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Salam Akuakultur,
Peran besar perikanan budidaya sudah tak
disangsikan lagi dalam menyumbang produksi
perikanan nasional. Bahkan perikanan budidaya
menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan
terbukti menjadi lahan usaha yang menguntungkan
masyarakat.
Berbagai komoditas perikanan budidaya terus
bermunculan, karena besarnya potensi yang dimiliki.
Kini, Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah
mencoba mengembangkan komoditas baru perikanan
budidaya, yakni: kekerangan.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Dr. Ir. Slamet
Soebjakto, M.Si., mengatakan bahwa di samping
rumput laut yang sudah menjadi unggulan, kekerangan
mulai tahun ini juga menjadi unggulan perikanan
budidaya. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
pun akan fokus mengembangkannya.
“Selama ini, kekerangan belum diperhitungkan
dan pembinaannya masih kurang. Padahal kebutuhan
pasar kekerangan cukup tinggi, dan selama ini dipenuhi
melalui impor dari Eropa,” jelas Slamet. Produksi
kekerangan pada 2015 ditargetkan sebesar 233.700
ton dan diprediksi akan tumbuh 32,60% per tahun
hingga 2019. Beberapa jenis kerang telah menjadi

daftar
isi

primadona, antara lain kerang mutiara, kerang hijau,
dan abalon.
Isu kekerangan kami piih sebagai Laporan Utama
untuk menjadi perhatian kita semua. Isu lain yang
makin menarik adalah pakan ikan berbahan baku
eceng gondok.
BBPBAT Sukabumi telah mencoba membuat
pakan ikan dari eceng gondok. Pelet eceng gondok
yang telah diracik oleh tim Nutrisi BBPBAT Sukabumi
dibuat dengan komposisi: tepung eceng gondok 30
kg, tepung ikan 40 kg, dedak halus 15 kg, tepung
tapioka 13 kg, berbagai vitamin 1kg, molase ikan atau
probiotik 1kg, dan minyak ikan 1kg. Hasilnya ternyata
bagus dan kandungan proteinnya ternyata tidak jauh
berbeda dengan pakan buatan lainnya.
Pakan ikan berbahan eceng gondok menjadi
harapan baru dalam memenuhi kebutuhan pakan
berbiaya murah, sebagai penopang program Gerapan
Pakan Ikan Mandiri (Gerpari). Dengan pakan mandiri
ini keuntungan pembudidaya diharapkan makin
meningkat karena biaya untuk pakan dapat dikurangi.
Semoga upaya memproduksi pakan secara mandiri ini
terus berkembang.
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Tanya : Yth Redaksi Akuakultur Indonesia, saya Lukman
Wibowo dari Lampung hendak menanyakan tentang
cara berbudidaya kerang hijau ?
Dari Lukman Wibowo (Lampung)
Jawab : Yth Lukman Wibowo dari Lampung, teknik
budidaya kerang hijau cukup mudah. Pembudidaya
cukup menyediakan lokasi yang cukup terlindung
dari arus kencang dan tidak memiliki kandungan
kadar garam tinggi. Lokasi juga harus memiliki dasar
perairan yang berlumpur dan berpasir. Hal ini untuk
memudahkan kerang hijau mudah mendapatkan
unsur hara dan zat makanan yang diperlukan selama
berkembang biak. Pastikan lokasi yang dipilih bebas
dari limbah beracun seperti tembaga, seng, merkuri,
cadmium, timah hitam dan lainnya. Hindari juga lokasi
yang berdekatan dengan sungai untuk menghindari
limbah rumah tangga seperi detergen dan sabun
mandi. Limbah tersebut dapat memicu munculnya
berbagai bakteri seperti Echericia coli, Salmonella
dan Shigella yang bisa berbahaya bagi manusia yang
mengkonsumsi kerang hijau. Lokasi yang baik adalah
lokasi yang memiliki suhu berkisar antara 27-37
derajat celcius dan tingkat pH di angka 6 - 8. Dalam
mengumpulkan spat kerang hijau bisa dilakukan
dengan cara memasukkan tali kolektor. Untuk tali
kolektor bisa dibuat dari berbagai bahan sederhana
seperti serabut kelapa, pintalan ijuk dan polyethylene.
Masukan tali kolektor tadi pada perairan yang memiliki
banyak benih kerang hijau. Benih tersebut akan
berpindah dan menempel pada tali kolektor secara
alami. Setelah itu, tali kolektor bisa dipindahkan ke
wadah pembudidayaan. Jika memang Anda berminat
ingin mendapatkan informasi tentang budidaya kerang
hijau langsung menghubungi Balai kami : Balai Besar
Perikanan Budidaya Laut Lampung, Jl. Yos Sudarso,
Desa hanura, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran
Lampung Selatan 35454. Telp/fax. 0721-471379.

perikanan budidaya kkp
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Produksi Kekerangan Ditingkatkan
Budidaya kekerangan sedang terus digenjot untuk
dijadikan primadona perikanan budidaya bersama
rumput laut. Kerang mutiara, abalon, dan kerang
hijau jadi unggulan.

R

umput laut dan kekerangan
merupakan komoditas unggulan
perikanan budidaya untuk men
dukung pembangunan poros
maritim nasional. Kedua komoditas ter
sebut memiliki kemiripan yaitu mudah
dibudidayakan dengan modal usaha
yang murah, mampu menyerap tenaga
kerja dan memiliki pasar yang cukup
besar. Produksi kekerangan pada tahun
2015 ditargetkan sebesar 233.700 ton
dan diperkirakan akan tumbuh 32,60%
per tahun hingga 2019.
Kerang Mutiara adalah salah satu
jenis kerang yang pembudidayaannya
sedang terus dikembangkan. Menteri
Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti,
mengatakan bahwa budidaya kerang
mutiara harus terus didorong, agar
masyarakat tidak terus menerus menang
kap atau mengambil kerang mutiara dari
alam.

Budidaya kerang
mutiara,
juga
diharapkan mampu
melibatkan masya
rakat
nelayan
dan
masyarakat pesisir pada
umumnya. Sesuai dengan arahan
Menteri Kelautan dan Perikanan
itu, Direktorat Jenderal Per
ikanan
Budidaya
(DJPB) mengajak para
pengusaha yang ter
gabung dalam Asosiasi
Budidaya Mutiara Indonesia (ASBUMI),
untuk lebih melibatkan masyarakat di
sekitar lokasi usahanya.
Direktur Jenderal Perikanan Budi
daya Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.,
mengatakan bahwa keterlibatan masya
rakat sekitar akan berimbas pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan pada akhirnya keberlanjutan usaha
budidaya mutiara menjadi lebih terjamin.
Hal itu disampaikan Slamet pada saat
memberikan arahan di Musyawarah
Nasional (Munas) ASBUMI ke -5 di Jakarta,
12 Agustus 2015 lalu.
Slamet menambahkan, salah satu
upaya mendorong keterlibatan masya
rakat nelayan dan pesisir, adalah melalui
segmentasi usaha budidaya mutiara.
“Masa budidaya kerang mutiara yang
cukup lama, dapat di manfaatkan
melalui segmentasi usaha. Yaitu dengan
mendorong masyarakat untuk melakukan
budidaya mutiara dari benih sampai

ukuran 7 cm, untuk selanjutnya diserahkan
kepada perusahaan pembesaran kerang
mutiara, untuk menghasilkan mutiara
berkualitas,” kata Slamet.
“Segmentasi usaha adalah salah satu
upaya agar perusahaan tidak bersifat
exclusive. Tetapi bersifat terbuka,
bekerjasama dengan masyarakat sekitar
yang saling menguntungkan. Cara ini
akan dapat mengurangi kesenjangan,
sehingga usaha budidaya mutiara yang
dilakukan, dapat berjalan tanpa adanya
kecemburuan sosial,” papar Slamet.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) juga mendorong pemerintah
daerah untuk menerbitkan peraturan
berkaitan dengan zonasi atau tata ruang.
“Tata ruang ini penting, karena budidaya
mutiara memerlukan lokasi yang bebas
dari limbah dan pencemaran. Dengan
adanya tata ruang, maka kepastian usaha
akan terwujud dan dapat menarik investasi
lebih banyak lagi,” terang Slamet.
Kerang Hijau
Direktur Jenderal Perikanan Budi
daya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.,
pada 13 Juli 2015, melakukan kunjungan
ke lokasi budidaya kerang hijau di
Desa Sukajaya, Lempasing, Bandar
Lampung. Slamet mengatakan bahwa
di samping rumput laut yang sudah
menjadi unggulan produksi perikanan
budidaya, kekerangan mulai tahun 2015
ini juga merupakan salah satu komoditas
unggulan. Direktorat Jenderal Perikanan

Munas ASBUMI
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Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.

Budidaya (DJPB) pun akan fokus untuk
mengembangkannya.
“Selama ini, kekerangan memang
belum diperhitungkan dan pembinaan
nya masih kurang. Padahal kebutuhan
pasar kekerangan di dalam negeri cukup
tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan pasar,
selama ini dipenuhi melalui ekspor dari
Eropa,” jelas Slamet. Slamet Soebjakto
menambahkan, usaha budidaya rumput
laut dan kekerangan akan terus didorong
untuk menjadi sumber pendapatan
masyarakat pesisir, khususnya di wilayah
yang mempunyai potensi pengembangan
komoditas tersebut. “Lokasi budidaya
rumput laut dan kekerangan memiliki
beberapa syarat tertentu, dan wilayah
Indonesia memiliki potensi tersebut.
Belum lagi jenis rumput laut dan jenis
kekerangan yang bisa di budidayakan
juga cukup banyak. Jadi dengan per
tumbuhan produksi sampai dengan 2019
sebesar 16,74% untuk rumput laut dan
kekerangan sebesar 32,6 % per tahun,
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Laporan Utama

kami optimis dapat terpenuhi,” terang
Slamet.
Seperti halnya rumput laut, keke
rangan juga membutuhkan lokasi yang
spesifik untuk budidayanya. “Kita
akan kembangkan budidaya kerang ini
ke lokasi yang sesuai, seperti halnya
di Lampung ini. Saat ini, di samping
Lampung, beberapa daerah seperti
Riau, Sumatera Barat dan Banten

juga sedang dikembangkan budidaya
kerang hijau ini. Ke depan akan kita
dorong wilayah-wilayah lainnya yang
memiliki potensi yang sama,” imbuh
Slamet.
Slamet kemudian menjelaskan per
hitungan ekonomis usaha budidaya
kerang hijau. “Dengan modal usaha
sebesar Rp. 15 - 20 juta, pembudidaya
dapat memuai usaha budidaya kerang

menggunakan 1 unit kerangka ukuran 9
x 15 m2. Setelah di pasang di laut selama
kurang lebih 6 bulan, akan diperoleh 1,5
ton kerang hijau dengan harga Rp 5 ribu
per kg. Jadi, kalo dihitung, per bulan
diperoleh tambahan penghasilan Rp
1,5 juta per bulan. Tanpa membeli bibit
kerang hijau, tanpa pakan dan hemat
energi,” jelas Slamet.
Sesuai dengan visi misi pembangunan
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Kabinet Kerja untuk mendorong laut
menjadi sumber ekonomi bangsa di masa
depan, dari sisi pemanfaatan sumberdaya
perikanan melalui perikanan budidaya,
budidaya rumput laut dan kekerangan
bisa banyak berkontribusi. Terutama
sebagai andalan penyerapan tenaga
kerja dan meningkatkan perekonomian
masyarakat pesisir dan di kantong
kemiskinan.(red)

Laporan Utama

Antara Mutiara dan Abalon
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BPBL Lombok dan BPIU2K Karangasem terus
mendukung budidaya kerang mutiara dengan
memproduksi benih bermutu. BPBL Lombok
Barat melakukan percobaan budidaya abalon.

K

erang mutiara makin naik
daun.
Masyarakat
mulai
banyak membudidayakannya
karena dianggap semakin
menguntungkan. Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB) melalui Balai
Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok
dan Balai Produksi Induk Udang Unggul
dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem,
terus mendukung pengembangan
budidaya kerang mutiara dengan
memproduksi benih bermutu.
BPIU2K Karang Asem, Bali, kini
telah berhasil memproduksi benih
kerang mutiara sebanyak 7.000 ekor
ukuran 4 cm, dan 12.000 ekor ukuran
3 cm per siklus. Benih-benih ini disebar
ke Sumbawa, Lombok dan Sulawesi.
Dirjen Perikanan Budidaya, Dr. Ir.
Slamet Soebjakto, MSi., mengatakan
bahwa UPT Perikanan Budidaya yang
membidangi budidaya laut, akan terus
mengembangkan breeding program
kerang mutiara, untuk memenuhi
kebutuhan para pembudidaya kerang
mutiara.
”Dengan
menggunakan
kerang mutiara hasil budidaya maka
para pembudidaya tidak akan lagi
tergantung dari alam,” kata Slamet.
Abalon
Selain kerang mutiara, komoditas
kekerangan lainnya yang sedang
naik daun adalah abalon. Budidaya
abalon bisa dilakukan di darat maupun
di laut. Sistem budidaya di darat
membutuhkan biaya investasi fasilitas
dan peralatan yang cukup besar
termasuk biaya operasional pompa
air dan aerasi. Sedangkan budidaya
di laut dapat dilaksanakan dengan
menggunakan karamba jaring apung,
keranjang gantung pada rakit apung,
dan kurungan tancap (pen culure). Di
areal pasang surut (intertidal zone)
budidaya abalon bisa dilakukan dengan

pen culture menggunakan keranjang
yang diletakkan di dasar.
Haliotis squamata merupakan salah
satu spesies abalon tropis yang bernilai
ekonomis, dan banyak ditemukan di
beberapa wilayah perairan pantai di
Indonesia, selain jenis Haliotis asinina.
Di pasaran Jepang, Haliotis squamata
lebih dikenal dengan nama Tokobushi.
Jenis Tokobushi ini harganya lebih
mahal dan permintaan lebih tinggi
dibandingkan dengan jenis Haliotis
asinina. Di pasaran Jepang Tokobushi
berharga Rp 600.000/kg. Jenis Haliotis
asinina berharga Rp 200.000/kg.
Karena sama sama berasal dari
daerah tropis,maka pada prinsipnya
teknologi pembenihan maupun budi
daya Haliotis squamata sama dengan
Haliotis asinina. Budidaya abalon tropis
umumnya mencapai ukuran konsumsi
dalam satu tahun. Sedangkan untuk
spesies abalon dari daerah temperata
bisa memakan waktu 2-3 tahun.
Upaya menemukan teknologi
budidaya abalon yang mudah diadopsi
oleh pembudidaya dan layak secara
ekonomis terus dilakukan. Metode
budidaya abalon bisa dilakukan di
darat maupun di laut. Budidaya di
darat biasanya dilakukan pada bak
beton maupun bak fiber glass. Sistem
budidaya ini lebih mudah dalam hal
pengontrolan selama proses budidaya
baik terhadap pemberian jumlah
pakan, pengaturan debit air yang
masuk, pembuangan sisa pakan secara
periodik maupun pengaturan jumlah
padat penebaran. Namun, metode ini
membutuhkan biaya lebih besar.
Percobaan Budidaya
Balai Perikanan Budidaya Laut
(BPBL) Lombok Sekotong Barat, Kabu
paten Lombok Barat, Nusa Tenggara
Barat, telah melakukan percobaan

budidaya abalon, dengan metode
keranjang dasar. Kegiatan budidaya ini
dilaksanakan Maret 2013 – Desember
2013. Benih yang digunakan jenis
Haliotis squamata dengan ukuran
panjang cangkang berkisar antara
2-3cm. Pakan abalon yang digunakan
adalah rumput laut segar dari jenis
Gracillaria sp hasil budidaya di tambak,
Ulva sp dan Gracillaria arcuata yang
banyak ditemukan di kawasan tempat
budidaya. Benih abalon yang digunakan
berasal dari hasil pembenihan di
hatchery in door Balai Budidaya Laut
Lombok Sekotong. Benih dimasukkan
ke dalam setiap shelter pipa HDPE
sebanyak 200 ekor. Budidaya dilakukan
selama 8 bulan.
Hasilnya, budidaya itu memberikan
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pertumbuhan panjang cangkang mutlak
16,13 mm dan berat tubuh 16,53 gram.
Rata-rata laju pertumbuhan harian
(Daily Growth Rate) panjang cang
kang adalah 67,18 μm/hari dan bobot
tubuh 68,87 mg/hari dengan tingkat
kelulusanhidup rata-rata 92 %. Padat
penebaran merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi laju pertumbuhan
abalon pada kegiatan budidaya
(budidaya).
Desain konstruksi dan ukuran
wadah budidaya salah satu faktor yang
mempengaruhi tingkat kelulusanhidup
abalon, karena berkaitan dengan
efisiensi dan kemudahan dalam memo
nitoring predator/hama yang merupa
kan faktor utama penyebab rendahnya
tingkat kelulusanhidup di samping
faktor perubahan kondisi lingkungan
perairan.
Dilihat dari hasil analisis kelayakan
usaha yaitu analisis biaya manfaat
diketahui bahwa nilai R/C >1 dan B/C > 0,
maka usaha budidaya abalon di daerah
pasang surut dengan menggunakan
keranjang dasar tersebut dikatakan
feasible (untung).
Pemilihan lokasi yang tepat untuk
penempatan wadah budidaya pada
kegiatan budidaya di daerah pasang
surut ikut menunjang keberhasilan
budidaya. Hidrografi dari kondisi air
harus dipelajari untuk mengetahui
perubahan musim pada suhu air,
salinitas, oksigen terlarut, arus air,
tingkat polusi dan lain sebagainya. (red)
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Presiden Republik Indonesia telah menganugerahkan Satyalencana
Wira Karya kepada mereka karena sebagai penghargaan atas jasa dalam
memberikan darma baktinya yang besar terhadap negara dan bangsa
Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain, dari kiri –
kanan :
1. Ir. Arsyad Sujangka, S.Pi, Perekayasa Muda pada BPBL Lombok,
Menggapai Keterpaduan Estetika dan Ekonomika secara Lestari melalui
Segmentasi Usaha Pembesaran Ikan Hias Clown (Amphiprion sp.)
2. Ir. Ediwarman, M.Si, Perekayasa Madya pada BPBAT Jambi,
Pengembangan Pakan Mandiri Berbahan Baku Lokal
3. Ir. Mimid Abdul Hamid, M.Sc, Kepala BPBAT Jambi, Pengembangan
Pembenihan Ikan Gurami Batanghari
4. Asmanik, S.Pd., M.Si, Perekayasa Muda pada BBPBL Lampung, Teknologi
Pembenihan Ikan Cobia (Rachy Centron Canadum) dalam mendukung
ketahanan pangan nasional
5. Dasu Rohmana, S.Pi, M.Si, Perekayasa Madya pada BBPBAT Sukabumi,
Rilis Udang Galah SIRATU “Seleksi Individu Pelabuhan Ratu”
6. Ir. Muh. Kadari, M.Si-Perekayasa Madya pada BPBL Batam, Perbaikan
Teknologi Produksi Massal Benih Ikan Kakap Putih (Lates Calcarifer,
Bloch 1790) untuk Mendukung Industrialisasi Budidaya Laut
7. Adi Sucipto, S.Pi, M.Si, Perekayasa Madya pada BBPBAT Sukabumi,
Rilis Ikan Mas MANTAP “Mas Majalaya Tahan Penyakit (KHV dan
Aeromonas)”
8. Abdul Gani, S.Pi, Pengawas Perikanan Muda pada BPBL Ambon, Produksi
Ikan Hias Nemo Hybrid Varian Black Photon Skala Rumah Tangga
(sedang di Istana Negara sebagai simbolis menerima penghargaan)
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Pakan dari Eceng Gondok
Eceng gondok kaya dengan karbohidrat. BBPBAT
Sukabumi mencoba membuat pakan ikan dari
tumbuhan gulma ini.

E

nceng gondok merupakan salah
satu sumber karbohidrat yang
dapat dimanfaatkan sebagai
sumber bahan baku untuk pakan
ikan. Tim pokja nutrisi BBPBAT Sukabumi
telah mencoba membuat pakan ikan dari
eceng gondok.
Prosesnya lewat beberapa tahapan,
yakni: proses pencacahan, proses
pengeringan, proses penepungan dan
proses pencampuran dalam formulasi
pakan yang tepat, Proses pencetakan, dan
proses pengemasan. Proses pencacahan
bertujuan membuat eceng gondok
menjadi partikel-partikel kecil agar
mudah di keringkan dan ditepungkan.
Disamping itu, untuk memutuskan
bentuk polimerisasi polisakarida men
jadi lebih pendek sehingga mudah
dicerna oleh ikan. Eceng gondok dicacah
dengan golok atau mesin pencacah.
Lalu dikeringkan untuk mengurangi
kandungan airnya. Proses pengeringan
ini dapat dilakukan menggunakan sinar
matahari atau menggunakan oven atau
pemanas lainnya.

Eceng gondok yang sudah kering
dihaluskan dengan menggunakan mesin
penepung disc mill/mesin penepung
menjadi bentuk serbuk seperti terigu.
Eceng gondok yang sudah menjadi
tepung itu lalu dicampur dengan bahan
lain menjadi bahan formulasi pakan yang
siap untuk dicetak menjadi pelet.
Pelet eceng gondok yang telah diracik
oleh tim Nutrisi BBPBAT Sukabumi untuk
ikan Nila dibuat dengan komposisi:
tepung eceng gondok 30 kg, tepung ikan
40 kg, dedak halus 15 kg, tepung tapioka
13 kg, berbagai vitamin 1kg, molase ikan
atau probiotik 1kg, dan minyak ikan 1kg.
Selanjutnya dilakukan proses pen
cetakan. Dalam proses ini bahan baku
eceng gondok yang sudah tercampur
rata dengan bahan baku lainnya dicetak
menggunakan mesin cetak pelet agar
dihasilkan pelet ikan sesuai dengan
ukuran bukaan mulut ikan. Biasanya
menggunakan cetakan pelet 2 mm, 3
mm dan 4 mm. Kapasitas yang dihasil
kan tergantung mesin kemampuan
mesin pelet yang dimiliki oleh para

Eceng gondok tumbuh subur di Waduk Cirata

pembudidaya pakan ikan. Hasil cetakan
ini sudah berbentuk pelet ikan yang siap
dikemas.
Pakan ikan dari eceng gondok ini
sangat potensial untuk dikembangkan
mengingat eceng gondok banyak tumbuh
di mana-mana, bahkan menjadi gulma
air atau tumbuhan pengganggu bagi
produktivitas perairan. Eceng gondok
menjadi bahan baku pakan dalam men
dukung Gerakan Pakan Mandiri. Biaya
pakan selama ini mengambil sekitar 70%

dari ongkos produksi, sehingga dengan
ditekannya biaya pakan maka keuntungan
pembudidaya akan bertambah.
Selain itu, pakan ikan dari eceng
gondok juga menawarkan peluang
usaha baru dalam penyediaan pakan.
Pembudidaya yang memproduksi pakan
ikan ini dapat mencukupi kebutuhannya
sendiri, sekaligus memasarkan pakannya
untuk pembudidaya lain, sehingga me
ningkatkan pendapatannya.
BBPBAT Sukabumi

Domestikasi Gabus Haruan
BPBAT Mandiangin sukses melakukan pengem
bangan teknologi budidaya ikan gabus haruan.
Lebih adaktif di kolam budidaya.

I

kan gabus (Channa striata) adalah
salah satu ikan spesifik lokal
perairan Indonesia yang habitatnya
di rawa-rawa, sawah, genangan dan

Benih gabus

aliran sungai arus tenang. Ikan gabus
tersebar di seluruh Indonesia, terutama
di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
Ikan gabus dikenal dengan berbagai

nama daerah, di antaranya: ikan kutuk
(Jawa), ikan gabus (Betawi dan Sunda),
ikan haruan (Kalimantan Selatan), ikan
behau (Kalimantan Tengah), ikan deleg
(Sumatra), bale salo (Sulawesi), dan ikan
gastor (Papua).
Balai Perikanan Budidaya Air Tawar
(BPBAT) Mandiangin, Kalimantan Tengah,
telah melakukan kegiatan domestikasi
melalui
pengembangan
teknologi
budidaya ikan gabus haruan sejak tahun
2011. Pada tahun 2014 telah dihasilkan
benih ikan gabus haruan generasi dua
(G2). Sampai saat ini benih ikan gabus
haruan G2 telah dibesarkan hingga
menjadi calon induk dengan bobot rerata
sebesar 86,60±19,39 g/ekor.
Benih ikan gabus haruan hasil domes
tikasi ini dapat diproduksi sepanjang
tahun, adaptif terhadap pakan buatan
(pelet apung, kadar protein 32-40%) dan
adaptif terhadap lingkungan budidaya.
Berdasarkan hasil kegiatan domestikasi
diketahui bahwa ikan gabus haruan dapat
hidup baik pada kisaran pH 4-7, suhu
26,8-32,5oC, dan oksigen terlarut (DO)
0,2-8,6 mg/L. Ikan gabus haruan memiliki
toleransi sampai dengan salinitas 10 g/L.
Hasil uji tantang menunjukkan
bahwa ikan gabus haruan yang tidak
diinjeksi bakteri Aeromonas hydrophila
mempunyai kelangsungan hidup 100%,
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sedangkan yang diinjeksi bakteri A.
hydrophila bervariasi antara 5-100%.
Kelangsungan hidup ikan gabus haruan
menurun menjadi 90% bila disuntik A.
hydrophila dengan kepadatan 108 sel/ml,
menjadi 40% bila disuntik A. hydrophila
109 sel/ml, dan menjadi 5% bila disuntik
A. hydrophila 1010 sel/ml.
Usaha budidaya ikan gabus haruan
juga ikut berperan dalam mendukung
ketahanan pangan di daerah, karena
ketersediaan ikan gabus haruan hasil
budidaya tidak tergantung dari musim
seperti halnya ikan gabus haruan hasil
tangkapan di alam. Selain itu, kandungan
protein ikan gabus memberikan kecukup
an gizi bagi masyarakat dan kandungan
albumin pada ikan gabus haruan
bermanfaat untuk kesehatan manusia.
Aspek lingkungan dari teknologi budi
daya ikan gabus haruan yang dikenalkan
pada masyarakat diharapkan akan
mengurangi kebiasaan masyarakat
untuk menangkap ikan gabus haruan di
alam dan beralih untuk melakukan usaha
budidaya ikan gabus haruan. Hal ini akan
mengurangi terjadinya penangkapan ikan
gabus haruan di alam dan dapat menjaga
kelestarian populasi ikan gabus haruan
di habitatnya sehingga keseimbangan
ekosistem tetap terjaga.
BBPBAT Mandiangin

Kesehatan Ikan & Lingkungan

K

Workshop Petugas Laboratorium

egiatan Workshop Petugas
Laboratorium
2015
di
gelar di Puspitek SerpongTangerang pada akhir Juni
2015. Tujuan workshop ini adalah
untuk meningkatkan kemampuan dan
pengetahuan petugas Laboratorium
Kesehatan Ikan dan Lingkungan terkait
pengelolaan laboratorium yang baik dan
upaya pengendalian penyakit ikan dan
lingkungan di kawasan budidaya.
Workshop dibuka oleh Kasubdit
Standardisasi Kesehatan ikan dan ling
kungan mewakili Direktur Kesehatan Ikan
dan Lingkungan, dihadiri oleh Kasubdit
Obat Ikan, Kasubdit Standardisasi
Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan
diikuti oleh 43 peserta workshop.
Peserta workshop antara lain: kepala
bidang/kepala seksi yang membidangi
keskanling dan petugas laboratorium
kesehatan ikan dan lingkungan yang

hadir berasal dari 18 Provinsi dan 32
Kabupaten/Kota, yaitu Provinsi Sumatera
Utara 1 orang (Dinas Kelautan dan
Perikanan Serdang Bedagai), Provinsi
Sumatera Barat 6 orang (BBI Sicincin,
Dinas Kab.Padang Panjang, Dinas Kab.
Tanah Datar, Kab, Pariaman, Kab.
Pasaman Barat,) Provinsi Sumatera
Selatan 2 orang (Dinas Provinsi dan Dinas
Kab. Musi Rawas), Provinsi Bengkulu (BBI
Margasakti), Provinsi Lampung (Dinas
Provinsi), Provinsi Banten (Dinas Kab.
Tangerang), Provinsi Jawa Barat ( BPBAPL
Sungai Buntu, BPBAPL Pangandaan, Dinas
Kab. Purwakarta, Dinas Kab. Majalengka,
BPBI Gurame Dinas Kab Tasikmalaya,
Dinas Kab. Subang, Dinas Kab. Bogor),
Provinsi Jawa Tengah (Lab KKI Dinas
Provinsi dan lain-lain.
Workshop meliputi penyampaian
materi dan praktek di Laboratorium. Nara
sumber Workshop berasal dari Direktorat

Kegiatan Praktek Laboratorium dalam Kegiatan Workshop Petugas Laboratorium

Kesehatan ikan dan Lingkungan, personil
kompeten yang berasal dari UPT DJPB dan
Litbang KP. Dalam rangka pengambilan
dan penanganan sampel penyakit ikan

Rapat Gugus Kerja RSNI

M

Foto Bersama Panitia Teknis 65-07, Konseptor dan stakeholder pada acara Rapat Gugus Kerja

emasuki Asean Economic
Community (AEC) 2015,
pembangunan
industri
akuakultur
dihadapkan
pada beberapa tantangan. Misalnya,
masalah keamanan dan kesehatan
pangan (food safety & food security),
sehingga diperlukan pengembangan

K

pengelolaan kesehatan ikan dan
lingkungan secara komprehensif.
Keberadaan laboratorium uji yang
kompeten sangat penting. Upaya pe
ngembangan laboratorium kesehatan
ikan dan lingkungan mutlak dilakukan.
Standar Nasional Indonesia (SNI) harus
diterapkan untuk metode uji kesehatan
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ikan dan lingkungan guna meningkatkan
keberterimaan hasil uji.
Untuk itu, Subdit Standardisasi
Kesehatan Ikan dan Lingkungan akan
melaksanakan perumusan Rancangan
Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI)
melalui 3 tahapan, yaitu: Rapat Gugus
Kerja, Rapat Teknis, dan Rapat Konsensus.
Sebagai tahap awal, Subdit Standardisasi
Kesehatan Ikan dan LIngkungan telah
menyelenggarakan Rapat Gugus Kerja
bidang kesehatan ikan dan lingkungan
pada 4 – 7 Mei 2015 di Wisma PUSPITEK,
Muncul, Serpong, Tangerang. Jumlah
peserta 36 orang, yang terdiri dari
Konseptor, Pembahas, dan Peserta,
berasal dari : IPB, Pusat Riset Perikanan
Budidaya, Balai Uji Standar Karantina
Ikan (BUSKI), laboratorium swasta dan
UPT Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya.
Rapat diisi dengan pembahasan draf
RSNI-0 menjadi RSNI-1, yang meliputi:
Pertama,
Metode
Polymerase
Chain Reaction (PCR) untuk identifikasi

dan lingkungan seluruh peserta dibekali
dengan bahan untuk preparasi sampel
dan perlengkapan untuk pengambilan
sampel di lapangan.nna

White Spot Syndrome Virus (WSSV) dan
Invectious Hypodermal and Haemato
poietic Necrosis Virus (IHHNV). Kedua,
prosedur pengambilan dan pengiriman
contoh ikan untuk pemeriksaan
penyakit.
Ketiga, deteksi Vibrio alginolyticus
patogen dan non pathogen dengan
metode multiplex polymerase chain
reaction (PCR). Keempat, deteksi
Vibrio
parahaemolitikus
dengan
metode polymerase chain reaction
(Aplikasi Biosecuriti pada pembenihan
ikan laut. Kelima, deteksi Necrotising
Hepatopancreatititis (NHP) Metoda PCR.
Uji Sensitifitas/Resistensi antimikroba
terhadap bakteri yang diisolasi
dari hewan aquatik menggunakan
metode difusi cakram. Keenam,
deteksi Ricketsia-like Bacteria pada
crustacea Panulirus ssp dengan Metode
Polimerase Chain Reaction (PCR). Dan,
ketujuh, pengujian Megalocityvirus
(RSIV, ISKNV, DGIV) dengan Real Time
PCR Hydrolisis Probe.nna

Surveilan Penyakit IMNV

endala utama ekspor udang
indonesia baik benih, induk
maupun produk konumsi adalah
adanya penyakit udang khusus
nya Infectious Myonecrocis (IMNV).
Perlu upaya serius pemerintah agar
Indonesia bisa meningkatkan produksi
dan sekaligus ekspor udang.
Surveilan tidak didasarkan pada
pengambilan data yang asal dan sesaat.
Perlu perencanaan, pengambilan data
yang kontinyu dengan periode waktu
pengambilan data yang lama. Dalam
rangka pelaksanaan Survailan Penyakit
Udang khususnya IMNV dan White Spot
Syndrome Virus (WSSV), maka dilakukan
pilot project surveilan di 3 Kawasan
budidaya udang di Kabupaten Lampung
Selatan, Tangerang dan Banyuwangi.

Tahap awal dilakukan survey lokasi di
tambak udang Banyuwangi pada Maret
2015. Tujuan dari survai lapangan ini
adalah untuk mengidentifikasi tambaktambak yang akan dijadikan sebagai
lokasi survailan
Hasil analisa Desain Efek (DE)
terhadap pemilihan tambak sampel di
Banyuwangi diperoleh hasil bahwa untuk
memenuhi kaidah survailan yang tepat
maka survailan harus diambil dari 163
tambak dengan masing-masing tambak
diambil sebanyak 5 ekor sampel. Sampel
yang akan di ambil berasal dari tambak
Tradisional dan Intensif di 5 Kecamatan
(Banyuwangi, Kalipuro, Wonngsorejo,
Kabat, Ronggojampi dan Muncar).
Survailan dilakukan sebanyak 4 kali yang
terbagi menjadi 2 siklus. Siklus I sampel

diambil pada April dan Mei sedangkan
untuk siklus kedua akan diambil pada
September dan Oktober. Sampel akan
diuji di Laboratorium Kesehatan Ikan
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milik Balai Besar Perikanan Budidaya
Air Payau (BBPBAP) Jepara dan Balai
Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP)
Situbondo.nna
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Restocking Rajungan untuk Keberlanjutan
Desa Betahwalang, Demak, telah menerbitkan
Peraturan Desa (PERDES) yang melarang penang
kapan Kepiting dan Rajungan Bertelur serta ukuran
tertentu. Kearifan lokal sangat diperlukan.

D

irektur Jenderal Perikanan
Budidaya, KKP, Dr. Ir. Slamet
Soebjakto, MSi., melakukan
penebaran benih rajungan
ke alam, di Desa Betahwalang, Demak,
Jawa Tengah pada 4 Agustus 2015 lalu.
Penebaran benih rajungan ke alam
(restocking)
merupakan
Kebijakan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) di bawah Menteri Kelautan dan
Perikanan, Susi Pudjiastuti. KKP mencoba
mengantisipasi berkurangnya benih
rajungan, kepiting dan lobster akibat
eksploitasi yang berlebihan.
“Rajungan atau Blue swimming
crab (Portunus pelagicus) merupakan
salah satu komoditas perikanan yang
memiliki nilai ekspor penting bagi
Indonesia. Permintaan pasar global terus
meningkat,” kata Slamet Soebjakto. Data
sementara volume ekspor rajungan dan
kepiting Indonesia tahun 2014 adalah
28.090 ton dengan nilai US$ 414,3
juta. Sedangkan Jawa Tengah sendiri,
pada 2014, volume ekspor rajungannya
mencaai 1.075 ton dengan nilai US$ 22,3
juta.

Ketergantungan produksi rajungan
dan kepiting dari hasil penangkapan
alam mengakibatkan menurunnya
jumlah populasi rajungan maupun
kepiting. Untuk itu, agar masyarakat
terus bisa memanfaatkan sumberdaya
alam tersebut secara berkelanjutan,
perlu dilakukan beberapa upaya. “KKP
melalui Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB) melakukan penebaran
benih ke alam atau restocking dalam
rangka menjaga populasi rajungan yang
ada di perairan ini. Benih rajungan ini
merupakan hasil pembenihan Balai Besar
Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP)
Jepara,” jelas Slamet.
Untuk menjaga stok alam, saat ini di
Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang,
Demak, telah diterbitkan Peraturan Desa
(PERDES) yang melarang penangkapan
Kepiting dan Rajungan Bertelur serta
ukuran tertentu.
“Kearifan lokal warga Desa Betah
walang yang mengatur penangkapan
rajungan akan berdampak bagi keber
lanjutan usaha penangkapan rajungan
di wilayah ini. Dan hasilnya cukup meng

Restocking rajungan

gembirakan,” kata Slamet. ”Biasanya
Juli – Agustus, hasil tangkapan rajungan
tidak menggembirakan, tetapi saat ini
masih diperoleh hasil 1,5 – 2 ton per hari.
Bahkan di bulan lainnya bisa mencapai
5 ton per hari. Ini bukti bahwa apabila
kita bisa mengelola dan arif dengan
alam maka hasilnya akan sepadan,
Dan perikanan budidaya ikut andil
untuk memperkaya sumberdaya alam
tersebut,” papar Slamet.

Slamet juga menambahkan bahwa
KKP melalui DJPB akan meyiapkan
pembenihan rajungan skala rumah
tangga di Desa Betahwalang. Melalui
usaha pembenihan, restocking benih
dan pembatasan penangkapan kepi
ting, rajungan dan juga lobster ini
maka usaha budidaya perikanan yang
ramah laingkungan, efektif, efisien dan
mendukung keberlanjutan akan dapat
dijalankan. (red)

Pelayanan Satu Atap di Jepara
BBPBAP Jepara membuka Kantor Pelayanan Masya
rakat. Masyarakat bisa cepat mendapat pelayanan
tentang persoalan budidaya.

K

Penandatanganan peresmian kantor pelayanan

eterbukaan, kecepatan dan
kemudahan adalah hal yang
diperlukan oleh masyarakat
dalam mendapatkan pelayanan.
Balai Besar Perikanan Budidaya Air
Payau (BBPBAP) Jepara, mewujudkan hal
itu dengan membuka Kantor Pelayanan

Masyarakat.
Kantor Pelayanan Masyarakat itu
diresmikan oleh Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet
Soebjato, MSi, 5 Agustus 2015 lalu.
”Kantor ini akan menjadi pusat
pelayanan teknis perikanan budidaya

air payau. Masyarakat dapat meman
faatkannya untuk memperoleh pelayan
an teknis, jasa dan juga pengujian yang
terkait dengan perikanan budidaya air
payau, khususnya,” ujar Slamet Soebjato,
dalam sambutannya.
Slamet berpesan agar otpimalisasi pe
layanan kepada masyarakat harus terus
ditingkatkan. “Masyarakat memerlukan
pelayanan yang mudah dan gampang
diakses dan tidak berbelit-belit. Melalui
pelayanan satu atap yang ada di Balai ini
maka pelayanan akan dapat diberikan
secara terpadu dan terintegrasi, lebih
cepat dan sekaligus sebagai solusi dalam
mengatasi permasalahan budidaya air
payau yang ada di masyarakat,” kata
Slamet.
Permasalahan seperti penyakit,
kualitas air dan juga bantuan konsultasi
teknis
dan
informasi
teknologi
terbaru, dapat diberikan di kantor itu.
Pelayanannya pun diberikan secara
cepat, dan transparan. Bila ada biaya
yang harus dikeluarkan maka akan
diinformasikan secara terbuka.
”Ke depan, model pelayanan
masyarakat seperti ini akan ditularkan
dan disebarkan ke wilayah-wilayah
sentra perikanan budidaya. Tujuannya
adalah membantu masyarakat dalam
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mendapatkan pelayanan mengenai
permasalahan perikanan budidaya.
”Tentu saja disamping itu perlu didukung
pelayanan dengan sistem jemput bola,
khususnya dalam penanganan penyakit,”
papar Slamet.
Udang Windu
Salah satu produk pelayanan yang
sudah siap diberikan oleh BBPBAP Jepara
adalah mengenai informasi Induk Udang
Windu hasil Domestikasi dan juga benih
udang windu yang siap di distribusikan
ke para pembudidaya. “Udang windu
merupakan udang asli Indonesia yang
harus tetap dikembangkan. Meskipun
saat ini, produksinya masih kalah dengan
udang vaname, tetapi pasarnya masih
terbuka lebar,” jelas Slamet.
Dengan keberhasilan BBPBAP Jepara
melakukan domestikasi Induk Udang
Windu, maka untuk menghasilkan benih
udang windu tidak perlu tergantung
dari alam. BBPBAP Jepara saat ini telah
menyiapkan 120 ribu ekor induk udang
windu. Sehingga selain kualitasnya
terjaga, kontinyuitasnya terjamin, juga
mendukung kelestarian sumber daya
alam. Ini bukti bahwa perikanan budidaya
akan mampu mandiri, berdaya saing dan
berkelanjutan. (red)
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Mengembangkan Primadona Baru

BBPBL Lampung telah berhasil mengembangkan
komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi
seperti bawal bintang, kakap, teripang, kerapu,
dan juga ikan hias seperti clown fish, blue devil dan
banggai cardinal.

K

omisi IV DPR RI melakukan
kunjungan kerja ke Balai Besar
Perikanan
Budidaya
Laut
(BBPBL) Lampung, pada 12 Juli
2015 lalu. Rombongan dipimpin
oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Titiek
Soeharto.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikan
an Budidaya (DJPB) telah berhasil
mengembangkan primadona baru komo
ditas unggulan perikanan budidaya.
Komoditas unggulan baru yang bernilai
ekonomis tinggi itu antara lain: bawal
bintang, kakap, teripang, kerapu, dan juga
ikan hias seperti clown fish, blue devil dan
banggai cardinal.
Komisi IV DPR-RI memberikan dukungan
atas prestasi BBPBL lampung dalam
mengembangkan komoditas budidaya
laut ini. “DPR memberikan apresiasi atas
pencapaian BBPBL Lampung, tetapi harus
terus ditingkatkan dengan menyebarkan
teknologi budidayanya ke masyarakat.
Masyarakat harus merasakan hasilnya

untuk peningkatan kesejahteraan
mereka,” kata Titiek Soeharto.
Direktur Jenderal Perikanan Budi
daya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.,
mengatakan bahwa pihaknya terus
mengembangkan komoditas yang
memiliki nilai ekonomis tinggi. “Ikan
kerapu misalnya, dalam kurun 2010
– 2014, produksinya meningkat 19%.
Ini akan terus kita dorong, karena kita
masih punya peluang dengan potensi
lahan yang mencapai 4,58 juta hektar,”
kata Slamet.
Diversifikasi komoditas juga di
lakukan. Produksi bawal bintang
dan kakap mulai tahun ini akan terus
dikembangkan. Bawal bintang target
produksinya 1.900 ton pada 2015 dan
ditargetkan tumbuh 31,5 % sampai
2019. Kakap target produksi 2015 yaitu
312.500 ton dengan pertumbuhan pro
duksi hingga 2019 mencapai 17,31%.
Demikian juga ikan hias seperti
Clown Fish, Blue Devil dan Banggai
Cardinal. “BBPBL Lampung telah

menguasai teknologi budidaya ikan
hias tersebut. Mulai dari pembenihan
sampai dengan pembesaran. ”Secara
keseluruhan, target produksi ikan hias
tahun 2015 mencapai 1,7 miliar ekor,”
tambah Slamet.
BBPBL Lampung, juga sedang
mengembangkan
budidaya
udang
vaname di Karamba Jaring Apung.
Kepala BBPBL Lampung, Tatie Sri
Paryanti, menyampaikan bahwa saat ini
budidaya udang vaname di KJA cukup
menjanjikan. ”Dengan penebaran benih
tokolan umur 3 minggu, sebanyak 2.500

ekor di KJA ukuran 3 x 3 m2, setelah 3
bulan didapatkan hasil Rp. 2,5 juta per
bulan,” papar Tatie.
BBPBL Lampung dengan pencapaian
nya saat ini diharapkan menjadi sentra
pengembangan marikultur. Potensi
pengembangan budidaya udang vaname
di KJA ini sangat besar. Cukup hemat
energi karena tdk perlu kincir atau
pompa, udang lebih tahan terhadap
penyakit, sehingga kelulushidupannya
bisa mencapai 60 – 80 %. Ini berpeluang
menjadi bagian dari pembangunan poros
maritim, yang sedang digalakkan. (red)

Demfarm Budidaya Bawal Bintang

Dirjen Perikanan Budidaya menebar benih pertama
pada demfarm bawal bintang di Lombok. Lebih
cepat panen dari kerapu.

D

irektorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB) Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
(KKP) terus mengembangkan
budidaya laut dan diversifikasi komoditas
budidaya laut. Bawal bintang adalah
komoditas baru yang menjadi unggulan
perikanan budidaya laut.
DJPB - KKP saat ini tengah melakukan
kegiatan Demonstration Farm (Demfarm)
budidaya bawal bintang di karamba
jaring apung (KJA) yang berlokasi di Teluk
Bumbang, Desa Mertak, kecamatan
Pujut, Lombok
Tengah, Nusa

Tenggara Barat. Penebaran perdana di
lokasi demfarm dilakukan oleh Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir.
Slamet Soebjakto MSi., pada 8 Juli 2015
lalu. Sekitar 15.000 ekor benih bawal
bintang, ukuran 5 – 6 cm telah ditebar.
Demfarm budidaya bawal bintang ini,
dilaksanakan dan dikawal teknologinya
oleh Balai Perikanan Budidaya Laut
(BPBL) Lombok. Demfarm ini akan
dilaksanakan di tiga lokasi yaitu di Teluk
Bumbang (Lombok Tengah), Telong
Elong (Lombok Timur) dan Bungin
(Sumbawa). ”Kita harapkan dengan
demfarm ini, masyarakat sekitar akan
mencontoh teknologi yang diterapkan
sehingga diperoleh hasil
yang maksimal dari
budidaya yang
dilakukan,”
kata Slamet.
”Di
KJA
percontohan
ini DJPB-KKP
memberikan
bantuan awal berupa
benih, pakan dan jaring,”
tambah Slamet.
Slamet mengungkapkan bahwa
program demfarm budidaya bawal

bintang ini adalah sebagai bagian dalam
mengatasi dampak Permen KP Nomor
1 Tahun 2015, tentang Penangkapan
Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla
spp.) dan Rajungan (Portunius pela
gicus). Dalam Permen tersebut diatur
tentang ketentuan penangkapan benih
dan induk lobster, yang tentunya
sangat berpengaruh bagi pendapatan
masyarakat, karena mereka tidak lagi
bebas menangkap lobster, kepiting dan
rajungan. Masyarakat Lombok selama
ini terbiasa melakukan penangkapan
lobster dan benih lobster untuk dijual
atau diekspor.
Kini mereka bisa beralih usaha
dengan budidaya bawal bintang.
”Melalui demfarm ini, para nelayan
dikenalkan dengan cara budidaya bawal
bintang yang ramah lingkungan untuk
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mendukung keberlanjutan,” kata Slamet.
Dengan menerapkan Cara Budidaya
Ikan yang Baik (CBIB) dan dikawal oleh
BPBL Lombok, diharapkan masyarakat
dapat mengadopsi dan menerapkannya
teknologinya, sehingga mereka bisa
menjadi pembudidaya bawal bintang
yang baik.
Bawal bintang akan menjadi salah
satu komoditas alternatif budidaya laut
atau marikultur. Harga jualnya cukup
tinggi yakni sekitar Rp 60 ribu - Rp 70
ribu per kilogram. Waktu budidayanya
juga lebih cepat dibanding kerapu, yaitu
6 bulan dari ukuran benih tebar serta
lebih mudah dalam pemeliharaannya.
Dengan demikian, para pembudidaya
diharapkan dapat lebih cepat panen dan
memutar kembali modalnya sehingga
meningkatkan pendapatannya. (red)
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Memacu Produksi Perikanan Budidaya
Rumput laut masih mendominasi. Bawal
Bintang jadi primadona baru. Kekerangan mulai
dikembangkan.

B

adan Pusat Statistik (BPS)
mencatat bahwa pada triwulan
I tahun 2015, perikanan
budidaya memberi kontribusi
terbesar pada peningkatan produksi sub
sektor perikanan hingga 2,92 juta ton,
dengan nilai Rp 21 triliun. Peningkatan
ini mendorong peningkatan Produk
Domestik Bruto (PDB) sub sektor
perikanan pada periode yang sama
yang mencapai 8,64 % atau lebih besar
dibanding dengan peningkatan PDB
Nasional yang hanya 4,7 %.
Direktur
Jenderal
Perikanan
Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan
bahwa peningkatan produksi perikanan
budidaya sebagian besar disumbang
produksi rumput laut yang mencapai
2,1 juta ton dengan nilai Rp 4,9 triliun.
Kemudian ikan nila 149.000 ton dengan
nilai Rp 2,5 triliun, dan bandeng 137.000
ton senilai Rp 1,9 triliun.
“Kita optimis produksi perikanan
budidaya akan mencapai target 17,9
juta ton tahun ini,” kata Slamet kepada
wartawan, 2 Juli 2015 lalu.
Rumput laut masih menjadi komodi
tas unggulan perikanan budidaya. Komo

ditas ini menyerap banyak tenaga kerja,
pasarnya sangat luas, dan produksinya
sangat beragam. Produksi rumput laut
ditargetkan pada 2015 mencapai 10,6
juta ton. Hingga 2019 diperkirakan ratarata pertumbuhan produksinya mencapai
16,74% per tahun.
Slamet menambahkan beberapa
komoditas juga telah menjadi andalan
antara lain bawal bintang. Tahun ini
target produksinya masih 1.900 ton
dengan pertumbuhan 31,5% per tahun
hingga 2019. Bawal bintang merupakan
primadona baru. Harga jualnya Rp 70
ribu per kilogram. Waktu budidaya lebih
cepat dibanding kerapu, yaitu 6 bulan dari
ukuran benih tebar serta lebih mudah
dalam pemeliharaannya.
Komoditas lain yang juga terus
dikembangkan adalah kekerangan. Target
produksinya tahun 2015 adalah 233.700
ton dan ditargetkan tumbuh 32,60% per
tahun hingga 2019. “Kebutuhan di dalam
negeri sangat tinggi. Selama ini kita justru
diimpor dari Eropa,” kata Slamet.
Potensi kekerangan sangat besar. Itu
sebabnya sudah mulai dijalankan strategi
pemberdayaan masyarakat seperti di

Panen rumput laut

Nusa Tenggara Barat (NTB), Banten,
Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur
(NTT).
Untuk mendukung peningkatan
produk perikanan budidaya, Pemerintah
menggulirkan program Gerakan Pakan
Ikan Mandiri (GERPARI). Tujuannya
untuk menekan biaya pakan, karena
biaya pakan 70% dari total produksi.
KKP menargetkan terdapat selisih harga
pakan mandiri dari pakan pabrik swasta
lebih murah Rp 3.000 per kg.
Harga pakan mandiri lebih bersaing
karena bahan baku seluruhnya mem

berdayakan bahan baku lokal. “Pakan
yang diproduksi program GERPARI
akan disesuaikan dengan Standar
Nasional Indonesia (SNI) dan nantinya
akan mendapat sertifikasi dari Ditjen
Perikanan Budidaya,” ungkap Slamet.
Targetnya, pada tahun 2019, sebanyak
30% kebutuhan pakan dari pembudidaya,
dipenuhi dari produksi pakan mandiri.
“Target kami, pendapatan pembudidaya
akan meningkat karena biaya pakan
dapat ditekan. Pembudidaya akan setara
dengan pengusaha UMKM,” pungkas
Slamet.(red)

Kawasan Inkubator Bisnis Pekalongan
Di Kota Pekalongan akan dibangun kawasan techno
park berbasis perikanan budidaya. Teknologinya
didapatkan dari BPPT.

N

ilai
produksi
perikanan
budidaya pada 2014 men
capai Rp 109,7 trilyun. Ini
menunjukkan makin penting
nya peran perikanan budidaya dalam

Kawasan Perikanan Budidaya

menggerakkan perekonomian masya
rakat.
Atas dasar itu, di beberapa tempat
akan dibangun kawasan technopark
berbasis perikanan budidaya, termasuk

di Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
Technopark merupakan salah satu pro
gram pembangunan wilayah yang
dicetuskan oleh Bappenas, merupakan
satu kawasan kecil yang menjadi inkubator
bisnis baik secara teknologi, manajemen
maupun
informasi.
Pembangunan
perikanan budidaya yang mandiri,
berdaya saing dan berkelanjutan, akan
juga dikembangkan di kawasan ini, untuk
mendukung percepatan peningkatan
produksi yang berdaya saing, dengan
tetap
memperhatikan
lingkungan
sehingga dapat diusahakan secara
berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,
Dr. Ir. Slamet Soebjakto, MSi., membuka
acara Workshop Technopark Perikanan
di Kota Pekalongan pada 3 Agustus 2015.
Slamet mengatakan bahwa kawasan
minapolitan perikanan budidaya yang
terdapat di Kota Pekalongan, merupakan
dasar dari penerapan technopark ini.
“Salah satu titik lokasi atau klaster
di Kawawan Minapolitan Perikanan
Budidaya di Kota Pekalongan, akan
dikembangkan menjadi Technopark,”
kata Slamet. Teknologinya didapatkan
dari Badan Pekajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT), pendampingan teknis
dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen
Perikanan Budidaya dan juga pembinaan
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dari pemerintah daerah setempat,” kata
Slamet.
Melalui pengembangan technopark
ini, lanjutnya, pembangunan kawasan
melalui minapolitan akan lebih cepat
terwujud. Karena tukar menukar infor
masi, teknologi dan juga pengelolaan
suatu wilayah akan lebih cepat tersebar
dan lebih fokus.
Bappenas merencanakan untuk mem
bangun 100 kawasan technopark yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia
dalam kurun waktu 2015 - 2019. ”Sinergi
di antara kementerian yang terkait
sangat diperlukan untuk mendukung
keberhasilan pembangunan technopark
ini,” kata Slamet Soebjakto.
Menurut
Slamet,
Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(DJPB) akan ikut andil dalam membangun
technopark dengan memberikan pen
dampingan penerapan teknologi yang
adaptif dan produktif serta berkelanjutan,
seperti pemanfaatan tambak-tambak
idle yang selama ini terkena rob menjadi
tambak udang yang produktif dan juga
mengembangkan komoditas lain yang
berpeluang untuk dikembangkan seperti
ikan nila dalam hal ini adalah nila salin
yaitu ikan nila yang dapat hidup di
perairan payau.(Red)

Perbenihan

Benih Gurami Kawungsari
UPR Kawungsari berusaha menyediakan kebutuhan
benih gurami di Pangandaran. Juara pertama
Lomba Kinerja UPR.

K

abupaten Pangandaran selain
berpotensi pada perikanan
tangkap (laut) juga menyimpan
potensi yang besar pada
perikanan budidaya (tawar, payau).
Dusun Bantarkawung, Desa Kertayasa,
merupakan salah satu sentra budidaya
ikan gurami, di Kecamatan Cijulang,
Pangandaran.
Walaupun
demikian
kualitas dan kuantitas benih yang
dihasilkan masih rendah. Di lain pihak

belum ada pelaku swasta yang bersedia
berinvestasi.
Di desa ini kini berdiri Unit Pem
benihan Rakyat (UPR) Kawungsari,
yang didirikan pada 12 Pebruari 2007
di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang.
Para anggora UPR Kawungsari pada
umumnya adalah para pembudidaya
ikan yang kemudian mendalami usaha
pembenihan ikan gurami.
Mereka rata-rata memiliki kolam

sederhana dan semi permanen.
UPR Kawungsari pada awal berdirinya
beranggotakan 12 orang, beberapa
waktu kemudian bertambah menjadi
22 orang. Pada tahun 2014 bertambah
lagi 10 orang menjadi 32 orang. UPR
Kawungsari juga mempunyai anggota
binaan lainnya sebanyak 40 orang
yang tersebar di wilayah Kabupaten
pangandaran. Saat ini di Desa Kertayasa
terdapat Pusat Pelatihan mandiri
Kelautan dan Perikanan (P2MKP) yang
membantu melatih masyarakat.
UPR Kawungsari dikukuhkan sebagai
UPR kelas utama oleh Bupati Kabupaten
Pangandaran pada Agustus 2014 dengan
komoditas unggulan ikan gurami.
Dengan demikian UPR Kawungsari dapat

Benih Gurame
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melakukan pembinaan untuk klasifikasi
kelompok di bawahnya dan menjadi
mitra penyuluh dalam penyelenggaraan
penyuluhan desa.
UPR Kawungsari berada di bawah
binaan koperasi Mina Rasa Batukaras
serta bermitra dengan PD Astri Jaya
Tasikmalaya. Usaha pokok yang dijalankan
UPR Kawungsari adalah pemijahan induk
ikan gurami, pendederan, penjualan
telur ikan gurami keluar daerah yakni
ke Blitar, serta penjualan pakan alami
berupa cacing sutera.
Konsistensi dari usaha yang telah
dijalankan oleh UPR Kawungsari
membuahkan prestasi berupa peng
hargaan dari Staf Ahli Menteri Pertanian
dengan kategori ikut memajukan inves
tasi di Kabupaten Pangandaran. Selain
itu, UPR Kawungsari juga meraih Juara
umum pada peringatan Hari Krida
Pertanian tahun 2012 dan mejadi
juara pertama pada lomba kinerja Unit
Pembenihan Rakyat (UPR) tahun 2013.
Pada akhir tahun 2014 UPR Kawung
sari berhasil meraih peringkat ke
3 pada Penilaian Lomba Kelompok
dan Kelembagaan Tingkat Nasional
tahun 2014. Dengan keberhasilan ini
diharapkan UPR Kawungsari lebih dapat
meningkatkan prestasinya dan menjadi
teladan bagi pembentukan kelompok
lainnya. Sehingga pada akhirnya dapat
mensejahterakan masyarakat perikanan
yang berada diwilayah Kabupaten
Pangandaran.(ah)

Benih Lele Mina Sejahtera
Banyak Pokdakan yang telah sukses. Di Kulonprogo
ada Mina Sejahtera. Di Banjarnegara ada Mina Dadi
Rejeki.

K

lebakan merupakan salah satu
dusun yang berada di Desa
Salamrejo, Kecamatan Sentolo,
Kabupaten Kulon Progo, DI
Yogyakarta. Di sini berdiri Kelompok
Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mina
Sejahtera sejak 14 April 2008 lalu, yang
telah sukses sebagai pembenih ikan
lele.
Pada awal berdirinya Pokdakan Mina
Sejahtera baru punya lahan budidaya 300
m2. Setahun kemudian bertambah jadi
500 m2. Pada 2012 bertambah lagi jadi
1.200 m2 dan pada 2014 jadi 1.450 m2.
Pada awalnya Mina Sejahtera memu
lai usaha berbekal 30 ekor induk lele.
Kini jumlah total induk lele yang dimiliki
sebanyak 170 ekor lele Dumbo dan
Sangkuriang
Mina Dadi Rejeki
Di Desa Gumiwang, Kabupaten
Banjarnegara, Jawa Tengah, juga ber
diri sebuah Pokdakan yang telah
sukses. Namanya Pokdakan Mina Dadi

Rejeki, yang tahun lalu sukses jadi juara
nasional. Ketua pokdakan ini, Udiyono,
mengatakan bahwa kelompoknya ber
hasil berusaha dalam pembenihan ikan
nila.
Kelompok Mina Dadi Rejeki pada
tahun 2011 menjadi kelas pemula, tahun
2012 menjadi kelas madya dan pada
tahun 2013 menjadi kelas utama. Luas
kolam yang diusahakan dan menjadi
andalan kelompok ini sebanyak 15 Ha,
terdiri dari kolam pembesaran dan
pendederan. Usaha produktif yang di
jalankan adalah pembenihan ikan nila
yang berasal dari induk ikan nila gesit dan
sultana. Kelompok ini juga melakukan
persilangan induk ikan nila kunti dan
pandu yang menghasilkan benih ikan nila
larasati dan induk ikan nirwana.
Benih yang dihasilkan mencapai
18.000.000 ekor/tahun, dan pendederan
mencapai 67.572.000 ekor/tahun. Pe
ngembangan usaha yang saat ini terus
berjalan adalah usaha pengolahan keripik
ikan, bakso ikan, nugget ikan, abon ikan

Benih Gurame

dan lain-lain.
Prestasi yang telah diraih pada tahun
2014 adalah menjadi pemenang pertama
lomba Kelompok Unit Pembenihan
Rakyat (UPR) tingkat Kabupaten, dan
tahun yang sama (2014) pada penilaian
kinerja kelembagaan Pokdakan tingkat
Nasional berhasil meraih juara pertama.
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Dengan keberhasilan ini diharapkan
kelompok Mina Dadi Rejeki dapat
mempertahankan prestasinya dan men
jadi teladan bagi pembentukan kelompok
lainnya. Sehingga pada akhirnya dapat
mensejahterakan masyarakat perikanan
khususnya dan masyarakat umum
lainnya.(ah)
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Peruntungan Dewata Laut

Nyoman Sawitre

Sempat surut dan beralih usaha ke jasa transportasi,
namun balik lagi ke usaha pembenihan. Omsetnya
kini ratusan juta rupiah per hari.

H

atchery Dewata Laut adalah
salah satu usaha Hatchery
Skala Rumah Tangga (HSRT)
yang sukses di tepian
pantai Gerokgak, Kecamatan Gondol,

Kabupaten Buleleng, Bali. Produksinya
lengkap, meliputi benih ikan bandeng,
kakap, kerapu juga memproduksi telur
ikan bandeng. Saat ini, jumlah induk
bandeng yang dimiliki sebanyak 900

ekor.
Hatchery ini dipimpin Komang
Sudarsanu yang berperan sebagai mana
jer, yang dipercaya oleh pemiliknya yaitu
Nyoman Sawitre. Unit Pembenihan
Dewata Laut mulai dioperasikan pada
tahun 2000 dengan modal 100 ekor
induk bandeng alam seberat 3-4 kg per
ekor.
Menurut Nyoman Sawitre, usahanya
sempat vakum dan kembali bangkit di
tahun 2005. ”Kini, dari 100% telur yang
dihasilkan sebanyak 50% ditetaskan
sendiri dan 50% lainnya dijual,”
ungkapnya. Keberhasilan pengiriman
barang baik benih (nener) maupun telur
mencapai 100% berkat sistem angkut
yang bagus. Panen yang dilakukan
dihitung dalam bentuk rean (kantong).
Tiap rean diisi 5.000 ekor nener. Panen
terbanyak dapat mencapai 100 rean.
Menurut Nyoman Sawitre, keun
tungan dari menjual telur dapat
mencapai Rp 235.000 per bulan.
Sedangkan keuntungan dari menjual
benih sebanyak Rp 10 juta - Rp 15 juta
per hari. Sehingga apabila dihitung maka
perputaran uang dapat mencapai Rp 408
juta per hari. Sehinggap pada saat export
session terjadi perputaran uang sebesar
Rp 2 milyar per minggu.
Unit pembenihan ini mampu meng

hasilkan benih ikan bandeng (nener)
sebesar 5 juta ekor per hari atau sekitar
1,8 milyar ekor per tahun. Benih ikan
kerapu 12 juta ekor per tahun dan 12 juta
ekor ikan kakap per tahun. Sedangkan
untuk produksi telur ikan bandeng
(nener) unit ini mampu menghasilkan
telur sekitar 30-40 kantong per hari,
setiap kantong sekitar 100.000 butir
telur atau sekitar 3-4 juta telur per hari.
Kapasitas bak yang tersedia untuk unit
ini sebanyak 32 kolam ukuran 3x3 meter
dengan padat penebaran sekitar 50.000
telur/bak.
Menurut Nyoman Sawitre, dengan
luas lahan 3 Ha, bila hasil panen sangat
bagus maka tenaga kerja (borongan)
yang dipekerjakan untuk bagian packing
sebanyak 50 orang dan bagian lainnya
150 orang sehingga jumlah tenaga kerja
yang digunakan sebanyak 200 orang.
Nyoman Sawitre yang
telah
malang melintang berusaha di bidang
pembenihan ikan di Gondol sempat
meninggalkan usahanya untuk men
coba usaha transportasi. Namun
akhirnya kembali lagi menekuni usaha
pembenihan ikan air payau hingga
sekarang. “Peruntungan saya memang
tidak jauh dari air laut,” kata Nyoman
Sawitre mengakhiri wawancaranya.
(ah).

Forum Koordinasi Auditor CBIB
Hingga tahun 2014 ada 8.786 unit budidaya ber
sertifikat CBIB. Namun, sampai akhir 2015 diper
kirakan 50% akan kadaluwarsa.

S

ubdit
Sertifikasi
Direktorat
Produksi, Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB) KKP
menggelar kegiatan Forum Koor
dinasi Auditor Sertifikasi CBIB 2015.
Acara ini dihelat bekerjasama dengan
Dinas Provinsi dan Tim Penilai Sertifikasi
CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik),

berlangsung pada 26-29 Mei 2015 di
Yogyakarta.
Tema kegiatan adalah “Menuju
Sertifikasi Yang Kredibel Sesuai Standar
Internasional”. Tujuannya antralain
untuk melakukan evaluasi kinerja
2014 dan perkembangan pelaksanaan
Sertifikasi CBIB di Pusat, daerah dan

UPT lingkup DJPB. Kegiatan ini juga
diharapkan menghasilkan rumusan dan
rencana tindak lanjut untuk mendukung
percepatan pencapaian Target Sertifikasi
CBIB 2015-2019 dan penerapan Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan (SJMKHP) bidang perikanan
budidaya di tingkat pembudidaya. Sasar
an kegiatan adalah terwujudnya peta
perkembangan kinerja sertifikasi CBIB
berdasarkan evaluasi tahun 2014 dan
rencana kegiatan tahun 2014 – 2019.
Peserta kegiatan ada 200 orang, di
hadiri oleh Direktur Produksi, Kasubdit
OIKB - Direktorat Kesehatan Ikan dan
Lingkungan, Kepala UPT Lingkup Direk
torat Jenderal Perikanan Budidaya, Badan
Standarisasi Nasional (BSN), Direktur The
Spring Institute, Kepala Bidang Perikanan
Budidaya -Dinas Kelautan dan Perikanan
Propinsi seluruh Indonesia, Auditor
Sertifikasi CBIB Pusat dan Daerah.
Direktur Produksi membuka acara
mewakili Dirjen Perikanan Budidaya.
Dalam sambutannya, Dirjen Perikanan
Budidaya, yang dibacakan Direktur Pro
duksi, menyampaikan beberapa hal. Yang
pertama, Sertifikasi CBIB memerlukan
sinergitas antar instansi pusat dan daerah,
terutama untuk meningkatkan kredibilitas
skema. Kinerja personel sekretariat dan

Peserta Forum Auditor CBIB
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tim penilai perlu ditingkatkan untuk
mendukung pencapaian target dengan
tetap mengikuti prosedur dan memenuhi
persyaratan internasional dan peraturan
nasional.
Pemateri lainnya ada 6 orang, antara
lain Ir. Viktor Immanuel Sinuraya, Kepala
Bidang Manajemen Mutu Produksi
- Pusat Manajemen Mutu BKIPM. Ia
memaparkan materi ”Kebijakan dan
Sinergitas Pengendalian (Official Control)
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
untuk Keberterimaan Sertifikat CBIB.”
Direktur Produksi, DJPB menyampai
kan materi dengan judul Evaluasi 2014
dan Pemantapan Kinerja 2015 Sertifikasi
CBIB. Menurut dia, pencapaian kinerja
Sertifikasi CBIB sampai dengan tahun
2014 sebanyak 8.786 unit budidaya ber
sertifikat. Namun, sampai akhir 2015
diperkirakan 50% dari unit yang telah
bersertifikat CBIB akan kadaluwarsa
(expired). Karena itu, daerah diminta
meningkatkan pembinaan dan survailan
terhadap unit yang telah bersertifikat
CBIB.
Pelaksanaan
Forum
Koordinasi
Auditor Sertifikasi CBIB tahun 2015 di
harapkan memberikan manfaat nyata
bagi perkembangan Sertifikasi CBIB di
seluruh di Indonesia.(ah)
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Workshop Tren Akuakultur Global
Perdagangan ikan dan produk ikan bakal terus
meningkat. Resiko penyebaran penyakit makin
tinggi. OIE membuat standar global.

R

egional Workshop on Safe
International Trade in Aquatic
Animals and Aquatic Animal
Products, digelar di Niigata,
Japan, pada 22-24 Juli, 2015.
Ir.
Maskur, MSi., Direktur Kesehatan
Ikan dan Lingkungan, ditugaskan
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
untuk mengikuti Regional Workshop itu.
Maskur melaporkan bahwa workshop
diikuti oleh 18 negara anggota organisasi
kesehatan hewan dunia (OIE) dari AsiaPacific. Hadir antara lain: Perwakilan OIE
Head Quarter Perancis, dan nara sumber
dari NACA, New Zealand, dan Jepang.
Tujuan Regional Workshop ini
antara lain adalah untuk memberikan
informasi terbaru tentang trend akua
kultur dan situasi penyakit ikan. Juga
pengetahuan tentang implementasi
standard internasional OIE untuk me
nyediakan metodologi pengendalian
dan surveilan penyakit ikan guna men
cegah penyebaran pathogen melalui
perdagangan internasional.
Workshop dibuka oleh Dr. Hirofumi

Kugita, OIE Regional Representative for
Asia and the Pacific, dilanjutkan oleh Dr.
Shinichi Kondo, dari Niigata Prefectural
Inland Water Fisheries Experiment
Station. Selama workshop ada beberapa
materi yang dipaparkan. Antara lain:
Introduction and objective of the Work
shop oleh Dr. Gillian Mylrea, OIE HQ, dan
Framework for Safe International Trade
oleh Dr. Dr. Gillian Mylrea, OIE HQ. dan
banyak lagi.
Workshop juga diisi dengan Field
Trip ke Marujyu dan Dainichi Koi Farm
di Niigata Prefecture. Lokasi pertama
adalah Marujyu Koi Farm, Mushigame,
Yamakosi, Nagaoka-shi. Lokasi kedua,
Dainichi Koi Farm, Sanbusho, Ojiyashi. Kedua farm termasuk farm yang
terdaftar dari 175 farm di Jepang
yang menghasilkan koi kualitas tinggi.
”Propinsi Nigata merupakan penghasil
koi terbaik di Jepang dan dibudidayakan
sejak 200 tahun yang lalu,” kata
Maskur.
Dari workshop itu, Maskur mencatat
beberapa poin. Antara lain, pertama,
produksi akuakultur dari negara Asia-

produksi akuakultur dari negara Asia-Pasifik menyumbangkan sebesar 90% dari poduksi akuakultur di
dunia.

Pasifik menyumbangkan sebesar 90%
dari poduksi akuakultur di dunia.
Kedua, negara-negara Asia memberikan
kontribusi produksi akuakultur sebesar
88,4% (58,9 juta ton). ”Namun Asia
juga konsumen ikan sebesar 70% dari
konsumsi global,” kata Maskur. Karena
itu, perdagangan ikan hidup dan produk
ikan di dunia akan meningkat dan
memberikan resiko munculnya penyakit
baru dan penyebaran penyakit.
Untuk menanggulanginya, diperlukan

pola pengelolaan kesehatan ikan yang
dapat mengurangi resiko masuknya dan
menyebarnya pathogen penyakit pada
level tertentu. Menurut Maskur, OIE
telah menyusun standard internasional
(Aquatic Code) guna memperbaiki
kesehatan ikan di seluruh dunia.
Standar internasional itu juga dibuat
untuk meyakinkan keamanan sanitary
ikan hidup dan produk ikan dalam
perdagangan internatsional.
Maskur - Kesling

Solusi Jitu Gulma Eceng Gondok
Eceng gondok terbukti bagus untuk bahan baku
pakan ikan. Seluruh stake holder diajak bersinergi
memanfaatkan gulma air ini.

T

arget peningkatan produksi
perikanan budidaya pada 2015
ini mencapai 17,9 juta ton. Di
perkirakan memerlukan sekitar
4,9 juta ton pakan ikan, dan 60% di
antaranya untuk budidaya ikan air

tawar. Karena itu, perlu pengembangan
pakan ikan mandiri melalui Gerakan
Pakan Ikan Mandiri (GERPARI). GERPARI
adalah gerakan memanfaatkan bahan
baku pakan lokal, untuk mendorong
peningkatan kesejahteraan pembudidaya

dan mengurangi ketergantungan ter
hadap bahan baku impor.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,
Dr. Ir. Slamet Soebjakto, MSi., mengatakan
bahwa upaya pengembangan pakan
mandiri ini dimulai dengan memberikan
contoh nyata melalui Unit Pelaksana
Teknis (UPT) perikanan budidaya.
“Balai Besar Perikanan Budidaya Air
Tawar (BBPBAT) Sukabumi telah mulai
mengembangkan pakan mandiri dengan
menggunakan bahan baku lokal,”
katanya, kepada Akuakultur 28 Juli 2015
lalu. Dan harga untuk pakan ikan mandiri
ini cukup terjangkau yaitu sekitar Rp
5.000 per kg dan diperuntukkan untuk
budidaya lele, nila dan patin.
BBPBAT Sukabumi juga telah
mengembangkan eceng gondok sebagai
bahan baku pakan pengganti dedak.
Berdasarkan uji coba BBPBAT Sukabumi,
pakan dari bahan baku eceng gondok,
memiliki kadar protein 32 %. “Ini sudah
sesuai dengan Standar Nasional Indonesia
(SNI). Konversi pakan ke daging ikan yang
dihasilkan pun cukup bagus yaitu sekitar
1,6 – 1,7. Ini membuktikan bahwa eceng
gondok dapat dimanfaatkan sebagai
bahan baku pakan mandiri, dan sekaligus
dapat dijadikan solusi bagi permasalahan
eceng gondok di beberapa waduk
atau perairan umum,” papar Slamet
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Soebjakto.
Konversi pakan yang dihasilkan ini
murni dari pakan, belum menggunakan
aplikasi teknologi lain seperti bioflok atau
sejenisnya. ”Saya yakin pakan mandiri ini
akan mendukung peningkatan produksi,”
kata Slamet.
Eceng gondok merupakan gulma
yang sangat mengganggu baik bagi
pembudidaya ikan maupun pengelola
waduk. “Dengan pemanfaatan eceng
gondok sebagai alternatif bahan baku
pakan, maka permasalahan gulma eceng
gondok dapat diatasi. Pembudidaya ikan
dapat mengumpulkan eceng gondok di
waduk, kemudian diolah menjadi tepung,
dan ini dapat dikelola secara kelompok
sehingga bisa meningkatkan pendapatan
masyarakat sekitar,” kata Slamet.
Ke depan, lanjut Slamet, peman
faatan gulma enceng gondok ini akan
terus dikembangkan dengan mengajak
semua stake holder, seperti Badan
Pengelola Waduk, Pabrikan Pakan dan
juga Kelompok Pembudidaya. Kemudian
UPT perikanan budidaya ditugaskan
melakukan pembinaan serta alih
teknologi penepungan eceng gondok.
Ini akan menjadi sinergi positif yang
menghasilkan peningkatan kesejahteraan
pembudidaya.
(red)
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Penyediaan Pangan dengan Minapadi

Salah satu solusi untuk mengadapi masalah keta
hanan pangan, selain dengan diversifikasi pangan
adalah dengan menerapkan sistem Minapadi.
Sistem ini bukan hanya dapat memproduksi beras,
namun juga menghasilkan ikan sebagai makanan
pendamping.

D

engan demikian pemenuhan
pakan yang penuh akan gizi dan
dapat meningkatkan kesehatan
masyarakat dapat tercapai.
Beras yang dihasilkan merupakan beras
organik yang tidak memerlukan bahanbahan kimia, sedangkan ikan merupakan
makanan yang kaya akan gizi.
Minapadi mulai dikenal pada tahun
1950-an dan kini dipraktikkan di lebih
dari 90 negara di dunia. Indonesia me
miliki iklim tropis basah yang sangat
cocok untuk minapadi. Jumlah petani
“Gurem” di Indonesia, dengan pe
nguasaan lahan kurang dari 0,5 ha ada
14,6 juta keluarga (55,95%) dari 26,1 juta
keluarga pertanian. Bagi mereka sangat
sulit meningkatkan pendapatan dengan
hanya budidaya padi. Keuntungan ratarata usaha tani padi per hektar hanya Rp
5 juta - 9 juta per musim (4 bulan). Maka
dengan lahan yang hanya 0,5 ha hanya
mendapat 1,25 – 2,25 juta per bulan.
Miao Weimin perwakilan dari FAO
Regional Office for Asia and the Pacific
Bangkok, Thailand pada Pertemuan FAO
Inception Workshop Rice Fish Farming
mengungkapkan bahwa sistem minapadi
berhasil dikembangkan di China dengan

meningkatkan produksi beras mencapai
950 Kg/ha pada tahun 2013. Mina padi
terbukti banyak manfaatnya. Misalnya:
meningkatkan produksi lahan sawah,
juga ada manfaat di sisi ekologi dan
lingkungan.
Sedangkan tantangan yang dihadapi
dalam melaksanakan usaha minapadi
ini antara lain: bagaimana menghasilkan
produksi ikan dalam masa yang reltif
singkat, yakni selama umur padi. Minapadi
juga membutuhkan manajemen air yang
baik, karena harus memperhatikan ke
butuhan air dari sisi tanaman padi dan
dari sisi ikannya. Minapadi juga tak bisa
menggunakan pestisida dan herbisida.
Dengan mengetahui kelemahan
yang dimiliki dapat menjadikan acuan
untuk membuat kunci sukses men
jalankan sistem ini. Karena itu perlu
persiapan yang baik untuk lahan sawah
berdasarkan kebutuhan hewan yang
akan dibudidayakan dan memfasilitasi
pengelolaan budidaya dan panen. Pilih
spesies dengan hati-hati dan kualitas
pasokan benih (ukuran, kesehatan),
penggunaan pestisida secara hati-hati,
pemupukan yang sesuai untuk padi, lebih
baik gunakan organik daripada kimiawi,

lebih banyak pupuk dasar dan sedikit
pupuk tambahan, pakan alami untuk
ikan, pemberian pakan pelengkap yang
rasional dan pemberian pakan dengan
baik. Pengelolaan air harus baik sesuai
dengan persyaratan budidaya padi dan
ikan dan hewan perairan.
Ditjen Perikanan Budidaya melalui
BBPBAT Sukabumi telah menjawab tan
tangan tersebut dengan mengaplikasikan
minapadi dengan inovasi teknologi yang
dapat mengurangi kegagalan budidaya
minapadi. Beberapa minapadi yang telah
diaplikasikan tersebut adalah Ugadi
(Udang galah bersama Padi), Ugamedi
(Udang galah, Gurame bersama Padi),
Ugakodi (Udang galah, Koi bersama Padi),
Ladi (Nila bersama Padi) dan Ledi (Lele
bersama Padi). keuntungan menerapkan
sistem minapadi tersebut berhasil me
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raih keuntungan sekitar 4 juta hingga
16 juta per 1000 m2 lahan. Keuntungan
tersebut tergantung terhadap jenis
sistem minapadi yang diterapkan. Sistem
Ledi (Lele bersama Padi) memiliki jumlah
keuntungan yang paling besar yaitu
mencapai 16 juta per 1.000 m2 lahan.
(Analisa usaha terlampir)
Untuk lebih meningkatkan produksi
kedua pangan pokok tersebut dapat
dilakukan dengan sistem minapadi
terintegrasi, dan hal tersebut tentu di
perlukan banyak dukungan dari banyak
pihak terutama dari Pemerintah, dika
renakan dibutuhkan lahan yang cukup
luas. Dengan sistem mina padi yang
terencana dapat memenuhi kebutuhan
pangan masyaratak Indonesia dan dunia
sehingga ketahanan pangan Indonesia
akan tercapai.(Syati –usaha)

Profil

Pak Oye dari Buleleng
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Pengusaha sukses ini dikenal sebagai produsen
benih bandeng dan kerapu. Ia juga memproduksi 13
ton kerapu konsumsi per tahun.

D

esa
Gondol,
Kecamatan
Grokgak, Kabupaten Buleleng,
adalah kawasan pesisir di Bali
yang terkenal sebagai daerah
penghasil bandeng dan kerapu. Di sini
banyak berdiri usaha pembenihan ikan
milik masyarakat berupa Hatchery
Skala Rumah Tangga (HSRT) sehingga
menjadikan Kecamatan Gondol sebagai
produsen benih bandeng terbesar di
dunia.
Salah seorang pengusaha sukses
penghasil bandeng dan kerupa dari
Desa Gondol adalah Umar Al Hadadi
yang akrab dipanggil Pak Oye. Saat ini
Pak Oye dipercaya menjadi Sekretaris
Perhimpunan Pembudidaya Perikanan
Pantai Buleleng (P4B). P4B yang sempat
vakum selama 12 tahun, akhirnya
dibangkitkan kembali dan diresmikan
pada 12 Maret 2015 oleh Dirjen
Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet
Soebijakto, MSi. P4B beranggotakan
para pembenih dan pembudidaya ikan di
Pantai Buleleng, yang menghasilkan ikan
kakap putih, bandeng, bawal bintang,
kerapu (cantang, cantik, macan, bebek
dan sunu).
Anggota perhimpunan ini kini
berjumlah 380 orang yang mengelola
1.711 buah HSRT, tersebar di wilayah
Desa Calukan Bawang sampai Desa
Pemuteran, seluruhnya di Kecamatan
Gondol. Produksi nener yang dihasilkan

nya mencapai 6,1 milyar ekor per tahun.
Pak Oye bukan orang baru di dunia
perikanan. Dia sudah menggeluti dunia
ini sejak tahun 2001, awalnya sebagai
karyawan di perusahaan benih bandeng,
CV Duta Mulia, di Desa Musi, Kecamatan
Gerokgak, Buleleng sampai dengan
tahun 2006. Pada 2007 ia mencoba
peruntungan berbisnis ikan sedniri di
Desa Sanga Langit dengan menyewa
lahan seluas 1,5 Ha. Komoditas yang
diusahakannya adalah pendederan benih
ikan bandeng dan kerapu.
Dua tahun kemudian Pak Oye
membeli backyard seluas 600 m2 untuk
mendederkan ikan kerapu. Pada tahun
2007 ia kembali membeli lahan dengan
untuk pembenihan ikan bandeng. Selang
dua tahun, usahanya dirubah menjadi
pembenihan ikan kerapu. Usahanya
berkembang. Ia menambah kegiatannya
melalui kerjasama dengan 5 orang
pembenih untuk memproduksi telur ikan
kerapu yang berlanjut sampai sekarang.
Selain bekerjasama dengan sesama
pembenih, pada tahun 2014 Pak Oye
mendirikan badan usaha yang diberi
nama CV Multi Benih. Kini karyawannya
berjumlah 23 orang. Pak Oye mem
produksi benih bandeng (nener) dengan
kapasitas produksi 75.000 sampai
150.000 ekor per tiga hari. Sedangkan
kapasitas produksi pendederan ikan
kerapu sebanyak 100.000 ekor/bulan.

Jenis benih kerapu yang diproduksi
adalah cantang, cantik dan macan.
Harga jual benih ikan kerapu dihitung
dengan ukuran cm, harga tertinggi
adalah kerapu cantang yaitu Rp 2.000 –
Rp 3000,- setiap centimeternya. Kerapu
cantik Rp 1.000 – Rp 1.800/cm dan
kerapu macan Rp 1.000 – Rp 1.500,-/cm.
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Selain menjadi pembenih dan
pendeder, sejak 10 Januari 2014 Pak
Oye juga menjadi pembudidaya ikan
kerapu di Keramba Jaring Apung (KJA)
yang berlokasi di Desa Sumber Kima,
Kecamatan Gerokgak (Gondol). Kapasitas
produksinya 13 ton/tahun.
(ah).

