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Salam Akuakultur,
Tak terasa, kita sudah berada di pengujung tahun
2015. Sebentar lagi, fajar 2016 menyingsing, menutup
lembaran lama dan membuka halaman baru, tentu
dengan harapan dan semangat baru yang harus lebih
berjilam.
Kami, segenap awak Redaksi Akuakultur Indonesia
mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2016
dengan penuh asa dan keyakinan. Semoga semua
harapan dan angan-angan yang belum tercapai di
tahun lalu, dapat teraih di tahun 2016.
Menutup tahun 2015, Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan
dan Perikanan, telah menghelat satu kegiatan
nasional yakni: Workshop Pakan Ikan Mandiri. Acara
yang digelar di Jakarta, pada awal Desember 2015 itu
dihadiri oleh segenap jajaran DJPB, dan pelaku usaha
perikanan budidaya serta pendukungnya dari seluruh
Indonesia.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto MSi., mengingatkan
bahwa pembangunan perikanan budidaya harus terus
didorong untuk mendukung Tiga Pilar Pembangunan
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Tanya : Yth Redaksi Akuakultur Indonesia, saya Irvan
dari Kep. Riau, saya tertarik dengan budidaya ikan bawal
bintang di Keramba Jaring Apung. Apakah saya bisa
mendapatkan informasi tentang budidaya ikan bawal
bintang tersebut ?
Dari Irvan (Kep. Riau)
Jawab: Yth Irvan dari Kep. Riau, Beberapa hal yang
harus menjadi perha an dalam budidaya ikan Bawal
Bintang di KJA adalah melipu wadah pemeliharaan,
penebaran benih, pemberian pakan, pemilahan ukuran,
pengamatan pertumbuhan dan kelulushidupan,
pengendalian hama dan penyakit ikan serta pemanenan.
Wadah pemeliharaan pada tahap pendederan
mengunakan waring ukuran 3x1x1,5 m3, kemudian
tahap penggelondongan mengunakan jarring ¾ inch
dengan ukuran 3x3x3 m3, sedangkan tahap pembesaran
dilakukan dengan mengunakan jaring 1,5 inch dengan
ukuran 3x3x3 m3. Penebaran dilakukan pada benih
berukuran 5 cm dengan padat tebar 40-50 ekor/m3.
Pemberian pakan dilakukan menggunakan pellet dengan
kandungan protein 37% disertai pemberian tambahan
suplemen protein rekombinan pada pakan dengan dosis 5
mg/kg pakan. Adapun pemberian pakan pellet dilakukan
dengan memperha kan 2 tahapan yaitu untuk ikan
dengan ukuran < 100 gram diberikan pakan dengan dosis
7 % dari berat total ikan sedangkan ikan dengan ukuran >
100 gram diberikan pakan dengan dosis 4-3 % dari berat
total ikan. Pemilahan ukuran ikan < 50 gram dilakukan
se ap 2 minggu sekali dan ke ka telah mencapai ukuran
> 50 gram dilakukan se ap sebulan sekali. Pengambilan
data untuk pemantauan terhadap pertumbuhan dan
ngkat kelulushidupan dilakukan se ap sebulan sekali.
Pengendalian kesehatan dan lingkungan dilakukan
dengan pemantauan kondisi kualitas air secara priodik
serta melakukan pengan an dan pencucian jarring
secara berkala se ap sebulan sekali diiku dengan
proses perendaman ikan kedalam air tawar. Jika Anda
berminat ingin mendapatkan informasi tentang prosedur
pembuatan pakan mandiri bisa langsung menghubungi
Balai kami : Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Jl. Raya
Balerang, Jembatan III Pulau Setoko PO BOX 60 Sekupang
– Batam 29422 Telp. 0778-381258 Fax. 0778- 7027624.
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yaitu Kedaulatan, Kesejahteraan dan Keberlanjutan.
Untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan,
maka biaya pakan ikan, yang merupakan komponen
terbesar biaya budidaya ikan harus ditekan, antara
lain dengan memproduksi pakan ikan sendiri, secara
mandiri.
Program kemandirian pakan ikan itu terus didorong
melalui Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari). Instruksi
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastu
menekankan agar biaya pakan harus diturunkan
menjadi 60% saja, dari sebelumnya yang mencapai
sekitar 80%.
Sekali lagi, Gerpari menjadi pekerjaan rumah
yang harus kita tuntaskan pelaksanaannya. Untuk
mengingatkan tugas itu, maka kita menurunkan
isu Gerpari sebagai Laporan Utama edisi ini, yang
merupakan edisi penutup tahun. Semoga semangat
Gerpari tetap tersemat di se ap dada insan perikanan
budidaya untuk lebih kita gaungkan lagi memasuki
tahun baru 2016 ini.
Selamat nggal 2015, selamat datang 2016. Salam
sejahtera untuk kita semua.

Suara Pembaca

Laporan Utama
• Komitmen Total Menuju Kemandirian Pakan
• Pakan Mandiri Tapi Harus Berkualitas
• Pembudidaya Perikanan
Terima Penghargaan Adibakti Mina Bahari

Produksi
• Dukung Pengembangan Perikanan Budidaya
• Kawasan Mandiri Terintegrasi
• Mendorong Produksi Rumput Laut
• Budidaya Ugakodi yang Menjanjikan
• Lele Produksi Mina Tani
• Evaluasi Kinerja Setahun
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Komitmen Total Menuju Kemandirian Pakan
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terus
mendorong kemandirian pakan sebagai elemen
terpenting dari sarana produksi perikanan budidaya.
Lepaskan ketergantungan pada bahan baku pakan
impor.

Susi Pudjiastu

P

erikanan budidaya adalah subsektor perikanan yang paling
bisa diharapkan sebagai penopang ketahanan pangan, sekaligus perekonomian nasional. Karena itu,
pembangunan perikanan budidaya harus
terus didorong untuk mendukung Tiga
Pilar Pembangunan yaitu Kedaulatan,
Kesejahteraan dan Keberlanjutan. Dalam
mendukung ke ga pilar pembangunan
itu, perikanan budidaya dikembangkan
menjadi usaha yang mandiri, sehingga
menjadi kegiatan ekonomi yang berdaulat, menyejahterakan dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP), Dr. Ir. Slamet Soebjakto, MSi.,
mengatakan, “Ada empat kemandirian
yang harus kita kembangkan dalam pembangunan perikanan budidaya, yaitu
kemandirian kawasan, kemandirian
sarana produksi, kemandirian kelompok
pembudidaya dan juga kemandirian
usaha.” Kemandirian pakan, sebagai
elemen terpen ng dari sarana produksi
perikanan budidaya, saat ini terus
didorong melalui Gerakan Pakan Ikan
Mandiri (Gerpari).
Hal
itu
disampaikan
Slamet
Soebjakto, pada saat membuka sekaligus
memberikan pengarahan dalam Workshop Pakan Ikan Mandiri yang digelar di
Hotel Century, Jakarta, 7 Desember 2015
lalu. Workshop berlangsung selama ga
hari hingga 9 Desember 2015, dan ditutup

dengan acara Gelar Pakan Mandiri, yang
memamerkan produk-produk pakan
ikan hasil produksi kelompok-kelompok
pembudidaya ikan.
Workshop diiku oleh para pembudidaya dan prak si usaha perikanan
budidaya, kelompok pembudidaya ikan
(pokdakan) penerima bantuan bahan
baku pakan ikan, kelompok penerima
mesin pembuat pakan ikan, para pejabat
serta jajaran Unit Pelaksana Tugas
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(DJPB) dari seluruh Indonesia. Workshop
diharapkan akan menghasilkan solusi
bersama untuk memecahkan persoalan
biaya pakan dalam upaya mendukung
perikanan budidaya yang berkelanjutan,
ramah lingkungan dan berdaya saing.
Komponen Biaya Terbesar
Slamet Soebjakto menjelaskan bahwa pakan adalah komponen biaya
yang paling besar dari usaha budidaya
ikan. “Biaya yang dikeluarkan untuk
pakan bisa mencapai 80 %. Karena itu,
Menteri Kelautan dan Perikanan, ibu Susi
Pudjiastu , menginstruksikan agar biaya
pakan harus turun sampai 60%, sehingga
kesejahteraan pembudidaya meningkat
dan sejajar dengan Usaha Kecil dan
Menengah (UKM),” papar Slamet.
Melalui program Gerpari, lanjut
Slamet, pemerintah terus mendorong
terbentuknya kelompok - kelompok
usaha baru seper Kelompok Produsen
Pakan, Kelompok Penyedia Bahan baku
Pakan dan bahkan Kelompok Pemasar
Pakan. ”Dengan demikian akan mampu
menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja
di bidang perikanan budidaya, dan juga
meningkatkan perekonomian daerah,”
kata Slamet.
Slamet menambahkan bahwa salah
satu ahli pakan Albert J. Tacon, mengatakan Indonesia sangat kaya akan bahan

baku penggan tepung ikan. Karena
itu, ketergantungan pada tepung ikan
impor harus dikurangi. Dengan semakin
meningkatnya produksi ikan dari perikanan budidaya, maka kebutuhan pakan
akan juga meningkat. ”Penggunaan
sub tusi tepung ikan atau bahan baku
pakan impor harus mulai dikurangi dari
sekarang. Potensi masing-masing wilayah
di Indonesia berbeda-beda, dan ini harus
digali dan dikembangkan oleh kelompok
dengan dukungan dari pemerintah
daerah,” kata Slamet
Melalui workshop Pakan Ikan Mandiri,
diharapkan kemampuan para kelompok
pakan mandiri akan meningkat, sehingga
mampu memproduksi pakan ikan yang
berkualitas sesuai dengan Standar
Nasional Indonesia (SNI). ”Pemerintah
akan membantu dalam hal pembinaan dan
juga monitoring sekaligus memberikan
layanan pengujian pakan di unit pelaksana
teknis perikanan budidaya,” ujar Slamet.
”Kemandirian dalam bidang pakan akan
terus kita dorong menuju perikanan
budidaya yang mandiri, berdaya saing
dan berkelanjutan,” tegas Slamet.
Eceng Gondok dan Magot
Slamet mengungkapkan bahwa
produksi perikanan budidaya harus
terus di ngkatkan dari tahun ke tahun.
Target produksi perikanan budidaya
tahun 2015 ini adalah sebesar 17,9 juta
ton. Sedangkan empat tahun ke depan,
yakni pada 2019, ditargetkan mencapai
31,32 juta ton. Rinciannya: 9,15 juta ton
(29,22%) berasal dari ikan/udang dan
70,78 % berasal dari rumput laut.
Slamet mengatakan bahwa untuk
mencapai target itu, DJPB akan menerapkan strategi Total Akuakultur yaitu
penerapan teknologi di semua rantai
nilai produksi budidaya mulai hulu
sampai hilir, seper benih, induk, pakan,
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Slamet Soebjakto
sarana dan prasarana, dan lain-lain.
Khusus untuk pakan telah dicanangkan
Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari)
yang diharapkan akan menekan biaya
pakan hingga di bawah 60%.
“Melalui Gerpari para pembudidaya
dituntut untuk memanfaatkan bahan
baku lokal dalam memproduksi pakan
ikan,” papar Slamet. Ia memberi contoh
pemanfaatan eceng gondok yang telah
berhasil dibuat pakan ikan oleh Balai
Besar Pengembangan Budidaya Air
Tawar (BBPBAT) Sukabumi, serta oleh
para pembudidaya ikan di Boyolali,
Ambarawa dan Klaten, Jawa Tengah.
Selain itu juga pemanfaatan belatung
maggot yang mengandung protein 45%
dan kadar lemak 15%, sehingga maggot
bisa digunakan sebagai penggan tepung
ikan impor. Maggot bisa diternakan
terutama di daerah yang banyak memiliki
limbah bungkil kelapa sebagai pakan
utamanya.
Para pengusaha pakan ikan juga
diimbau untuk menjajaki penggunaan
bahan baku lokal, sehingga diharapkan
dapat menekan harga jual pakan. Selama
ini, produsen pakan ikan memang
banyak bergantung pada bahan baku
impor, sehingga menyebabkan harga
pakan mahal, sehingga memberatkan pembudidaya. Dengan komitmen
semua pihak, kemandirian pakan pas
tercapai, sehingga perikanan budidaya
diharapkan mampu menjadi subsektor
perikanan yang berdaulat dan makin
menyejahterakan.red
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Pakan Mandiri Harus Berkualitas
Pembuatan pakan mandiri harus terpisah dari
kelompok pembudidaya ikan. Kelompok Pakan
Mandiri akan dibagi tiga zona, masing-masing untuk
sentra sumber bahan baku pakan, untuk produksi,
dan untuk penyimpanan pakan dan distribusi.

G

erakan Pakan Mandiri atau
disingkat Gerpari, makin terasa
gaungnya sepanjang tahun ini.
Hal ini dak lepas dari upaya
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(DJPB) yang terus menyosialisasikannya
ke seantero negeri.
Jawa Tengah tercatat sebagai salah
satu daerah pertama yang sukses
mengembangkan pakan mandiri. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir.
Slamet Soebjakto, M.Si., memberikan
apresiasinya atas upaya Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
dalam pengembangan pakan ikan
mandiri.
Awal tahun ini, dalam kunjungan
kerjanya ke Jawa Tengah, Slamet
Soebjakto mendatangi ga lokasi pengembangan pakan mandiri. Pertama,
lokasi pengembangan pakan mandiri oleh
Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)
Sido Makmur di Desa Tambaksari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal.
Kedua, lokasi pengembangan pakan
mandiri oleh Dinas di PBIAT Ambarawa,
Kabupaten Semarang. Dan, ke ga, lokasi
pengembangan pakan mandiri oleh
perusahaan swasta di Desa Guwokajen,
Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.
Dalam kunjungan kerjanya itu, Slamet
sekaligus mengampanyekan program
Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari).
Gerpari pada awalnya lebih ditekankan
pada pakan ikan untuk komoditas ikan air
tawar seper ikan mas, nila, gurame, lele,
dan pa n, yang merupakan komoditas
yang mendukung kedaulatan pangan
dan gizi masyarakat. ”Melalui Gerpari,
kita harapkan mampu mengurangi
ketergantungan pada bahan baku pakan
impor, dengan memanfaatkan bahan
baku lokal, sehingga harga pakan dak

akan terpengaruh fluktuasi nilai tukar
dollar,” kata Slamet.
Slamet Soebjakto kemudian meminta Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong
pembentukan Kelompok Pakan Mandiri
yang terpisah dengan Kelompok
Pembudidaya Ikan. ”Melalui kelompok
tersendiri maka pembinaan akan lebih
fokus sehingga menghasilkan produk
pakan yang berkualitas sesuai dengan
standar,” kata Slamet.
Slamet telah membuat konsep
”zonasi” pada Kelompok Pakan Mandiri.
Zona I untuk sentra sumber bahan baku
pakan, Zona II untuk produksi pakan
mandiri dan Zona III untuk penyimpanan
pakan dan distribusi. Dengan sistem
”zonasi” ini, kata Slamet, diharapkan
akan semakin banyak menyerap tenaga
kerja. Selain itu, akan meningkatkan
profesionalitas usaha, menjamin kon nuitas ketersediaan bahan baku, dan
memperlancar distribusi produk pakan
untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya. Menurut Slamet, untuk mendukung program pakan mandiri ini,
DJPB sedang menyiapkan penyuluh
dan pembimbing kelompok pakan
mandiri. ”Sebab, meski dibuat secara
mandiri, program Gerpari tetap memperha kan kualitas pakan, sehingga
menghasilkan produk pakan yang baik
dan menguntungkan pembudidaya,” ujar
Slamet.
Bahan Baku Melimpah
Indonesia sebenarnya memiliki bahan
baku yang melimpah untuk pembuatan
pakan ikan. Namun, pengolahan bahan
itu belum memasyarakat, sehingga
ketersediaan bahan baku lokal yang
memenuhi kebutuhan industri pakan ikan

Pembuatan pakan mandiri di Sukabumi
komersial masih sangat terbatas. Itulah
sebabnya produsen pakan mengimpor
bahan baku pakan dari luar negeri. Total
impor bahan baku pakan selama tahun
2014 saja mencapai 276.950 ton senilai
US$ 196.734.000. Akibatnya, harga jual
pakan nggi di ngkat pembudidaya ikan
terbilang mahal.
Faktor lain penyebab ngginya harga
pakan adalah belum adanya industri pakan
di sentra-sentra perikanan budidaya.
Pakan ikan terpaksa didatangkan dari
daerah lain yang menimbulkan konsekuensi ngginya biaya transportasi.
Karena itu, menurut Slamet Soebjakto,
Gerpari telah mendorong pembuatan
pakan ikan mandiri langsung di sentrasentra perikanan budidaya, dengan memanfaatkan berbagai alterna f bahan
baku yang tersedia di sekitar lokasi
budidaya.
Bahan mentah lokal yang bisa dijadikan bahan baku untuk pakan ikan sebenarnya banyak terdapat di berbagai tempat.
Antara lain: jagung, dedak, bungkil kacang
tanah, limbah kelapa sawit dan jagung,
tumbuhan eceng gondok, azola, turi,
lamtoro, talas, singkong, atau kacang.
Sedangkan bahan mentah hewani antara
lain ikan rucah, darah hewan potong dari
limbah pemotongan hewan, keong mas
yang berlimpah di pesawahan, dan larva
serangga magot. Ikan rucah dan darah
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hewan dapat dibuat tepung dengan
kadar protein yang nggi. Tepung keong
mas bahkan mengandung protein lebih
nggi yakni sekitar 58%. Tumbuhan
azola juga bisa dibuat tepung dengan
kandungan protein yang nggi pula.
”Pembuatan pakan ikan mandiri
kita arahkan untuk memanfaatkan
berbagai alterna f bahan baku lokal
yang tersedia di sekitar pembudidaya,”
kata Slamet Soebjakto. Menurut dia,
dalam penyediaan pakan ini sangat
terbuka kesempatan usaha yang bisa
menyerap banyak tenaga kerja, baik
untuk pembuatan bahan baku dari bahan
mentah, maupun langsung membuat
produk pakan ikan jadi. Para pembuat
pakan ikan mandiri bisa mengembangkan
usahanya menjadi usaha kelompok atau
komersial, dengan memperha kan
peraturan Peredaran Pakan Ikan dari
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Standar kualitas pakan ikan tetap
menjadi prasyarat yang harus diperha kan. Sebab, kualitas pakan iden k
dengan nilai FCR (Feed ConverƟon RaƟo)
atau rasio konversi pakan yang secara
langsung mempengaruhi per tumbuhan
ikan yang dibudidayakan. Kualitas
pakan yang rendah akan menyebabkan
pertumbuhan ikan lambat dan tentu saja
merugikan pembudidaya.red
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Pembudidaya Ikan
Terima Penghargaan Adibakti Mina Bahari

S

ebanyak 30 Kelompok dan
lembaga budidaya  perikanan,
termasuk Dinas Kelautan dan
Perikanan Daerah, menerima
penghargaan Adibak
Mina Bahari
(AMB)
dari
Direktorat
Jenderal
Perikanan
Budidaya
Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP). Para
pemenang penghargaan yang terbagi
atas 10 kategori ini telah menyisihkan

ribuan kontestan lain diseluruh wilayah
Indonesia,
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet
Soebjakto mengatakan, para penerima
penghargaan ini merupakan kelompok
pembudidaya terbaik dibidangnya,
berdasarkan standar kriteria  kemampuan sumber daya manudia (SDM)
dan manajemen pengelolaannya. Para
penerima penghargaan ini diterima oleh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana
Negara siang tadi, dan juga diterima oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan pada
malam ini.
” Saya bangga dan mengapresiasi
para pemenang, karena telah membina
dan membangun perikanan budidaya
hingga mencapai penghargaan ter nggi.
Besok para pemenang akan diterima oleh
Menteri KP dan juga oleh Presiden di

Istana Negara,” ujar Slamet dalam acara
Ramah Tamah bersama para penerima
penghargaan AMB di Jakarta, Semalam.
Dirjen berharap, para pemenang
bisa memo vasi dan bisa meningkatkan
kinerja kelompok dan dinas perikanan
daerah lain. dia juga ingin supaya para
penerima penghargaan menjadi pelopor
pembangunan di perikanan budidaya.
berikut da ar para pemenang :

PENILAIAN KINERJA KELOMPOK DAN KELEMBAGAAN
PERIKANAN BUDIDAYA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015
I. POKDAKAN
A. Udang
Juara I: Mina Loka Jaya, Kab. Purworejo,Jateng
Juara II: Sauyunan,Kabupaten Tasikmalaya,Jabar
Juara III: Sipurennu, Kabupaten Barru,Sulsel Selatan

B. Rumput Laut
Juara I: Tambak Mulya, Kab.Indramayu,Jabar
Juara II: Kali Crucuk, Kab. Brebes, Jateng.
Juara III: Madeceng, Kab. Bone, Sulsel

F. Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
Juara I : Ingin Maju, Kab. Lima Puluh Kota, Sumbar
Juara II : Pamuji Inggil, Kab. Banyumas, Jateng
Juara III : Mekar Laksana, Kab. Purwakarta, Jabar

G. Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)
Juara I : Wijaya Kusuma, Kab. Cilacap, Jateng
Juara II : Mandiri, Kab. Pinrang,Sulsel
Juara III : Berkah Windu II, Kab. Lampung, Lampung

II. KELEMBAGAAN
C. Ikan Hias
Juara I : Mina Karya Bersama,Kota Bogor, Jabar
Juara II : Mina Papilon, Kab. Temanggung, Jateng
Juara III : Benteng Bersinar, Kab. Gowa, Sulsel

D. Caƞish PaƟn/Lele
Juara I : Mekar sari, Kab. Garut, Jabar
Juara II : Bersatu, Kota Payakumbuh, Sumbar
Juara III :Santarie, Kab. Pangkep, Sulsel

E. Nila/Mas/Gurame
Juara I : Ulam Sari, Kab. Banyumas,Jateng
Juara II : Mino Ngudi Lestari, Kab. Sleman, DI Yogya
Juara III : Pamahan I, Kota Bekasi, Jabar

A.Minapolitan
Juara I : Tim Pokja Minapolitan, Kab. Bogor, Jabar
Juara II : Tim Pokja Minapolitan, Kab. Tulung Agung, Ja m
Juara III : Tim Pokja Minapolitan, Kab. Pinrang,Sulsel

B. Posikandu
Juara I : Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab. Pa , Jateng
Juara II : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kehutanan,
Kota Jambi, Jambi
Juara III: Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab. Kapuas, Kalteng

C. Unit Pelayanan Pengembangan
Juara I : Mina Muk , Kabupaten Ngawi, Ja m
Juara II : Mitra Usaha Mina, Kabupaten Grobogan, Jateng
Juara III : Lipang Bajeng, Kabupaten Gowa,Sulsel
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Dukung Pengembangan Perikanan Budidaya
Komisi IV DPR RI berkunjung ke BPBL Batam,
Kepulauan Riau. DPR sangat mendukung pengembangan perikanan budidaya.

P

otensi pengembangan perikanan budidaya yang masih
luas, mendorong pemerintah
untuk meningkatkan produksi
perikanan dari produksi perikanan
budidaya. Namun, upaya meningkatkan
produksi perikanan budidaya harus
tetap menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si,
mengatakan bahwa produksi perikanan budidaya, dari tahun ke tahun
terus di ngkatkan. ”Dengan penerapan teknologi budidaya yang mengedepankan efisiensi dan ramah
lingkungan, kita harapkan produksi
perikanan Indonesia memiliki nilai
tambah sehingga meningkatkan daya
saing produk di pasar regional maupun
global,” kata Slamet Soebjakto, pada
saat mendampingi Kunjungan Kerja
Komisi IV DPR RI di Balai Perikanan
Budidaya Laut (BPBL) Batam, Kepulauan
Riau, 5 November lalu. Target produksi
perikanan budidaya tahun 2015 adalah
17,9 juta ton. Untuk mencapainya

harus didukung dengan peningkatan
investasi.
Sampai dengan kuartal III tahun
2015, realisasi nilai investasi di sektor
perikanan budidaya mencapai Rp 19
trilyun. “Investor yang menanamkan
investasi berasal dari beberapa negara
seper Norwegia dan China. Sebagian
berinvestasi di budidaya tambak
terintegrasi, juga pada budidaya laut
atau marikultur,” terang Slamet.
Poduksi perikanan budidaya pada
tahun 2014 sebesar 14,52 juta ton,
didominasi oleh produksi rumput
laut. “Sebesar 70 % dari total produksi
merupakan rumput laut, 22 % dari air
tawar dan sisanya berasal dari udang
dan ikan laut,” kata Slamet. Produksi air
payau belum banyak, padahal potensi
budidaya air payau cukup besar yakni
2,9 juta ha dan baru dimanfaatkan 21,9
persen. ”Ini yang akan kita kembangkan
untuk meningkatkan produksi perikanan
budidaya. Tentunya sesuai arahan Ibu
Menteri Kelautan dan Perikanan, kita
kembangkan usaha budidaya yang
berkelanjutan, dak serakah dan selalu

Dirjenkan Budidaya didampingi anggota Komisi IV DPR RI sedang panen ikan Bawal Bintang
di Balai Budidaya

memperha kan lingkungan sekitarnya
dan masyarakat sekitarnya,” ujar
Slamet.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI,
Herman Khaeron, mengatakan bahwa
peningkatan produksi perikanan harus
lebih focus pada produksi perikanan
budidaya. “Produksi perikanan budidaya
masih dapat terus di ngkatkan. Seper
produksi budidaya laut, ada Bawal
Bintang, Kakap Pu h dan Kerapu. DPR
sangat mendukung pengembangan dan
pembangunan perikanan budidaya ini,”
papar Herman.

Pembangunan perikanan budidaya
yang mandiri, berdaya saing dan
berkelanjutan, memang memerlukan
dukungan dari semua pihak, baik dari
pemerintah pusat dan daerah, lembaga
perwakilan rakyat, swasta maupun
stakeholder lainnya. “Perikanan budidaya akan mampu menggerakkan
perekonomian daerah dan nasional,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerap tenaga kerja dan di
tambhan lagi usaha perikanan budidaya
dak mengenal gender,” pungkas
Slamet.red

Panen Minapadi di Sleman
Pemerintah RI dan FAO melaksanakan percontohan minapadi di lahan 25 ha di Sleman. Negaranegara Asia Pasifik belajar dari Indonesia.

B

udidaya minapadi yang dikembangkan
Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP)
melalui Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB), dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat Sleman,
DI Yogyakarta. Pada 16 Desember 2015
lalu, telah dilakukan panen perdana

proyek percontohan minapadi di Dusun
Kandangan, Desa Margodadi dan di
Dusun Cibuk Kidul, Desa Margoluwih,
Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman,
seluas 25 ha. Percontohan minapadi ini
dilaksanakan atas kerjasama Food and
Agriculture (FAO), Pemerintah Daerah
Kabupaten Sleman, dan KKP.

Gubernur DI Yogyakarta-Sri Sultan Hamengkubuwono X, FAO Representa ve IndonesiaMark Smulders dan Dirjen Perikanan Budidaya KKP-Slamet Soebjakto saat panen ikan di
ladang mina padi, Dusun Kandangan, Sleman, Yogyakarta.

Hasilnya cukup memuaskan. Para
pembudidaya minapadi di dua dusun
tadi telah berhasil meningkatkan
pendapatan petani yang sebelumnya
hanya memelihara padi saja. Dari ap
1.000 m2 lahan budidaya minapadi,
dipanen ikan nila merah sebanyak
150 kg dan gabah padi sebanyak 900
kg. Dengan harga jual ikan nila ukuran
5-6 ekor per kg Rp 18 ribu per kg dan
harga gabah kering sekitar Rp 4 ribu,
maka petani memperoleh Rp 6,3 juta
dalam waktu 3 bulan. Ini lebih nggi
dibandingkan dengan hanya budidaya
padi yang biasanya hanya menghasilkan
700 – 800 kg gabah kering.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, MSi.,
mengatakan bahwa selama dua
tahun terakhir, FAO bekerja sama
dengan pemerintah Indonesia telah
mengembangkan budidaya Minapadi,
sebagai bagian dari usaha regional
untuk meningkatkan inovasi di
bidang perikanan, dalam kerangka
FAO Regional Ini a ve Sustainable
Intensifica on of Aquaculture for
Blue Growth in Asia Pasific. ”Ada dua
kabupaten di Indonesia yang terpilih
sebagai percontohan budidaya minapadi, yaitu kabupaten Sleman Yogyakarta, dan Kabupaten Limapuluh kota
di Sumatra Barat. Total 50 hektar sawah
telah dimanfaatkan menjadi budidaya
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minapadi, sekitar 600.000 benih ikan
telah ditebar,” papar Slamet yang hadir
pada panen perdana itu.
FAO menggunakan pendekatan
cluster dan inovasi, yang membuat
petani kecil berpar sipasi ak f dalam
budidaya minapadi ini. “Budidaya
minapadi, memberikan ga kemenangan
(triple win) dalam prak k pertanian.
Minapadi dapat meningkatkan panen,
meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki nutrisi yang berasal dari hasil
panen yang berupa beras dan ikan,”
kata Kepala Perwakilan FAO, Mark
Smulders, yang juga ikut menghadiri
panen minapadi itu.
Setelah melakukan panen perdana
minapadi, kemudian dilaksanakan
Workshop Regional Asia, di Yogyakarta.
Workshop berlangsung selama dua
hari, pada pertengahan Desember 2015
diiku 15 negara Asia Pasifik. Negara
yang hadir antara lain: Bangladesh,
Cambodia, China, Lao PDR, Malaysia,
Myanmar, Nepal, Pakistan, Philipines,
Srilanka, Thailand and Timor Leste.
Slamet mengatakan, workshop
ini dimanfaatkan Indonesia sebagai
wadah untuk bertukar pengalaman,
pengetahuan dan praktek budidaya
mina padi di Indonesia kepada para
peserta. Indonesia dinilai sebagai
salah satu negara yang telah sukses
mengembangkan minapadi.red
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Mendorong Produksi Rumput Laut
Pengembangan budidaya rumput laut akan diarahkan ke kawasan terpencil dan perbatasan. Indonesia
timur juga punya potensi untuk pengembangan.

R

umput laut merupakan salah
satu komoditas utama perikanan
budidaya yang menjadi andalan
dalam peningkatan produksi,
meningkatkan perekonomian daerah
dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pengembangan budidaya rumput laut
secara sinergi dan simultan merupakan
bagian dari visi misi pembangunan
Kabinet Kerja untuk mendorong laut
sebagai sumber ekonomi bangsa di masa
depan.
Pertengahan November lalu, di
Makassar digelar Indonesia Seaweed
Forum. Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, MSi.,
yang hadir di acara itu mengatakan,
“Kualitas dan kuan tas produksi rumput
laut akan selalu kita ngkatkan dan
mendukung laut sebagai halaman depan
kita, sebagai masa depan kita dan sebagai
sumber devisa untuk menggerakkan
perekonomian bangsa.”
Indonesia saat ini merupakan produsen rumput laut terbesar di dunia
untuk jenis rumput Eucheuma coƩonii
dan Gracilaria. Berdasarkan data sta s c
FAO tahun 2014, Indonesia memproduksi
co onii mencapai 97,83 % dari produk

dunia, sedangkan untuk gracilaria
mencapai 96,4%. Pada 2014, produksi
rumput laut Indonesia mencapai 10,23
juta ton dan tahun 2019, ditargetkan
19,5 juta ton.
Budidaya rumput laut dapat juga
dilakukan baik melalui sistem monokultur
di laut dan tambak maupun sistem
polikultur. Sistem polikultur bahkan bisa
mengurangi resiko serangan white spot
pada budidaya udang. Budidaya rumput
laut, ke depan akan dikembangkan di
pulau-pulau terpencil dan perbatasan.
“Budidaya rumput laut yang mudah
dan murah mampu menyerap tenaga
kerja dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Ini juga wujud dari kedaulatan bangsa melalui budidaya rumput laut,” papar Slamet
Pada tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menganggarkan
Rp 300 milyar untuk pengembangan
rumput laut. “Anggaran ini mencakup
pengembangan bibit unggul rumput
laut, sarana budidaya dan pengawalan
teknologi budidaya rumput laut. Bibit
rumput laut kultur jaringan (KULJAR)
hasil kerjasama KKP dan SEAMEO
Biotrop, akan terus dikembangkan

Panen Rumput Laut

karena memiliki keunggulan baik dari
segi kandungan karaginan maupun
per tumbuhan yang lebih cepat,” ujar
Slamet.
Menurut Slamet, pengelolaan budidaya rumput laut juga akan berdasarkan
pengembangan kawasan. Sehingga
selain mudah dikontrol, juga dapat
dikembangkan secara berkelanjutan
dan berbasis pada ekosistem. ”Wilayah
Indonesia Timur, seper
Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara dan Bali,
merupakan wilayah dengan potensi
yang cukup besar untuk dikembangkan

menjadii sentra budidaya laut. Ke depan,
wilayah ini akan juga dikembangkan
menjadi kawasan industri rumput laut,
yang terintegrasi dari hulu sampai hilir,”
kata Slamet
Slamet menuturkan bahwa pengembangan industri rumput laut suatu daerah
akan berhasil bila ada sinergi semua
pihak. “Dukungan dan kerjasama dari
pemerintah daerah sangat diperlukan.
Ini akan mempermudah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pembudidaya,
melalui Perikanan Budidaya yang Mandiri,
Berdaya Saing dan Berkelanjutan,”
pungkas Slamet.red

Budidaya Ugakodi yang Menjanjikan
BBPBAT Sukabumi merancang usaha budidaya
udang galah, koi dan padi. Panen perdananya
menunjukkan hasil memuaskan.

P

eningkatan produksi perikanan
budidaya yang mendukung
keberlanjutan serta diiku
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai pelaku usaha,
terus dikembangkan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

(DJPB). Inovasi teknologi budidaya yang
dilakukan adalah melalui Budidaya
UGAKODI, atau Udang Galah, Koi dan
Padi.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si., mengatakan
“Budidaya UGAKODI adalah salah satu
strategi untuk meningkatkan produksi

Dirjen Perikanan Budidaya didampingi Bupa Sukabumi sedang menebar bibit ikan koi di lahan padi.

perikanan budidaya yang diiku dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat
sekaligus mendukung ketahanan pangan
dan gizi. Bila dilaksanakan secara
berkelanjutan dan terintegrasi makan
akan mampu menekan terjadinya alih
fungsi lahan dan urbanisasi”.
Melalui budidaya UGAKODI, lanjut
Slamet, produk vitas sawah akan
meningkat baik dari padi yang dihasilkan
maupun tambahan pendapatan dari ikan
atau udang. Sehingga kebutuhan gizi
masyarakat terpenuhi dan penghasilan
petani pun meningkat.. “Dengan
peningkatan produk vitas lahan sawah
ini, saya yakin akan mencegah alih
fungsi lahan sawah, dan urbanisasi,
karena mampu menyerap tenaga kerja,
menambah produksi lahan, sehingga
mendukung capaian target produksi ikan
nasional,” jelas Slamet.
Budidaya UGAKODI merupakan
inovasi baru yang diluncurkan oleh Balai
Besar Perikanan Budidaya Air Tawar
(BBPBAT) Sukabumi, Jawa Barat untuk
meningkatkan kualitas perikanan air
tawar. Di samping UGAKODI, sudah
banyak inovasi yang dihasilkan BBPBAT
Sukabumi dengan mengombinasikan
usaha perikanan dan pertanian, seper ;
udang galah, gurame padi (UGAMEDI)
dan udang galah padi (UGADI).
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Melalui UGAKODI, petani akan
mendapatkan beberapa keuntungan
dengan sistem budidaya dua jenis ikan ini.
Karena baik Udang galah dan Koi memiliki
nilai ekonomi yang nggi. ”Dan lebih
menguntungkan lagi, ke ga komoditas
ini dapat dipanen secara bersamaan
setelah dibudidayakan selama 90 hari
atau 3 bulan,” kata Slamet.
Cara budidaya UGAKODI adalah
menanam padi jenis Ciherang secara
jajar legowo, kemudian se ap satu
meter persegi ditebar benih udang galah
sebanyak 5 - 10 ekor ukuran tokolan (6
– 8 gr/ekor) dan menebar dua ekor koi
ukuran dua cm per meter persegi. Dari
hasil ujicoba di lahan 1.000 meter persegi
di Sukabumi, yang dilakukan baru-baru
ini, panen perdana budidaya UGAKODI
menghasilkan 87,5 kg udang galah, 175
ekor koi berkualitas dan 31,5 koi a ir
dan padi sebanyak 400 kg. Dengan nilai
keuntungan untuk satu periode (3 bulan)
sebesar Rp 5.200.000,-.
Pada usaha perdana itu, ngkat
ketahanan hidup udang galah mencapai
61 persen dan koi 50 persen. Hasil
panen perdana itu, UGAKODI terbuk
cukup menjanjikan sebagai tambahan
pendapatan petani, dan mendukung
budidaya ikan dan padi yang ramah
lingkungan serta berkelanjutan.red
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Lele Produksi Mina Tani
Mina Tani merupakan salah satu Pokdakan yang
berhasil membudidaya ikan lele di Sidoarjo. Hasilnya
Rp 102 juta per siklus.

M

ayoritas penduduk Desa
Sebani kecamatan Tarik,
Kabupaten Sidoarjo bermata pencaharian sebagai

petani dan karyawan pabrik. Sisanya,
berupaya pergi ke kota, namun dengan
keahlian yang terbatas, sudah bisa diterka,
mereka umumnya hanya mengandalkan

sebagai tenaga kasar.
Namun, Adi Mursito berbeda.
Pemuda desa Sebani itu memutar otak.
Dengan modal sedaanya dia menoba
budidaya lele. Membuka usaha budidaya
lele sebenarnya cukup mudah, dan
murah. Resiko kemaƟan lele pun sangat
rendah. Di Desa Sebani, beberapa orang
juga sudah mencoba budidaya lele.
Dan, setelah berjalan sekitar setahun,
ternyata usaha budidaya ikan lele yang
dilakukan Adi Mursito ternyata cukup
berhasil. Akhirnya, banyak warga lain tertarik ikut membudidaya ikan lele juga.
Akhirnya mereka sepakat membentuk
suatu kelompok pembudidaya ikan
bernama Kelompok Pembudidaya Ikan
(Pokdakan) Mina Tani pada tanggal 15 Juli
2011. PerhaƟan pemerintah pun mulai
mengalir ke pokdakan ini. Pada tahun
2012, kelompok tersebut mendapat
bantuan Pengembangan Usaha Mina
Pedesaan (PUMP) dari Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB),
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP). Bantuan tersebut digunakan
untuk mensƟmulasi usaha budidaya ikan
lele di kolam terpal. Jumlah kolam terpal
kelompok sebanyak 32 kolam, masingmasing ukuran luas kolam sebesar 2,5x4
meter dengan padat tebar 250 ekor/

meter persegi. Harga jual pada saat
panen sebesar Rp. 16.000/Kg.
Hasilnya, panen yang diperoleh
sebanyak 200 Kg/siklus/kolam. Total
penerimaan pada saat panen dalam 1
kolam sebanyak Rp 3.200.000. Jadi total
penerimaan pada saat panen sebanyak
32 kolam sebesar Rp. 102.400.000,- per
siklus.
Selain kolam kelompok, seƟap
anggota mempunyai kolam beton di
rumah masing-masing. Parto, misalnya,
mempunyai kolam beton berukuran 4x8
meter sebanyak 11 kolam. Hanya dari
penghasilan sebagai pembudidaya lele,
Parto sudah bisa membangun rumah
baru.
Parto
memang
salah
satu
pembudidaya ikan yang berhasil. Apa
Ɵpsnya? ”Berbudidaya ikan memang
butuh ketekunan dan keuletan.
Jangan menyerah pada kegagalan
pertama, tapi jadikan pelajaran untuk
memperbaikinya,” kata Parto.
Produk ikan lele hasil budidaya para
pembudidaya di Desa Sebani masih dipasarkan di sekitar Sidoarjo dan sekitarnya. Namun, saat ini Pokdakan Mina
Tani sedang terus berusaha memasarkan
lele ke luar pulau jawa bahkan ke mancanegara. Ambia - Dit.Usaha Budidaya

Evaluasi Kinerja Setahun
Kegiatan evaluasi kinerja 2015 telah dilakukan di
Bogor. Untuk melihat pencapaian target program
kerja 2015 dan merumuskan rencana ke depan.

D

irektorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB), Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
(KKP) telah menuntaskan
semua program kerja tahun 2015.
Untuk mengevaluasinya, DJPB telah
melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja
Perikanan Budidaya, yang digelar di
Bogor, pada 17 Desember 2015 lalu.
Kegiatan ini diikuƟ oleh semua Unit
Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPB.
Acara dibuka oleh Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet
Soebjakto, MSi. Dalam sambutannya,
Slamet mengatakan bahwa evaluasi
kinerja ini dilakukan untuk melihat sejauh
apa pencapaian target program kerja
selama 2015. ”Selain itu, kita juga harus
melihat program apa saja yang belum
maksimal dalam pelaksanaannya dan
juga yang belum terlaksana,” katanya.
Slamet mengajak semua jajaran
DJPB untuk belajar dari pengalaman.
Program yang belum terlaksanakan
dengan baik perlu diperbaiki, sedangkan

untuk program yang sudah terlaksana
dan tercapai sasarannya, diperlukan
penyempurnaan untuk rencana konkrit
di tahun 2016 mendatang.
“Di samping itu kita juga harus
lakukan evaluasi kinerja pembangunan
perikanan budidaya di Dinas Kelautan
dan Perikanan di seƟap propinsi, yang
menggunakan anggaran dari pusat dan
juga dukungan dari daerah,” kata Slamet.
Sedangkan evaluasi untuk Ɵngkat pusat
atau direktorat, menurut Slamet telah
dilaksanakan lebih dahulu, sebelum
mengevaluasi daerah.
“Sesuai dengan arahan Menteri
Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi
PudjiastuƟ, berkaitan dengan penguatan
program di tahun 2016, kita harus
menghindari penggunaan kata-kata
bersayap di anggaran kita. Semua
sudah kita laksanakan. Tidak ada lagi
kata-kata pengembangan, penguatan,
pemberdayaan, pengelolaan dan katakata sejenis,” papar Slamet.
Slamet mengungkapkan bahwa

Panen rumput laut di Lombok Timur

anggaran DJPB untuk
tahun 2016
sebesar Rp 1,67 trilyun. ”Sebesar 80,04
% dari anggaran itu difokuskan untuk
masyarakat. Selebihnya, baru digunakan
untuk dukungan manajemen dan belanja
pegawai,” papar Slamet.
Slamet mengatakan bahwa perikanan
budidaya menjadi unggulan dan cukup
potensial dalam mendukung program
kerja Pemerintah yang termaktub
dalam Nawacita. ”Kita juga terus
mendorong pembangunan perikanan
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budidaya yang mandiri, berdaya saing
dan berkelanjutan,” uja Slamet. Salah
satu langkahnya adalah melalui Gerakan
Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) yang terus
dikampanyekan untuk memandirikan
pembudidaya dalam hal penyediaan
pakan ikan. Gerpari diharapkan akan
menekan biaya pakan, sehingga produk
perikanan budidaya dapat meningkatkan
daya saingnya sekaligus meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan para
pembudidaya ikan.red
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Perbaikan Teknologi Produksi Benih Kakap Putih
Salah satu komoditas budidaya laut yang mempunyai
prospek bagus adalah ikan kakap putih (Lates calcarifer,
Bloch). Ikan kakap putih sudah bisa dibudidayakan dengan
baik. Teknologi pemeliharaan larvanya telah dikuasai,
kesintasan cukup tinggi, dan dapat dibudidayakan baik di
air laut (sea water) maupun air payau (brakish water).

N

amun, salah satu kendala
untuk budidaya adalah produksi benih masih rendah baik
secara kualitas, kuanƟtas,
maupun konƟnuitas. Selain itu, Ɵngkat
kemaƟan yang Ɵnggi pada fase larva dan
benih yang diakibatkan berbagai faktor,
di antaranya kanibalisme, degradasi
lingkungan media pemeliharaan, dan
serangan penyakit.
Demi meningkatkan produksi budidaya ikan kakap puƟh yang berdaya
saing dan berkelanjutan, maka perlu
dilakukan perbaikan pada teknologi
produksi pembenihannya. Saat ini, Balai
Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam
telah berhasil meningkatkan teknologi
produksi benih massal melalui perbaikan
teknologi produksi benih. Perbaikan
teknologi produksi massal benih ini
dapat meningkatkan produksi sampai
dengan 30%.
Pemijahan
Perbaikan teknologi pemijahan induk
dilakukan dengan mengaplikasikan
sistem resirkulasi penuh pada pemeliharaan induk.
Induk jantan yang siap dipijahkan
ukurannya lebih kecil dengan bobot 3-4
kg. Sedangkan induk beƟna umumnya
lebih besar dengan berat lebih dari 5 kg.
Tes kematangan induk jantan dilakukan
dengan cara stripping sedangkan induk
beƟna dengan kanulasi.
Pemijahan dilakukan secara alami
pada sistem resirkulasi pemeliharaan
induk. Sistem resirkulasi mempunyai
beberapa keuntungan dibandingkan
sistem tradisional, di antaranya adalah
konsistensi kualitas produknya, pengurangan yang besar pada penggunaan
lahan dan air, Ɵngkat yang Ɵnggi pada
kontrol lingkungan, siklus produksi
yang pendek dan meningkatkan
pengembangan konversi pakan, terbatasnya pembuangan air limbah dan

berkurangnya resiko menurunya kualitas
lingkungan serta konversi pakan yang
lebih baik. Perbaikan ini telah menghasilkan induk yang bertelur seƟap bulan
tanpa harus dibantu dengan manipulasi
lingkungan maupun injeksi hormonal.
Hal ini selain meningkatkan kualitas telur
yang dihasilkan, juga dapat meningkatkan
efesiensi pengelalaan induk.
Kualitas air sangat berperan penƟng
dalam pemeliharaan larva ikan kakap
puƟh. Kualitas air yang kurang baik
akan menyebabkan kondisi stress dan
menimbulkan penyakit pada larva
yang dipelihara. Pengelolaan kualitas
air pada pemeliharaan larva dilakukan
dengan perganƟan air, penyiponan, dan
pengukuran parameter kualitas air.
Perbaikan teknologi yang diterapkan
pada pemeliharaan larva (dan benih) ikan
kakap puƟh adalah shocking temperature
dengan penggunaan water heater guna
menjaga suhu media pemeliharaan agar
berada pada kondisi opƟmal. Berdasarkan
hasil pengamatan, larva dan benih ikan
kakap puƟh akan mengalami gangguan
pertumbuhan bila suhu media air berada
di bawah 30oC selama 3 hari berturutturut. Penggunaan water heater ini juga
dilakukan bila ditemukan indikasi kondisi
stress dan serangan penyakit pada ikan
(black body) serta terjadi kemaƟan yang
meningkat dalam 2-3 hari berturutturut. Untuk larva, penggunaan water
heater dilakukan dengan menaikkan
suhu hingga 35oC. Setelah melalui proses
pemanasan, akan diperoleh kondisi ikan
yang Ɵdak sehat akan maƟ, sedangkan
ikan yang sehat akan tetap hidup.
Selanjutnya ikan yang maƟ disingkirkan
dari bak pemeliharaan. Proses ini juga
menjadi upaya pencegahan sekaligus
penanggulangan serangan penyakit yang
menyerang pada fase larva. Penerapan
teknologi ini mampu meningkatkan Ɵngkat kelulusan hidup larva ikan Kakap
PuƟh sampai dengan 30%.

Tabel 1.
Rata-rata Panjang Larva Ikan Kakap PuƟh
Umur Ikan
(Hari ke-)
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

Panjang
Rata-rata (cm)
0,2
0,3
0,4
0,5
0,7
0,9
1,2
1,6
2,1
2,7

Lama pemeliharaan pada fase larva
berkisar antara 25-30 hari dengan ukuran
panjang akhir rata-rata adalah 2,5-3,0 cm
dan Ɵngkat kelangsungan hidup 50-60%
dihitung dari tebar awal (D1). Kegiatan
pemeliharaan larva melalui perbaikan
teknologi ini menunjukkan hasil yang lebih
baik dibandingkan sebelumnya, di mana
waktu yang diperlukan untuk mencapai
panjang 2,5-3,0 cm adalah 30-45 hari
dan Ɵngkat kelangsungan hidup dibawah
50%. Selanjutnya pada umur 25 hari,
dilakukan pemilahan ukuran (gradding)
untuk menjaga agar pertumbuhan tetap
opƟmal. Untuk ukuran ikan minimal 2,53,0 cm, pemeliharaan selanjutnya masuk
pada tahap pendederan (pemeliharaan
benih).
Pengelolaan Air
Pengelolaan air pada teknik pemeliharaan benih ikan kakap puƟh sebelumnya adalah dengan perganƟan air laut
langsung dari tandon yang seƟap hari
diganƟ (flowthrough). PerganƟan air
ini mempunyai efek yang kurang baik,
terutama pada saat musim hujan yang
menyebabkan perubahan dan fluktuasi
pada beberapa parameter kualitas air
(suhu, salinitas, pH, DO, turbidity, kandungan bakteri, dan lain-lain). Upaya
perbaikan teknologi telah diterapkan
pada tahap pemeliharaan benih ini, yaitu
dengan menerapkan sistem resirkulasi air.
Air laut yang sudah diklorinasi digunakan
sebagai air media pemeliharaan, dan
selanjutnya diresirkulasi selama 24
jam. Pada tahap pendederan ini juga
dapat dilakukan shocking temperature
dengan penggunaan water heater,
bila ditemukan kondisi-kondisi seperƟ
pada pembahasan sebelumnya di fase
pemeliharaan larva. Perbedaannya adalah pada tahap pendederan ini, pemanasan dilakukan hingga suhu air 37-39oC.
Tidak ada pemberian pakan selama
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proses pemanasan ini berlangsung.
Berdasarkan hasil pengamatan, produksi benih dengan upaya perbaikan
teknologi di BPBL Batam menunjukkan
hasil yang lebih baik dibandingkan
teknik
pemeliharaan
sebelumnya,
yaitu pertumbuhan yang lebih cepat
(panjang rata-rata 5 cm dalam waktu
40-45 hari dari umur D1) dibandingkan
sebelumnya (panjang rata-rata 5 cm
dalam waktu 50-60 hari dari umur D1),
Ɵngkat kelangsungan hidup sampai
dengan ukuran 5 cm yang lebih Ɵnggi
(SR 15%-20% dihitung dari umur D1)
dibandingkan sebelumnya (SR kurang
dari 10% dihitung dari umur D1),
kenaikan SR pada produksi benih siap
tebar (10 cm) hingga 30% dihitung dari
ukuran ikan 5 cm (sebelumnya SR 40%
menjadi 75%), dan Ɵngkat abnormalitas
benih yang lebih rendah (kurang dari 5%)
dibandingkan sebelumnya (10%-20%).
Tabel 2. Rata-rata Panjang
Benih Ikan Kakap PuƟh
Umur Ikan
(hari)
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

Panjang Rata-rata
(cm)
2,5
3,2
4,1
5,1
6,1
7,0
7,8
8,5
9,0
9,5
10,0

Pencegahan penyakit yang umum
menyerang pada budidaya ikan Kakap
PuƟh sangat penƟng dilakukan untuk
menjamin keberhasilan usaha pembesarannya. Setelah melalui proses
perbaikan teknologi produksi yang terakhir dalam upaya pencegahan penyakit adalah aplikasi vaksin untuk benih
ikan kakap puƟh, sehingga benih yang
dihasilkan diharapkan tahan terhadap
penyakit yang umum menyerangnya.
Vaksin yang terbukƟ cukup baik menanggulangi penyakit adalah vaksin Vibrio
untuk mengatasi serangan penyakit
vibriosisi, vaksin Tenasi, untuk mengatasi
serangan penyakit yang diakibatkan oleh
bakteri Tenacibacullum mariƟmum dan
vaksin Irrido yang digunakan untuk menanggulangi penyakit akibat serangan
Irrido Virus serta vaksin Strepsi untuk
mencegah penyakit akibat serangan
bakteri Streptococcus.
Sumber: Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam

Opini
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Potensi Emisi Posfor
pada Lingkungan Budidaya

Oleh:
ROMI NOVRIADI
Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
Konsentrasi di bidang analisa penyakit
ikan budidaya dan nutrisi.

S

ejalan
dengan
semakin
intensifnya aplikasi teknologi
budidaya
perikanan,
maka
kebutuhan pakan sebagai salah
satu komponen utama juga akan semakin
meningkat. Hal ini menjadi tantangan
tersendiri, karena berbeda dengan
produksi hewan ternak lainnya, produksi
pakan ikan harus disesuaikan dengan
anatomi masing-masing spesies, perilaku,
fisiologi, metabolisme, hingga dengan
karakter alamiah media pemeliharaan.
Dalam formulasi pakan, komposisi gizi
dan bahan suplementasi yang tepat
sangat dibutuhkan untuk opƟmalisasi
produksi perikanan budidaya. Salah
satu unsur tersebut adalah posfor,
yang merupakan unsur makro mineral,
dan memiliki peranan penƟng dalam
per tumbuhan dan perbaikan struktur
tulang, metabolisme karbohidrat, lemak
dan asam amino serta sebagai mediator
untuk menghasilkan energi melalui
proses hidrolisis Adenosine Triposphate
(ATP).
Pada umumnya, ikan memiliki
kemampuan untuk menyerap mineral terlarut di dalam air. Namun ketersediaan posfor yang sangat rendah di
berbagai lingkungan akuaƟk menjadikan

FCR
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

FCR

suplementasi salah satu unsur makro
mineral ini didalam pakan sangat
dibutuhkan. Kebutuhan ikan terhadap
unsur posfor sangat beragam dan
berkisar antara 0.5 % sampai 0.8 %
untuk ikan rainbow trout, 0.4 % - 0.8 %
untuk produksi ikan lele dan sekitar 0.29
% untuk produksi ikan Japanese eel.
Suplementasi posfor ini menjadi perhaƟan
khusus bila dikaitkan dengan kualitas
lingkungan pemeliharaan karena selain
unsur nitrogen, posfor juga berperan
dalam proses eutrofikasi lingkungan dan
merangsang pertumbuhan tumbuhan
akuaƟk.
Menurut Hardy dan Halver (2002),
secara umum ekskresi posfor dari hasil
metabolisme pakan ada dalam bentuk
terlarut dan parƟkulat dan umum disebut
sebagai Total Posfor. Dari komposisi
ini, jumlah parƟkulat umumnya lebih
besar dibandingkan dengan jumlah
terlarut. Jumlah posfor dalam bentuk
parƟkulat dari hasil ekskresi ikan
berada pada kisaran 30 hingga 64 %
dan selebihnya berada dalam bentuk
terlarut yang terdiri atas unsur organik
P dan PO43-. Keberadaan unsur posfor
dalam bentuk terlarut ini tentu saja akan
berdampak langsung kepada Ɵngkat
kualitas air, sementara bentuk parƟkulat
akan mengendap di dasar kolam atau
terakumulasi di sedimen.
Bila kita memperkirakan persentase
unsur posfor dalam pakan ikan nila
sebesar 1.2% (berat kering) dan akumulasi
pada ikan sebesar 0.7% (live weight),
maka emisi total posfor ke lingkungan
pemeliharaan untuk FCR yang berbeda
dapat dilihat pada Tabel 1. EsƟmasi juga
dapat dilakukan untuk udang dengan
persentase posfor pada pakan sebesar
1.5 % (berat kering) dan 0.3% akumulasi
pada tubuh udang (live weight) untuk FCR
yang berbeda (Tabel 2).

Dari data di atas menunjukkan, jumlah
emisi posfor berbanding lurus dengan
peningkatan rasio konversi pakan dan
volume biomass ikan yang diproduksi. Nilai
emisi posfor pada lingkungan budidaya
di atas masih ditambah dengan potensi
emisi posfor melalui jumlah persentase
pakan yang Ɵdak dikonsumsi dan masuk
ke dalam media pemeliharaan. Namun,
dinamisnya siklus posfor menjadikan
esƟmasi yang tepat dari emisi posfor dan
berpotensi sebagai pemicu terjadinya
eutrofikasi cukup sulit. Introduksi unsur
posfor ke dalam air akan dengan cepat
diserap oleh tumbuhan atau mengendap
di sedimen dan berikatan dengan unsur
Fe3+ dan Al3+ pada pH < 7 atau berikatan
dengan Ca2+ untuk membentuk senyawa
hydroxyapaƟte pada pH > 7. Jumlah
maksimum unsur posfor pada sedimen
akan diperoleh pada pH 6 dan 7, karena
pada kisaran nilai pH ini sedikit Fe3+
dan Al3+ yang bereaksi dan menyerap
posfor serta akƟvitas kalsium di sedimen
menjadi rendah dibandingkan pada
kondisi pH yang Ɵnggi.
Yang perlu menjadi perhaƟan adalah
tumbuhan akuaƟk baik fitoplankton,
alga maupun makrophyta memiliki
kemampuan untuk menyerap posfor
dari dalam air dengan sangat cepat. Pada
kolom air dengan kepadatan fitoplankton
yang Ɵnggi, penambahan 0.2 hingga 0.3
mg/L posfor dapat diserap sepenuhnya
dalam hitungan jam (Boyd, 2000). Secara
umum, peningkatan konsentrasi posfor
justru memberikan respon yang lebih
besar dibandingkan introduksi senyawa
nitrogen karena posfor akan dengan

Tabel 1. EsƟmasi ekskresi total posfor pada sistem produksi Ikan Nila
Posfor dalam pakan
Posfor per Kg ikan
Jumlah emisi posfor
(% berat kering )
( % live weight)
(g/kg ikan)
1.2
0.7
11
1.2
0.7
12.2
1.2
0.7
13.4
1.2
0.7
14.6
1.2
0.7
15.8
1.2
0.7
17
Tabel 2. EsƟmasi ekskresi total posfor pada sistem produksi Udang
Posfor dalam pakan
Posfor per Kg udang
Jumlah emisi posfor
( % berat kering )
( % live weight )
(g/kg udang)

1.5
1.55
1.6
1.65
1.7

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

19.5
20.25
21
21.75
22.5

1.75

1.5

0.3

23.25
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sangat cepat diserap oleh tumbuhan
akuaƟk atau mengendap di sedimen.
Beberapa literatur mengatakan bahwa
konsentrasi total posfor dengan
kisaran 0.005 hingga 0.05 mg/L dapat
menyebabkan blooming fitoplankton.
Oleh karena itu, dalam konteks budidaya
perikanan, minimalisasi jumlah emisi
total posfor menjadi sangat penƟng.
SeperƟ
telah
disebutkan
sebelumnya, walaupun posfor bukan
termasuk unsur yang bersifat toksik
bagi ikan, namun dampak posfor yang
berlebihan dapat memicu terjadinya
blooming fitoplankton dan berpotensi
untuk mereduksi kandungan oksigen
terlarut, kekeruhan, hingga kepada
stabilitas derajat keasaman air. Sehingga
dalam manajemen budidaya yang
baik diperlukan strategi yang tepat.
Beberapa strategi yang dapat dilakukan
di antaranya adalah dengan beberapa
langkah. Pertama, melakukan perbaikan
manajemen pakan sesuai dengan Cara
Budidaya Ikan yang Baik, kapasitas
produksi dan Good Management PracƟces
(GMPs) untuk mengurangi jumlah emisi
posfor pada media pemeliharaan.
Kedua, mereduksi komposisi P yang
berlebihan pada pakan tanpa harus
mempengaruhi pertumbuhan, Ɵngkat
efisiensi pemanfaatan pakan, sistem
imun serta reproduksibilitas. KeƟga,
melakukan seleksi komponen pakan
dengan kandungan posfor yang mudah
diserap dan memiliki Ɵngkat kelarutan
yang rendah didalam air. Dan, keempat,
pengembangan komposisi pakan dengan
Ɵngkat efisiensi pakan yang lebih baik.

Kesehatan Ikan & Lingkungan
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Tebar Benih di Cijulang
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan
restocking di Sungai Ciseel Pangandaran. Untuk
pemulihan populasi ikan lokal dan pengembangan
Culture Based Fisheries.

P

ada 6 November 2015, Menteri
Kelautan dan Perikanan, Susi
PudjiastuƟ didampingi Dirjen
Perikanan Budidaya, Dr. Ir.
Slamet Soebjakto, melakukan penebaran
benih di sungai Ciseel, Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat. Penebaran benih
ini merupakan upaya restocking atau
memperkaya stok ikan di alam.
Menteri Susi PudjiastuƟ, mengatakan,
ke depan, kegiatan restocking atau penebaran ke alam, akan lebih digiatkan
dengan tujuan pengayaan stok ikan di
alam seperƟ di sungai, danau, waduk,
rawa atau laut. Selain itu juga untuk
pemulihan populasi ikan lokal di perairan
umum, dan pengembangan Culture
Based Fisheries.
”Pemulihan stok ikan lokal sangat
diperlukan, karena saat ini populasi ikan
lokal semakin menurun. Benih ikan lokal
yang sudah mampu diproduksi melalui
budidaya, harus dipergunakan untuk
memperkaya kembali sumber daya,” kata
Susi. Sebagai contoh ikan lokal yang perlu
diƟngkatkan populasinya adalah udang
galah, betok atau papuyu, baung, nilem,

tambakan, kepiƟng dan juga rajungan.
”Tahun depan untuk produksi benih
sebanyak 100 juta ekor, kita alokasikan
Rp 250 milyar. Sebagian benih ini akan
kita tebar untuk restocking. Sehingga
dukungan perikanan budidaya terhadap
keberlajutan dan menjaga sumberdaya
alam semakin nyata,” kata Susi.
Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet
Soebjakto, melaporkan, total benih ikan
yang ditebar mencapai 195.000 ekor
terdiri dari 170.000 benih ikan dan 20.000
benih udang galah yang diproduksi
oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air
Tawar (BBPBAT) Sukabumi. Sebanyak
5.000 ekor di antaranya adalah benih
ikan papuyu atau betok yang berasal dari
BPBAT Mandiangin.
Sebelumnya, pada Juni lalu, juga
sudah dilepas 5.000 ekor kepiƟng bakau
produksi BPBAP Takalar, kepada kelompok
Karya Saluyu Bahari, Di Desa Batu Karas,
Cijulang, untuk pengembangan Silvo
Fishery KepiƟng. Juga sudah ditebar
20.000 benih rajungan produksi BBPBAP
Jepara.
Menurut Slamet, sesuai dengan

Menteri tebar benih didampingi Dirjen PB

kebijakan pembangunan perikanan
budidaya yang mandiri, berdaya saing
dan berkelanjutan, Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB) mendapat
tugas melakukan restocking dalam rangka
pengayaan stock ikan di perairan umum
dengan benih hasil produksi perikanan
budidaya. ”Untuk mendukung restocking
ini, kita juga mendorong pembangunan
hatchery skala rakyat, sehingga kita
harapkan masyarakat dapat secara

mandiri melakukan restocking secara
periodik dan konƟnyu,” kata Slamet.
Antara.
Dalam acara tebar benih itu, DJPB
juga memberikan bantuan alat berat
berupa eskavator sebanyak 4 unit, untuk
membantu pengembangan kawasan
budidaya di Kabupatan Pangandaran.
Selain bantuan dari DJPB, juga diserahkan
bantuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan BPSDMKP.red

Menjaga Stok Ikan Danau Toba
Puluhan ribu benih ikan ditebar di Danau Toba untuk
restocking. Masyarakat diminta ikut menertibkan
keramba jaring apung demi keseimbangan alam.

D

irektur Jenderal Perikanan
Budidaya, Dr. Ir. Slamet
Soebjakto, mewakili Menteri
Kelautan dan Perikanan,
melakukan penebaran benih ikan di
kawasan Danau Toba, Sumatera Utara,
30 November 2015.
Penebaran benih ini merupakan

kegiatan restocking atau pengayaan
kembali populasi ikan di alam, seperƟ
juga dilakukan di beberapa daerah lain di
Indonesia.
“Dulu, banyak ikan-ikan lokal seperƟ
ikan tawes, nilem, papuyu, dan ikan
batak yang hidup dan berkembang biak
di perairan umum. Tapi kini populasi

ikan-ikan lokal tersebut menurun,”
kata Slamet. ”Dengan telah dikuasainya
teknologi pembenihan ikan-ikan lokal
tersebut, maka kita dapat melakukan
restocking ke alam. Sehingga, perairan
umum baik itu sungai, danau maupun
waduk dapat kembali menjadi tumpuan
masyarakat
untuk
meningkatkan
pendapatan dan gizi,” papar Slamet
Soebjakto.
Slamet
menambahkan
bahwa
kebutuhan benih ikan saat ini Ɵdak
hanya untuk usaha budidaya, tapi juga
untuk memperkaya stok alam. ”Target
produksi perikanan budidaya pada
2015 adalah 17,9 juta ton, diperkirakan
membutuhkan 90 milyar ekor benih yang
berasal dari 15,8 juta induk. Ini termasuk
benih untuk restocking di alam,” ungkap
Slamet.
Benih ikan yang ditebar di Danau
Toba mencapai 22.000 ekor, yang
terdiri dari ikan tawes, nila dan mas.
“Melalui restocking ini, kita harapkan
terjadi keseimbangan alam dan
lingkungan,” kata Slamet, seraya menghimbau masyarakat sekitar Danau
Toba, untuk ikut bertanggung jawab
menjaga keseimbangan alam. Misalnya,
melakukan penerƟban Karamba Jaring
Apung (KJA), bahkan bila perlu melakukan
moratorium pemasangan KJA di Danau
Toba, sehingga lingkungannya dapat

Dirjen Perikanan Budidaya memberikan bantuan benih di Danau Toba

Edisi No.18 Th 3 November - Desember 2015

kembali terjaga.
Penjabat BupaƟ Toba Samosir,
Hasiholan Silaen, mengatakan bahwa
untuk menjaga populasi ikan di
perairan Danau Toba, masyarakat harus
menghindari penangkapan ikan ukuran
kecil dan yang sedang bertelur. “Kalau
kita konsisten melakukan hal ini, maka
ikan yang ditebar akan memberikan
manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Hasiholan, dalam upaya
memasukkan Danau Toba ke dalam salah
satu Geopark Dunia, semua pihak harus
menata ulang peruntukan Danau Toba,
sehingga lebih teratur dan rapi. Karena
banyak hal yang terkait di Danau Toba,
seperƟ pariwisata, transportasi, dan juga
perikanan. ”Semua harus terpadu dan
saling mendukung, sehingga sama-sama
berkembang dan memberikan manfaat”,
ujar Hasiholan.
Slamet Soebjakto mengingatkan
bahwa pengelolaan perairan umum
akan didasarkan pada Culture Base
Fisheries (CBF). Kelompok-kelompok
CBF untuk mengelola perikanan di
perairan umum akan segera dibentuk.
Para anggotanya akan diikutkan dalam
pelaƟhan-pelaƟhan, sebagai pengenalan
terhadap CBF. Diharapkan melalui CBF
ini, pengelolaan perikanan di perairan
umum dapat mendukung perikanan
budidaya yang berkelanjutan.red

Serba-serbi
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Panen Raya Bawal Bintang
Masyarakat pembudidaya melakukan panen raya
ikan di kolam denfarm. Puluhan ribu benih kakap
putih ditebar di perairan Madong.

B

alai Perikanan Budidaya Laut
(BPBL)
Batam,
Kepulauan
Riau, bersama masyarakat
melakukan panen raya ikan
bawal bintang pada kegiatan denfarm,
baru-baru ini. Panen yang berlangsung
di lokasi keramba jaring apung laut
denfarm, di Kelurahan Kampung Bugis,
Kota Tanjungpinang itu dihadiri oleh
Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB), Ir.Sarifin,M.
si., serta para pejabat Pemerintah Kota
Tanjungpinang.
Pemerintah Kota Tanjungpinang
menyambut baik kegiatan denfarm ini
dan berpesan agar para pembudidaya
tetap konsisten dalam usaha budidaya
laut untuk peningkatan kesejahteraan.
Kelurahan Kampung Bugis akan dijadikan
salah satu sentra perikanan budidaya di
Tanjungpinang.
Kegiatan denfarm telah dilakukan di
Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan
dengan target menghasilkan ikan bawal
bintang antara 20 ton dan berat ratarata 500 gram per ekor.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang diwakili oleh Direktur
Perbenihan, Sarifin, mengajak semua

pihak bersinergi mengembangkan budidaya perikanan. ”Program dan kegiatan
budidaya yang disusun oleh dinas
terkait harus berdampak nyata terhadap
pembudidaya. Teknologi budidaya
agar terus disosialisasikan kepada para
pembudidaya,” kata Sarifn.
Untuk mendukung budidaya laut
di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten
Bintan, pada kesempatan itu BPBL Batam
memberikan bantuan benih ikan kakap
puƟh yang juga akan dibudidayakan,
sebanyak 20.000 ekor kepada 8 kelompok
pembudidaya (Pokdakan). Kedelapan
Pokdakan itu adalah Pokdakan Usaha
Bersama, Maju Jaya, Tanjung Jaya,
Mantang Mandiri (Bintan), Ikan Merah,
Kerapu Jaya, Kerapu IsƟmewa, dan Maju
Mandiri (Tanjungpinang).
Dalam kegiatan itu juga dilakukan
penandatangan dua nota kerjasama
(MoU). Pertama, antara BPBL Batam dan
Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan
Universitas MariƟm Raja Ali Haji (Umrah),
Tanjungpinang, tentang pengembangan
teknologi budidaya. Kedua, antara
BPBL Batam dan PT Prima Karya Bahari
tentang pengembangan budidaya ikan
laut. Melalui kerjasama ini diharapkan

akan terwujud kerja nyata dari para
pihak dalam mengembangkan budidaya
laut di Provinsi Kepulauan Riau. Di sisi lain
juga akan terbentuk jejaring kerja antara
pembudidaya dan supplier benih.
Usai penandatanganan kerjsama,
kegiatan dilanjutkan dengan tebar benih
kakap puƟh (restocking) di perairan
Madong, yang dianggap sebagai habitat
alam ikan kakap puƟh. Saat ini populasi
kakap puƟh di Madong menurun. Ikan ini

semakin sulit ditemukan nelayan. Maka,
BPBL Batam berinisiaƟf melakukan
restocking untuk meningkatkan populasi
kakap puƟh di Madong.
Sebanyak 60.000 ekor benih kakap
puƟh dilepas di perairan Madong.
Diharapkan populasi kakap puƟh di
perairan itu akan kembali meningkat
hingga terus ke depan.
Sumber Balai Perikanan Budidaya
Laut (BPBL) Batam

Sertijab Lingkup DJPB
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Belajar Budidaya ke Norwegia
Norwegia adalah eskportir ikan salmon hasil
budidaya terbesar di dunia. Indonesia ingin belajar
cara budidaya yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan yang dilakukan Norwegia.

I

ndonesia dan Norwegia menandatangani
kesepakatan
kerja
sama pengembangan perikanan
budidaya berkelanjutan atau
”sustainable aquaculture”. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
dilakukan oleh Menteri Kelautan
dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti
dan Menteri Perikanan Norwegia
Elisabeth Aspaker, di Jakarta, 24
November 2015.
Susi menyatakan, kebutuhan
protein ikan di Indonesia dan seluruh
dunia akan terus meningkat seiring
dengan
bertambahnya
jumlah
penduduk. Namun karena kebutuhan
protein itu tidak dapat dipenuhi
hanya dari perikanan tangkap, maka
perlu
dikembangkan
perikanan
budi daya. ”Ikan akan menjadi
salah satu sumber protein yang
sangat dibutuhkan. Dengan jumlah
penduduk yang terus bertambah,
kita harus memulai ’aquaculture’,”
kata Susi.
Menurut Susi, kerja sama dengan

Norwegia perlu dilakukan, karena
negara itu telah berhasil mengembangkan perikanan budi daya yang
ramah lingkungan. ”Kita ingin
membangun akuaculture yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan
berdaya saing,” kata Susi. ”Kita
ingin belajar dari Norwegia yang
merupakan eksportir ikan salmon
terbesar di dunia dari hasil budidaya,
namun menerapkan aquaculture yang
ramah lingkungan,” ujar Susi lagi.
Ekspor salmon Norwegia mencapai 10 miliar dolar Amerika
Serikat per tahun. Dan, ekspor
Indonesia dari sektor perikanan
hanya 4 miliar dolar AS per tahun.
Menurut Susi, dengan pengembangan
aquaculture yang berkelanjutan, yang
bisa diakses dan dikonsumsi masyarakat, maka diharapkan kebutuhan
protein di Indonesia bisa tercukupi
dari ikan budidaya. ”Kita harus
mencukup kebutuhan gizi. Bangsa
Indonesia akan jadi bangsa yang
mampu berkompetisi dengan protein

Penandatangan kerjasama bidang perikanan budidaya KKP dengan Pemerintah Norwegia.

yang tercukupi,” katanya.
Selain,
pengembangan
perikanan budidaya berkelanjutan,
kerjasama Indonesia dan Norwegia
juga mencakup pendidikan dan
peningkatan kualitas daya manusia
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) untuk pemberantasan illegal
fishing.
Melalui kerjasama ini, Norwegia
diharapkan akan mengirimkan ahli-

ahlinya untuk membagikan ilmunya
kepada para anggota Satgas Anti
Illegal Fishing, antara lain berkaitan
dengan monitoring data. Selain itu.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
juga akan mengirimkan anggota
Satgas untuk bersekolah di Norwegia.
Dengan demikian, ke depan akan
lebih banyak penyidik Indonesia yang
ahli di bidang pemberantasan illegal
fishing.red

Kawasan Mandiri Terintegrasi
Pemerintah terus mendorong Kawasan Minapolitan
perikanan budidaya. Kawasan integrasi sistem dari
hulu sampai hilir.

K

ementerian
Kelautan
dan
Perikanan
(KKP)
terus
memperkuat pengembangan
kawasan ekonomi yang berbasis
pada perikanan budidaya terintegrasi
melalui
program
Minapolitan.
Minapolitan
merupakan
konsepsi
pembangunan ekonomi yang berbasis
kawasan berdasarkan prinsip-prinsip

terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan
percepatan pembangunan.
Direktur
Jenderal
Perikanan
Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto,
MSi., mengatakan bahwa Kawasan
Minapolitan perikanan budidaya telah
berhasil menjadi embrio munculnya
kawasan industri perikanan budidaya baru dan berkembangnya

perekonomian daerah. ”Keberhasilan
ini menjadi contoh daerah lain yang
memiliki potensi serupa, sehingga
memberikan dampak yang posiƟf bagi
daerah laiinya,” kata Slamet pada acara
Konsolidasi Minapolitan Perikanan Budidaya di Makassar, 10 November lalu.
Suatu kawasan minapolitan perikanan budidaya memerlukan integrasi
sistem dari hulu sampai hilir yang
melipuƟ produksi, pengolahan dan
pemasaran yang didukung dengan
sarana dan prasarana yang memadai.
“Dari kawasan minapolitan perikanan
budidaya,
muncul
pengembangan
kawasan technopark, yang bersinergi
dengan Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT) dan ke depan, kawasan
minapolitan perikanan budidaya menjadi
sentra-sentra pengembangan perikanan
yang berbasis kawasan,” jelas Slamet.
Kawasan Minapolitan perikanan
budidaya adalah wilayah mandiri untuk
mengembangkan perekonomian dengan
basis perikanan budidaya. Contoh
kawasan budidaya adalah Kabupaten
Bogor (Jawa Barat) dan Kabupaten
Banjarnegara (Jawa Tengah). Kawasan
Minapolitan
perikanan
budidaya,
juga menjadi bagian dalam kegiatan
meningkatkan keterkaitan desa-kota di
39 pusat pertumbuhan. Kementerian
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Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen
Perikanan Budidaya (DJPB) telah
melakukan evaluasi kawasan minapolitan
perikanan budidaya tahun 2015, dan
hasilnya terdapat 15 kawasan dengan
kategori A. “Kawasan minapolitan
dengan kategori A, berarƟ telah mampu
memenuhi Ɵga kriteria utama yaitu
persyaratan administrasi, terjalinnya
koordinasi di daerah dan usaha budidaya
perikanan budidaya berkembang di
kawasan tersebut. Di antara Kabupaten/
Kota yang masuk pada kategori A adalah:
Serdang Bedagai, Pasaman, Bogor,
Subang, Banjarnegara, Sleman, Tulung
Agung, dan lain-lain. Masing-masing
daerah tersebut dengan komoditas
unggulannya telah berhasil berkembang
secara administraƟf, ekonomis, dan
produksi serta mampu menjalankan
kordinasi dan sinergi dengan semua
sektor untuk mengembangkan kawasan
minapolitan,” papar Slamet
Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI), Gerakan Penggunaan Induk
Unggul (GAUL), Gerakan Vaksinasi Ikan
(GERVIKAN) dan program perikanan
budidaya lainnya, akan terus dikembangkan dari kawasan minapolitan.
Sehingga, keunggulan kawasan ini akan
dapat dinikmaƟ dan di teruskan oleh
generasi yang akan datang.red
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Parasit di Mulut Kerapu Cantang
Banyak kematian kerapu cantang di keramba
jaring apung laut. Ada benjolan-benjolan di rongga
mulutnya.

I

kan kerapu cantang, yang merupakan
hasil persilangan antara kerapu
macan dan kertang, semakin banyak
dibudidayakan. Ikan ini memiiliki
pertumbuhan yang lebih cepat dari jenis
kerapu lainnya.
Kegiatan pembesaran banyak dilakukan di keramba jaring apung khususnya di
Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Namun,
dalam dua tahun terakhir ditemukan
kemaƟan secara massal ikan kerapu
cantang di beberapa lokasi berbeda.
Kondisi yang sama juga terjadi pada ikan
kerapu macan.
Kondisi ikan-ikan ini secara klinis
Ɵdak memperlihatkan gejala serius
yang tampak jelas. Ikan-ikan yang maƟ
badannya mulus tanpa luka. KemaƟan
terus terjadi meski sudah diobaƟ dengan
perendaman formalin, anƟsepƟk dan
anƟbioƟka.
Laboratorium Penguji Balai Perikanan
Budidaya Laut (BPBL) Batam, lalu melaku-

kan pemeriksaan dan pengujian yang
komprehensif. Pengamatan, klinis maupun
laboratoris, dilakukan selama tahun
2014-2015. Sampel ikan maƟ diambil
dari keramba jaring apung di Tanjungpiayu (Kec. Seibeduk) Tanjung Banon
(Kec. Galang), Teluk Air dan Setoko (Kec.
Bulang), Kepulauan Riau. Ikan-ikan maƟ
itu warna tubuhnya lebih gelap, namun
tanpa luka atau borok. Tapi sebelum maƟ,
konon nafsu makannya berkurang, dan di
sekitar bibir dan dalam rongga mulutnya
terdapat benjolan-benjolan daging kecil
(nodul) berwarna merah.
Hasil pemeriksaan di laboratorium ternyata memperlihatkan adanya
infeksi parasit dari jenis Benedenia
sp, Diplectanum sp. Dari gejala nodulnodul merah di bibir dan rongga mulut,
terdapat parasit lain. Parasit yang
menempel pada bibir dan rongga mulut
ini mengakibatkan ikan berkurang nafsu
makannya. Parasit ini ditemukan juga di

Kerapu Cantang
insang tetapi Ɵdak ditemukan di bagian
lendir/kulit. Dari sebagian sampel selain
parasit, ditemukan pula posiƟf Vibrio sp
dan iridovirus.
Tindakan pengendalian yang dianjurkan yaitu perendaman dengan formalin,
dosis 150 – 200 ppm plus aerasi kuat
selama satu jam tanpa air mengalir, di
bak terkontrol. Perendaman formalin
diulang lagi selang 3 hari kemudian.
Tindakan pengobatan ini cukup efekƟf.
Setelah dilakukan pengobatan, jumlah
kemaƟan menurun dan parasit ini
Ɵdak ditemukan lagi. Selain itu juga

dilakukan pengobatan dengan anbioƟka dan imunosƟmulan sesuai dengan
aturan Kepmen-KP No.52/2014 tentang
klasifikasi obat ikan.
Parasit eksoƟk yang terdapat di
rongga mulut belum dapat diidenƟfikasi
jenisnya, karena keterbatasan specimen.
Secara umum bentuk parasit ini bersegmen dengan ukuran panjang lebih
kurang hingga 1 - 2 mm. Berdasarkan
hasil studi pustaka, diduga kuat parasit
eksoƟk ini adalah Caligus spp. Namun,
perlu idenƟfikasi lebih mendalam.
Sumber: BPBL - Batam

Budidaya Berbasis Ekosistem
RAKERNIS Perikanan Budidaya berlangsung di
Bogor. Kepedulian perikanan budidaya pada lingkungan akan meningkatkan daya saing produk.

P

embangunan perikanan budidaya berbasis lingkungan atau
ekosistem terus di kembangkan.
Ini merupakan bagian dari upaya
menuju perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,
Slamet Soebjakto, menegaskan, untuk
mendukung keberlanjutan usaha perikanan budidaya, perlu upaya penerapan
pendekatan terhadap lingkungan dalam
pengembangan perikanan budidaya, atau
disebut dengan Ecosystem Approach for

Aquaculture (EAA). ”Karena itu, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB)
menggandeng World Wide FoundaƟon
(WWF), untuk bersama-sama mengelola
perikanan budidaya yang berkelanjutan,
bertanggung jawab dan berdasarkan
ekosistem di Indonesia,” kata Slamet,
pada saat memberikan arahan dalam
Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Perikanan
Budidaya, di Bogor, 29 September lalu.
Menurut Slamet, kepedulian perikanan budidaya terhadap lingkungan
akan meningkatkan daya saing produk-

nya di pasar regional maupun global.
“Produk perikanan budidaya yang berasal dari unit usaha yang Ɵdak merusak
lingkungan akan memiliki nilai tambah,”
katanya.
Usaha perikanan budidaya yang
memperhaƟkan lingkungan akan juga
menghasilkan
keberhasilan
usaha.
Karena perikanan budidaya Ɵdak terlepas dari kondisi lingkungan. “Menteri
Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi
PudjiastuƟ, sangat perhaƟan pada permasalahan lingkungan, karena akan
menjadi warisan ke anak cucu kita.
Dengan membangun perikanan budidaya yang berwawasan lingkungan, kita
membangun masa depan,” jelas Slamet.
Dirjen berharap, melalui kegiatan
Rakernis Perikanan Budidaya dapat

Hamparan budidaya rumput laut di Lombok Timur
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ditransfer kebijakan pembangunan perikanan budidaya ke semua wilayah di
Indonesia. ”Kita harapkan, pemerintah
daerah juga ikut berperan serta secara
akƟf, untuk menumbuhkembangkan
usaha perikanan budidaya yang berbasis
ekosistem,” katanya.
Berkaitan dengan musim kemarau
panjang tahun ini, Slamet tak menampik
dampaknya pada usaha perikanan budidaya. Bagaimana mengatasinya? “Beberapa stategi yang bisa dilakukan antara
lain adalah mengurangi padat tebar,
menerapkan sistem resirkulasi dan juga
mengembangan komoditas ikan lokal
yang lebih adapƟf terhadap perubahan
musim yang ekstrem,” kata Slamet.
Dengan mengurangi padat tebar,
lanjut Slamet, diharapkan dapat mempertahankan kelulushidupan ikan mulai
dari tebar sampai panen. Kemudian,
dengan menerapkan sistem resirkulasi,
akan menghemat penggunaan air dan
tetap menjaga kualitas air dalam kondisi
opƟmal.
Dan dengan pengembangan ikan
lokal, diharapkan dapat mendukung perikanan budidaya berkelanjutan, karena
ikan lokal lebih adapƟf dengan kondisi
lingkungan. Ikan-ikan jenis tawes, toman,
papuyu, haruan atau gabus, kata Slamet,
merupakan ikan lokal yang memiliki
pasar tersendiri dan mampu bertahan di
lingkungan masing-masing. Ini perlu terus
di dukung untuk dikembangkan, sebagai
bagian dari kebijakan pembangunan
perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan.red
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Perikanan Budidaya
untuk Bisnis dan Kesejahteraan

Indoaqua 2015 sukses digelar sebagai promosi
potensi ekonomi dan bisnis perikanan budidaya.
Menampilkan beragam pencapaian pembangunan
perikanan budidaya.

Susi PudjiastuƟ

P

erhelatan Indonesia Aquaculture
(Indoaqua) kembali digelar. Kali
ini, hajatan Dorektorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB)
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) itu diselenggarakan di Indonesia
ConvenƟon ExhibiƟon, BSD Tangerang
Selatan.
Indoaqua 2015 dibuka oleh Wakil
Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, didampingi
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi
PudjiastuƟ, pada Kamis, 29 Oktober
2015. Acara berlangsung selama empat
hari hingga 31 Oktober 2015.
Dalam sambutannya, Wapres Jusuf
Kalla berharap perikanan budidaya terus
menggali teknologi dan memberikan
keterampilan
kepada
masyarakat
dalam melalkukan usaha budidaya ikan.
Pemanfaatan teknologi, kata Wapres,
selain menaikkan produkƟvitas, juga
akan menambah pendapatan untuk
kesejahteraan petani ikan.
”Agar pendapatan petani ikan
meningkat, tentu harus ada input teknologi, input skill, yang dapat meningkatkan
kreaƟvitas itu sendiri,” kata Wapres.

Menurut Wapres, perikanan budidaya
memiliki kelebihan karena dapat
menggerakkan kaum wanita untuk turut
berkecimpung di sektor perikanan. Hal
itu dinilai Wapres, merupakan bentuk
kesetaraan gender, mengingat selama
ini pekerjaan di bidang perikanan selalu
didominasi kaum pria.
”Wanita dapat menjaga kolam,
ikut menebar benih, menebarkan
pupuk dan sebagainya. Jadi sangat
bagus untuk kesetaraan gender,” kata
Wapres. Jusuf Kalla juga mengingatkan
agar para pembudidaya tetap menjaga
kelestarian alam dan ekosistem laut dan
danau sebagai sumber daya alam yang
dianugerahkan Tuhan kepada Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi PudjiastuƟ melaporkan
bahwa Indonesia pada tahun 2015 telah
berhasil meningkatkan jumlah industri
dan produksi perikanan budidaya.
Produksi perikanan budidaya kata Susi,
naik sekitar 23,74 persen per tahun.
Susi PudjiastuƟ mengatakan, sejumlah regulasi telah dibuat untuk menarik
makin banyak investor di sektor kelautan
dan perikanan, khususnya di bidang perikanan budidaya. ”Investor yang masuk
juga diingatkan untuk menjaga ekosistem,” katanya. ”Dengan acara Indonesia Aquaculture 2015 diharapkan
akan semakin menggairahkan semangat
budidaya dan pelaku bisnis agar investasi
juga dapat mengalir masuk,” Susi menambahkan.
Penggerak Perekonomian
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, KKP, Dr. Ir. Slamet Soebjakto,
MSi., selaku Ketua Tim Pengarah PaniƟa
Indoaqua 2015 mengatakan bahwa
sektor kelautan dan perikanan, termasuk
perikanan budidaya di dalamnya, berpotensi menjadi penggerak perekonomian nasional. ”Kebijakan pem-

Pembukaan Indo Aqua oleh Wapres RI

bangunan Indonesia menjadi poros
mariƟm dunia, ikut mendorong perikanan budidaya menjadi salah satu
pilar ekonomi nasiona,” kata Slamet.
Karena itu, perikanan budidaya terus
didorong untuk selaras dengan Ɵga pilar
pembangunan nasional yaitu Kedaulatan,
Kesejahteraan, dan Berkelanjutan.
Menurut Slamet Soebjakto, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan budidaya, juga sangat
diperlukan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ”Segala
kelebihan yang dimiliki oleh sektor
perikanan budidaya harus terus digali
dan dikembangkan sehingga produk
perikanan budidaya mampu bersaing di
pasar ASEAN dengan kualitas yang Ɵnggi
dan jumlah yang memenuhi kebutuhan
pasar,” jelas Slamet.
Menurut Slamet, produksi perikanan
budidaya Indonesia selama kurun waktu
lima tahun terakhir telah meningkat
pesat. Slamet mengatakan bahwa Indoaqua digelar dalam rangka promosi
potensi ekonomi dan bisnis perikanan
budidaya di seluruh Indonesia. Melalui
pelaksanaan Indoaqua 2015, para peserta
akan disajikan beragam pencapaian dan
keberhasilan pembangunan perikanan
budidaya dengan media Seminar,
Pameran Bisnis, Gelar Teknologi, Temu
Binis, dan Promosi Investasi. Indoaqua
juga dihadiri para calon investor, pembeli
produk, KADIN dari berbagai Negara,
Teknokrat, Perekayasa, Akademisi, dan

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan MKP Susi PudjiastuƟ berkeliling menyaksikan pameran Indo Aqua
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Pelaku Bisnis di bidang perikanan budidaya.
Indoaqua 2015 mengangkat tema
“Intensifikasi Perikanan Budidaya Berkelanjutan untuk Bisnis dan Kesejahteraan”. Menurut Slamet, Indoaqua
digelar dengan tujuan untuk mendorong
investasi di bidang perikanan budidaya
dan semakin memperkokoh peran
perikanan budidaya dalam pertumbuhan
ekonomi nasional sekaligus mendukung
ketahanan pangan bangsa.
Slamet mengungkapkan, KKP menargetkan konsumsi ikan nasional sebesar
54,49 kg/capita pada tahun 2019, dengan
produksi perikanan budidaya sebesar
31,3 juta ton. Proyeksi kebutuhan
investasi diperkirakan sebesar Rp 252
Triliun. ”Peningkatan produksi tersebut
memerlukan upaya yang sangat besar
dan serius terutama dari segi teknologi,
lahan, investasi dan regulasi serta Sumber
Daya Manusia. Untuk mewujudkan hal
tersebut, maka diperlukan promosi
potensi ekonomi dan bisnis perikanan
budidaya dari seluruh Indonesia. Untuk
itulah Indoaqua 2015 diselenggarakan,”
papar Slamet.
Slamet berharap, pelaksanaan Indoaqua 2015 dapat meningkatkan wawasan
bersama dalam melakukan kegiatan
budidaya yang berkelanjutan serta
dapat menarik minat masyarakat dalam
dan luar negeri untuk dapat melakukan
investasi di bidang perikanan budidaya.
red

