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Salam Akuakultur,
Para pembaca yang terhormat, pada bulan kedua
2016 ini, Akuakultur Indonesia kembali hadir. Ini adalah
edisi perdana di tahun baru 2016. Di edisi ini pun, kami
berusaha menyuguhkan informasi terkini di seputar
kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),
beserta segenap jajarannya. Namun, karena kegiatan
di awal tahun belum banyak, untuk mengisi sebagian
halaman media ini kami kembali mengangkat beberapa
isu dan kegiatan yang dilakukan DJPB pada akhir 2015
lalu, dengan informasi mengenai perkembangan
terakhirnya.
Namun, yang lebih penƟng untuk disimak pada
edisi tahun baru ini adalah penjelasan Dirjen Perikanan
Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, MSi., mengenai
berbagai program kerja yang mendapat prioritas DJPB
di tahun 2016 ini. Ada kabar gembira bagi masyarakat
perikanan budidaya, yakni pada tahun anggaran 2016
ini seperƟ dijanjikan Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi PudjiastuƟ, KKP meningkatkan anggaran DJPB Ɵga
kali lipat dari tahun lalu, yakni menjadi Rp 1,6 triliun.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi PudjiastuƟ,
berharap dengan anggaran yang dinaikkan itu perikanan
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budidaya bisa leluasa mengembangkan potensinya,
sehingga bisa berperan lebih banyak untuk menyuplai
ikan baik ke pasar domesƟk maupun internasional.
Untuk menindaklanjuƟnya, Slamet Soebjakto mengatakan akan ada banyak penyaluran Bantuan Langsung
Masyarakat pada tahun ini. Tujuannya tentu saja
untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya
yang tahun ini ditargetkan mencapai 19,67 juta ton
ikan, dan juga produksi ikan hias sebanyak 1,9 miliar
ekor. Bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat
dalam berbagai bentuk antara lain: pengadaan 100
unit ekskavator untuk pencetakan dan rahab kolam
atau tambak dan irigasinya, kincir air, dan pengadaan
benih.
Anggaran yang lebih besar ini tentu saja sebuah
kehormatan, dan kepercayaan atau amanah, untuk
bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tugas kita di jajaran
DJPB tentu menyukseskan semua program kerja yang
telah ditetapkan demi amanah yang telah diterima itu.
Akhir kata, selamat bekerja, semoga sukses, dan
mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun lalu
dan tahun-tahun sebelumnya.
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Jawab: Yth Hendra dari Karawang, beberapa alasan
strategis dalam pengembangan budidaya ikan nila
di tambak yaitu ikan nila dapat berfungsi sebagai
biofilter dalam memperbaiki kondisi kualitas air dan
kondisi dasar tambak sehingga dapat meningkatkan
pertumbuhan alga yang posiƟf di perairan tambak.
Selain itu ikan nila memiliki proporsi daging yang
cukup Ɵnggi (30%-40%) dengan cita rasa yang
disukai konsumen. Benih yang digunakan adalah
benih ikan nila berukuran antara 5-6 gram/ekor
dengan padat tebar 6 ekor/m2. Pemberian pakan
sesuai standar feeding rate pembesaran ikan nila
dengan frekuensi 2 dan 3 kali/hari yaitu pagi dan
sore hari dengan masa budidaya antara 100 –
120 hari. Jika Anda berminat ingin mendapatkan
informasi tentang budidaya ikan nila di tambak bisa
langsung menghubungi Balai kami : Balai Layanan
Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, Jl.
Desa Pusaka Jaya Utara Kec. Cilebar Kab. Karawang
Jawa Barat Telp : 0267 – 7011258, 7003777.

Produksi dan Usaha
• Ikan Mas Majalaya di Sumatera
• Menjawab Permintaan Udang Organik
• Mina Hikmah Tak Takut Gagal
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Perbenihan
• Pembenih Lele di Pangkal Pinang
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Kesehatan ikan & Lingkungan
• Mendorong Kompetensi Petugas Posikandu
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www.djpb.kkp.go.id

Tanya : Yth Redaksi Akuakultur Indonesia, saya
Hendra dari Karawang, saya tertarik dengan
budidaya ikan nila di tambak. Apakah saya bisa
mendapatkan informasi tentang budidaya ikan nila
tersebut ?

perikanan budidaya kkp
Edisi No.17 Th 4 September - Oktober 2015

@budidayakkp
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Proyeksi Program Kerja Perikanan Budidaya 2016
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan beberapa program prioritas untuk mendukung
peningkatan produksi perikanan budidaya tahun ini.
Berbagai paket bantuan kepada para pembudidaya
ikan telah disiapkan.

Susi PudjiastuƟ

S

ebagai bagian dari industri
perikanan nasional, peran perikanan budidaya sangatlah besar.
Perikanan budidaya selama ini
merupakan penyuplai terbesar produksi
perikanan nasional. Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dr. Ir. Slamet
Soebijakto, M.Si, menegaskan tekadnya
untuk terus meningkatkan produksi
perikanan budidaya sebagai penyuplai
utama kebutuhan ikan nasional. Menurut
Slamet, untuk tahun 2016 ini, perikanan
budidaya menargetkan produksi hingga
19,67 juta ton ikan, dan juga produksi
ikan hias sebanyak 1,9 miliar ekor.
Setelah sektor perikanan tangkap
mengalami over fishing (kelebihan eksploitasi), Pemerintah memang makin
fokus mengembangkan sektor perikanan
budidaya yang bisa dilakukan baik di
perairan laut, payau, maupun di perairan
tawar (daratan). Menteri Kelautan dan
Perikanan RI, Susi PudjiastuƟ mengatakan, untuk mengembangkan perikanan budidaya, KKP pada tahun anggaran
2016 ini mengalokasikan anggaran
sebesar Rp 1,6 triliun, atau meningkat
Ɵga kali lipat dari anggaran tahun

sebelumnya. ”Kita berharap Perikanan
Budidaya bisa leluasa mengembangkan
potensinya sebaik mungkin, sehingga ke
depan diharapkan bisa berperan lebih
banyak untuk menyuplai ikan baik untuk
pasar domesƟk maupun internasional,”
kata Susi PudjiastuƟ. Hal itu ditegaskan
Menteri Kelautan dan Perikanan pada
saat membuka pameran Indonesian
Aquaculture 2015 di Tangerang akhir
Oktober 2015 lalu.
Slamet Soebjakto tentu menyambut
baik keputusan Menteri Keluatan dan
Perikanan itu. Slamet memaparkan,
produksi perikanan budidaya dalam
kurun waktu lima tahun terakhir, terus
meningkat. Pada tahun 2010 produksi
perikanan budidaya adalah sebesar 6,27
juta ton, dan meningkat menjadi 14,52
juta pada tahun 2015 atau naik 23,74
persen. “Sebanyak 70,45% dari total
produksi tahun 2015 itu disumbang oleh
produksi rumput laut, sedangkan 22%
berasal dari budi daya ikan air tawar
seperƟ paƟn, nila, lele, gurame dan juga
bandeng. Dan sebanyak 4% berasal dari
komoditas hasil budidaya laut seperƟ
kakap dan kerapu,” papar Slamet.
Program Prioritas
Slamet Soebjakto mengungkapkan,
ada beberapa program kerja yang akan
mendapat prioritas Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB) pada 2016
ini. Antara lain: pengembangan rumput

laut, pengembangan budidaya ikan air
tawar, pengembangan pakan mandiri,
penyediaan mesin pembuat pakan, dan
pengembangan marine culture. Rumput
laut selama ini menjadi menyumbang
produksi perikanan budidaya terbesar
yang terbukƟ telah mengentaskan
kemiskinan masyarakat pesisir, dan
pengembangan budidayanya akan terus
didorong.
Untuk peningkatan produksi rumput
laut, Slamet mengatakan akan membangun 3.000 kebun bibit rumput laut
di 5 Unit pelaksana Teknis (UPT) DJPB,”
papar Slamet.. ”Tak cuma itu, kita
juga akan membangun lab dan green
house produksi bibit rumput laut di 109
kabupaten/kota dan Pembibitan rumput
laut saat ini dilakukan di Balai Perikanan
Budidaya Laut (BPBL) Lombok, BPBL
Lampung dan BPBL Takalar. ”Tahun ini
akan dikembangkan di UPT DJPB lainnya
khususnya yang membidangi payau
dan laut. Kita akan kembangkan jenis
rumput laut yang sesuai dengan lahan
budidayanya,” papar Slamet.
Untuk membantu masyarakat pembudidaya ikan meningkatkan produksinya, tahun ini, DJPB akan memberikan
bantuan pengadaan 100 unit excavator
untuk keperluan pencetakan kolam
atau tambak dan juga normalisasi irigasi
tersier yang mengairi kolam atau tambak.
”Bantuan excavator itu akan diberikan
kepada 26 kabupaten/kota minapolitan
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Slamet Soebjakto

dan 74 sentra budidaya udang/tambak,
senilai 144,84 milyar,” kata Slamet.
Bantuan lainnya adalah pengadaan
2.000 unit kincir air untuk peningkatan
kualitas produksi perikanan budidaya
di 58 kabupaten/kota, senilai Rp 11,737
milyar.
Untuk penyediaan benih, DJPB akan
memberikan bantuan 100 juta ekor
benih untuk pembudidaya di 34 Propinsi,
senilai Rp 235 milyar. ”Tahun ini, DJPB
juga akan memberikan bantuan 2.000
ton pakan ikan untuk 15 kabupaten/
kota di perbatasan atau pulau di wilayah
perbatasan di 26 lokasi,” papar Slamet.
Selain itu, untuk meningkatkan produksi
budidaya pada keramba jaring apung
(KJA), menurut Slamet, DJPB juga akan
membantu pengadaan 450 unit KJA di 98
kabupaten/kota, senilai Rp 93 milyar.
Dengan berbagai program bantuan itu
diharapkan produksi perikanan budidaya
akan semakin meningkat lagi. Dengan
demikian, perikanan budidaya bisa
semakin diharapkan menjadi salah satu
penopang utama ketahanan pangan, dan
tentunya memberikan kontribusi yang
makin besar terhadap perekonomian
nasional.Red
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Memacu Produksi Semua Lini

Perikanan budidaya air tawar, air payau dan laut
terus didorong untuk meningkatkan produksinya
secara optimal. Berbagai program percontohan
telah dipersiapkan.

S

elain memberikan bantuan untuk
peningkatan produksi perikanan
budidaya, Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB) juga
akan melaksanakan berbagai program
percontohan. Misalnya: 360 paket percontohan pembuatan pakan mandiri
untuk mendukung Gerakan Pakan Ikan
Mandiri (GERPARI) di 130 kabupaten/
kota senilai Rp 90 milyar. ”Selain itu
juga akan diselenggarakan 60 paket
percontohan budidaya kekerangan di
25 kabupaten/kota senilai Rp 1,8 milyar.
Ada juga 5 paket percontohan budidaya
teknologi biofloc di 4 lokasi binaan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) DJPB Air Tawar
dan 1 lokasi UPT Budidaya Laut senilai
Rp 5 milyar,” kata Dirjen Perikanan
Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, MSi.
Untuk pengembangan minapadi,
Slamet mengungkapkan akan diberikan
bantuan 765 paket sarana budidaya
minapadi untuk 30 kabupaten kota di
14 propinsi senilai Rp 45,9 milyar. ”Di
dalamnya sudah termasuk penyediaan
sarana produksi berupa benih, rehab
sawah, pakan dan sarana produksi

lainnya,” kata Slamet. Selain itu, menurut
Slamet, juga akan diberikan 1.500 paket
sarana budidaya ikan untuk mendukung
perikanan budidaya berkelanjutan di 34
propinsi, senilai Rp 90 milyar.
Slamet mengungkapkan bahwa ke
depan akan banyak bantuan langsung
masyarakat (BLM) yang diberikan kepada
kelompok-kelompok pembudidaya ikan
(pokdakan). ”BLM ini akan kita berikan
kepada kelompok yang berakta notaris
atau berbadan hukum. Ini sesuai dengan
arahan Menteri Kelautan dan Perikanan,
bahwa usaha perikanan budidaya harus
setara dengan Usaha Kecil dan Menengah, sehingga memudahkan kita dalam
melakukan pembinaan dan memberikan
bantuan,” papar Slamet. Total kelompok
yang akan diberi bantuan lebih dari 200
kelompok yang terdiri dari pokdakan,
kelompok pembuat pakan mandiri
(Pokanri), kelompok pengelola irigasi
perikanan (Poklina), dan kelompok
pendukung perikanan budidaya lainnya.

bahwa DJPB akan mengembangkan
budidaya ikan asli untuk mendukung
ketahanan pangan. ”UPT DJPB akan
didorong untuk mengembangkan ikanikan lokal di Ɵap daerah,” kata Slamet.
Beberapa ikan lokal yang potensial untuk
dikembangkan adalah tawes, nilem,
toman, gabus, betok atau papuyu, dan
udang galah. ”Di samping untuk menjaga
stok (restocking) alam, penyediaan
bibit ikan lokal juga untuk pemenuhan
gizi masyarakat,” kata Slamet. ”Untuk
komoditas ikan komersial seperƟ lele,
paƟn, gurame, mas dan nila, tentu saja
akan terus dipacu produksinya melalui
teknologi budidaya terbaru seperƟ
pakan yang diperkaya dengan enzim
pencernaan, penyediaan induk unggul,
dan juga budidaya teknologi biofloc,”
tambah Slamet.
Untuk penyediaan induk unggul dan
benih unggul, menurut Slamet, beberapa
UPT atau balai ditugaskan untuk
menyiapkannya dalam jumlah yang
mencukupi. “SeperƟ ikan mas, sudah
ada ikan mas mantap dari Sukabumi.
Juga sudah ada benih udang galah siratu
dari Sukabumi. Begitu juga dengan
lele sangkuriang,” kata Slamet. ”Benih
udang windu kita kembangkan di Jepara
dan udang vaname kita kembangkan di
Situbondo,” tambah Slamet. Yang perlu
diperhaƟkan, menurut Slamet adalah
distribusi dari tempat penyediaan induk
unggul atau benih bermutu ini, sehingga
bisa tersebar merata di semua sentra
budidaya dan dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat. ”Kita juga perlu monitoring

Budidaya Ikan Asli
Slamet Soebjakto juga mengatakan
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keunggulan dari induk unggul tersebut,
sehingga akan selalu terjaga kualitasnya
untuk mendukung peningkatan produksi
perikanan budidaya yang berkelanjutan,”
tegas Slamet.
Selain itu, DJPB tentunya juga
akan mengembangkan budidaya air
payau seperƟ udang (udang vaname,
windu, dan galah), dan bandeng. Tugas
pengembangan itu sudah ditetapkan
di masing-masing UPT atau balai yang
menangani budidaya udang. Balai
Besar Perikanan Budidaya Air Payau
(BBPBAP) Jepara, Jawa Tengah, misalnya,
menangani teknologi budidaya udang
vaname dan windu. Balai Perikanan
Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung
BaƩee, Aceh, menangani udang windu
dan udang asli Indonesia lain. BPBAP
Situbondo, Jawa Timur, menangani udang
vaname, dan BPBAP Takalar, Sulawesi
Selatan, menangani udang windu dan
vaname. Slamet mengungkapkan bahwa
produksi udang tahun 2015 sekitar
599.000 ton. Sedangkan target tahun
2016 adalah 934.000 ton.
Budidaya air laut tentu saja juga
akan terus didorong. ”Potensi lahan
untuk budidaya laut masih terbuka luas.
Kita akan kembangkan komoditas baru
seperƟ cobia, di samping komoditas yang
sudah ada seperƟ kakap puƟh, kerapu
dan bawal bintang,” kata Slamet. Slamet
menegaskan bahwa produksi semua lini
perikanan budidaya akan terus dipacu,
dan ia opƟmis tahun ini hasilnya tentu
saja akan lebih bagus dari tahun lalu dan
tahun-tahun sebelumnya.Red
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Menuju Perikanan Mandiri
Perikanan budidaya terus didorong untuk meningkatkan produksi dan kualitas
produksi dengan cara yang berkelanjutan. Komitmen pembangunan perikanan
budidaya adalah menuju perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing
dan berkelanjutan serta dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Anggaran
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dialokasikan untuk bantuan
langsung kepada masyarakat.

D

irektur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet
Soebjakto, MSi., mengatakan
ada beberapa kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun ini,
sesuai dengan arahan Menteri Kelautan
dan Perikanan, Susi PudjiastuƟ. “Kegiatan prioritas itu dilakukan berlandaskan pada Ɵga pilar pembangunan yaitu
kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan,” kata Slamet Soebjakto. Slamet
mengungkapkan, produksi perikanan
budidaya pada tahun 2015 mencapai
17,6 juta ton (data sementara), dan tahun
ini ditargetkan naik menjadi 19,4 juta
ton. Komoditas utama yang diunggulkan
adalah rumput laut dan juga udang baik
udang windu maupun vaname.
Slamet mengungkapkan bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari
DJPB pada tahun 2015 mencapai sekitar
162% dari target yang telah ditetapkan.
Sebagian besar PNBP ini berasal dari
Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB. “Jadi

disamping target produksi perikanan
budidaya, target PNBP ini juga harus
dicapai,” ujar Slamet.
Slamet Soebjakto mengingatkan
bahwa pembangunan perikanan budidaya harus dikembangkan sebagai usaha
yang berkelanjutan. “Perikanan budidaya
yang berkelanjutan itu bermakna keberlanjutan usaha atau ekonomi dan juga
keberlanjutan lingkungan. Karena itu, kita
sediakan benih untuk restocking, benih
untuk usaha budidaya polikultur atau
mulƟ spesies dan juga penyediaan bibit
mangrove untuk di tanam di kawasan
tambak,” jelas Slamet. “Sedangkan untuk
mendukung kesejahteraan, kita bantu
melalui bantuan kebun bibit rumput laut
di 20 propinsi, budidaya biofloc sebanyak
5 paket, sarana budidaya kekerangan sebanyak 60 paket dan juga sarana budidaya minapadi sebanyak 760 paket.
Disamping itu juga ada bantuan lainnya
seperƟ bantuan pakan ikan dan juga
program pra serƟfikasi hak atas tanah

(pra SEHATKAN),” papar Slamet.
Berkaitan dengan perizinan kapal
pengangkut ikan hidup, yang selama ini
dikeluarkan oleh DJPB, sesuai dengan
arahan Menteri Kelautan dan Perikanan
KP, akan dialihkan ke Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap (DJPT). Menurut
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Slamet, pengalihan ini untuk mempermudah pelayanan perizinan sesuai
dengan yang diharapkan Menteri.
Dengan pengalihan perizinan ini, semua
kapal akan lebih mudah dimonitor dan
dievaluasi penggunaanya.
red
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Usaha UGAKODI yang Menjanjikan
BBPBAT Sukabumi melakukan ujicoba pemeliharaan udang galah dan koi bersama padi. Hasilnya
diperoleh untung lebih dari Rp 5 juta per periode.

B

udidaya udang galah, koi bersama padi atau disingkat
UGAKODI merupakan inovasi
di bidang agribisnis, yang
cukup menguntungkan. Dengan teknologi yang tepat, UGAKODI dapat
meningkatan produksi padi, menghasilkan udang galah ukuran konsumsi
dan koi terseleksi, pengurangan penggunaan pesƟsida, pupuk organik dan
penyiangan sawah.
Balai Besar Perikanan Budidaya
Air (BBPBAT) Tawar Sukabumi, Jawa
Barat, baru-baru ini telah melakukan
ujicoba UGAKODI dengan hasil yang
memuaskan. Dalam ujicoba UGAKODI
itu, benih padi yang digunakan yaitu
padi tahan genangan air jenis Ciherang
dengan sistem penanaman legowo 6:1.
Desain dan kontruksi lahan sawah berupa sistem caren (parit keliling) dengan
bagian tengah (plataran) digunakan
untuk menanam padi. Caren tersebut
berfungsi sebagai media hidup udang

galah dan untuk mempermudah pada
saat panen udang. Lebar caren keliling
1,5 -2 mater dengan kedalaman 50 –
60 cm dari plataran padi. Pengolahan
tanah bertujuan untuk mendapatkan
pelumpuran yang sempurna sebagai
media tumbuh yang baik, sekaligus
sebagai Ɵndakan awal pengendalian
gulma. Kegiatan pengolahan tanah yang
dilakukan pengeringan secara alam,
pembajakan (traktor) perbaikan caren
dan perbaikan pematang.
Benih udang galah yang digunakan
(Macrobrachium rosenbergii) adalah
ukuran tokolan dengan bobot 6–8
gram per ekor, sedangkan benih koi
berukuran 1 cm. Pupuk awal yang
digunakan adalah pupuk organik dengan
dosis 150 kg/1000 m2. Untuk memacu
pertumbuhan udang galah, dibutuhkan
pakan buatan (pellet udang) dengan
protein 30%. Pemberian pakan pada
awal penebaran sebanyak 5% bobot
biomassa dan berkurang pada 1 bulan

terakhir masa pemeliharaan, sebanyak
2% bobot biomassa, dengan lama
pemeliharaan 3 bulan (90 hari). Padat
penebaran udang galah 5 -10ekor/m2
dan padat tebar koi 2 ekor/m2.
Setelah pemeliharaan udang galah di
sawah selama 3 bulan, hasilnya: Ɵngkat
kelangsungan hidup atau survival rate
(SR) udang galah mencapai 61%, SR
ikan koi 50%, dan konversi pakan atau
feed conversion raƟo (FCR) rata-rata 1
: 2. Hasil produksi udang galah selama
pemeliharaan mencapai 87,5 kg/1.000
m2, koi terseleksi sebanyak 175 ekor,
koi aŅir sebanyak 31,5 kg dan hasil padi
mencapai 400 kg/1000 m2.
Berdasarkan hasil analisa usaha, keuntungan yang didapat dari budidaya
ugakodi selama satu periode adalah
sebesar Rp 5.209.250, R/C RaƟo diperoleh sebesar 2, nilai ƟƟk impas untuk
penjualan udang galah (BEP) sebesar
Rp 67.266 dan periode pengembalian
modal (payback) periode selama 0,25
tahun.
Dengan hasil yang memuaskan ini,
UGAKODI diharapkan bisa dilakukan
para petani agar mereka bisa menambah
pendapatannya dari sawah, sehingga
kesejahteraannya pun meningkat.
Parameter
Biaya Investasi
-Petak sawah 1000m2
-Alat produksi
Biaya Tetap
-Petak sawah
-Alat produksi
Biaya Variabel
-Benih padi
-Benih udang galah
-Benih koi
-Pupuk organik
-Biaya Pengolahan
-Pakan pembesaran
-Tenaga kerja
Pendapatan
-Padi (gabah)
-Udang galah
-Koi aŅir
-Koi terseleksi
Biaya Total
Keuntungan (1 periode)
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Konstruksi
Desain dan kontruksi lahan sawah
berupa sistem caren (parit keliling)
dengan bagian tengah (plataran) digunakan untuk menanam padi (Gambar 1).
Caren tersebut berfungsi sebagai media
hidup udang galah dan untuk mempermudah pada saat panen udang. Lebar
caren keliling 1,5-2 mater dengan kedalaman 50-60 cm dari plataran padi.
Pengolahan tanah bertujuan untuk mendapatkan pelumpuran yang sempurna
sebagai media tumbuh yang baik, sekaligus sebagai Ɵndakan awal pengendalian
gulma. Kegiatan pengolahan tanah yang
dilakukan pengeringan secara alam,
pembajakan (traktor) perbaikan caren
dan perbaikan pematang.
Persiapan lahan dilakukan pembuatan saluran keliling, peninggian pematang
dengan ukuran sebagai berikut:
1. Pematang :
a. Tinggi
: 100 cm
b. Lebar Dasar : 100 cm
c. Lebar Atas : 75 cm
2. Kemalir Keliling
a. Lebar
: 200 cm
b. Dalam
: 50 cm
c. Kobakan
: 100x100x20 cm
3. Pintu air
: PVC  4 inch

Volume
1 buah
1 set
3 bulan/(5x12)
3 bulan/(3x12)
3 kg
5.000 ekor
3.500 ekor
50 kg
1 paket
95 kg
1 orang (1 periode)
400 kg
87,5 kg
31,5 kg
175 ekor

Harga Satuan
(Rp)
1.500.000
250.000
95.750
1.500.000
250.000
5.790.000
10.000
250
1.000
1000
300.000
18.000
400.000
11.095.000
3.500
60.000
30.000
20.000

Jumlah
1.750.000
1.500.000
250.000
75.000
20.750
30.000
1.250.000
350.000
50.000
1.200.000
1.710.000
1.200.000
1.400.000
5.250.000
945.000
3.500.000
5.885.750
5.209.250
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Mini Plant Pakan Mandiri

BBPBAT Sukabumi sukses membuat pakan ikan dari
tepung eceng gondok. Hasil perekayasaan berupa
enzim Mina Grow juga dapat dikombinasikan penggunaannya dalam produksi pakan ikan mandiri.

D

irektur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet
Soebjakto, M.Si., melakukan
peresmian Mini Plant Pakan
Ikan Mandiri di Balai Besar Perikanan
Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi,
Jawa Barat, 5 Januari 2016 lalu. Mini
Plant Pakan Ikan Mandiri yang di bangun
di BBPBAT Sukabumi ini, merupakan
tempat magang terkait pembuatan
pakan ikan mandiri.
“Dengan kapasitas produksi 1,2 ton
per hari, Mini plant ini juga merupakan
tempat percontohan pabrik pakan ikan
mandiri. Dan bagi perekayasa, lokasi ini
dapat menjadi tempat untuk melakukan
perekayasaan terkait formulasi pakan,
sehingga menghasilkan pakan ikan mandiri yang efisien dan memanfaatkan
bahan baku lokal,” papar Slamet.
Menurut Slamet, hasil perekayasaan
BBPBAT Sukabumi yang berupa enzim
Mina Grow, juga dapat dikombinasikan
penggunaannya dalam produksi pakan
ikan mandiri ini, sehingga semakin
meningkatkan efisensi pakan ikan yang

diproduksi dan pada akhirnya mampu meningkatkan produksi. Slamet
menjelaskan bahwa pakan adalah
kebutuhan utama dalam suatu usaha
perikanan budidaya. Pakan merupakan sumber biaya yang paling besar
dalam proses produksi budidaya.
Untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan, salahsatunya adalah
dengan mengurangi biaya produksi
pakan, melalui penggunaaan pakan ikan
mandiri.
Gerakan Pakan Ikan Mandiri
(GERPARI) yang telah digaungkan sejak
tahun 2015, bertujuan mendorong
kemandirian kelompok masyarakat
dalam memproduksi pakan ikan secara
mandiri dan sekaligus meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. “GERPARI
menjadi salah satu program unggulan
perikanan budidaya. Melalui GERPARI
akan terbentuk kelompok-kelompok
baru yang mampu menyerap tenaga
kerja, meningkatkan perekonomian
daerah dan memanfaatkan sumberdaya
alam daerah sebagai bahan baku lokal

Pabrik pakan mini di BBPBAT Sukabumi

pakan ikan,” jelas Slamet Soebjakto.
Pakan ikan mandiri yang diproduksi
oleh BBPBAT Sukabumi telah memanfaatkan bahan baku lokal seperƟ tepung
ikan, tepung tapioka, dan juga eceng
gondok. Dengan kandungan protein
sekitar 30%, sesuai Standar Nasional
Indonesia (SNI), pakan ikan dari eceng
gondok dapat dimanfaatkan untuk
budidaya lele, nila dan paƟn. Harganya
pun relaƟf terjangkau, yaitu Rp. 5.000
per kg. Eceng gondok yang selama
ini menjadi gulma di perairan umum,
telah dapat dimanfaatkan sebagai salah

satu sumber bahan baku pengganƟ
dedak. “Setelah dibuat tepung, kadar
proteinnya hampir sama dengan dedak
halus yaitu 12,51 %. Saat ini harga dedak
di pasaran sekitar Rp 3 ribu – 4 ribu/
kg, sementara tepung eceng gondok
perkiraan harganya sekitar Rp 1.000/
kg,” papar Slamet
Pemanfaatan eceng gondok sebagai
pakan ikan juga merupakan solusi bagi
masalah gulma air di beberapa waduk
atau perairan umum, sehingga upaya ini
perlu terus didukung dan dikembangkan.mro

Membantu Kelompok Pakan Mandiri
Selama tahun 2015 telah disalurkan bantuan bahan
baku pakan serta bantuan kendaraan bermotor
roda 3 sebagai sarana pengangkut di 19 Provinsi di
134 kabupaten/kota.

D

alam upaya mendukung kedaulatan pangan di sektor
perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(DJPB) telah mencanangkan Gerakan
Pakan Ikan Mandiri (GERPARI). GERPARI
bertujuan menciptakan kemandirian
pakan dengan memanfaatkan potensi
ketersediaan bahan baku lokal untuk
mengefisiensikan biaya produksi usaha
budidaya ikan. Dalam pelaksanaannya,
Pokdakan yang menjadi Kelompok
Pembuat Pakan Ikan Mandiri dengan

didampingi oleh Tim Teknis Pusat dan
pemerintah daerah bersama-sama
membangun jaringan integrasi antara
produsen bahan dasar, produsen bahan
baku, penyusun formula pakan serta
konsumen pakan.
Pada 2015, implementasi kegiatan
GERPARI melipuƟ : penyaluran bantuan
bahan baku pakan yang dilaksanakan
secara swakelola di Kelompok Pembuat Pakan Ikan Mandiri, serta bantuan
kendaraan bermotor roda 3 sebagai
sarana pengangkut bahan baku pakan,

diberikan di 19 Provinsi di 134 kabupaten/
kota di Indonesia. Bantuan bahan baku
pakan ikan mandiri tersebut nilainya
sebesar Rp 55 juta per kelompok, dengan
target produksi pakan mandiri 9-10 ton
per kelompok. Sedangkan bantuan kendaraan dilaksanakan melalui sistem
pengadaan e-katalog. Dengan dua jenis
bantuan itu diharapkan dapat membantu
Pokdakan menyediakan pakan ikan
dengan harga yang terjangkau, guna
meningkatkan margin keuntungan budidaya sebesar 30%.
Kendaraan bermotor roda 3 itu
diberikan kepada kelompok penerima
bahan baku pakan ikan mandiri masingmasing 1 unit. Penyedia bantuan kendaraan bermotor itu ada dua perusahaan. Pertama, PT Mitra Indo
Sejahtera Utama yang menyediakan 225

Produksi pakan ikan mandiri di Kelompok Pembuat pakan Ikan Mandiri/Pokdakan dari bantuan bahan baku pakan
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unit kendaraan roda 3 Ɵpe New Karya
150 L, yang didistribusikan di 12 provinsi
81 kabupaten/kota. Kedua, PT Kaisar
yang menyediakan sebanyak 153 unit
Ɵpe Triseda 150 Extra Power (XP) yang
dialokasikan di 7 provinsi 53 kabupaten/
kota. Kendaran-kendaraan itu diberikan
dengan nomor plat merah, dan untuk
sementara dikelola oleh dinas kelautan
dan perikanan kabupaten/kota, sampai
kemudian dimutasikan menjadi plat
hitam atas nama kelompok penerima
dengan biaya dari APBN Tahun 2016.
Sedangkan bantuan bahan baku
pakan mandiri yang diberikan kepada
seluruh kelompok mencapai 3.402 3.780 ton, dengan asumsi target produksi
9-10 ton pakan di seƟap kelompok.
Hasil produksi pakan mandiri itu selain
untuk memenuhi kebutuhan kelompok
sendiri, juga dijual kepada pembudidaya
lain dengan harga Rp 6.500-Rp 7.500 per
kilogram.
Seluruh bantuan itu merupakan
sebuah prestasi sekaligus amanah yang
telah diberikan kepada Pokdakan yang
menjadi Kelompok Pembuat Pakan Ikan
Mandiri untuk mengembangkan pakan
ikan mandiri di masyarakat pada Tahun
2015. Harapannya, bantuan itu dapat
mendorong semangat kelompok untuk
meningkatkan produksi pakan ikan
mandiri, dan meningkatkan produksi
ikannya, serta menumbuhkan kelompokkelompok pembuat pakan ikan mandiri
lainnya.Mario-pakan
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Ikan Mas Majalaya di Sumatera
BPBAT Sungai Gelam sukses mengembangkan
komoditas ikan mas strain Majalaya yang lebih
tahan penyakit.

I

kan mas merupakan salah satu
komoditas ikan air tawar yang sangat
pesat perkembangannya di Indonesia. Demikian juga di Sumatera,
ikan mas sangat familiar khususnya di
Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera
Barat, dan Sumatera Utara.
Di Sumatera pernah terjadi wabah
virus KHV yang menyerang ikan mas
terutama menjelang ukuran panen
konsumsi. Kini usaha untuk membangkitkan kembali usaha budidaya ikan mas
dilakukan dengan jalan memelihara ikanikan mas yang selamat dari serangan
KHV, yang diduga mempunyai kekebalan
tubuh yang lebih kuat. Ikan mas yang
tahan serangan virus KHV adalah ikan
yang telah kebal secara geneƟk karena
mengandung gen-gen dari MHC (Major
HistocomapaƟbility Complex).
Kajian dan penerapan bioteknologi
level alel ini telah dilakukan dari tahun
2009 dan secara berkesinambungan
dilanjutan hingga tahun 2014 pada ikan
mas strain majalaya. Hasil uji tantang
benih terhadap KHV yang dilakukan
untuk mengetahui daya tahan ikan
mas keturunan F2 MHC+ 1.000 pb

menunjukkan bahwa ikan mas strain
majalaya keturunan MHC+ 1000 pb (90%)
lebih tahan terhadap serangan KHV di
bandingkan dengan ikan mas MHC+ Triple
pb (87%), MHC+ 300 pb (70%) ataupun
kontrol (non MHC) yang sebesar (70%).
Balai Perikanan Budidaya Air Tawar
(BPBAT) Sungai Gelam, Jambi, sebagai
salah satu UPT Ditjen Perikanan Budidaya
yang mengembangkan komoditas ikan
mas strain majalaya telah melakukan
produksi benih sebar unggul ikan mas
majalaya yang lebih tahan penyakit dari
keturunan MHC+ 1000 pb. Benih-benih itu
telah terdistribusikan ke beberapa daerah
di wilayah Sumatera. Selain itu BPBAT
Sungai gelam dalam upaya penyebaran
teknologi dan peningkatan produksi juga
melakukan pendampingan teknis dan
kerja sama kegiatan pembenihan ikan
mas dengan UPTD daerah, UPR maupun
pembudidaya.
Induk ikan mas majalaya (Cypronus
carpio Linn) di BPBAT Sungai Gelam dipelihara di perairan waduk dalam karamba jaring apung (KJA). Karamba yang
digunakan merupakan karamba HDPE
berukuran 3x3 m dengan kedalaman

Ikan mas Majalaya

2 m. Di Ɵap karamba dipelihara induk
sebanyak 30-40 ekor secara terpisah
baik jantan maupun beƟna, sebelum
dipijahkan. Benih ikan hasil pemijahan
induk-induk itulah yang kemudian didistribusikan ke masyarakat.
Benih yang diperlukan untuk pembesaran di kolam air deras Ɵdak sama
dengan benih untuk pembesaran di kolam
air tenang. Berdasarkan pengalaman dari
kegiatan produksi calon induk di karamba
dan kolam deras, ukuran ikan mas yang
dipelihara di kolam air deras sebaiknya
memiliki rerata bobot tubuh lebih dari

50 gram/ekor. Pada ukuran tersebut, ikan
mas mampu menyesuaikan diri dalam air
yang mengalir deras dan dapat merespon
makanan komersial dalam bentuk padat.
Sedangkan ukuran benih untuk
keramba jaring apung minimal berukuran 40 gram/ekor dengan kepadatan 70
ekor/m³.
Dengan distribusi benih ikan mas
Majalaya yang tahan penyakit dari
BPBAT Sungai Gelam, diharapkan gairah
masyarakat Sumatera dalam membudidayakan ikan mas akan bangkit kembali.
Red

Menjawab Permintaan Udang Organik

ECO-SHRIMP sukses menjadi kelompok pembudidaya ikan yang berhasil membudidayakan udang
organik.

T

ren permintaan dunia terhadap
produk perikanan organik terus
meningkat. Perusahaan eksporƟr perikanan organik pun bermunculan, untuk menjawab permintaan
produk perikanan organik yang bebas
bahan-bahan kimia. Di Sidoarjo, Jawa

Timur, telah berdiri sebuah perusahaaan
penyalur udang windu (Peneaus monodon) organik dengan nama PT. Alter
Trade Indonesia (ATINA). Perusahaan
ini merupakan mitra Alter Trade Japan
(ATJ) yakni koperasi konsumen dan
lembaga swadaya masyarakat (LSM) di

Jepang, dalam memenuhi permintaan
impor udang windu organik dari wilayah
Sidoarjo dan sekitarnya, ke Jepang.
Tambak organik binaan PT. ATINA
kini melipuƟ 6 kecamatan, yakni Kecamatan Sidoarjo, Candi, Sidoarjo Kota,
Buduran, SedaƟ dan Jabon. Usaha
tambak udang organik merupakan
usaha yang cukup berpotensi untuk
dikembangkan karena permintaan pasar
dunia terhadap produk organik semakin meningkat. Beberapa pembudidaya
udang di Sidoarjo pun kini beralih ke
budidaya udang tambak organik. Hasil
usaha budidaya ini ditampung oleh PT.
ATINA untuk selanjutnya diekspor ke
Jepang. Beberapa pembudidaya udang
pun akhirnya membentuk kelompok
pembudidaya ikan (pokdakan).
Kelompok yang kini makin terus berkembang di Sidoarjo adalah Eco-Shrimp.
Kelompok ini berdiri sejak 9 September
2004, dan semula bernama KPTOS
(Kelompok Petani Tambak Organik
Sidoarjo). Pada 5 Januari 2009 kelompok
tersebut berganƟ nama menjadi EcoShrimp sekaligus mengukuhkan kelompok ini dari kelompok pemula menjadi
kelompok madya. Eco-Shrimp pun telah
mengukir prestasi. Kelompok ini tercatat berturut-turut memperoleh juara
kedua dan juara pertama dalam lomba
intensifikasi budidaya ikan (INBUDKAN)

Wakil Ketua Pokdakan Eco-Shrimp dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo
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pada tahun 2009 dan 2010.
Pola budidaya yang dilakukan oleh
Pokdakan Eco-Shrimp adalah polikultur
udang windu dan bandeng. Seiring
dengan
perkembangan
kelompok,
jumlah anggotanya pun terus bertambah. Pada awal pembentukan, jumlah
anggotanya sebanyak 25 orang, dan kini
ber tambah menjadi 30 orang.
Dari sisi teknis budidaya, kelompok
Eco-Shrimp sudah mengikuƟ Cara
Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dan
sebagian dari anggota kelompok sudah
mendapatkan serƟfikasi tambak, bahkan
ada yang mendapatkan serƟfikat A. Saat
ini 21 anggota Eco-Shrimp sudah mendapatkan SerƟfikasi CBIB dengan luas
lahan budidaya mencapai 611,69 Ha.
Kelompok Eco-shrimp pada tahun
2010 mengajukan Program kredit KKP-E
(Kredit Ketahanan Pangan dan Energi)
melalui Bank JaƟm dan sudah terealisasi
pada pertengahan tahun 2010. KKP-E dari
Bank JaƟm ini semakin memperkokoh
tekad POKDAKAN Eco-Shrimp untuk terus
mengembangkan diri dari kelompok
pemula menjadi kelompok Madya, dan
kini terus dipacu untuk meningkatkan
status kelompok dari pokdakan madya
ke pokdakan maju.
Ambi/Produksi dan Usaha
Budidaya
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Mina Hikmah Tak Takut Gagal
Pokdakan Mina Hikmah di Indramayu sukses menyiasati jenuhnya pasar lele dengan mengolah daging
lele menjadi abon.

T

ak disangsikan lagi, ikan lele
makin populer di masyarakat.
Warung-warung
pecel
lele
terus bermunculan di berbagai
kota bak jamur di musim penghujan. Di
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pun,
ikan lele sudah jadi menu sehari-hari
masyarakat. Di sini pun banyak warga
masyarakat yang menjadi pembudidaya
ikan lele. Mereka kemudian berhimpun
dalam kelompok pembudidaya ikan alias
Pokdakan.
Salah satu pokdakan yang telah
sukses di Indramayu adalah Pokdakan
Mina Hikmah, beralamat di Desa
Cibeber, Kecamatan Sukagumiwang.
Pokdakan Mina Hikmah adalah peraih
Juara I Pokdakan Tingkat Provinsi Jawa
Barat. Saat ini Pokdakan Mina Hikmah
mengelola kolam tanah sebanyak 150
buah, masing-masing kolam seluas 50m2
dengan produksi lele sebanyak 32 – 37,5
ton per bulan.
“Jangan Takut Gagal”. Itulah yang
moƩo Pokdakan Mina Hikmah yang
diketuai oleh pembudidaya ikan bernama

Suwenda ini. Suwenda bertutur bahwa
kelompoknya mulai berdiri pada tahun
2009 yang kala itu baru mengelola
16 kolam. “Awalnya kami tak punya
pengalaman budidaya, dan hanya mencoba-coba bersama teman-teman,”
tutur Suwenda. Tapi, dengan ketekunan
dan usaha yang ulet, pada tahun
2010 Pokdakan Mina Hikmah mulai
berkembang, dan mulai mengajukan
permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
dari BRI, sebesar Rp 50 juta.
Namun, masalah pun berlanjut,
bukan hanya modal dan pengalaman
saja yang menjadi kendala. “Masalah
lain yang kemudian kami temui adalah
pemasaran. Pembudidaya lele makin
banyak dan pasar lele pun sempat
jenuh,” kata Suwenda. Suwenda dan
kawan-kawan pun putar otak. Mereka
kemudian mengolah lele yang Ɵdak
bisa dipasarkan menjadi olahan abon
lele. Pembuatan abon lele ini dilakukan
oleh ibu-ibu warga Desa Cibeber. Nah,
ternyata sukses. Abon lele laku keras dan
menghasilkan keuntungan yang cukup

Mina Hikmah yang dimotori oleh Pak Suwenda beralamat di Desa Cibeber kecamatan sukagumiwang
Kabupaten Indramayu Jawa Barat

besar. Pokdakan Mina Hikmah pun terus
mengembangkan bisnisnya.
Pada tahun 2011, Pokdakan Mina
Hikmah mendapat bantuan BLM PUMPPB dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Perikanan Budidaya
sebesar Rp 100 juta. BLM tersebut
sebagai sƟmulan modal bagi pokdakan
ini untuk mengembangkan usahanya.
Di tahun yang sama, Pokdakan Mina
Hikmah juga mendapat tambahan modal
dari Bank Jabar Banten sebesar Rp 100

juta.
Usaha Pokdakan ini rupanya terus
berkembang. Kolam lelenya bertambah
dan bisnis abonnya pun meningkat.
Maka, pada tahun 2012 Pokdakan Mina
Hikmah mendapat tambahan modal
lagi dari Bank Jabar Banten sebesar Rp
150 juta. Dengan bertambahnya modal
usaha, bisnis budidaya lele Pokdakan
Mina Hikmah pun berkembang pesat.
(Ambi/
Produksi dan Usaha Budidaya)

Mendorong Produksi Budidaya Laut
Workshop Balai Benih Ikan Pantai telah dilakukan
di Wilayah Kerja BPBL Ambon. Tentara pun ikut
budidaya ikan.

P

roduksi perikanan budidaya
laut akan terus didorong
melalui usaha budidaya yang
berkelanjutan. Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya Dr. Ir. Slamet
Soebjakto, M.Si., mengatakan bahwa
pemanfaatkan laut (lahan marikultur)
baru 2 % dari total 11,8 juta ha. ”Kita harus
meningkatkannya melalui penerapan
teknologi budidaya yang efisien dan
ramah lingkungan,” kata Slamet pada
sambutan tertulisnya dalam Workshop
Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) di Wilayah
Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut
(BPBL) Ambon, 18 Februari 2016 silam.
Slamet
menambahkan
bahwa
sejalan dengan Ɵga pilar pembangunan
yaitu Kedaulatan, Keberlanjutan dan
Kesejahteraan, perikanan budidaya juga
akan dibangun untuk menjadi mandiri,
berdaya saing dan berkelanjutan.
“Sebagai implementasinya, 80,04%
anggaran Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB) atau setara dengan Rp
1,3 trilyun, dialokasikan untuk bantuan
langsung kepada masyarakat,” kata
Slamet. Menurut Slamet, ada beberapa

komoditas budidaya laut yang akan
terus dikembangkan. Selain rumput laut,
yang menjadi tulang punggung produksi
perikanan budidaya, juga ada yang
lainnya seperƟ bawal bintang, kakap
puƟh dan kerapu. Juga ada ikan hias
laut seperƟ Clown Fish, Mandarin Fish,
Banggai Cardinal dan juga Blue Devil.
”Ini akan terus didorong produksi dan
penyebaran teknologinya, melalui BPBL
Ambon,” kata Slamet.
Direktur Perbenihan DJPB, H. Ir.
Sarifin, MS., menambahkan bahwa BPBL
Ambon merupakan sumber teknologi
inovaƟf dan adapƟf di Indonesia Bagian
Timur. “Beberapa komoditas seperƟ
Kerapu Sunu dan Bubara atau ikan Kuwe,
telah berhasil dipijahkan. Perlu kerja
keras lagi untuk meningkatkan sintasan
dari larva, sehingga produksi benih nya
dapat diƟngkatkan,” papar Sarifin.
Tahun ini, di BPBL Ambon juga akan
dibangun laboratorium dan green house
rumput laut kultur jaringan (kuljar),
untuk meningkatkan kualitas bibit
rumput laut, dengan kapasitas 56,5
ton bibit rumput laut kuljar per tahun.

panen udang vaname
”Bibit rumput laut kuljar ini mempunyai
keunggulan pertumbuhan lebih cepat,
gel strength lebih Ɵnggi dan tahan
terhadap perubahan lingkungan,” jelas
Sarifin.
Sarifin mengharapkan Workshop BBIP
dapat mendukung program-program
pemerintah pusat. “Kebutuhan benih
ikan yang meningkat seƟap tahun harus
dipikirkan melalui sinergi antara instansi
pusat dan daerah,” pesannya. Sarifin juga
mengapresiasi KODAM XVI Paƫmura
yang ikut melakukan usaha perikanan
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budidaya. Pangdam XVI Paƫmura
Mayjen TNI Doni Monardo, mengerahkan
anggotanya untuk melakukan usaha
budidaya ikan khususnya budidaya ikan
laut, bahkan ikut pelaƟhan budidaya
laut di BPBL Ambon. “Dengan melihat
potensi laut yang dimiliki Maluku,
budidaya ikan dapat menjadi sumber
penghasilan tambahan dan juga meningkatkan ketahanan pangan dan gizi,
dan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan bangsa,” ujar
Mayjen TNI Doni.red

Produksi & Usaha
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Tambak Mulya dari Indramayu

umput laut, tak disangsikan
lagi, telah berhasil mengubah
nasib
masyarakat
pesisir,
terutama di pantai utara
Jawa. Di kabupaten Indramayu, Jawa
Barat, misalnya, komoditas perikanan
budidaya laut ini makin populer karena
terbukƟ sangat menguntungkan. Di
Indramayu, tepatnya di Desa Cemara,
Kecamatan CanƟgi, telah berdiri Pokdakan Tambak Mulya yang menghimpun
para pembudidaya rumput laut dan
telah sukses meraih prestasi mem-

banggakan. Pokdakan Tambak Mulya,
pada tahun 2015 lalu sukses menyabet
Juara I Anugerah AdibakƟ Mina Bahari,
lambang keberhasilan dunia perikanan
Ɵngkat nasional.
Pokdakan Tambak Mulya yang berdiri sejak Agustus 2012 itu awalnya
hanya beranggotakan 10 orang dengan
mengelola 10 tambak seluas 15 Ha. Kini
anggotanya telah mencapai 75 orang,
dan luas tambak yang dimilikinya mencapai luas 187 Ha dan mampu memproduksi rumput laut gracilaria kering

sebesar 451,7 ton per tahun. Pokdakan
ini membudidayakan rumput laut
jenis Gracilaria sp., dengan sistem
polikultur bandeng dan udang. Jadi,
selain meraih untung dari rumput laut,
para pembudidaya juga bisa menikmaƟ laba dari udang dan bandeng
yang ternyata lebih menguntungkan
dengan sistem polikultur ini. Selain itu,
Pokdakan Tambak Sari saat ini telah
mengembangkan usaha bidang pengolahan hasil rumput laut, berupa :
sabun, kerupuk, dan kue yang semuanya

berbahan baku rumput laut. Usaha ini
dikelola oleh sub kelompok wanita dari
pokdakan ini.
Prestasi lain yang telah diukir pokdakan ini di antaranya: Juara 1 Ɵngkat
Kabupaten Indramayu, dan mendapatkan Predikat Sangat Baik pada serƟfikasi
CBIB pada tahun 2015. Selain itu juga
meraih Juara 1 lomba kinerja kelompok
perikanan budidaya berprestasi dan
terbaik kategori pokdakan rumput laut
Ɵngkat provinsi Jawa Barat tahun 2015.
yen/pakan

Ulam Sari dari Banyumas

Panen ikan nila

Pokdakan Ulam Sari yang beralamat di Desa Kalikidang, Kecamatan Sokaraja.

I

kan nila merupakan salah satu
komoditas perikanan budidaya air
tawar yang makin populer. Selain
rasanya lezat, ikan ini juga gampang
dibudidayakan. Salah satu daerah penghasil nila di Jawa Tengah adalah Kabu-

paten Banyumas. Di kabupaten ini telah
berdiri beberapa kelompok pembudidaya
ikan (Pokdakan) yang berprestasi. Salah
stau Pokdakan itu adalah Pokdakan Ulam
Sari yang beralamat di Desa Kalikidang,
Kecamatan Sokaraja.

Pokdakan yang dibentuk pada akhir
2008 itu, tahun lalu meraih Juara 1
Kelembagaan Pembudidaya Ikan Tingkat
Provinsi Jawa Tengah. Prestasi yang sama
juga pernah diraihnya pada tahun 2012.
Sebelumnya, Pokdakan Ulam Sari terpilih

sebagai Juara 1 kelembagaan kelompok
Pembudidaya Ikan Tingkat Kabupaten
Banyumas. Pokdakan Ulam Sari yang
telah ditetapkan sebagai Pokdakan Kelas
Utama itu saat ini beranggotakan 51 orang
pembudidaya dengan jumlah kolam yang
dikelola sebanyak 57 petak, dengan total
luas 34.800 m2 atau sekitar 3,48 ha.
Produksi Pokdakan Ulam Sari mencapai lebih dari 26 ton ikan nila ukuran
konsumsi per tahun. Dalam menjalankan
usahanya, Pokdakan Ulam Sari menjalin
kerjasama dengan beberapa perusahaan,
antara lain: dengan sub agen pakan
ikan untuk penyediaan pakan, dan
dengan beberapa perusahaan pengepul
ikan untuk memasarkan ikannya, juga
dengan beberapa pokdakan lain. Pokdakan ini telah memdapatkan serƟfikat
CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia dan pada awalnya
dinyatakan lulus dengan dengan predikat C (cukup). Lalu, pada tahun 2013
kelompok ini pun berhasil mendapatkan
serƟfikat CBIB dengan kriteria Baik.
yen/pakan

Mina Loka Jaya dari Purworejo

U

dang vaname kini betul-betul
laksana emas bongkok bagi
masyarakat pantai Pulau
Jawa. Setidaknya, laba besar
dari komoditas perikanan budidaya
ini sudah lama dinikmati masyarakat
pesirir Kabupaten Purworejo, Jawa
Tengah. Hal itu dirasakan antara
lain oleh para pembudidaya yang
berhimpun dalam Pokdakan Mina
Loka Jaya, di Kelurahan Ketawangrejo,
Kecamatan Grabag.
Berdiri sejak Juni 2013, Pokdakan
Mina Loka Jaya saat ini memiliki 14 petak
tambak pasir dengan produksi tahun
2014 sebesar 56,25 ton. Pokdakan ini
telah sukses meriah prestasi antara lain:
Juara I Ɵngkat Provinsi Jawa Tengah tahun
2015. Kabid Kelautan Perikanan pada
Pokdakan Mina Loka sedang Panen udang
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Dinas Pertanian Peternakan Kelautan dan
Perikanan (DPPKP) Purworejo, Mukhadis
mengatakan, bahwa Pokdakan Mina
Loka Jaya mampu melakukan penataan manajemen kelompok dengan baik
dan menerapkan usaha tambak ramah
lingkungan. “Kelompok ini menerapkan
pengelolaan tambak ramah lingkungan
dengan menggunakan bahan alam
seperƟ bawang puƟh dan jahe, untuk
dicampur pada pakan guna meningkatkan
kesehatan udang,” kata Mukhadis seperƟ
dikuƟp situs suara merdeka.com.
Pokdakan Mina Loka Jaya juga memiliki lembaga amil zakat dengan aset
mencapai Rp 50 juta. Lembaga amil
zakat ini ber fungsi sebagai wadah penyaluran zakat dan infak dari anggota ke
masyarakat miskin.yen/pakan

Perbenihan
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Pembenih Lele di Pangkal Pinang
Berawal dari kegemaran menyantap pecel lele,
Hendra kemudian mengembangkan usaha pembenihan dan budidaya ikan lele. Ia sukses melayani
permintaan benih lele di Bangka Belitung.

P

Hendra Gunawan Pembenih ikan di Pangkal
Pinang, sedang memperlihatkan calon induk
ikan lele

ecel lele bukan cuma beken
di Jawa saja. Masakan ikan
lele goreng plus sambel pecel
ini ternyata sudah populer
di Bangka Belitung. Tingkat konsumsi
lele di provinsi kepulauan ini pun terus
bertambah. Tak heran jika kondisi ini pun
menumbuhkan kegiatan usaha lain yakni
pembenihan dan budidaya ikan lele.
Adalah Sangriank Farm, perusahaan
pembenihan dan budidaya ikan lele
yang kini sudah sukses di Bangka
Belitung. Lokasi kolam pembenihan dan
budidayanya terletak di Jalan Kurma
RT 03/08, Kelurahan Air Kelapa Tujuh,
Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal
Pinang, Bangka Belitung. Sangriank Farm
yang menempaƟ lahan seluas 2.000 m2
dengan 4 buah kolam tanah plus 26 buah
kolam terpal itu dimiliki oleh Hendra
Gunawan.
Hendra mengawali usaha pembenih-

an ini pada awal 2011 dengan 2 paket
indukan ikan lele sangkuriang yang
diperolehnya dari Balai Besar Perikanan
Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi,
dan 2 paket indukan lele muƟara dari
Balai PeneliƟan Pemuliaan Ikan (BPPI)
Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Kini,
mereka sudah mampu memproduksi 1
juta hingga 1,5 juta ekor benih lele per
tahun. Benih-benih itu didistribusikan
ke seluruh pelosok daerah di provinsi
Bangka Belitung. Harga jualnya Rp
125,-/ekor. “Kami melakukan siklus
produksi benih 20 kali pertahun, dan
mendapat pembinaan dari Manajer
Pengendali Mutu (MPM) Balai Benih
Ikan Koba Kabupaten Bangka Tengah,”
tutur Hendra.
Hendra Gunawan yang lahir di
Pangkal Pinang 20 Oktober 1979, bersama-sama mengelola bisnisnya ini
dengan sang istri, SiƟ NurhayaƟ. Nama
Sangriank diambil dari nama kesayangan
anak bungsunya, Gadingga Al Farabi
yang mereka panggil “Riank”. “Awalnya,
saya ini penyuka pecel lele. Saya bisa
beli pecel lele di warung Lamongan, Kota
Pangkal Pinang,” tutur Hendra. Lalu,
Hendra pun mencoba membudidayakan
ikan lele untuk dikonsumsi sendiri. Eh,

ternyata usahanya berhasil. Ia bukan
cuma memelihara lele untuk dikonsumsi
sendiri tapi kemudian menjualnya. Dari
sanalah kemudian usahanya berkembang
ke pembenihan.
Sang istri, SiƟ NurhayaƟ, kini juga
telah sukses membuat pakan olahan
dari ikan lele, yakni abon lele. Usaha itu
dirinƟs SiƟ setelah mengikuƟ pelaƟhan
pengolahan ikan yang diadakan oleh
Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan (P2HP). Hendra Gunawan
sendiri telah mengikuƟ pelaƟhan pembenihan ikan lele yang digelar oleh
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
Hendra lulus dengan predikat sangat
memuaskan.
Sangriank Faram telah diikutsertakan
pada lomba usaha pembenihan rakyat
Ɵngkat provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, dan berhasil meraih predikat
Juara II. Kini Sangriank Farm terus
berusaha mempertahankan bahkan meningkatkan produksinya. Bahkan Hendra
berusaha mengadopsi teknologi yang
lebih modern. Suatu waktu ia ingin bisa
melakukan pemeriksaan kualitas air
budidayanya, seperƟ kandungan logam
berat (Cd, Hg dan Pb) dan sebagainya.
ah

Mantan Nakhoda Jadi Pembudidaya
Di Malinau dikenal “Ikan Patin Pak Muhammad”.
Muhammad memang telah sukses menjadi pembudidaya ikan patin.

K

abupaten Malinau, Kalimantan
Utara, dikenal sebagai salah
satu kawasan minapolitan.
Salah satu kawasan potensial
di Malinau yang ditetapkan sebagai
kawasan minapolitan adalah areal seluas
112 hektar. Sejak tahun 2010 kawasan
ini sudah dibuka seluas 25 hektar yang

dikelola oleh 15 kelompok pembudidaya
ikan yang beranggota ratusan orang.
Komoditas yang diusahakan di
kawasan Minapolitan Malinau antara
lain ikan paƟn, nila, dan endemik lokal
seperƟ ikan pelian. Ikan paƟn memang
sangat populer di masyarakat Malinau,
dan banyak dijual di berbagai warung

makan. Salah satu pembudidaya ikan
paƟn yang sudah beken di Malinau
adalah Muhammad. Selain memproduksi ikan paƟn, Muhammad juga membudidayakan ikan lele, gurami dan mas.
Dalam sebulan Muhammad mampu
memproduksi 4 ton ikan paƟn dan 1,2
ton ikan lele. Ia mendapatkan benihnya
dari Balai Benih Ikan (BBI) Samarinda,
Kalimantan Timur. Ia menanam benih
ikan lele dan ikan paƟn dalam satu
kolam yang dibatasi jaring. “Saya menanam sejumlah 65.000 ekor ukuran
5-7 cm dengan harga beli Rp 700/ekor.
Demikian juga dengan benih ikan paƟn
Ɵdak jauh berbeda,” tutur Muhammad.
Sedangkan benih ikan nila yang ditebar
sebanyak 20.000 ekor ukuran 3-4 cm
yang harganya Rp 600,-/ekor. “Ikan nila
dipanen seƟap 3 bulan dengan harga
jual Rp 35.000,- hingga Rp 40.000,- per
kilogram,” kata Muhammad.
Yang unik, Muhammad menggunakan
buah mengkudu sebagai anƟbioƟk
alami dan obat untuk ikan-ikan paƟn
peliharaannya. “Ikan-ikan paƟn lumayan
lahap memakan buah pace matang yang
dilemparkan ke dalam kolam,” kata
Muhammad.
Sebelum terjun di usaha budidaya
ikan, Muhammad bekerja sebagai ABK
(Anak Buah kapal) Pesinggir atau kapal
penumpang yang melayani trayek
Malinau – Tarakan. Karirnya pun mulus

Muhammad Mantan Nakhoda yang Menjadi Pembudidaya
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hingga menjadi nakhoda kapal pesinggir
selama 20 tahun dari 1990 hingga 2010.
Dari hasil kerjanya itu Muhammad
berhasil memiliki 2 perahu penumpang
yang masing-masing bisa memuat 7
orang.
Bosan menjadi pelaut, Muhammad
lalu mulai tertarik ada usaha perikanan
dan menjadi pembudidaya ikan di
karamba. Ia sempat punya 3 keramba
sebelum hancur disapu banjir. Ketertarikannya pada dunia perikanan kemudian membawanya bertemu dengan
Zulfan, pegawai di Dinas Pertanian,
Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Malinau, yang merinƟs pembukaan lahan
untuk wilayah minapolitan di Kabupaten
Malinau. Muhammad kemudian membeli lahan seluas 1 Ha seharga Rp 30
juta dan memulai usaha budidayanya.
Usahanya ternyata berkembang. Hingga
saat ini Muhammad telah memiliki lahan
seluas 3 Ha yang menempaƟ 3 buah
lokasi yang saling berdekatan di daerah
minapolitan Malinau. Muhammad pun
kini telah beken sebagai pengusaha ikan.
Muhammad yang pernah mengikuƟ
pelaƟhan pembuatan pakan madiri dan
Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di
Balai Budidaya Ikan Air Tawar Mandiangin
Kalimantan Selatan, dan berharap kelak
dapat memproduksi pakan mandiri
secara berkelanjutan untuk lebih mengembangkan usahanya.ah

Kesehatan Ikan & Lingkungan
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Mendorong Kompetensi Petugas Posikandu
Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ditjen
Perikanan Budidaya telah menggelar kegiatan
Workshop Petugas Laboratorium. Untuk meningkatkan kemampuan petugas Lab Kesehatan Ikan
dan Lingkungan.

P

eran Laboratorium Kesehatan
Ikan dan Lingkungan atau POSIKANDU sangat penƟng dalam
mendukung perikanan budidaya. Keberadaan POSIKANDU akan
dapat dirasakan bila dikelola oleh personil yang kompeten sehingga mampu memberikan layanan sebagaimana
tupoksinya.
Sebagai bentuk komitmen Direktorat
Kesehatan Ikan dan Lingkungan untuk
mendorong peningkatan kompetensi
personil petugas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, maka barubaru ini telah dilakukan kegiatan Workshop Petugas Laboratorium. Maksud
dan tujuan workshop ini adalah untuk
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas Laboratorium Kesehatan
Ikan dan Lingkungan dalam pengelolaan laboratorium yang baik sebagai
upaya pengendalian penyakit ikan
dan lingkungan di kawasan budidaya.

Workshop diikuƟ oleh tenaga laboratorium dan POSIKANDU.
Workshop melipuƟ penyampaian
teori dan kegiatan praktek mengenai
beberapa aspek. Pertama, Apresiasi
Tenaga Pengelola Laboratorium POSIKANDU. Kegiatan ini dilakukan oleh
Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan
Lingkungan yang difokuskan untuk
mengawal peningkatan kapasitas tenaga
pengelola POSIKANDU terutama petugas
laboratorium di POSIKANDU. Kegiatan
lebih diutamakan pada kegiatan praktek
dalam pengambilan dan penangan sampel baik kualitas air maupun penyakit
ikan atau udang, teknik penggunaan peralatan sederhana yang dibawa langsung
ke lapangan.
Kedua, Apresiasi Tenaga Pengendali
Penyakit Ikan sebagai Petugas Pengambil
Contoh (PPC). Kegiatan ini dimaksudkan
untuk memberikan pemahaman lengkap
kepada para personil POSIKANDU menge-

Foto bersama peserta Workshop Petugas LaboroƟrum/POSIKANDU

nai teknik pengambilan dan penanganan
sampel penyakit ikan dan udang.
POSIKANDU sebagai garda terdepan
dalam pengendalian penyakit ikan bisa
berperan dalam Early Warning System.
Karena itu, perlu peningkatan kapasitas
petugas POSIKANDU untuk kegiatan
pengendalian penyakit melalui Apresiasi
Tenaga Pengendali Penyakit Ikan sebagai
Petugas Pengambil Contoh (PPC).
KeƟga, Apresiasi Tenaga Pengendali
Penyakit Ikan sebagai Vaksinator. Kegiatan bertujuan untuk dapat menghasilkan
vaksinator berseƟfikat. Vaksinator akan
membantu para pembudidaya di wilayah kerjanya dalam upaya pengendalian

penyakit melalui gerakan vaksiasi ikan
(GERVIKAN). Peserta apresiasi adalah
tenaga personil POSIKANDU dan laboratorium Daerah.
Keempat, kegiatan Apresiasi Tim
Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan.
Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan penyediaan obat ikan terdaŌar
bagi para pembudidaya di wilayah kerjanya. Selain itu Tim POSIKANDU harus
bisa membantu upaya pembinan dan
pengawasan obat di kalangan pembudidaya secara langsung. Sehingga,
dalam melaksanakan tugasnya personil
POSIKANDU harus dibekali informasi
terkait obat ikan.na

Pos untuk Kesehatan Ikan dan Lingkungan
POSIKANDU berperan dalam sistem peringatan dini
dan respon cepat. Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya wabah penyakit atau pencemaran
lingkungan budidaya.

U

ntuk meningkatkan produksi
perikanan budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) membentuk Pos
Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)

di sentra-sentra produksi perikanan
budidaya. POSIKANDU merupakan
Pusat pelayanan kesehatan ikan dan
lingkungan, berada di bawah koordinasi
Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinas

terkait) Kabupaten /Kota.
POSIKANDU memiliki tugas: monitoring kualitas air dan penyakit ikan,
pengambilan sampel residu dan vaksinasi, pelayanan penyediaan obat ikan
terdaŌar, konsultasi, dan penyediaan
informasi. POSIKANDU berperan dalam
sistem peringatan dini (early warning)
dan respon cepat, sehingga kemungkinan Ɵmbulnya wabah penyakit atau
pencemaran lingkungan budidaya dapat
dicegah.
Pembangunan POSIKANDU dimulai
tahun 2013 diprioritaskan pada kawasan
minapolitan dan industrialisasi untuk
komoditas udang, bandeng, paƟn,
lele, gurame, kerapu dan rumput
laut. POSIKANDU saat ini berada di 25
Kabupaten/kota di 13 Provinsi. Beberapa
kabupaten/Kota bahkan membuat POSIKANDU secara mandiri seperƟ Kabupaten Bireuen (Aceh), Kampar (Riau),
BBI Sicincin (Sumatera Barat), Indramayu
(Jawa Barat), dan Bangli (Bali).
POSIKANDU dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya didukung oleh personil yang mendapatkan tugas khusus
melalui penetapan kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan di daerah masing-masing.
POSIKANDU saat ini memiliki memili
minimal 3 personil yang terdiri dari
Kepala, Pelaksana Teknis, Pelaksana
Administrasi, dan Tenaga Fungsional.
Mereka diharapkan mampu menjadi
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pengawal kegiatan budidaya, khusus
untuk tenaga fungsional diharapkan
memiliki latar belakang dokter hewan.
Personil POSIKANDU mendapatkan
pembinaan melalui kegiatan workshop
petugas POSIKANDU, Apresiasi Petugas
Pengelola Laboratorium POSIKANDU,
Apresiasi Petugas Pengendali Kesehatan
Ikan sebagai PPC dan Apresiasi Petugas
Pengendali Kesehatan Ikan sebagai
Vaksinator, Apresiasi Tim Pembinaan
dan Pemantau Obat Ikan. Mereka
dapat pembinaan di laboratorium UPT
terdekat termasuk pelaksanaan magang
di laboratorium UPT DJPB. Kegiatan
tersebut personil POSIKANDU mendapat
pemahaman dan teori terkait idenƟfikasi
dan diagnosis penyakit, kualitas air,
praktek penggunaan peralatan kualitas
air, teknik sampling, penggambilan dan
penanganan Sampel air dan Ikan, aplikasi
vaksinasi, idenƟfikasi obat terdaŌar di
lapangan.
Pembudidaya bisa dengan mudah
melakukan konsultasi terkait budidaya,
penyakit, kualitas air, vaksinasi, obat
ikan. Bahkan Direktorat Kesehatan Ikan
telah membuat wadah untuk konsultasi
melalui medsos Facebook POSIKANDU
PERIKANAN BUDIDAYA dan Whatapps
POSIKANDU Indonesia. Para ahli dan
Pakar akan membantu memecahkan
permasalahan para pembudidaya di
lapangan.na
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Konsolidasi Nasional Pembenihan
Kegiatan Konsolidasi Nasional Guna Mendukung
Sertifikasi CPIB telah dilaksanakan di Mataram.

B

enih merupakan salah satu
faktor penentu keberhasilan
perikanan budidaya. Untuk
meningkatkan kualitas benih,
serta meningkatkan daya saing usaha
pembeihan ikan, telah diterapkan
serƟfikasi Cara Pembenihan Ikan yang

Baik (CPIB). Hal yang mendasar dalam
penerapan CPIB adalah perubahan pola
fikir konservaƟf menjadi berkonsep
system, memiliki visi dan misi bisnis serta
perbaikan berkesinambungan. Namun,
Ɵngkat kesadaran mutu para pelaku
usaha perbenihan masih sangat minim

Benih kerapu

sehingga para produsen benih masih
perlu memahami secara mendalam
urgensi unit pembenihan menerapkan
tahapan CPIB.
Kegiatan Konsolidasi Nasional Guna
Mendukung SerƟfikasi CPIB telah
dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara
Barat, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini
dihadiri oleh 98 perserta yang terdiri
dari UPT Pusat sebanyak 14 orang,
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
sebanyak 33 orang UPTD Provinsi
sebanyak 33 orang, Perwakilan Biotrop
1 orang, masyarakat penerima bantuan
dan Kabag Program DJPB, para Kasubdit,
Kasi dan staf Direktorat perbenihan
DJPB. Selain itu juga hadir pejabat dan
staf Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya, para Direktur dan pakar serta
prakƟsi dibidang perbenihan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
penting atau tidaknya sertifikasi
CPIB dapat ditinjau dari 3 hal, yaitu
manajemen, wilayah pemasaran, dan
tuntut an konsumen, Bila pasar yang
dirambah sudah bersifat internasional
dan ada tuntutan dari konsumen maka
sistem mutu CPIB menjadi penting
serta merupakan keharusan jika unit
pembenihan ingin tetap eksis sehingga
implementasi sistem ini dapat meningkatkan daya saing unit pembenihan,

ter utama pada perdagangan pasar di
Eropa.
Pada kegiatan Konsolidasi Nasional
itu Direktur Perbenihan memberikan
arahannya mengenai semakin penƟngnya CPIB. Sejumlah narasumber juga
memaparkan makalahnya, antara lain:
Made L Nurjana dengan judul Peningkatan Usaha Perbenihan Perikanan
melalui Ketersediaan dan Penjaminan
Mutu Induk dan Benih. Narasumber
lainnya, Alimuddin (akademikus IPB)
menyampaikan presentasi dengan
judul Perbaikan Mutu GeneƟk untuk
Perbanyakan Induk Unggul. Sedangkan
narasumber dari Biotrop menyampaikan
makalah berjudul Penerapan Teknologi
Kuljar untuk Pemenuhan Kebutuhan
Bibit Rumput Laut Bermutu.
Kepala BBPBL Lampung, juga hadir
sebagai pembicara dengan makalahnya
yang berjudul Pengelolaan Kebin
Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan di
Kawasan Budidaya. Ir. Maskur, MSi.,
pakar pembenihan juga menyampaikan
makalah berjudul Strategi Perbaikan
Lingkungan Kawasan Perbenihan Perikanan Budidaya dalam upaya Peningkatan Produksi. Pakar pembenihan
lainnya dari Unit Pembenihan (UPTD
Wanayasa) ikut berbicara mengenai
penƟngnya Penerapan CPIB.ah

Pokdakan yang Serba Ingin Maju
Pokdakan Ingin Maju sukses memproduksi benih
gurami di Kabupaten Lima Puluh Kota. Membentuk
koperasi dan memberdayakan kaum ibu.

D

i Sumatera Barat (Sumbar), ikan
gurame atau gurami, punya
arƟ tersendiri. Selain menjadi
ikan konsumsi yang digemari,
ikan gurami juga menjadi pelengkap
ritual adat, misalnya untuk keperluan
pinangan. Karena itulah permintaan ikan
gurami di Sumbar selalu Ɵnggi.
Di Sumbar tepatnya di Kabupaten Lima
Puluh Kota, terdapat sebuah Kelompok
Pembudidaya Ikan yang berprestasi.
Namanya Pokdakan Ingin Maju, yang
berdiri sejak tahun 1990. Pokdakan yang

beralamat di Nagari Mungo, Kecamatan
Luak, ini telah mengukir sejumlah
prestasi antara lain : Juara I UPR Tingkat
Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun
1995, Juara I Lomba Pokdakan kategori
UPR Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2013, Juara I Penilaian Kinerja
Kelembagaan dan Kelompok Perikanan
Budidaya Kategori UPR Tingkat Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2014 dan mewakili
Sumatera Barat untuk lomba sejenis
di Ɵngkat Nasional Tahun 2015, Juara
II Kelompok Kelautan dan Perikanan

GEMPITA Wilayah I Tahun 2015, serta
Kelompok Percontohan pada Gerakan
OpƟmalisasi Penyuluhan Tingkat Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2015.
Saat ini anggotanya sebanyak 36
orang, dengan luas kolam 11,6 hektar.
Pokdakan Ingin Maju telah membentuk
Koperasi Serba Usaha (KSU) Ingin Maju,
dan berhasil memberdayakan para ibu
dengan membentuk Kelompok Wanita
Tani (KWT) Ingin Maju. Kegiatannya
antara lain melakukan pengolahan
pangan asal ikan. Pokdakan Ingin Maju
juga bekerjasama dengan pihak bank,
distributor pakan, pasar benih ikan,
pedagang ikan serta pokdakan-pokdakan
lain yang ada di Kabupaten Lima Puluh
Kota dalam pemasaran benih-benih

Kelompok Gempita
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ikannya hingga ke Riau dan Jambi.
Pokdakan Ingin Maju fokus dalam
pembenihan ikan gurami. Namun juga
memproduksi benih lele, ikan mas/
rayo, ikan nila , ikan hias, bawal dan
paƟn. Untuk kegiatan pembenihan lele
pokdakan ini bekerjasama dengan Balai
Benih Ikan (BBI) Pariaman. Pada tahun
2015, pokdakan ini mendapat bantuan
bibit gurami sebanyak 14.000 ekor dari
Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh
Kota, untuk dikembangkan. Dalam permodalan, Pokdakan Ingin Maju telah
memperoleh dana kredit Rp 400 juta
dari Bank BRI cabang Payakumbuh
melalui Kredit Ketahanan Pangan dan
Energi (KKPE). BRI juga memberikan
BRI-Link sehingga KSU Ingin Maju dapat
melayanani masyarakat dalam hal: pembayaran rekening listrik, setoran BPJS,
pengisian pulsa, transfer uang, tabungan,
bahkan pembayaran Ɵket pesawat.
Pokdakan Ingin Maju menerapkan
teknologi budidaya konvensional dan
semi intensif dengan sentuhan teknologi tepat guna dan teknologi modern.
Antara lain teknologi hatchery mini,
dan pembiakan pakan alami seperƟ
daphnia, moina dan cacing sutra.
Anggota Pokdakan Ingin Maju sudah
mendapatkan serƟfikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan salah
seorang anggota sedang dalam proses
untuk mendapatkan serƟfikat Manager
Pengendalian Mutu (MPM).Red
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Penghargaan untuk yang Terbaik
Tiap Tahun pemerintah memberikan penghargaan
bagi POSIKANDU berprestasi. Untuk memotivasi
dan mendorong kinerjanya agar menjadi lebih baik
lagi.

S

eƟap tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selalu
memberikan apresiasi kepada
para pihak yang berjasa atau
berprestasi di sektor Kelautan dan
Perikanan Budidaya. Pada tahun 2015
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(DJPB) melalui Direktorat Kesehatan
Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan
penilaian terhadap POSIKANDU yang
telah dibangun sejak tahun 2013.
POSIKANDU sebenarnya baru beroperasi pada tahun 2014 setelah DJPB
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
kota menyiapkan infrastruktur berupa
bangunan serta sarana pendukungnya.
Pemerintah Pusat menyediakan anggaran melalui anggaran Tugas Pembantuan
(TP) berupa bangunan lengkap dengan
mebelernya, listrik dan peralatan kualitas air. Sedangkan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota menyediakan lahan dan
sumber daya manusia untuk personil
POSIKANDU.

SeƟap tahun POSIKANDU mendapatkan anggaran operasional yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan
fungsinya dalam melakukan monitoring
kualitas air dan penyakit ikan, vaksinasi,
penyediaan obat, pengambilan sampel
residu serta respondis dan penanganan
tanggap darurat. POSIKANDU dengan
tugas melakukan pengawalan kegiatan
budidaya memiliki peran cukup besar
dalam mendukung peningkatan produksi.
DJPB memberikan apreasiasi dan
penghargaan bagi POSIKANDU yang
berprestasi. Tujuannya untuk memoƟvasi
agar bisa lebih banyak memberikan
layanan bagi para pembudidaya dan
diharapkan daerah lainnya yang belum
memiliki POSIKANDU bisa mengikuƟnya.
DJPB melakukan penilaian kinerja
POSIKANDU didasarkan pada aspek
perencanaan, organisasi, pelaksanaan
dan pengendalian serta pengawasan.
Penilaian didasarkan pada usulan Provinsi

Penghargaan bagi POSIKANDU berprestasi
yang disampaikan ke PaniƟa Penilaian
Kinerja, yang dilanjutkan dengan verifikasi administrasi untuk menentukan 3
nominasi. Nominasi POSIKANDU kemudian dinilai ke lapangan.
Pada tahun 2015, telah terpilih
POSIKANDU berkineja terbaik masingmasing adalah: POSIKANDU Kabupaten

PaƟ sebagai Juara I, POSIKANDU Kota
Jambi sebagai Juara II, dan POSIKANDU
Kabupaten Kapuas sebagai Juara III.
Penghargaan diserahkan pada acara
Mina Bahari di Jakarta, 10 Desember
2015 lalu, oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan, didampingi Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya.na

Temu Lapang Kepulauan Riau
Di Kepri telah dilakukan Temu Lapang Budidaya
Laut di Desa Madong, Tanjung Pinang, dengan
tema “Membangun Budidaya laut Berbasis Potensi
Lokal“.

P

ada Tahun lalu, Temu lapang
budidaya air payau dan laut
telah dilaksanakan di 4 lokasi,
yaitu di Kepulauan Riau (Kepri),
di Banten, di Jawa Tengah dan di Jawa
Timur. Tujuan pelaksanaan Temu Lapang
Budidaya Air Payau dan Laut adalah

Suasana foto bersama peserta TL

Membahas Isu dan perkembangan terbaru mengenai budidaya perikanan, serta
menyosialisasikan penƟngnya penerapan
Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
Temu Lapang Budidaya Laut di
Tanjung Pinang Kepri dilaksanakan pada
9 April 2015 di Desa Madong, Kecamatan

Tanjung Pinang, Kabupaten Tanjung
Pinang, dengan tema “Membangun
Budidaya laut Berbasis Potensi Lokal“.
Temu lapang ini melibatkan berbagai
stakeholder yaitu Direktur lingkup Ditjen
Perikanan Budidaya dan perwakilan,
Balai Perikanan Budidaya Laut Batam,
Dinas Kelautan dan Perikanan (KP) Kepri,
Dinas KP Kota Tanjung Pinang, Dinas KP
Kabupaten Bintan, Dinas KP Kabupaten
Natuna, UPTD Natuna dan pembudidaya
ikan. Narasumber yang hadir antara
lain: Direktur Produksi, Ir. Coco Kokarkin
Soetrisno, M.Sc, Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Kepri, dan Kepala
Badan Perikanan Budidaya Laut (BPBL)
Batam.
Direktur Produksi, Coco, menyampaikan bahwa Kepri merupakan salah satu
provinsi pengembangan perikanan
budidaya. Karena itu pembudidaya
harus terus dibantu untuk semakin bersemangat dalam melakukan kegiatan
budidaya. Ia juga berpesan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
mengonsumsi ikan. Menurut Coco,
masyarakat Indonesia mengutamakan
ikan berkualitas bagus untuk diekspor.
Sedangkan ikan yang dikonsumsi adalah ikan-ikan yang kualitasnya rendah.
“Mindset ini harus dirubah, agar
intelijensia anak-anak Indonesia meningkat melalui konsumsi ikan,” kata Coco.
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Namun, ia juga sekaligus berpesan
untuk meningkatkan daya saing produk
perikanan budidaya Indonesia. “Jika
seluruh stakeholder Ɵdak mempunyai
komitmen Ɵnggi, pasar akan dengan
mudah direbut oleh negara-negara
seperƟ Vietnam dan Malaysia yang notabene memiliki produk perikanan yang
lebih berkualitas dan memiliki kemasan
yang sangat menarik,” kata Coco.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Kepri, Arifin Nasir,
menyampaikan visi, misi, kebijakan, serta
kegiatan yang telah dilakukan berkaitan
dengan pengembangan perikanan budidaya di Kepri. “Kami terus berusaha memacu masyarakat pembudidaya untuk
memaksimalkan potensi yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan perikanan budidaya,” katanya.
Data dari Perikanan Budidaya Laut
BPBL Batam, menyebutkan bahwa BPBL
Batam sebagai salah satu UPT Ditjen
Perikanan Budidaya akan terus berupaya
meningkatkan pengembangan perikanan
budidaya di provinsi Riau. Upaya itu
dilakukan melalui bimbingan teknis,
pelaƟhan, pembinaan usaha budidaya,
pendampingan balai benih, penyediaan
benih, monitoring hama penyakit dan
lingkungan serta pendampingan kawasan
minapolitan.mro
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Sukses Percontohan Sistem Bioflok
Selama tahun 2015 lalu Balai Pengembangan BPBAT
Tatelu, Sulawesi Utara, telah sukses melakukan
ujicoba percontohan sistem bioflok di berbagai
provinsi.

P

ermintaan ikan lele makin
Ɵnggi. Peluang bisnisnya pun
makin terbuka. Namun, masalah pakan menjadi persoalan
tersendiri. Karena itu, berbagai upaya
telah dilakukan untuk mencari inovasi
teknologi guna menekan biaya pakan.
Kini telah dikembangkan teknologi
bioflok yang mampu mengolah limbah
menjadi pakan. Teknologi ini mampu
menciptakan budidaya ikan yang ramah
lingkungan, berkelanjutan, efisien dalam
penggunaan air maupun pakan, dapat
meminimalisir limbah buangan budidaya
sesuai persyaratan Cara Budidaya
ikan Yang Baik (CBIB) serta menjamin
mutu dan keamanan hasil perikanan.
Bioflok berasal dari kata “bios” arƟnya
kehidupan dan “floc” arƟnya gumpalan.
Jadi pengerƟan bioflok adalah kumpulan
dari berbagai organisme (bakteri, jamur,
algae, protozoa, cacing) yang tergabung
dalam gumpalan (flok). Budidaya ikan
dengan menerapkan teknologi bioflok
berarƟ memperbanyak bakteri atau

mikroba yang menguntungkan dalam
media budidaya ikan, sehingga dapat
memperbaiki dan menjaga kestabilan
mutu air, menekan senyawa beracun
seperƟ amoniak, menekan perkembangan bakteri pathogen sehingga ikan dapat
tumbuh dan berkembang dengan baik.
Selama tahun 2015 lalu Balai
Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT)
Tatelu, Sulawesi Utara, telah melakukan
ujicoba percontohan sistem bioflok
di berbagai provinsi. Ada 6 kelompok
pembudidaya ikan (Pokdakan) penerima
dan pelaksana kegiatan pengembangan
teknologi anjuran budidaya lele (sistem
biofloc) untuk produkƟvitas budidaya di
BPBAT Tatelu Tahun 2015. Keenamnya
tersebar di Kotamobagu (Sulawesi Utara),
Kabupaten
Gorontalo
(Gorontalo),
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
(Sulawesi Selatan), Kabupaten Konawe
(Sulawesi Tenggara), Kabupaten Seram
Bagian Barat (Maluku), dan Kota Ternate
(Maluku Utara).
Kepala BPBAT Tatelu, Dede Sutende,

S.Pi, mengatakan bahwa pelaksanaan
kegiatan pengembangan teknologi
sistem biofloc untuk produkƟfitas budidaya di BPBAT Tatelu Tahun 2015 ini
dapat dianggap berhasil. ”Para anggota
pokdakan dapat mengadopsi teknologi
ini, di lahan dan sumber air yang terbatas
dengan padat tebar Ɵnggi, teknologi
budidaya relaƟf mudah dikuasai,
sehingga ketersediaan lele konsumsi
dapat konƟnyu karena pemasarannya
juga relaƟf mudah,” katanya. Menurut
Dede, kegiatan percontohan budidaya
lele sistem bioflok di enam pokdakan itu

menjadi contoh yang dapat dilihat secara
langsung (show case) oleh Pembudidaya
lain sehingga para pembudidaya lele
lainnya bisa menerapkan metode ini.
Pelaksanaan siklus berikutnya dilakukan oleh Pokdakan dengan pendampingan teknis oleh pengawas perikanan
budidaya bersama penyuluh dari BPBAT
Tatelu. Keberlanjutan percontohan ini
diharapkan dapat menerapkan pola
kemitraan dengan dukungan perbankan
yang diharapkan dapat meningkatkan
status kelompok menjadi kelompok
mandiri (bankable).red

Perikanan Budidaya Berbasis Kerakyatan
BBPBAP Jepara memproduksi pakan ikan yang
mengandung enzim pencernaan. Membuat pertumbuhan lebih cepat, dan efisien dalam penggunaan
pakan.

D

irektorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB) terus berupaya meningkatkan produksi
perikanan budidaya. Untuk
itu telah disiapkan beberapa strategi.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr.
Ir. Slamet Soebjakto, Msi., mengatakan

bahwa sistem budidaya polikultur atau
mix culture antara bandeng, rumput laut
dan udang, dan juga budidaya dengan
system semi intensif akan terus didorong dan dipertahankan. ”Percontohan
kawasan budidaya yang berkelanjutan
yang berbasis kerakyatan seperƟ yang

ada di Kabupaten Mamuju Utara,
Sulawesi Barat, akan dikembangkan juga
di wilayah yang memiliki potensi yang
sama,” kata Slamet. Hal itu disampaikan
Slamet di sela-sela kunjungan kerjanya
di Balai Besar Perikanan Budidaya Air
Payau (BBPBAP), Jepara, Jawa Tengah, 8
Januari 2016 lalu.
Slamet menambahkan bahwa untuk
mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan,
juga perlu memperhaƟkan ketersediaan
induk unggul dan benih bermutu. “Unit
Pelaksana Teknis (UPT) DJPB akan terus
didorong untuk menghasilkan indukinduk yang tahan penyakit dan cepat
tumbuh serta efisien dalam pemanfaatan
pakan. Khusus untuk pakan, sesuai
dengan arahan Menteri Kelautan dan
Perikanan, Ibu Susi PudjiastuƟ, kita akan
dorong produksi pakan ikan mandiri,
melalui Gerakan Pakan Ikan Mandiri
(GERPARI),” jelas Slamet.
Slamet berharap, melalui GERPARI,
selain bisa menurunkan biaya pakan,
juga akan memunculkan kelompokkelompok baru seperƟ Kelompok Pakan
Ikan Mandiri (POKANRI), kelompok
penyedia bahan baku, dan juga kelompok
distribusi pakan mandiri. Dengan demikian akan mampu menyerap tenaga
kerja dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
BBPBAP Jepara merupakan salah
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satu UPT yang memiliki unit produksi
pakan ikan mandiri dan memproduksi
pakan ikan yang mengandung enzim pencernaan. “Perekayasa di BBPBAP Jepara
telah membukƟkan bahwa penambahan enzim pencernaan pada pakan,
mampu meningkatkan efisiensi pakan
yang diberikan yang pada akhirnya meningkatkan produkƟfitas. Ini akan terus
di uji cobakan dan nanƟnya akan disebarluaskan di masyarakat,” ujar Slamet.
Fairus Maisoni, perekayasa pada
BBPBAP Jepara, menambahkan bahwa
hasil uji coba pakan yang mengandung
enzim pencernaan mampu memberikan
pertumbuhan ikan yang lebih cepat,
kualitas air lebih terjaga dan Ɵdak boros
dalam penggunaan pakan. “Budidaya
bandeng yang biasanya dilakukan selama
6 bulan, dapat dipercepat menjadi 2,5 – 3
bulan. Dan dari 18 ribu nener, dihasilkan
2,5 ton bandeng konsumsi,” papar
Fairus.
Slamet
Soebjakto
mengatakan
bahwa pada tahun 2016 ini, pemerintah
akan mendukung produksi pakan ikan
mandiri, dengan memberikan pelayanan
registrasi pakan secara graƟs terhadap
pakan yang diproduksi oleh POKANRI.
UPT sebagai ujung tombak di daerah,
akan terus membina, mengontrol dan
memonitor kualitas pakan ikan mandiri
yang beredar, agar para pembudidaya
Ɵdak dirugikan.red

