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Salam Akuakultur,
Dua bulan terakhir ini, kita yang beragama Islam,
menghabiskan separuhnya untuk beribadah di bulan
Ramadhan. Berpuasa menahan lapar dan dahaga
disertai dengan ibadah-ibadah lainnya siang dan malam,
membuat seluruh waktu benar-benar termanfaatkan.
Namun tak berarƟ kegiatan dan semangat akuakultur
meredup. Sebagai insan-insan akuakultur, sepirit
mengembangkan perikanan budidaya adalah bagian
yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan, amanah
untuk menyejahterakan masyarakat ini juga merupakan
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wahana untuk melaksanakan ibadah.
Akuakultur edisi ini terbit hampir bersamaan
dengan Ɵbanya Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H.
Maka, dengan ini kami menghaturkan Selamat Hari
Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan baƟn atas segala
khilaf. Selamat menikmaƟ liburan, selamat berkumpul
dengan sanak famili, dan setelah itu semoga kita bisa
memulai lagi semua pekerjaan dengan kesegaran baru,
dengan haƟ yang fitri, dan dengan spirit yang lebih
Ɵnggi. Amin...
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Jawab : Yth Budi dari Palembang, Teknik budidaya
ikan gabus sangat mudah diadopsi oleh masyarakat.
Wadah budidaya yang mudah dan aplikaƟf sangat
bervariasi (hapa, kolam, bak terpal, kolam terpal,
dan karamba). Benih ikan gabus hasil pendederan
dibesarkan di kolam ukuran 4 x 8 m2. Berjumlah 3
buah kolam. Tiap kolam diisi ikan gabus dengan
padat tebar 30 ekor/m2. Pakan yang digunakan
adalah pakan apung komersial dengan kandungan
Protein 32% dan dosis 3% berat biomassa/hari,
frekuensi 2 kali sehari. Pemeliharaan di kolam
dilakukan selama 7 bulan dengan ukuran bobot ikan
mencapai 200-300 gram/ekor. Jika Anda berminat
ingin mendapatkan informasi tentang budidaya
ikan gabus di kolam bisa langsung menghubungi
Balai kami : Balai Perikanan Budidaya Air Tawar
(BPBAT) Mandiangin, Kalimantan Selatan, Jl.
Tahura Sultan Adam Km. 14 Mandiangin, Kode Pos
: 70661. Fax : 0511-4780758.
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Tanya : Yth Redaksi Akuakultur Indonesia, saya Budi
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Ekspor Ikan Hidup Di Bawah Permen Baru
Setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Permen baru tentang pengangkutan
ikan hidup, para pembudidaya kini kembali mulai
melakukan ekspor ikan hidup.
di Pulau Siuncal, Kabupatan Pesawaran,
Lampung, yang juga dilepas oleh Dirjen
PB Slamet Soebjakto. Turut melepas
ekpsor perdana itu antara lain, Anggota
Komisi IV DPR asal Lampung, Sudin,
dan para pejabat pemerintah daerah.
Jenis ikan yang diekspor adalah ikan
kerapu canƟk, sebanyak 15 ton senilai
US$ 135.000. Kerapu canƟk yang sangat
diminaƟ masyarakat Hong Kong itu
merupakan ikan kerapu hasil persilangan
antara jenis kerapu macan dan kerapu
baƟk.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si

P

ara pembudidaya ikan laut
mulai melakukan ekspor kembali setelah dikeluarkannya
Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan (Permen KP) Nomor 15
Tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut
Ikan Hidup, awal Mei ini. Pada 12 Mei
2016 misalnya, para pembudidaya ikan
di Belitung, Provinsi Bangka Belitung,
melakukan ekspor perdana ikan kerapu
ke Hongkong, pasca pemberlakuan
Permen 15/2016.
Pelepasan ekspor perdana itu dilakukan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
(Dirjen PB), Kementerian kelautan dan
Perikanan (KKP), Dr. Ir. Slamet Soebjakto,
MSi., di Pelabuhan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Tanjung Pandan adalah
salah satu pelabuhan muat singgah,
yang juga merupakan pelabuhan terbuka
untuk kegiatan ekspor impor. Pada
ekspor perdana di Belitung itu, sebanyak
14,9 ton ikan kerapu hidup dikapalkan ke
Hong Kong.
Sebelumnya, pada 11 Mei 2016,
ekspor perdana kerapu juga dilakukan

Pelabuhan Singgah
Permen KP Nomor 15 Tahun 2016
tentang kapal pengangkut ikan mengatur
bahwa kapal asing boleh singgah untuk
mengangkut kapal hidup hasil budidaya di pelabuhan singgah. Pelabuhanpelabuhan singgah untuk mengangkut
ikan hasil budidaya ditetapkan dengan
Surat Keputusan (SK) Dirjen PB Nomor
54 Tahun 2016 tentang Pelabuhan Muat
Singgah Kapal Pengangkut Ikan Hidup
untuk Tujuan Luar Negeri.
Slamet Soebjakto mengungkapkan
bahwa pelabuhan-pelabuhan singgah
yang dapat dimasuki kapal asing untuk
mengangkut ikan hidup hasil budidaya,
selain Siuncal, di antaranya adalah
Belitung, Anambas, Bali dan lain-lain.
Menurut Slamet, Siuncal bukan pelabuhan resmi, tapi kapal asing boleh
singgah dan mengambil ikan hidup untuk
diekspor. Tapi, semua persyaratannya
harus dipenuhi, seperƟ persyaratan
Imigrasi, Bea Cukai dan lain-lain. Untuk
memenuhi syarat-syarat itu, semua pihak
yang berkepenƟngan seperƟ petugas
pihak Imigrasi, dan Bea Cukai diundang
ke Siuncal untuk membereskan semua
persyaratannya, dan untuk memudahkan
para pembudidaya mengekspor ikan
hasil budidaya.

Panen ikan kerapu di Kab. Belitung

Ke depan, Slamet berharap perusahaan eksporƟr bisa memperbanyak
kapal feeder yang akan mengangkut
ikan hidup berbendera Indonesia dari
tempat budidaya Karamba Jaring Apung
ke pelabuhan singgah. ”Dengan demikian kita harapkan akan mendorong
tumbuhnya industri kapal nasional dan
juga menyerap tenaga kerja di daerah,”
ujar Slamet.
Ekspor ikan kerapu dari Pulau Siuncal,
Lampung, itu dilakukan oleh PT Sumatera
Budidaya Marine bekerjasama dengan
PT Srijaya Segara Utama, yang bergerak
di bidang InternaƟonal shipping freight,
dengan difasilitasi oleh Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Pesawaran.
Pengusaha yang mengekspor kerapu
hidup itu, Shahrul, mengatakan bahwa
ia memiliki banyak pembudidaya ikan di
berbagai tempat baik di Jawa maupun
Sumatera, yang ia bantu dan ia bina.
”Kami bantu permodalannya dan kami
bina cara budidayanya sehingga menghasilkan ikan sesuai dengan keinginan
pasar,” tutur Shahrul. Ukuran ikan
kerapu yang minaƟ pasar Hong Kong,
kata Shahrul, adalah berkisar 400 gram
hingga 500 gram per ekor, yang berumur
sekitar 6 bulan di keramba jaring apung.
Ia menururkan lama perjalanan ke
Hong Kong dari Siuncal sekitar 10 hari
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nonstop. Jika perlakuan ikan menjelang
pengapalan dan selama perjalanan salah,
katanya, akan banyak yang maƟ. ”Satu
kapal hanya bisa mengangkut maksimal
15 ton ikan, karena kami harus bawa
secara haƟ-haƟ. Palkanya harus diisi air
dengan perbandingan: lima liter air untuk
satu ekor ikan. Karena itu, jumlah ikan
yang bisa dibawa sedikit,” tutur Shahrul.
Untuk Mendata dan Mengontrol
KKP mengeluarkan Permen KP Nomor
15 Tahun 2016 dengan tujuan mengawasi
ekspor ikan hidup hasil pembudidayaan
ke luar negeri agar dapat lebih terkontrol dan tercatat dengan baik.
”Dengan pengawasan dan pendataan
ekspor yang baik, maka kita akan bisa
menggambarkan berapa jumlah ekspor
ikan hasil perikanan budidaya. Kita juga
mengukur potensi dan produkƟvitas
budidaya suatu wilayah,” kata Slamet
Soebjakto.
Slamet menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan terus
mendorong para pembudidaya kerapu
untuk lebih mengembangkan usahanya.
Selain kerapu canƟk yang sedang jadi
primadona, ada juga kerapu sunu yang
juga diminaƟ pasar Hong Kong. Namun,
selama ini benih kerapu sunu masih
terbatas karena hanya berasal dari hasil
penangkapan di alam. Karena itu, Ditjen
PB terus mendorong balai-balai budidaya
laut untuk meningkatkan keberhasilannya dalam pembenihan kerapu sunu.
Selain kerapu, ikan hasil budidaya
laut yang juga diminaƟ pasar ekspor
adalah kakap puƟh. Kakap puƟh bahkan
tak harus diekspor dalam keadaan hidup
melainkan bisa berupa filetnya. Selain
itu, budidaya kakap puƟh juga relaƟf
lebih gampang dari kerapu. Karena itu,
Ditjen PB sedang terus memperkenalkan
budidaya kakap puƟh kepada masyarakat
pembudidaya.
Pasarnya antara lain, Amerika, Eropa
dan Timur Tengah. Peluangnya sangat
besar dan kakap puƟh diharapkan kelak
akan menjadi primadona ekspor hasil
budidaya laut.
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Dari Belitung ke Hong Kong
Permasalahan pasar ikan hasil budidaya akan dapat
diatasi bila kemitraan atau kerjasama dengan berbagai pihak terjalin dengan baik.

W

ajah Shahrul tampak berseri-seri. Hari itu, Kamis
12 Mei 2016 itu, segalanya
berjalan
sesuai
dengan rencananya. Ekspor perdana
ikan kerapu hidup hasil budidaya masyarakat Kabupaten Belitung, Bangka
Belitung, yang dikapalkan di Pelabuhan
Tanjung Pandan, berlangsung sukses.
kembali dilaksanakan. Acara itu dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya (Dirjen PB), Dr. Ir.
Slamet Soebjakto, M.Si.
Shahrul adalah salah seorang
direksi PT Sumatera Budidaya Marine
(PT SBM), yang mengekspor kerapu
hidup itu dari Lampung. Hari itu adalah
ekspor perdana kerapu hidup setelah
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) mengeluarkan Peraturan Menteri
(Permen) Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Sebelumnya, sempat diberlakukan moratorium
pengangkutan ikan hidup oleh kapal
asing. Sekarang, izin itu diberikan kembali, dengan catatan, kapal asing hanya
boleh berlabuh di pelabuhan-pelabuhan
singgah untuk menampung ikan hidup
untuk diekspor. Kapal yang digunakan PT
SBM adalah kapal asing berbendera Hong
Kong. Dan, Pelabuhan Tanjung Pandan
merupakan salah satu pelabuhan muat
singgah, yang juga merupakan salah satu
pelabuhan terbuka untuk melakukan
perdagangan luar negeri.
Hari itu, PT SBM mengekspor sekitar
14,9 ton ikan kerapu hidup senilai
US$134.000 ke Hongkong. PT SBM
merupakan mitra para pembudidaya
ikan, yang selain melakukan pendampingan juga menjamin kepas an pasar
hasil budidaya kerapu. “Selain di Bangka

Kapal pengangkut ikan kerapu

Belitung, kami juga membangun kemitraan di beberapa sentra budidaya
kerapu di Indonesia. Khusus di Belitung,
kami menjalin kerjasama dengan
hampir seratus orang pembudidaya,”
papar Shahrul. PT SBM yang bergerak
di bidang perdagangan dan budidaya
ikan, melakukan kerjasama dengan
perusahaan
InternaƟonal
shipping
freight, PT Srijaya Segara Utama, untuk
melakukan ekspor ikan kerapu hidup ini,
seper yang sebelumnya dilaksanakan di
Pulau Siuncal, Lampung.
Hadir dalam pelepasan ekspor
kerapu itu selain Slamet Soebjakto, juga
anggota Komisi IV DPR RI, Azhar Romli
dan Bupa Belitung, Sahani Saleh. Hadir
pula perwakilan dari Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bea
Cukai dan Kepabeanan, Kementerian
Keuangan, Ditpolair POLRI dan juga
berbagai stake holder perikanan.
Mendorong Kerjasama
Dirjen PB, Slamet Soebjakto, mengatakan bahwa kerjasama antara
ekspor r dan pembudidaya khususnya
untuk komoditas kerapu ini akan
terus didorong dan dikembangkan.
“Permasalahan pasar akan dapat diatasi
bila kemitraan atau kerjasama dengan
berbagai pihak terjalin dengan baik.
Apalagi didukung dengan penerbitan
Permen KP Nomor 15/2016, ini akan
melindungi baik pembudidaya maupun
ekspor r,” papar Slamet.
Menurut Slamet, Permen 15/2016
juga mengatur hal penggunaan benih.
Ke ka membahas tentang hasil perikanan
budidaya, disebutkan bahwa benih yang
berasal dari alam, dak masuk kategori

budidaya. Jadi, hasil perikanan budidaya
adalah ikan yang dibudidayakan dengan
benih hasil pembenihan, bukan benih
dari alam,” jelas Slamet. Menurut
Slamet, hal ini dimaksudkan sebagai
bagian dari upaya untuk pelestarian
alam dan mendukung keberlanjutan.
”Jadi, untuk memenuhi kebutuhan benih
kerapu dalam budidaya, khususnya di
Karamba Jaring Apung (KJA), diperlukan
benih dalam jumlah, waktu dan kualitas
yang tepat,” tutur Slamet.
Karena itu, Slamet menambahkan
bahwa semua unit pembenihan akan
didorong untuk menghasilkan benih
bermutu yang menghasilkan ikan hasil
budidaya yang berdaya saing. “Dengan
adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA), kita harus meningkatkan daya
saing produk perikanan budidaya, salah
satunya peningkatan kualitas benih,
melalui produksi benih bermutu. Unit
pelaksana teknis (UPT) DJPB, merupakan
ujung tombak dan garda terdepan dalam
memberikan contoh dan membina
masyarakat untuk menghasilkan benih
bermutu,” terang Slamet.
Era Baru Ekspor Ikan
Sementara itu, Bupa
Belitung,
Sahani Saleh, pada kesempatan yang
sama mengatakan bahwa ekspor yang
dilaksanakan kali ini merupakan era
baru dalam hal ekspor ikan hidup. “Kami
harapkan ini adalah awal dari ekspor
ikan kerapu hasil budidaya dan semakin
meningkat volumenya serta kon nyu.
Sehingga akan mendorong peningkatan
produksi perikanan budidaya khususnya
ikan kerapu,” ujarnya. ”Tentu saja peningkatan produksi tersebut harus diimbangi
dengan penyediaan benih dalam jumlah
yang memadai dan kualitas yang bagus,
serta berasal dari Belitung. Sehingga
dak perlu lagi mendatangkan benih ikan
dari luar Belitung,” ia menambahkan.
Menurut data sta s k tahun

Peninjauan panen ikan kerapu
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Dirjen menimbang Ikan Kerapu yang
akan di ekspor
2015, Kabupaten Belitung memiliki
areal potensial budidaya laut sekitar
11.000 hektar, dengan produksi kerapu
pada tahun 2015, mencapai 84 ton.
Tentu saja potensi itu harus dikelola
dengan baik dengan memperha kan
prinsip keberlanjutan yang ramah lingkungan. “Kementerian Kelautan dan
Perikanan, yang dipimpin oleh Ibu Susi
Pudjistu , sangat memperha kan kelestarian lingkungan yang mendukung
keberlanjutan,” ujar Slamet Soebjakto.
Kebijakan yang diambil saat ini, tambah Slamet, tentunya akan memberikan
dampak yang posi f bagi anak cucu di
masa depan. Indonesia harus menjadi
bangsa yang berdaulat dan mandiri,
yang mampu bersaing secara global
dan masyarakatnya sejahtera. Hal itu
tertuang dalam program pembangunan
perikanan budidaya yang mendiri, berdaya saing dan berkelanjutan.
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Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Dr. Ir. Slamet Soebjakto memberikan bantuan benih
ikan nila dan lele kepada beberapa kelompok di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten
Garut, Provinsi Jawa Barat. Dalam gambar, Dirjen sempat berfoto bersama dengan para
pembudidaya penerima bantuan benih pada pertengahan Mei 2016
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Dalam rangka mendapatkan data yang valid, akurat dan tepat waktu, maka diperlukan
kegiatan validasi data sta s k perikanan budidaya ngkat pusat. Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si bersama Wakil Gubernur Provinsi Nusa
Tenggara Barat, H. Muhammad Amin, S.H., M.Si membuka kegiatan Validasi Data Sta s k
Perikanan Budidaya Tingkat Pusat Tahun 2015 di Mataram, 16 Mei 2016.

Perkembangan usaha budidaya ikan yang semakin hari dirasakan semakin meningkat dan intensif, maka semakin pen ng peranan pakan ikan karena hampir 60
– 80% pakan diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, menyelenggarakan GERPARI (Gerakan Pakan Ikan
Mandiri) 2016, Hotel Inna Garuda Yogyakarta 31 Mei – 03 Juni 2016. Acara dibuka oleh Bapak Dr. Ir. Slamet Soebjakto.

Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto bersama Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo; Kepala Badan Karan na Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, RINA; Direktorat Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut, Brahmantya Satyamur Poerwadi melakukan panen dan tebar kerapu di Desa
Hadakewa, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 10 Juni 2016

Di pertengahan Bulan Ramadhan, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Dr. Ir. Slamet
Soebjakto mendampingi Komisi IV DPR RI ke Pasar Johar Karawang, Pasar Sederhana,
Supermarket Gerai Modern Kota Bandung untuk mengetahui harga kebutuhan pokok
rumah tangga, 21 Juni 2016
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Meracik Formula Pakan Ikan
Pakan ikan bisa dibuat dengan memanfaatkan limbah sebagai bahan baku. Yang penting kandungan
nutrisinya harus lengkap.

P

eranan pakan dalam usaha
budidaya ikan yang sangat
pen ng untuk mempercepat
laju pertumbuhan ikan. Namun,
harga pakan komersial cenderung terus
meningkat. Hal ini menjadi kendala
dalam pengembangan budidaya ikan,
dan karena itu perlu dicari alterna f
pakan murah dengan kualitas yang baik
baik, dengan basis bahan baku lokal.
Hal terpen ng yang perlu diperha kan dalam pembuatan pakan
adalah kelengkapan nutrisinya. Pakan
yang baik harus mengandung nutrisi
yang lengkap yang terdiri dari protein,
lemak, karbohidrat, vitamin, mineral
dan air yang cukup. Kekurangan komponen nutrisi itu bisa menyebabkan
terganggunya pertumbuhan ikan, dan
mudah terserang penyakit.
Fungsi Tiap Komponen Nutrisi
Tiap komponen nutrisi dalam pakan
ikan memiliki fungsi sendiri-sendiri.
Protein berfungsi sebagai zat pembangun
yang membentuk jaringan baru untuk
pertumbuhan, menggan jaringan yang
rusak dan untuk reproduksi. Protein
juga merupakan zat pengatur, yang
berperan pen ng dalam pembentukan
enzim dan hormon penjaga, serta
pengatur berbagai proses metabolisme
di dalam tubuh. Protein pun merupakan
zat pembakar. Unsur karbon yang
terkandung di dalamnya dapat berfungsi
sebagai sumber energi pada saat
kebutuhan energi dak terpenuhi oleh
karbohidrat dan lemak.

Komponen pen ng lainnya adalah
lemak. Dalam Kimia Pakan, lemak disebut
juga dengan is lah fat, lipid, atau oil.
Lemak berfungsi sebagai sumber energi
dan membantu penyerapan mineralmineral tertentu, terutama kalsium,
serta vitamin yang mudah larut di dalam
lemak, yakni vitamin A, D, E, dan K.
Dalam kaitannya dengan pakan buatan,
pengunaan lemak berfungsi juga untuk
membentuk tekstur dan rasa pakan.
Komponen nutrisi lainnya adalah
Karbohidrat. Karbohidrat merupakan
zat sumber energi yang pada umumnya
berasal dari tumbuh-tumbuhan yang
dibentuk melalui proses fotosintesis
dengan bantuan sinar matahari. Fungsi
karbohidrat dalam pakan, selain sebagai
sumber energi, juga sebagai perekat.
Komponen yang tak kalah pen ngnya
adalah vitamin. Walaupun bukan
merupakan sumber tenaga, namun
senyawa komplek ini sangat dibutuhkan
dalam berbagai proses, dan merupakan
sumber katalisator terjadinya proses
metabolisme di dalam tubuh. Secara
umum vitamin dibedakan menjadi dua
macam, yaitu vitamin yang larut di dalam
lemak (Vitamin A, D, E, K) dan vitamin
yang larut di dalam air (Vitamin B dan C).
Kekurangan vitamin dapat menyebabkan
daya tahan ikan menurun, nafsu makan
rendah, ikan mudah stress, lambat
tumbuh, lemah, dan penampilannya
dak menarik.
Komponen lainnya yang juga bukan
merupakan sumber tenaga tetapi sangat
pen ng adalah mineral. Dalam pakan ikan,

mineral mempunyai peranan pen ng
karena ikan dak dapat memproduksi
mineral sendiri. Fungsi mineral dalam
tubuh ikan antara lain: memperkuat
tulang, gigi, kulit dan hemoglobin. Selain
itu, mineral juga mempertahankan
sistem celloid (tekanan osmose, vicosity,
difusi) dan sebagai buﬀer untuk mempertahankan keasaman.
Yang terakhir, komponen yang
dak kalah pen ngnya adalah air. Air
merupakan media pelarut berbagai
komponen nutrisi sehingga tercampur
merata di dalam pakan. Kadar air dalam
bahan pakan juga sangat dibutuhkan
dalam penyerapan sari makanan dalam
proses pencernaan di usus ikan, dan juga
dalam metabolisme dan pembentukan
cairan tubuh ikan. Ikan-ikan air tawar
menyerap air melalui selaput permeabel
pada ingsang dan alat tubuh lainnya,
sedangkan ikan laut menelan air melalui
mulut.
Bahan Baku Pakan Ikan
Bahan baku pakan ikan bisa berasal
dari berbagai tumbuhan atau hewani.
Keduanya pen ng sebagai sumber
protein naba dan hewani atau lemak
naba dan lemak hewani. Bahan naba
di antaranya adalah: dedak, bungkil
kedelai, tepung jagung, tepung tapioka,
bungkil kacang tanah, bungkil kelapa,
bungkil sawit, ampas tahu, daun lamtoro,
daun singkong, dan enceng gondok.
Sedangkan bahan hewani yang baik, di
antaranya adalah: tepung ikan, tepung
bekicot, tepung keong mas, tepung
limbah udang, tepung darah ternak,
tepung tulang ternak, dan tepung kulit
rajungan.
Hal-hal yang perlu diperha kan
dalam membuat pakan ikan adalah: jenis
ikan, ukuran ikan, kebiasaan makan ikan,

Bahan Baku pakan ikan bisa berasal
dari nabaƟ maupun hewani, diantaranya yaitu:
BAHAN MAKANAN
Tepung Jagung
Dedak
Bungkil Kedelai
Tepung gaplek / Tapioka
Daun Ubi Kayu/singkong
Bungkil Kacang Tanah
Bungkil Kelapa kopra
Bungkil Kelapa Sawit
Kacang hijau
Ampas tahu
Daun lamtoro
Enceng gondok
Tepung sagu
Bahan Hewani
Tepung Ikan
Tepung Daging Bekicot
Tepung cangkang Udang
Tepung darah ternak
Tepung tulang ternak
Tepung keong mas
Kulit kepi ng/rajungan

LEMAK (%)

SERAT KASAR
(%)

Bahan NabaƟ
7,80
13,80
41,70
0,9
27,6
40,20
20,50
15,00
24,20
13,86
14,10
13,03
4,23

3,80
7,90
3,50
0,41
4,80
6,00
6,70
5,30
1,10
2,93
2,70
3,22
0,55

2,50
20,50
6,50
2,03
21,90
7,60
12,0
15,20
5,50
16,50
10,48
20,94
10,26

43,90
60,90
41,70
80,10
12,00
52,76
3,97

4,20
7,00
3,64
1,60
3,00
14,62
2,03

1,00
4,50
16,38
1,00
2,00
5,59
-

PROTEIN (%)

A. Formulasi Pakan Ikan Gurami
Protein (%)
28-30
32-35
Prosentase Keperluan Bahan Baku (%)
1
Tepung Ikan
33.14
48.62
2
Daun Singkong
29.93
22.19
3
Dedak
29.93
22.19
4
Tapioka
5.00
5.00
5
Mineral Mix
1.00
1.00
6
Vitamin Mix
1.00
1.00
Pellet dilakukan fermentase dengan Probio k (2.5kg +10ml
probio k)
No

Bahan Baku
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ketersediaan bahan baku, dan hargaharga bahan yang digunakan. Pembuatan
pakan ikan dilakukan melalui beberapa
tahapan, yakni dimulai dari pengillingan
bahan (grinder), pengayakan (screener),
pencampuran (mixer), pencetakan (pelleƟzer), pengeringan (drier), hingga pengemasan (packing) dan penyimpanan.
Formulasi pakan ikan berbeda-beda
tergantung jenis ikannya. Protein tentu
lebih banyak dibutuhkan oleh jenis
ikan karnivora seper lele dan pa n.
Kandungan protein pada pakan ikan lele
tentu harus lebih besar daripada pakan
ikan gurame misalnya. Di alam, lele biasa
mengonsumsi hewan-hewan air seper
udang-udangan, ikan-ikan lain yang lebih
kecil bahkan ikan lele lainnya karena
sifatnya yang kanibal. Beberapa referensi
menyebutkan bahwa kebutuhan protein
yang diperlukan ikan lele berkisar 35 –
40 %, lemak 9,5 – 10 %, karbohidrat 20 –
30 %, vitamin 0,25 - 0,40 %, dan mineral
1,0 %. Jumlah pakan yang diberikan
dianjurkan sebesar 5 - 10% dari berat
total ikan dengan frekuensi pemberian
pakan 3 - 5 kali per hari.
Pakan untuk gurame beda lagi.
Gurame tergolong herbivora, yang sangat
menyukai dedaunan. Dedaunan yang
disukainya antara lain daun keladi (talas),
daun singkong, daun pepaya, genjer,
kangkung, dan daun ubi jalar. Pakan
buatan untuk ikan gurame sebaiknya
mengandung protein naba dengan
kandungan cukup 20-30%, dengan porsi
3 - 5% dari berat total ikan, dan dengan
frekuensi pemberian 3 kali per hari.
Dengan mengetahui jenis dan
porsi nutrisi yang dibutuhkan ikan,
maka pembuatan pakan ikan pun bisa
disesuaikan dengan jenis ikan yang akan
dipelihara. Dengan demikian, efesiensi
bisa dilakukan dari sejak mengatur
komposisi racikan pakan. Untuk
pakan gurame misalnya, dak perlu
menambahkan lebih banyak bahan baku
yang mengandung protein nggi yang
biasanya lebih mahal. Dengan mengatur
komposisi bahan baku pakan ikan yang
tepat, selain bisa menghemat biaya, juga
akan meningkatkan manfaat pakan itu
sendiri bagi pertumbuhan ikan.
(Sumber Perikanan Budidaya Air
Tawar Mandiangin)
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Gotong Royong Perbaiki Irigasi
Para petambak di Lampung, secara swadaya merehablitasi saluran irigasi tersier yang menuju tambaknya kegiatan rehabilitasi secara partisipatif meneruskan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah.

P

ara pembudidaya ikan di
Lampung menyadari bahwa
mereka
tak
sepenuhnya
harus mengandalkan bantuan
pemerintah untuk mengatasi segala
persoalan budidaya. Bantuan perbaikan
irigasi misalnya mungkin tak sepenuhnya
bisa mengatasi persoalan mereka dalam
pemenuhan kebutuhan air tambak.
Karena itu, secara sukarela mereka
selalu berusaha mengatasi persoalan
yang ditemuinya dalam pemenuhan
kebutuhan air tambak untuk kegiatan
budidaya ikan. Antara lain dengan
bersama-sama melakukan perbaikan
saluran air.
Mereka menyadari, peran saluran
irigasi sangat pen ng sebagai parasarana
untuk keperluan sirkulasi air tambak.
Jika saluran irigasi rusak, suplay air pun
akan terganggu sehingga kualitas air
tambak bisa menurun dras s. Kegiatan
perbaikan saluran air dilakukan secara
gotong royong di kawasan tambak udang
Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi,

kabupaten Lampung Selatan, pada awal
April lalu. Perbaikan tersebut dilakukan
melalui kas pengelolaan irigasi tambak
pas sipa f (pitap) untuk saluran tersier.
Ketua kelompok Pengelola Irigasi
Perikanan (Poklina)
Windu Agung,
Numi Candra, mengatakan, perbaikan
saluran irigasi yang dilakukan secara
swadaya masyarakat, mencapai panjang
1,02 km. Perbaikan ini dilakukan untuk
melengkapi bantuan perbaikan irigasi
dari pemerintah pusat yang sepanjang
3,74 km. “Kami memperbaiki saluran
tambahan untuk memaksimalkan aliran
air ke tambak kami. Kami berharap,
produksi kami bisa di ngkatkan setelah
suplay air op malberjalan normal,” kata
Numi.
Kawasan tambak Desa Bandar Agung
memiliki luas 650 hektar, dan sekitar 65
persen berupa tambak udang windu.
Pada tahun 2015, kawasan tambak
Desa Bandar Agung mendapat bantuan
perbaikian irigasi dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP), Kemen-

Panen Udang parsial tambak demfarm di Lampung
terian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR
melakukan perbaikan saluran primer
dan skunder, sedangkan KKP melakukan
perbaikan saluran tersier serta saluran
masuk dan keluar tambak. Perbaikan
saluran irigasi itu mampu menaikkan
produksi udang dalam se ap siklus
panen, yakni dari 100 kg per hektar
menjadi 150 kg per hektar.
Direktur Kawasan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,
KKP, Arik Hari Wibowo mengatakan,

pemenuhan kebutuhan air kawasan
tambak menjadi salah satu faktor
utama yang menentukan keberhasilan
budidaya. Namun, untuk memenuhi
kebutuhan air tambak tentu saja membutuhkan par sipasi keliompok pembudidaya. Sebab, merekalah yang
mengetahui persis kebutuhan airnya
untuk usaha budidaya. Dan yang dilakukan para petambak di Desa Bandar
Agung sangat bijak dengan melakukan
perbaikan irigasi secara swadaya di luar
bantuan yang diberikan pemerintah.

Menanam dan Menebar di Hari Air
Untuk mendukung perikanan budidaya perlu kerjasama dengan sektor lain, seperti dengan Kementerian PUPR yang membantu memperbaiki irigasi.

M

emperinga Hari Air seDunia, pada 22 Maret
lalu, Direktorat Jenderal
Perikanan
Budidaya
(DJPB), Kementerian Kelautan dan
Perikanan(KKP), melakukan serangkaian kegiatan di Desa Bandar Agung,
Kecamatan Sragi, Lampung Selatan,

Lampung. Kegiatan itu dimulai
dengan menanam 21.000 batang bibit
mangrove, dan 1 ton bibit rumput laut,
yang dilanjutkan dengan menebar
100.000 ekor benih kakap pu h,
dan 3.000 ekor benih nila di tambaktambak para pembudidaya. Lampung
terpilih sebagai puncak kegiatan karena

Foto bersama seusai Rapat Koordinasi kawasan Perikanan Budidaya.

merupakan salah satu produksi kawasan
minapolitan percontohan.
Dalam kegiatan itu KKP bersinergi
dengan Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Direktur Kawasan Budidaya, DJPB,
Arik Hari Wibowo mengatakan bahwa
Lampung merupakan salah satu
penyumbang produksi udang, rumput
laut, kakap pu h, kerapu, dan bandeng.
“Untuk mendukung pengembangan
sentra-sentra produksi perikanan budidaya perlu kerjasama dengan sektor
lain. Salah satunya, Kementerian
PUPR terutama dalam menyediakan
infrastruktur pendukung di kawasankawasan sentra produksi seper saluran
irigasi pertambakan dan perkolaman
jalan produksi,” kata Arik. Kerjasama
sentra ini sangat pen ng mengingat
sebagian besar kawasan budidaya mengalami penurunan ketersediaan air untuk
kegiatan usaha budidaya ikan yang yang
diakibatkan kerusakan sistem irigasi
dan degradasi lingkungan. Rehabilitasi
saluran irigasi tambak bisa dilakukan
melalui kerjasama dan sinkronisasi
program dengan Direktorat Jenderal
Sumber daya Air Kementerian PUPR.
Arik menuturkan, pada tahun 2016
Direktorat Kawasan Budidaya telah
menginisiasi program pengelolaan irigasi tambak par sipa f (PITAP) di 71
Kabupaten/Kota di 20 provinsi. Program
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PITAP ini dilaksanakan secara swakelola
oleh kelompok pengelola irigasi perikanan (POKLINA). Total anggaran yang
dialokasikan untuk kegiatan tersebut
pada tahun 2016 ini adalah Rp 23.5
miliar. Sementara itu Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air Kementerian PUPR
telah mengalokasikan anggaran sebesar
Rp 112 miliar untuk kegiatan rehabilitasi
saluran irigasi tambak.
Sasaran luas tambak yang terairi
pada tahun ini adalah 13.947 Ha.
Pada kesempatan peringatan Hari
Air, DJPB telah menyerahkan bantuan
bagi kelompok pembudidaya ikan di
Kabupaten Lampung Selatan untuk
kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak
Par sipa f TA 2015 sebanyak dua
kelompok senilai Rp 600 juta dan
bantuan sarana budidaya berupa
Karamba Jaring Apung 4 Unit senilai
Rp1,69 miliar.
Rehabilitasi saluran irigasi antara lain
berlangsung di kawasan tambak udang
Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi,
Kabupaten Lampung Selatan. Numi
Chandra, Ketua Kelompok Pengelola
Irigasi Perikanan (Poklina) Windu Agung,
di Lampung, mengatakan, bahwa kendala utama dalam kegiatan budidaya
adalah ketersediaan air. “Saluran belum
maksimal untuk mengalirkan air,” katanya. Dengan perbaikan saluran irigasi,
diharapkan produksi tambak masyarakat akan makin meningkat.red
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Panen Raya di Belawan
Koordinasi, Komunikasi, dan Kerjasama dalam
meningkatkan produksi perikanan budidaya di
Belawan sudah terjalin dengan baik.

D

irektur Jenderal Perikanan
Budidaya, KKP, Dr. Ir. Slamet
Soebjakto, MSi, memimpin
kegiatan panen raya beberapa
jenis komoditas hasil budidaya laut
di Belawan, Sumatera Utara, pada 24
Mei 2016. Panen raya dihadiri oleh
Panglima Komando Armada RI Kawasan
Barat (Armabar), Laksamana Muda TNI
Achmad Taufiqoerrochman, Direktur
Polisi Airut, Kepala BNN, dan Komandan
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I
(Lantamal I) Belawan. Komoditas ikan
yang dipanen terdiri dari antara lain,
kerapu, kakap, bawal bintang, dan
rumput laut.
Slamet Soebjakto mengatakan
bahwa panen raya ini merupakan salah
satu bentuk nyata hasil Koordinasi,
Komunikasi, dan Kerjasama (K3) yang
sudah bersinergi dengan baik. Slamet
mengungkapkan bahwa Armabar yang
memiliki tugas utama mengamankan
kedaulatan NKRI, juga turut mendukung
kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
subsektor perikanan budidaya. ”Terbuk
di Natuna, para penangkap ikan yang

dulu merusak lingkungan, kemudian
dibina oleh Lantamal (Pangkalan Utama
Angkatan Laut) IV menjadi pembudidaya
rumput laut,” papar Slamet.
Panglima
Armabar,
Achmad
Taufiqoerrochman, mengatakan bahwa
TNI AL sangat mendukung usaha budidaya laut. ”Kami berupaya memaksimalkan tugas satuan wilayah, dalam
hal ini Lantamal dan Lanal di bawahnya,
untuk mendukung usaha perikanan
budidaya, untuk ketahanan pangan,”
katanya.
Pada panen raya 24 Mei itu, juga
dilakukan panen di beberapa Lantamal.
Di Lantamal I Belawan dipanen sebanyak
20 ton ikan kerapu, kakap, bawal bintang.
Lantamal II di Padang melakukan panen
kepi ng sebanyak 0,5 ton. Lantanal III di
Lampung memanen udang, dan kerapu
sebanyak 10 ton. Dan Lantanal IV di
Natuna memanen rumput laut sebanyak
100 ton.
Slamet Soebjakto menegaskan,
budidaya laut akan terus dikembangkan.
Salah satu komoditas unggulan lainnya
selain kerapu adalah kakap pu h.
”Kerapu harus dijual hidup dengan keter-

Panen Kakap pu h
batasan pasar hanya di Hongkong dan
China. Tetapi kakap pu h bisa diolah dan
diekspor dalam bentuk hidup, frozen
dan filet, sehingga pangsa pasarnya
dapat lebih luas, mulai pasar Australia,
Amerika, Eropa, hingga ke Timur
Tengah,” papar Slamet. Pemeliharaan
kakap pu h juga lebih mudah.
Slamet memuji usaha budidaya ikan
di Belawan yang sudah berhasil bersinergi dengan lingkungan. ”Kawasan
mangrove harus dilindungi karena
secara ekologi memiliki produk fitas
yang nggi,” kata Slamet. Slamet

menambahkan bahwa ke depan, KKP
melalui Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya akan lebih meningkatkan
lagi kerjasama dengan berbagai pihak.
Melalui kerjasama itu usaha budidaya
ikan yang dilakukan masyarakat akan
semakin berkembang dan saling
dukung, baik dalam produksi maupun
dalam pemasarannya. Sehingga, para
pembudidaya pun bisa saling bahu
membahu menuju Masyarakat Perikanan
Budidaya yang Mandiri, Berdaya Saing
dan Berkelanjutan. (red)

Program Minapadi Skala Besar

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan
Sumber daya mendorong pengembangan mina
padi melalui kerjasama KKP dan Kementan.

K

ementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya selama terus mengembangkan usaha mina padi. Sistem
budidaya ikan di sawah bersamaan
dengan pemeliharaan padi itu dinilai
sangat
menguntungkan.
Sebab,

selain memanen padi, para petani
juga mendapatkan hasil lain berupa
keuntungan dari memelihara ikan.
Sistem budidaya ikan bersama padi
ini ternyata mendapat perha an serius
dari Kementerian Koordinator Bidang
Mari m dan Sumber Daya. Hal itu
terungkap dari rapat Direktur Jenderal

Program mina padi ini yang semakin berkembang

Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto,
dengan Menteri Koordinator Bidang
Mari m, Rizal Ramli di Gedung BPPT,
Jakarta, 3 Mei 2016. Slamet Soebjakto
mengatakan bahwa Menko Mari m
dan Sumber Daya mendukung penuh
pengembangan mina padi untuk
ketahanan pangan dan meningkatkan
penghasilan masyarakat. ”Pak Menko
mendukung pengembangan mina padi
melalui kerja sama KKP dan Kementerian
Pertanian (Kementan), dimulai Oktober
tahun ini,” kata Slamet.
Depu IV bidang Koordinasi SDM,
Iptek dan budaya Mari m, Safri
Burhanuddin, mengatakan bahwa
mina padi memberikan 3 manfaat yang
menguntungkan petani, yakni: produksi
padinya meningkat, memberikan hasil
dari ikan, dan menekan biaya pemupukan
dan pengendalian hama padi. ”Kotoran
ikan itu jadi pupuk, hama dari padi jadi
makanan ikan. Jadi, ikan menambah
nilai tambah, selain dari dapat protein,
penghasilan juga bertambah,” jelas Safri.
Safri menjelaskan, saat ini pemerintah
sedang menghitung berapa luas lahan
yang bisa dikembangkan untuk mina
padi. “Mulai di Oktober nan akan
dimulai kegiatan mina padi ini dalam
skala besar,” katanya.
Slamet Soebjakto mengatakan,
tahun ini KKP menganggarkan Rp 4,5
miliar untuk percontohan mina padi
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skala besar yang dilakukan bersama
Kementan. Dana tersebut naik dari
anggaran untuk mina padi tahun lalu
yang sebesar Rp 1,9 miliar dengan lahan
24 hektar. ”Tahun ini lahan yang akan
digunakan untuk mina padi sebanyak
100 hektar tersebar di beberapa tempat
seper Aceh, Sumatera Barat, Sumatera
Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Jawa
Barat Sulawesi Selatan, dan Sulawesi
Tenggara,” jelas Slamet. ”Para petani
mina padi akan dibagi dalam kelompokkelompok. Tiap kelompok terdiri dari
5–6 orang petani yang mengelola lahan
seluas 1 hektar. Jadi, dari 100 hektar
lahan akan terlibat sebanyak 600 orang
petani,” tutur Slamet.
Slamet mengungkapkan, dari ujicoba
yang dilakukan KKP selama ini, program
mina padi memang menguntungkan. Di
Yogyakarta misalnya, dari lahan seluas
25 hektar telah dipanen 174 ton padi dan
27,5 ton ikan, dengan total keuntungan
Rp 1,2 miliar. Jenis ikan yang dipelihara
adalah ikan mas, nila, lele, gurame,
udang galah, pa n, dan ikan hias seper
koi. Sedangkan padinya ada 3 varietas,
yakni varietas inpari 14 Pakuan, invari 15
Parahyangan, dan invari 16 Pasundan.
Melalui kerjasama dengan Kementan, program mina padi ini diharapkan
semakin berkembang dan memberi
keuntungan kepada lebih banyak
masyarakat.red
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Validasi Statistik Perikanan Budidaya
Pendataan perikanan budidaya yang tepat waktu
dan akurat sangat penting. Untuk mengukur
keberhasilan sekaligus menentukan pijakan perencanaan pembangunan.

D

alam rangka mewujudkan
one data KKP, pada 16 Mei
2016, Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (Ditjen
PB) melakukan pertemuan validasi data
sta s k sebagai penetapan kebijakan
dan perencanaan kegiatan usaha
perikanan budidaya. Pertemuan yang
diselenggarakan di Mataram, Nusa
Tenggara Barat (NTB) itu dihadiri oleh
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,
Dr. Ir. Slamet Soebjakto, MSi., Wakil
Gubernur NTB, Badan Pusat Sta s k,
dan akademisi Ins tut Pertanian Bogor.
Pesertanya adalah perwakilan Lingkup
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan
seluruh Indonesia, Unit Pelaksana Teknis
(UPT) lingkup Ditjen PB, Kelompok Kerja
Data dan Sta s k Perikanan Budidaya
Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/
Kota, Petugas Verifikasi Data Tingkat
Provinsi dari seluruh Indonesia, Asosiasi,
pelaku usaha, stakeholder, dan lain-lain.
Sebelum pelaksanaan pertemuan
validasi itu, Ditjen PB secara maraton

telah melaksanakan validasi permulaan.
Di antaranya pada 2-4 Maret 2016,
dilaksanakan di Kota Bogor, yang
melibatkan seluruh petugas verifikasi
data dan sta s k perikanan budidaya
dari 34 provinsi di Indonesia. Dan pada 12
April 2016, dilakukan pertemuan dengan
UPT Lingkup Ditjen PB dan mitra usaha
guna mendapatkan masukan mengenai
perolehan sementara data dan sta s k
perikanan budidaya hasil sinkronisasi
dan validasi sementara oleh provinsi.
Dalam sambutan pembukaannya,
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,
Slamet Soebjakto, menekankan pen ngnya proses pendataan perikanan
budidaya yang tepat waktu, dan akurat.
“Keduanya merupakan syarat mutlak
dalam pendataan, karena menjadi
salah satu dasar penentuan kebijakan
Menteri Kelautan dan Perikanan” ujar
Slamet. ”Sesuai dengan arahan Menteri
Kelautan dan Perikanan,
ga pilar
pen ng, Kedaulatan, Keberlanjutan dan
Kesejahteraan menjadi satu langkah
dasar untuk melakukan pembangunan

kelautan dan perikanan, begitu juga
dengan perikanan budidaya,” tambah
Slamet.
Di sela acara, Dirjen PB menyerahkan
secara simbolis 47 buah Aquacard
kepada petugas sta s k kabupaten
Lombok Barat, H Muhammad Irham. Juga
menyerahkan buku kerja kepada petugas
Enumerator di kecamatan Lingsar,
kabupaten Lombok Barat, I Nyoman
Wijana.
Slamet berharap, hasil kerja konkrit
selama tahun 2015, termasuk diskusi
panjang tentang upaya progresif
yang telah dilakukan secara bersama-
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sama dengan semua stakeholder perikanan budidaya, dapat dibulatkan
dalam penyajian data dan sta s k
perikanan budidaya yang valid, terkini,
dan terpercaya. Dengan digelarnya
pertamuan vialidasi data sta s k ini
diharapkan dapat memperoleh data valid
yang bisa mengukur dan mengevaluasi
keberhasilan sekaligus menentukan
pijakan perencanaan pembangunan
ke depan. Selain itu diharapkan dapat
mengevaluasi implementasi strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perikanan budidaya yang
selama ini telah dilaksanakan.red
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Pedoman Cara Menilai Pakan
Dalam penerapan CPPIB penyiapan bahan baku
merupakan kunci utama. Hati-hati pada dua bahan
pencemar: aflatoksin dan micotoxin.

D

irektorat Pakan, Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya
(Ditjen PB) baru-baru ini menggelar Rapat Teknis Penyusunan
Pedoman Penilaian Cara Pembuatan
Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB). Rapat teknis
ini bertujuan untuk menyusun pedoman
yang akan dijadikan acuan produsen
pakan ikan dalam membuat pakan. Juga
sebagai pedoman bagi auditor CPPIB
dalam melakukan penilaian dan pemantauan proses produksi, penyimpanan,
penyediaan dan distribusi pakan ikan.
Auditor bertugas dalam proses ser fikasi
atau penilaian terhadap penerapan CPPIB
sebagai bentuk pengendalian sistem
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
Rapat teknis yang digelar di Bogor
pada 18 - 20 Mei 2016 itu dibuka oleh
Direktur Pakan, Ir. Coco Kokarkin S,
MSc. Pesertanya adalah para pakar
Sistem Mutu dan Pakan Ikan, produsen
dan kelompok pembuat pakan ikan,
perwakilan Kementerian Pertanian,
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PB,
Perwakilan Direktorat Produksi dan
Usaha, serta Perwakilan Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Eselon
III dan IV lingkup Direktorat Pakan.
Pada pengarahannya, Direktur Pakan
Coco Kokarkin mengatakan, dalam
penerapan CPPIB bahan baku pakan
merupakan kunci utama, mulai dari
pengadaannya, penyimpanan, pengelolaan hingga distribusinya. Menurut
Coco ada dua bahan pencemar yang
perlu diperha kan sebagai pencemar
pakan, yaitu: aflatoksin dan mikotoksin.
”Keduanya merupakan racun berbahaya

bagi ikan dan mbul akibat jamur pada
saat persiapan bahan, penyimpanan dan
pengepakan. Umumnya akibat kondisi
lembab di ruangan,” kata Coco.
Selain itu, Coco juga mengungkapkan
adanya teknologi baru pembuatan
bahan baku pakan. ”Saat ini IPB Bogor,
dan Unpad Bandung, telah menyiapkan
bahan baku pakan yang dibuat dengan
teknologi fermentasi konsorsium gis
sehingga dapat membuat daya cerna
yang baik dan pola asam aminonya
meningkat,” katanya. Coco juga mengemukakan bahwa pakan buatan bisa
menggunakan bahan baku pakan alami
yang kaya protein, misalnya artemia.
”Artemia kini sudah bisa dibudidayakan.
Sebagai contoh 1 ha tambak di Vietnam
dapat menghasilkan 1,2 juta ton biomass artemia per bulan,” katanya. ”Hal
ini dapat juga diimplementasikan di
Indonesia yang mempunyai 34.000 ha
tambak,” ia menambahkan.
Selain itu Indonesia juga punya banyak
bahan baku dari limbah, semisal palm
kernel meal (PKM) dan bungkil kopra,
yang merupakan bahan baku pakan yang
bagus. Sebab, bila difermentasi, akan
membentuk pola asam amino yang baik
untuk pencernaan.
Pakan buatan yang dibuat secara
mandiri kini sedang digalakkan. Di beberapa daerah banyak dibentuk kelompokkelompok pembuat pakan ikan mandiri
terlebih setelah adanya program
GERPARI. Hal ini dapat mendorong terlaksananya kegiatan ser fikasi CPPIB
di kelompok-kelompok GERPARI selain
perusahaan dan UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

pakan mini

Keamanan Pangan dan Pakan
Dalam rangka mewujudkan target
pencapaian produksi perikanan budidaya berbasis jaminan mutu dan
keamanan pangan (food safety), maka
pengembangan kawasan perikanan
budidaya lebih diarahkan melalui penerapan teknologi anjuran sesuai dengan
Standar Nasional Indonesia (SNI). Teknologi pakan buatan sangat pen ng untuk
memenuhi syarat keamanan pangan
(food safety). Tujuan dari persyaratan
ini adalah untuk membantu menjamin
keamanan pangan melalui kepatuhan
terhadap penerapan cara pemberian
pakan yang baik di ngkat pembudidaya
dan cara pengolahan pakan yang baik
(GMP) sejak pengadaan, penanganan,
penyimpanan, pengolahan dan distribusi
pakan ternak dan bahan-bahan untuk
produksi pakan.
Persyaratan CPPIB terdiri dari kriteria
pra produksi, produksi, pascaproduksi,
manajemen usaha, pengelolaan ling-
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kungan dan pendokumentasian. Persyaratan pra produksi terdiri dari lokasi,
kemudahan aksesibilitas, desain dan tata
letak, bangunan, sanitasi dan higiene,
pengadaan dan penyiapan bahan pakan,
serta penyimpanan bahan pakan.
Sedangkan persyaratan produksi
terdiri dari pembuatan pakan, pengendalian mutu pakan, pengemasan dan
pelabelan.
Dan persyaratan pascaproduksi terdiri dari penyimpanan pakan dan pendistribusian serta Persyaratan manajemen usaha terdiri dari pekerja dan
pengawasan.
Rapat teknis itu telah menghasilkan
konsep pedoman penilaian CPPIB dan
telah disepaka oleh seluruh peserta.
Selanjutnya akan disusun regulasi teknis mengenai mekanisme ser fikasi
CPPIB yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dalam bentuk petunjuk pelaksanaan ser fikasi
CPPIB.
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Memecahkan Masalah Pakan Ikan
Berbagai persoalan mengemuka dalam forum
Gerpari di Yogyakarta. Akan segera dibangun
sekretariat Gerpari.

F

orum Gerakan Pakan Ikan Mandiri
(GERPARI) Nasional Tahun 2016
diselenggarakan pada awal
Juni lalu di Yogyakarta. Acara
bertema: “GERPARI Menuju Kemandirian
dan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan”
itu dibuka oleh Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya (PB), Dr. Ir. Slamet
Soebjakto, Msi. Forum Gerpari ini
diikuƟ antara lain oleh: Direktur Pakan
dan para wakil Eselon II Lingkup Ditjen
Perikanan Budidaya, Wakil dari Ditjen
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan (PDSPKP), Wakil dari
Badan PeneliƟan dan Pengembangan
Budidaya Air Tawar (BP2BAT) Bogor,
Kepala Pusat PelaƟhan Kelautan dan
Perikanan BPSDMKP, Eselon III dan IV
Lingkup Direktorat Pakan. Dari kalangan
perguruan Ɵnggi, hadir Ketua Forum
Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan
dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI), dan
Dekan Fakultas Perikanan dari berbagai
kampus.
Forum GERPARI diselenggarakan
dengan tujuan untuk melakukan koordinasi, sinergitas, membangun jejaring
antar stakeholders pakan ikan mandiri,

menyamakan persepsi dan informasi
tentang pengembangan pakan ikan
mandiri nasional dalam program
Gerpari. Dalam arahannya, Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto,
menyampaikan bahwa pengembangan
pakan ikan mandiri merupakan implementasi dari 3 pilar pembangunan
perikanan budidaya yaitu kedaulatan,
kesejahteraan
dan
keberlanjutan.
”Pengembangan pakan ikan mandiri
Ɵdak hanya dilakukan di lokasi-lokasi
potensial bahan baku saja, tapi juga
harus dilaksanakan di seluruh kawasan
minapolitan secara terintegrasi dengan
berbagai sektor lain,” kata Slamet. Pada
acara itu juga telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
dengan Ketua Forum Pimpinan Perguruan
Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia
(FP2TPKI).
Sementara itu, Direktur Pakan, Coco
Cocarkin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kebijakan GERPARI
bertujuan untuk mendukung produksi
pakan mandiri yang berkualitas dengan
harga murah melalui penguatan kapasitas

Bahan baku pakan ikan

Pokdakan berupa bantuan mesin pelet,
bahan baku pakan dan alat angkutnya.
”Regionalisasi pendampingan program
pengembangan pakan ikan mandiri
Tahun 2016 dibagi atas 4 zonasi yaitu :
zona I (Sumatera), zona II (Kalimantan),
zona III (Jawa, Sulawesi), zona IV (Nusa
Tenggara, Bali, Maluku, Papua),” kata
Coco.
Berdasar hasil diskusi yang berkembang, maka ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pakan ikan mandiri.
Harga pakan industri cenderung terus

meningkat disebabkan karena bahan
bakunya masih bergantung pada impor.
Karena itu perlu dilakukan upaya-paya
untuk mendorong pengadaan tepung
ikan nasional melalui penguatan UPPN
tepung ikan skala UMKM untuk perbaikan mutu dan kecukupan produksi.
Forum memutuskan akan membentuk
sekretariat GERPARI guna membangun
jejaring komunikasi antar stakeholder
pakan untuk menampung segala
permasalahan dan harapan masyarakat
berkaitan dengan penyediaan pakan
ikan. (Mro)

World Fisheries University
Indonesia mendukung rencana pembangunan
universitas perikanan dunia di Korea Selatan.

P

emerintah Korea Selatan berencana mendirikan FAO World
Fisheries University (WFU). Untuk
itu, Korea meminta pendapat
Indonesia dan anggota FAO lainnya.
Untuk menanggapi permintaan pendapat itu, maka digelar rapat pada 13 Mei
2016 di Ruang Rapat Ditjen MulƟlateral

Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta.
Rapat dihadiri oleh perwakilan dari
Kemenko Bidang KemariƟman, Badan
Litbang Kelautan dan Perikanan KKP, Wakil,
Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Pakan Ditjen Perikanan
Budidaya, serta dari Biro Kerjasama Luar
Negeri Kementerian Pertanian.

Rencana Korea mendirikan FAO World
Fisheries University (WFU) telah dibahas
di pertemuan ke-153 FAO Council pada
Desember 2015 di Roma, Italia. Pada
acara itu, Korea menyampaikan proposal
WFU yang akan dijadikan sebagai center
of excellence sektor perikanan. InsƟtusi
ini bersifat independen di bawah ArƟcle
15 KonsƟtusi FAO.
FAO Council memutuskan bahwa
proposal Korea akan dibahas dalam berbagai pertemuan governing bodies FAO
termasuk dalam pertemuan Programme
CommiƩee, Finance CommiƩee, COFI, dan
CCLM. Lalu akan meminta persetujuan
akhir dari anggota FAO Conference
pada tahun 2017. Pada pertemuan the
15th Session of the CommiƩee on Fish
Trade (COFI) di Agadir, Maroko pada
22-26 Februari 2016, Ketua Delegasi RI
(Direktur Bina Mutu dan Diversifikasi
Produk Perikanan, KKP) menyampaikan
bahwa pada prinsipnya Pemerintah
Indonesia mendukung.
Korea akan menyediakan 100 juta
USD pada 10 tahun pertama untuk
pembebasan lahan, biaya bangunan dan
biaya operasional. Konsep FAO WFU
antara lain : peningkatan ekonomi melalui
perikanan berkelanjutan, mengurangi
Ɵngkat kemiskinan dan kelaparan,
dan promosi keamanan pangan. FAO
WFU akan menyelenggarakan Program
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master 3 semester, program master’s
14 bulan dan program PhD 36 bulan.
Jumlah tenaga pengajar sebanyak 18
orang (10 orang full Ɵme profesor dan 8
orang dosen) dengan jumlah penerimaan
mahasiswa untuk program master
sebanyak 100 orang dan program PhD
sebanyak 30 orang per tahun.
Indonesia mendukung karena bebeapa alasan. Proposal rencana ini bagus,
dan biayanya Ɵdak membebani FAO.
Indonesia juga bisa memanfaatkan
peluang pendidikan ini dan memanfaatkan capacity building serta technical
assistance melualui pertukaran tenaga
ahli. Secara geografis, Korea juga cukup
dekat dengan Indonesia.
Rapat di Kemlu menyimpulkan: Perlu
pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme pendanaan pendirian FAO WFU,
dan proses perkuliahannya. Indonesia
diharapkan dapat memanfaatkannya
untuk mendapatkan pendidikan di FAO
WFU. Penyusunan kurikulum perkuliahan
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
negara-negara anggota FAO. Perlu
menambahkan program short course
yang pendidikannya lebih singkat. Perlu
pembicaraan bilateral mengenai usulan
tenaga pengajar dari Indonesia. Rapat
memutuskan akan melanjutkan pembahasan masalah ini pada pertemuan
berikutnya.(mro)
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Konsolidasi Pembenihan Nasional
Konsolidasi dilakukan untuk merumuskan strategi
pencapaian target dan sasaran perbenihan dalam
mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan
budidaya.

D

irektorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB) akan terus
mewujudkan
pengelolaan
sumber
daya
perikanan
budidaya yang dapat memberikan
nilai tambah pada produk perikanan
budidaya sehingga memiliki daya saing,
dengan tetap melakukan pengelolaan
sumberdaya alam secara berkelanjutan.
Dalam rangka mendukung kebijakan
itu, Direktorat Perbenihan, DJPB, telah
menetapkan target dan sasaran kinerja
yang berkaitan dengan produksi induk
unggul, produksi benih bermutu,
unit pembenihan siap ser fikasi, unit
pembenihan berser fikat, penyusunan
RSNI 3, hasil perekayasaan teknologi,
diseminasi teknologi terapan, dan sentra
kebun bibit rumput laut serta kegiatan
ketatausahaan.
Strategi yang dilakukan antara lain:
melakukan pembinaan dalam rangka
peningkatan “Gerakan Penggunaan
Induk Unggul”, pengembangan jaringan
perbenihan, peningkatan kinerja unit
pembenihan, serta pembinaan unit

pembenihan siap ser fikasi. Strategi
lainnya adalah pemberian paket bantuan
berupa induk unggul, benih bermutu, dan
kebun bibit rumput laut.
Dalam rangka pemantapan pengelolaan perbenihan, Direktorat Perbenihan, DJPB, telah melaksanakan Kegiatan
Konsolidasi Perbenihan Nasional di
Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 29
Maret – 1 April 2016. Kegiatan bertema
”Sinergitas, Komitmen dan Strategi Pelaku
Usaha Perbenihan Dalam Mewujudkan
Revolusi perbenihan Yang Berdaya Saing
Dan Berkelanjutan Menuju Industrialisasi
Perbenihan” itu dihadiri oleh 162 perserta.
Mereka terdiri dari UPT lingkup Ditjen
Perikanan Budidaya (DJPB), Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan 34 Provinsi, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Eselon I lingkup
KKP, Eselon II lingkup DJPB, Perwakilan
Direktorat Perbenihan, Perwakilan Dinas
KP dan BPBAT Mandiangin Kalsel, Pemda
Prov Kalsel, dan para Prak si Perikanan
Budidaya. Hadir pula SATGAS Perbenihan,
Akademisi, Asosiasi Perbenihan Perikanan
Budidaya, Masyarakat pembenih Provinsi

Benih kerapu
Kalsel, dan lain-lain.
Tujuan kegiatan ini adalah terealisasinya seluruh target dan sasaran
bidang perbenihan di pusat dan daerah.
Sedangkan keluaran yang diharapkan adalah : pemantapan kegiatan pengelolaan perbenihan tahun 2016,
dan terbentuknya rumusan strategi
pencapaian target dan sasaran perbenihan dalam mendukung pengelolaan
sumberdaya perikanan budidaya.
Acara dibuka secara resmi oleh
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan,
Sahbirin Noor. Selanjutnya tampil
sejumlah pembicara dengan makalahnya
masing-masing. Antara lain, per tama,
makalah berjudul ”Kebijakan Penge-

lolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang Mandiri, Berdaya Saing dan
Berkelanjutan” disampaikan Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir.
Slamet Soebjakto, MSi. Kedua, ”Kebijakan Sistem Perbenihan Nasional” oleh
Direktur Perbenihan. Ke ga, ”Kebijakan Sistem Perbenihan Perikanan
Budidaya Prov. Kalsel” oleh Kadis KP
Kalsel. Ke ga, ”Inovasi Teknologi Litbang
Dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha
Perikanan Budidaya” oleh Kapus Litbang
KP. Keempat, ”Peran Penyuluh Dalam
Mengawal Kegiatan Perikanan Budidaya”
oleh Kepala Pusat Penyuluh dan
Pemberdayaan Masyarakat, BPSDMKP.
Dan masih banyak lagi.(ah)

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

K

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

Kolam Nila

adalah Suryadi, putra Sunda berdarah
Garut yang lahir di Desa Triwikaton,
Kabupaten Musi Rawas. Ayahnya dulu
memang berhijrah dari Garut, Jawa Barat,
ke Sumatera Selatan untuk mengembangkan usahanya di bidang perikanan
air tawar.
Suryadi sebenarnya sempat bercitacita jadi pemusik. Karena itu, lepas SMA
ia meneruskan kuliah di Program D3
Fakultas Seni Musik di sebuah universitas

swasta di Jawa Barat. Lulus kuliah, ia pun
piawai memainkan beberapa alat musik.
Namun, sebagai anak pembudidaya ikan,
ia pun sangat menyukai dunia perikanan.
Sepeninggal ayahnya, Suryadi akhirnya
terjun langsung mengelola usaha
perikanan.
Ia pun lalu serius mengembangkan
pembenihan dan pembesaran ikan nila
yang sebelumnya dikelola ayahnya.
Sekarang ini kolamnya berjumlah 6 buah
dengan ukuran bervariasi dari 10x20
meter hingga 100x35 meter. Sebagian
kolam digunakan untuk pembenihan.
Jumlah indukan yang dikawinkan adalah
induk ikan nila JICA sebanyak 4 paket (120
ekor jantan dan 600 ekor be na), serta
indukan nila nirwana jantan sebanyak
100 ekor dan be na sebanyak 630 ekor.
Dengan menggunakan aliran air
irigasi untuk mengisi kolamnya Suryadi
memanen benih ikan nila se ap 2
minggu dengan ukuran 3-5 cm seharga
Rp 30 per ekornya. Suryadi menjual
benihnya dalam bentuk paket, seharga
Rp 200.000,-. ”Biasanya pada proses
pembenihan,
ngkat
kema annya
20%, dan masih untung. Kecuali terjadi
kema an induk maka dipas kan akan
rugi,” kata Suryadi. Menurut dia,
kema an benih banyak terjadi pada saat
cuaca ekstrim yaitu bulan september
hingga pebruari.
Suryadi kini bercita-cita untuk terus
melanggengkan usaha perikanan, hingga
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Suryadi mulai serius mendalami pembenihan nila

sukses menjadi pembisnis ikan. Ia bahkan
telah menyiapkan anaknya untuk serius
membidangi perikanan. Putra sulungnya
saat ini tengah menimba ilmu
di
Fakultas Budidaya Perairan, Universitas
Muhammadiyah, Palembang. Suryadi
sendiri kerap berkonsultasi mengenai
peroikanan dengan Dr. Estu Nugroho
pakar budidaya ikan yang bekerja pada
Badan Riset Perikanan KKP di Pasar
Minggu Jakarta Selatan. Kini Suryadi
mulai melakukan peremajaan indukan
ikan nila agar benih yang dihasilkan
semakin bagus kualitas dan kuan tasnya.
”Saya ingin menghasilkan benih-benih
nila unggul dari kolam saya untuk disebar
ke kolam-kolam budidaya lain,” kata
Suryadi dengan penuh semangat. (ah)

Kesehatan Ikan & Lingkungan
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Sosialisasi Pengendalian Residu Obat
Para pembudidaya ikan dan tim monitoring residu
berkumpul di Yogyakarta untuk berdiskusi tentang
pengendalian residu obat, bahan kimia dan
kontaminan.

D

irektorat Kesehatan Ikan
dan Lingkungan, Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya
(Ditjen PB) senan asa berupaya
menjamin ketersediaan produk perikanan
budidaya yang aman dikonsumsi serta

terjamin mutunya sesuai persyaratan
konsumen (buyer), baik domes k maupun internasional. Pengelolaan kesehatan
ikan dan lingkungan di kawasan perikanan
budidaya mempunyai peranan yang
sangat pen ng dalam meningkatkan

produksi perikanan budidaya.
Upaya pengelolaan kesehatan ikan
dan lingkungan di kawasan perikanan
budidaya dak terlepas dari peran pen ng
para petugas m monitoring residu obat
ikan, bahan kimia dan kontaminan pada
kegiatan pembudidayaan ikan. Salah
satu langkah yang dilaksanakan dalam
pengendalian residu obat ikan, bahan
kimia dan kontaminan adalah kegiatan
“Sosialisasi Pengendalian Residu Obat
Ikan, Bahan Kimia dan Kontaminan ”.
Kegiatan dilaksanakan di Yogyakarta
pada 26 – 28 Mei 2016, diiku oleh para
pembudidaya Ikan, Tim Monitoring
Residu Dinas Kelautan dan Perikanan
Prov. D.I. Yogyakarta, Staf Dinas
Kelautan dan Perikanan dari seluruh DI
Yogyakarta, Shrimp Club Indonesia (SCI)
D.I. Yogyakarta dan Tim Monitoring
Residu Ditjen Perikanan Budidaya.
Tujuan Kegiatan ini antara lain,
adalah, terciptanya pemahaman dan
kesadaran para pelaku usaha budidaya
tentang perlunya pengendalian residu
obat ikan, bahan kimia dan kontaminan
pada kegiatan pembudidayaan ikan
konsumsi. Selain itu juga bertujuan untuk
menyampaikan informasi tentang resiko
bahaya pangan yang mengandung residu
dari bahan berbahaya seper residu obat
ikan, bahan kimia dan kontaminan pada
produk pangan/ikan/udang.

Dalam kegiatan itu telah disampaikan
berbagai materi mengenai Pengendalian
Residu Obat Ikan, bahan Kimia dan
Kontaminan. Selain itu juga dilakukan
diskusi berkaitan dengan permasalahan
yang dihadapi oleh para pembudidaya
ikan selama proses pembudidayaan ikan
terkait dengan pengendalian residu.
Berdasarkan hasil diskusi dalam
kegiatan itu, tercapai beberapa kesepakatan. Antara lain, pertama, para pembudidaya ikan bersedia untuk diambil
sampel ikannya oleh m monitoring residu
obat ikan, bahan kimia dan kontaminan.
Kedua, untuk meminimalisir terjadinya
penyakit udang seper IMNV , WSSV
ataupun TSV, maka para pembudidaya
akan melaksanakan konsep biosecurity
di lingkungan tambak udangnya
dengan melakukan tandonisasi terlebih
dahulu sebelum air masuk ke tambak
pembesaran, pemasangan waring disisisisi atau pematang tambak.
Di pihak lain, Dinas Kelautan dan
Perikanan Prov. D.I. Yogyakarta akan
terus membantu para pembudidaya
ikan atau udang dalam rangka mengawal
keberhasilan
tercapainya
target
produksi perikanan budidaya, melalui
monitoring penyakit ikan, monitoring
kualitas lingkungan, monitoring residu,
monitoring obat ikan serta pelaksanaan
vaksinasi.zein – kesling

National Residue Monitoring Plan
Hingga kini belum ada laporan mengenai adanya
cemaran atau residu pada produk perikanan budidaya
Indonesia. Berkat kinerja bagus tim monitoring.

D

irektorat Kesehatan Ikan dan
Lingkungan, yang merupakan
salah satu unsur pelaksana di
Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya (Ditjen PB) mempunyai peran
yang sangat strategis dalam mendukung
kebijakan Ditjen PB untuk meningkatkan
produksi ikan yang berdaya saing. Selain
itu, produk perikanan budidaya harus
dapat menjamin ketersediaan pangan
yang aman dikonsumsi serta terjamin
mutunya sesuai persyaratan komsumen
(buyer), baik domes k maupun internasional.
Hal itu ditegaskan oleh Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Agus Priyono,
pada forum Penyusunan Na onal
Residue Monitoring Plan (NRMP) 2016,
yang digelar di Jakarta, 17 – 20 Mei
2016. ”Pengelolaan kesehatan ikan dan
lingkungan di kawasan perikanan budidaya sangat pen ng dalam mendukung
tercapainya visi dan misi Kementerian
kelautan dan Perikanan,” kata Agus.
Menurut Agus, Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) dan pemerintah
daerah serta perusahaan swasta
yang juga didukung tenaga analis dari

laboratorium yang handal dan kompeten,
mempunyai komitmen yang sama untuk
melakukan pengendalian residu obat
ikan, kimia dan kontamina. Hal itu sesuai
dengan amanat Permen KP Nomor
39 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Residu Obat Ikan, Kimia dan Kontaminan
pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan
Konsumsi.
Agus mengatakan bahwa hingga
kini, KKP belum pernah mendapat
laporan atau surat Rapid Allert System
For Food and Feed (RASFF) dari negara
buyer mengenai adanya cemaran
atau residu pada produk perikanan
budidaya Indonesia. ”Ini adalah suatu
prestasi yang dapat kita banggakan,
karena berkat kerja keras kita, produk
perikanan budidaya yang diekspor
memiliki daya saing dan nilai jual yang
sangat kompe f,” kata Agus.
Penyusunan Na onal Residue Monitoring Plan (NRMP) 2016 diselenggarakan
dengan tujuan untuk menyinkronisasikan
dan mengkoordiasikan pelaksanaan
Rencana Monitoring Residu Nasional
atau Na onal Residue Monitoring Plan
(NRMP) antara Tim Monitoring Residu

Pusat dan Tim Monitoring Residu Daerah
(Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi),
dan Laboratorium Uji. Selain itu juga
bertujuan untuk menyusun dokumen
NRMP yang akan digunakan sebagai
acuan di lapangan oleh m/petugas
monitoring residu, baik di pusat maupun
di daerah.
Kegiatan Penyusunan residu monitoring Plan diiku , di antaranya oleh:
Petugas Tim Monitoring Residu Obat
Ikan, Bahan Kimia dan Kontaminan pada
Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi
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Pusat dan Tim Monitoring Residu Obat
Ikan, Bahan Kimia dan Kontaminan pada
Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi
Daerah dari 19 Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi, dan yang lainnya.
Agus berharap, dengan tersusunnya
NRMP 2016 maka kinerja m monitoring
Tim Monitoring Residu Pusat dan Tim
Monitoring Residu Daerah diharapkan
akan lebih baik lagi, sehingga bisa tetap
menjaga kesehatan dan keunggulan
kualitas produk perikanan budidaya
Indonesia.zein – kesling
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Mendorong Perikanan Budidaya di NTT
Kondisi alam di wilayah NTT cocok untuk pengembangan budidaya rumput laut. Mulai dari penyediaan kebun bibit, sampai dengan budidaya dan
penjemurannya.

P

embangunan perikanan budidaya terus dipacu, termasuk di
Indonesia bagian Timur. Salah
satunya adalah di Nusa Tenggara
Timur (NTT). Produksi perikanan budidaya
di NTT mencapai 1,89 juta ton per tahun,
sebagian besar adalah rumput laut.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,
Dr. Ir. Slamet Soebjakto, MSi., mengatakan bahwa kondisi alam di wilayah NTT
sangat cocok untuk pengembangan budidaya rumput laut. ”Mulai dari penyediaan kebun bibit, sampai dengan budidaya dan penjemurannya, sangat cocok,
sehingga NTT bisa jadi sentra rumput laut
nasional,” kata Slamet, pada saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Daerah
(RAKERDA) Kelautan dan Perikanan se
NTT di Belu, A ambua, 19 Maret 2016.
Untuk mendukung peningkatan produksi rumput laut, Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) telah
mengembangkan bibit rumput laut kultur
jaringan (kuljar). “DJPB pada tahun 2015,
telah membangun 3 laboratorium kuljar

di Lampung, Takalar dan Lombok. Tahun
2016 ini, akan di tambah 5 laboratorium
lagi di Aceh, Batam, Jepara, Situbondo
dan Ambon,” ungkap Slamet. Ia berharap,
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi
NTT, juga menyiapkan anggaran untuk
mendukung pembangunan laboratorium
kuljar.
Slamet lebih lanjut mengatakan
bahwa budidaya bandeng juga memiliki
potensi untuk dikembangkan di NTT,
khususnya di Belu. “Budidaya bandeng
di Belu sangat mendukung peningkatan
perekonomian di perbatasan,” ujar
Slamet. Untuk budidaya itu, Gerakan
Pakan Ikan Mandiri (GERPARI) akan
terus didorong pengembangannya.
“Pabrik pakan mandiri dapat dipusatkan
di Tablolong. Kemudian di daerah perbatasan dapat dibangun pabrik pakan
mandiri mini,” kata Slamet. Untuk
produksi awal, lanjutnnya, bisa dimulai
dengan 1 ton per hari, untuk memenuhi
kebutuhan pembudidaya di sekitar pabrik
pakan mandiri. Kemudian akan dibentuk
Kelompok Pakan Mandiri (POKANRI)

untuk memperkuat kelembagaan dan
mengembangkan pakan mandiri. ”Diharapkan, harga pakan mandiri nan nya
dak lebih dari Rp 6.500 per kg,” kata
Slamet.
Untuk budidaya bandeng dan
budidaya ikan air tawar, Slamet menjanjikan akan menyediakan induk-induk
unggul untuk dikembangkan agar bisa
memproduksi benih bermutu. ” DJPB
memiliki program bantuan induk unggul,
dan kita harapkan pemerintah daerah
mengusulkan kebutuhan induk unggul

sesuai dengan kebutuhan masingmasing daerah. Dan tentunya Prasarana
dan sarana untuk pembenihan harus
disiapkan, sekaligus dengan sumber daya
manusianya,” papar Slamet.
“Dukungan dari pemerintah daerah
sangat diperlukan dan harus terus
di ngkatkan. Ini akan mempermudah
kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya khususnya melalui
Perikanan Budidaya yang Mandiri,
Berdaya Saing dan Berkelanjutan,” pungkas Slamet.red

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

Hendri Zainuddin

A

nda masih ingat sentra penghasilan ikan air tawar di
Sumatera
Selatan?
Salah
satunya adalah Kabupaten
Banyuasin. Banyak jenis ikan air tawar
dihasilkan kabupaten ini seper ikan
mas, tawes, gurame, pa n, tambakan,
nila dan masih banyak lagi.
Salah seorang pengusaha ikan tawar
yang sukses dari daerah ini adalah Hendri
Zainuddin, yang beralamat di Kelurahan

Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa.
Hendri yang lahir di Kota Palembang pada
tahun 1973, seja nya adalah lulusan
Fakultas Ushuluddin sekaligus Fakultas
Hukum IAIN Raden Fatah, Palembang.
Ia bahkan telah meraih gelar Magister
Management di Universitas Tridinan ,
Palembang.
Namun, latar belakang pendidikan
agamanya
dak membuat Hendri
memilih bergulat dengan urusan agama
semata. Ia justru tumbuh menjadi
pengusaha ikan. Suksesnya di bidang
bisnis perikanan ini telah membuat
Hendri Zainuddin didapuk menjadi
Ketua MAI (Masyarakat Agribisnis
Indonesia) Cabang Sumatera Selatan.
“Saya tertarik mengembangkan bisnis
ikan karena melihat kenyataan seharihari masyarakat Palembang yang gemar
menu ikan pa n,” kata Hendri. Pa n
inilah yang kemudian mengantarkannya
jadi pengusaha sukses, karena ia telah
sukses membudidayakan pa n di kolamkolamnya.
Sebagai pembudidaya Hendri juga
telah berhasil membentuk Pokdakan
(Kelompok Pembudidaya Ikan) yang diberi

Pembenihan ikan pa n yang dikerjakan dalam ruangan (indoor)

nama PATANI (Pandu Tani Ikan). Saat ini
PATANI yang beranggotakan beberapa
orang pembudidaya saling bersinergi
baik pada usaha pembesaran maupun
usaha pembenihan. Hendri yang semula
berkonsentrasi pada usaha pembesaran
kemudian mengembangkan pula usaha
pembenihan ikan pa n. “Usaha pembenihan lebih menguntungkan dan lebih
cepat menghasilkan uang sehingga dapat
mendatangkan keuntungan berlipatlipat,” katanya, ke ka menerima m
Direktorat Perbenihan DJPB, di areal
perkolamannya, baru-baru ini.
Unit pembenihan ikan pa n yang
dibangunnya
berproduksi
dengan
lancar dan terus berkembang. Hendri
telah mempekerjakan seorang ahli
pembenihan pa n yang berpengalaman
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dari Bogor, Jawa Barat. Setelah dikelola
ahli bernama Adai itu, usaha pembenihan
ikan pa nnya terus mengalami kenaikan
yang signifikan.
Hendri hanya tersenyum ke ka
ditanya berapa ekor benih yang
dihasilkan dan berapa keuntungan yang
didapatkan. “Yang pas benih ikan pa n
kami ditunggu-tunggu oleh pasar di
Kabupaten Banyuasin, dan kami belum
dapat memenuhi permintaan seluruh
pembudidaya di sini,” tutur Hendri. Pasar
yang masih terbuka lebar inilah yang
membuat Hendri makin bersemangat
mengembangkan usaha pembenihan
pa n. Ia juga berharap semakin banyak
generasi muda yang berpendidikan yang
terjun di dunia perikanan, khususnya
bidang perikanan budidaya. (ah)
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Perbankan Kepincut Perikanan Budidaya
Sejumlah bank terutama bank pemerintah makin
tertarik menyalurkan kreditnya untuk usaha
perikanan budidaya.

K

ini semakin banyak perbankan
yang tertarik membiayai sektor
perikanan budidaya. Dirjen
Perikanan Budidaya, Dr. Ir.
Slamet Soebjakto, MSi., mengatakan
bahwa banyak perbankan memberikan
pembiayaan kepada pembudidaya,
karena perikanan budidaya dinilai telah
menjadi bidang usaha yang risikonya
dapat ditekan berkat penguasaan
teknologi yang inova f dan adap f.
Sejumlah bank nasional, terutama
bank pelat merah, seper Bank BNI,
Bank Mandiri dan Bank BRI terus
menambah bantuan permodalannya
kepada para pembudidaya, karena usaha
perikanan budidaya terbuk layak alias
fisibel. Pada Ajang pameran INDOAQUAAPA 2016 yang digelar di Surabaya
April lalu, misalnya, Bank BNI kembali
mengucurkan kreditnya kepada para
pelaku usaha perikanan budidaya. Dalam
acara GRAND OPENING INDOAQUA APA 2016, BNI menyerahkan KUR secara
simbolis kepada pembudidaya ikan dari
Gresik, M. Cahyo, sebesar Rp 250 juta.
Selain itu juga menyerahkan kredit

komersil kepada debitur di bidang usaha
perdagangan hasil laut lokal dan ekspor,
PT Jala Lautan Mulia dari Sidoarjo,
sebesar Rp 5 miliar.
BNI juga megembangkan Kampoeng
BNI di beberapa daerah yang salah
satunya berbasis pada usaha budidaya
perikanan. Misalnya, Kampoeng BNI
Ikan Bandeng di Karawang (Jawa Barat),
Kampoeng BNI Ikan Nila di Ponorogo
(Jawa Timur), dan Kampoeng BNI Rumput
Laut di Pulau Naim, Minahasa Utara
(Sulawesi Utara).
Tidak cuma bank nasional. Ternyata
ada juga bank asing yang mulai tertarik
membiayai usaha perikanan budidaya
di Indonesia. Slamet Soebjakto mengungkapkan, salah satu bank asing yang
kepincut memberikan bantuan modal
adalah PT Bank Rabobank Interna onal
Indonesia. ”Rabobank menunjukkan
keter tarikan. Kini masih tahap pembicaraan termasuk menentukan kriteria
segmen pembubidaya dan persyaratanpersyaratannya,” kata Slamet.
Menurut
Slamet,
Kementerian
Kelautan dan Perikanan sendiri mem-

bank pemerintah makin tertarik menyalurkan kreditnya untuk usaha perikanan budidaya.

berikan fasilitas dengan mempertemukan pembudidaya dan pihak perbankan. Tujuannya, antara lain untuk
memudahkan para pembudidaya mendapatkan agunan untuk keperluan permohonan kredit perbankan. Slamet
menyebutkan beberapa daerah yang
telah muncul menjadi sentra produksi
komoditas perikanan budidaya tertentu
berkat bantuan permodalan dari perbankan. Misalnya, sentra budidaya lele
di Cirebon, rumput laut di Sukabumi,
ikan sidat di Jawa Tengah, dan beberapa
daerah lain untuk budidaya udang dan
gurame.

Slamet mengakui tentu ada pembudidaya yang terlibat kredit macet,
misalnya ke ka panennya gagal. Namun
biasanya bisa teratasi ke ka usahanya
kembali naik. Pihak perbankan juga
tampaknya tak menganggap kredit
macet para pembudidaya ikan sebagai
kasus yang serius. Buk nya angka kredit
yang dikucurkan perbankan terus naik.
Slamet memprediksi bahwa penyaluran
pembiayaan yang diberikan kepada
perikanan budidaya pada 2015 telah
mencapai sekitar Rp 2 triliun. Angka
tahun ini ditaksir akan jauh lebih besar.
(red)

Gerakan Menekan Harga Pakan
Harga pakan dapat diturunkan setelah pabrik pakan
mini didirikan di BPBAT Mandiangin.

D

irektur Jenderal Perikanan
Budidaya (Dirjen PB), KKP,
Dr. Ir. Slamet Soebjakto,
MSi., melakukan kunjungan
kerja ke Balai Perikanan Budidaya Air
Tawar (BPBAT) Mandiangin, Banjarbaru,
Kalimantan Selatan, Rabu 25 Mei 2016.
Di sela kunjungan itu, Slamet kembali

menegaskan bahwa Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB) terus menggelorakan Gerakan Pakan Ikan Mandiri
(GERPARI) untuk mengurangi biaya pakan
dalam usaha budidaya ikan, khususnya
budidaya ikan air tawar. ”Saat ini, biaya
untuk pakan cukup nggi, berkisar 70 - 80
% dari biaya keseluruhan. Sesuai dengan

arahan Menteri Kelautan dan Perikanan,
biaya pakan harus ditekan sampai 60 %,”
ungkap Slamet.
Bagaimana caranya? “Pemanfaatan
bahan baku lokal akan di ngkatkan
sebagai penggan bahan baku tepung
ikan impor, seper bungkil sawit, eceng
gondok, ampas kelapa dan lain-lain,”
ujar Slamet. “Kita juga akan dorong
kelompok pembuat pakan ikan mandiri
(POKANRI) yang terpisah dari kelompok pembudidaya, untuk menghasilkan
pakan berkualitas sesuai dengan Standar
Nasional Indonesia (SNI), dalam jumlah
yang cukup, untuk memenuhi kebutuhan
secara kon nyu,” jelas Slamet.
Pada kunjungan kerja itu, Slamet
Soebjakto meresmikan Pabrik pakan
mini ikan mandiri di BPBAT Mandiangin.
Dengan investasi sekitar Rp 1,5 miliar,
pabrik itu memiliki kapasitas produksi
sekitar 200 kg per jam. Dengan beroperasinya pabrik mini itu, kini harga
pakan sudah dapat diturunkan. Awalnya
Rp 9.000 sampai Rp10.000 per kg, kini
jadi Rp 5.500 per kg.
Pabrik pakan ikan mandiri ini,
merupakan salah satu pabrik pakan yang
dibangun untuk mendukung GERPARI.
“Nan nya, disini akan menjadi pusat
pela han, perekayasaan pakan termasuk
formulasi pakan, pengecekan kualitas

Peresmian Pabrik pakan mini ikan mandiri di BPBAT Mandiangin
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pakan dan juga sebagai tempat studi
banding bagi masyarakat yang akan
mengembangkan pakan ikan secara
mandiri,” jelas Slamet.
”Untuk POKANRI, kita juga akan
bantu mengembangkan usahanya, melalui bantuan bahan baku dan mesin
dengan kapasitas 50 kg per jam. Dan
POKANRI akan kita dorong untuk mampu
meningkatkan produksinya sampai 100
sampai 200 kg per jam,” papar Slamet.
Tentu saja kelompok yang akan di berikan
bantuan ini, harus memenuhi persyaratan
seper memiliki badan hukum, memiliki
lahan dan tersedia suplai listriknya.
”Kita juga akan melakukan penilaian
terhadap semua POKANRI, dari segi
krea fitas, kon nyuitas, konsistensi, kualitas dan juga pengembangan usahanya.
Sehingga akan mendorong munculnya
POKANRI yang berprestasi,” kata Slamet.
Ia berharap pemerintah daerah melalui
dinas terkait juga melakukan bimbingan
dan pembinaan.
Slamet menambahkan bahwa semua
bantuan yang diberikan hanya merupakan s mulan untuk menggugah semangat
masyarakat. Bantuan ini merupakan
bentuk kepedulian pemerintah melalui
KKP dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pembudidaya ikan.
red
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Panen Rumput Laut Di Lembata
Berkat rumput laut, para mantan tenaga kerja yang
semula bekerja di luar negeri kini telah berubah
menjadi pengusaha yang sukes.

K

ementerian
Kelautan
dan
Perikanan (KKP) kembali memprioritaskan dukungan pada
pengembangan rumput laut.
Hal itu terlihat pada target produksi
sektor perikanan budidaya tahun 2016.
Dari total target produksi perikanan
budidaya tahun ini yang sebesar 19,5
juta ton, sebanyak 57 persennya atau
sebesar 11,1 juta ton diharapkan
disumbang oleh produksi rumput laut
basah. Hal itu disampaikan oleh Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet
Soebjakto, ke ka mendampingi kegiatan
Safari Bahari Menteri Kelautan dan
Perikanan (Menteri KP), Susi Pudjiastu ,
di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara
Timur (NTT), 11 Juni 2016.
Dalam safari bahari itu, Menteri
Susi bertemu masyarakat pelaku usaha
perikanan, melakukan dialog, dan
meninjau lapangan. Salah satu lokasi yang
dikunjunginya adalah Desa Babokerong
kabupaten Lembata, sebuah pulau yang
dihuni 226 kepala keluarga dan 969 jiwa.
Desa Babokerong dikenal sebagai Desa
TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Umumnya
mereka bekerja di Malaysia. Tapi itu dulu.
Sekarang, masyarakat Desa Babokerong
sudah menemukan sumber penghasilan
baru yang lebih menjanjikan: rumput
laut.
Kepala Desa Babokerong, Mohammad
Sogen, merupakan salah satu mantan
TKI yang sekarang sudah sukses jadi
pengusaha rumput laut. “Banyak warga
kami yang sekarang memilih berusaha
di sini membudidayakan rumput laut,
daripada bekerja ke negeri orang,” tutur
Sogen. Lembata kini adalah salah satu
penghasil utama rumput laut di NTT,
selain Kabupaten Rote Ndao, Sabu Raijua
dan Flores Timur. Panen selama Mei Juni
ini saja Lembata telah menghasilkan

sekitar 200 ton rumput laut basah.
NTT sendiri masuk kedalam ga besar
penyumbang produksi rumput laut
Nasional, setelah Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Tengah. Total produksi rumput
laut NTT pada tahun 2014 sebesar
1.966.255 ton, dan data (sementara)
produksi pada tahun 2015 mencapai
1.883.720 ton.
Bak Emas Hijau
Sogen, mengungkapkan bahwa
rumput laut bak emas hijau bagi
masyarakat lembata, khususnya di desa
Babukerong, karena telah memberi
penghidupan baru yang lebih sejahtera.
“Budidaya rumput laut ini mampu
merubah citra desa kami sebagai Desa
TKI. Para mantan TKI kini menjadi
pembudidaya rumput laut,” katanya. Ia
menuturkan bahwa melalui budidaya
rumput laut, masyarakat pembudidaya
mampu meningkatkan penghasilannya
berlipat-lipat dari penghasilan sebelumnya yang jadi nelayan biasa, atau dengan
menjadi TKI yang modal dan resikonya
dianggap lebih besar.
Menurut Sogen, budidaya rumput
laut di Babokerong telah dirin s sejak
tahun 2000. Kini seluruh KK di desa
Babokerong melakukan budi daya
rumput laut dengan bimbingan dari
Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.
Sogen bertutur, budidaya rumput laut
membutuhkan waktu 45 hari (1,5 bulan),
mulai dari pembibitan hingga panen.
Dengan produksi rumput laut antara
80 kg per masa panen hingga satu ton,
maka menurut Sogen, penghasilan per
keluarga bisa mendapat mencapai Rp 5
juta hingga Rp10 juta
Direktur Perbenihan Ditjen Perikanan
Budidaya, Sarifin, merasa senang atas
keberhasilan masyarakat Babokerong

Menteri Kelautan dan Perikanan Sisu Pujiastu didampingi Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir.
Slamet Soebjakto, M.Si Ke Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur memanen rumput laut.

membudidayakan rumput laut. Ia
berharap, akan muncul julukan baru di
desa itu yakni “Haji Rumput Laut”. ”Di
Kalimantan, ada haji pa n, haji nila. Di
Nusa Tenggara Barat sudah ada haji
mu ara. Nah di Lembata ini nan harus
ada haji rumput laut,” kata Sarifin sambil
tersenyum, di sela-sela kunjungan
Menteri Kelautan dan Perikanan ke
Babokerong.
Lokasi Sangat Cocok
Sukses NTT sebagai penghasil rumput
laut tak lepas dari upaya Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen
PB) yang terus menerus mendukung
pengembangan budidaya rumput laut
di wilayah ini. Slamet Soebjakto mengatakan, NTT sangat cocok sebagai lokasi
budidaya rumput laut. Selain air lautnya
jernih, intensitas sinar matahari juga
sangat mendukung. Tapi dak hanya di
NTT Ditjen PB mengembangkan rumput
laut, tapi juga di NTB, Maluku, Papua,
Kalimantan dan pulau-pulau lainnya.
Untuk pengembangan rumput laut
itu, Ditjen PB pada tahun 2015 telah
membangun ga laboratorium rumput
laut untuk meneli dan memproduksi

Bu Susi Pujiastu sedang memanen rumput laut dengan ibu rumah tangga di Lembata
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bibit unggul melalui kultur jaringan
(kuljar). Ke ganya dibangun di Balai
Pengembangan Budidaya Laut (BPBL)
Lombok, Balai Besar Pengembangan
Budidaya Laut (BBPBL) Lampung dan
Balai Perikanan Budidaya Air Payau
(BPBAP) Takalar. “Tahun 2016 ini, kita
akan bangun kembali laboratorium
rumput laut kultur jaringan dibalaibalai kita seper di Ambon, Situbondo,
Jepara, Batam dan Aceh,” kata Slamet.
“Disamping itu juga akan kembangkan
Mini Laboratorium Rumput Laut Kuljar,
untuk mendukung penyebaran bibit ini
di masyarakat,” ungkap Slamet.
Slamet memaparkan, tujuh hal yang
harus diperha kan agar budidaya rumput
laut berhasil. Pertama, mengunakan bibit
dari tallus yang terbaik. Kedua, disiplin
panen yakni dilakukan pada usia 40-45
hari. Ke ga, dak menggunakan pupuk
atau probio k atau bahan pemacu
pertumbuhan.
Keempat,
mencari
kawasan budidaya yang baru untuk
rotasi penanaman. Kelima, menjaga
lingkungan pantai dari sampah. Keenam,
dak menjemur rumput laut di pasir
atau di tempat yang memungkinkan
ditempeli bahan-bahan lain. Ketujuh,
mencegah rumput laut yang sedang
dijemur dari terkena air hujan. Dengan
ketujuh hal yang harus diperha kan itu,
niscaya rumput laut yang dihasilkan akan
berkualitas baik dan berdaya saing.
Slamet mengingatkan, dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA), maka para pembudidaya rumput
laut harus mampu memproduksi rumput
laut yang berkualitas dan berdaya
saing. “Para pembudidaya dalam melakukan budidaya harus mengiku
cara-cara budidaya yang baik, sesuai
dengan anjuran pemerintah,” katanta.
Slamet menegaskan, budidaya harus
dilakukan untuk meningkatkan efisiensi,
kemandirian, memberikan nilai tambah,
juga harus ramah lingkungan. Itulah
sebabnya pemerintah menekankan
kebijakan pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan
berkelanjutan. (red)

