banyak buah-buahan
- banyak lalat

8

25 hari (3/2- - Suhu air mulai dingin (24º - 29ºC) - baik untuk pemijahan/
28/2)
- Musim hujan
pembenihan ikan
- masih ada banjir
patin, grasscarp,
- masih banyak lalat
lele, gurami dan
ikan mas
- Khusus ikan patin
sangat cocok untuk
pemijahan/pembenihan
- pembesaran ikan
baik

- baik untuk
pemijahan/
pembenihan ikan
- pembesaran ikan
dengan ukuran
benih ikan relatif
besar (>7 -12 cm)

- budidaya ikan
gurami, lele dan
mas, khususnya
ukuran kecil

25 hari (1/3- - garengpung sudah mulai bunyi
- bisa untuk mina
25/3)
- baik untuk panen kayu atau
padi/ugadi/ugamedi
bambu
- baik untuk
(tidak dimakan teter)
pemijahan/
- hujan mulai berkurang
pembenihan ikan
- angin tidak kecang arahnya tidak - bisa dilakukan
Menentu
pembesaran ikan
- matahari berada tepat di atas
lele dan gurami di
Khatulistiwa
bak

- pembudidaya ikan - pertumbuhan
dengan padat tebar lumut sudah
tinggi
mulai kurang
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24 hari
- awal musim kemarau
- masih bisa untuk
(26/3-18/4) - sudah jarang turun hujan
pemijahan/
- matahari mulai bergerak ke utara pembenihan ikan,
khatulistiwa
tetapi hasil kurang
- masanya binatang bunting
optimal
- petani mulai panen padi berumur - budidaya ikan
pendek
gurami sebaiknya di
- angin tidak kencang
distribusi dalam
- telur-telur burung mulai menetas ukuran benih ikan
- musim pancaroba (mangsa
- baik untuk
mareng)
pembesaran ikan

- kurang baik untuk - tingkat
pemijahan /
Kematangan
pembenihan ikan
telur induk
patin
betina kurang
optimal
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23 hari
- jarang sekali turun hujan
- masih bisa
(19/4-11/5) - masanya burung memberi makan dilakukan
anaknya (meloloh)
penangkapan dan
- petani memanen padi berumur
distribusi ikan
pendek
gurami
- musim hujan berakhir

- pembesaran
- budidaya ikan
ikandengan padat mulai panen
tebar tinggi
ikan
- air sudah
mulai
berkurang
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41 hari
- suhu air dingin (22º - 26ºC)
(12/5-21/6) - suhu udara siang hari mulai
panas
dan malam hari dingin
- sumber air mulai berkurang
- mulai musim bediding
- musim tanam palawijo

- kurang baik untuk - waspada
pemijahan/
jamur pada
pembenihan
ikan gurami
hampir semua
(benih dan
jenis ikan karena
konsumsi)
kematangan telur - untuk
tidak optimal,
pembesaran
khususnya ikan
ikan bisa
lele hanya sekitar mulai
30-40%
di panen
- pemanenan dan
distribusi ikan
(benih dan
konsumsi)
- tidak melakukan
pemijahan/
pembenihan

Keterangan

- pembenihan
- umumnya
hampir semua
pada mangsa
jenis ikan
ke 1 telur ikan
- pembesaran ikan kosong
dengan padat
- nafsu makan
tebar tinggi
Ikan
berkurang
- untuk
budidaya ikan
dalam kolam
indoor relatif
lebih kondusif
(bisa diatur)
- tidak menangkap/ - kesulitan
memanen
benih
dan tidak
ikan lele
mendistribusikan - harga benih
ikan gurami
dan ikan
konsumsi ikan
lele tinggi
- pemijahan/
- waspada
pembenihan ikan
penyakit pada
mas, grass carp,
ikan gurami
patin dan bawal

43 hari
- suhu air normal (26º - 30ºC)
- cocok untuk
(9/11-21/12) - musim hujan
budidaya ikan
- suhu udara sejuk
(pembenihan dan
- mulai banyak buah-buahan
pembesaran)
- brung kuntul mencari makan di
- cocok untuk mina
Sawah
padi
- kumbang air datang di sawah dan - distribusi ikan (benih dan
Bertelur
konsumsi) cukup aman
- banyak lalat
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- masih bisa untuk
pemijahan/pembenihan
ikan mas
- untuk ikan gurami
tetap di pelihara
dengan hati-hati
dan tidak boleh luka
- untuk benih ikan
gurami dan lele
sebaiknya dilakukan di
hatchery tertutup
- jaga lingkungan
budidaya yang baik
- pemberian vitamin
bagi ikan untuk
mempertahankan
tubuh ikan

Tabel di atas diharapkan dapat
membantu para pembudidaya ikan
untuk lebih berhatihati dalam me
lakukan
usahanya.
Tabel
diatas
dibuat
berdasarkan
pengalaman,
pencatatan dan informasi dari para
pelaku pembudidaya ikan di wilayah

memanfaatkan
mangsa
dengan baikbaiknya
- waspadai
pertumbuhan
lumut
(spirogira)
cepat
- pakan benih
sulit, terutama
daphnia dan
tubifex
-waspadai
banjir
- pertumbuhan
lumut mulai
kurang
- tubifex di alam
masih sulit
- waspadai
banjir
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D.I. Yogyakarta. Selain iklim/musim,
keberhasilan usaha budidaya ikan juga
ditentukan oleh beberapa faktor antara
lain benih ikan, pakan, kolam, sumber air
dan lingkungan. Semoga bermanfaat.
Dr. Suwarman Partosuwiryo
Kepala Bidang Perikanan, Dinas Lautkan DIY

