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Salam Akuakultur,
Para pembaca yang terhormat, bangsa Indonesia
baru saja merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71
Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus lalu.
Bagi kita, segenap insan Kelautan dan Perikanan,
peringatan Hari Kemerdekaan kali ini juga memberi
makna yang isƟmewa. SeƟdaknya kalau kita menyimak
isi pidato resmi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi
PudjiastuƟ.
Dalam pidatonya yang dibacakan oleh seluruh
inspektur upacara di jajaran Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP), Ibu Menteri berpesan bahwa sebagai
abdi negara sektor kelautan dan perikanan, kita harus
bekerja keras, memunculkan inovasi dan terus melayani
masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Menteri
memaparkan capaian membanggakan yang telah kita
raih. Produksi perikanan nasional pada triwulan II tahun
2016 telah mencapai 5,99 juta ton, atau naik 3,89%
dari periode yang sama tahun lalu. Angka itu berasal
dari perikanan budidaya 4,32 juta ton, dan perikanan
tangkap 1,68 juta ton. Peningkatan produksi perikanan
ini telah memicu pertumbuhan ekonomi perikanan
triwulan II 2016 sebesar 6,06.
Selain itu, PDB Perekonomian sektor perikanan pada
triwulan II-2016 meningkat dari Rp 49,96 triliun pada
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2015 menjadi Rp 52,99 triliun pada tahun ini, atau naik
6,06%. Angka itu berada di atas laju pertumbuhan PDB
Nasional yang sebesar 5,18%. “Semua capaian tersebut
harus menjadi pemicu bagi kita untuk dapat bekerja
dengan lebih baik lagi,” kata Menteri. Kini KKP sedang
terus mengembangkan wilayah-wilayah potensial di
sektor kelautan dan perikanan. Di Natuna, Kepulauan
Riau, misalnya, kita sedang menggarap Pembangunan
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
Tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus
lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan sebenarnya
berada di Natuna. Ibu Menteri pun hadir sebagai tamu
kehormatan dalam upacara yang dilaksanakan di
lapangan Pantai Kencana, Ranai, Kabupaten Natuna.
BerƟndak sebagai Inspektur Upacara, adalah BupaƟ
Kabupaten Natuna, Abdul Hamid Rizal.
Menurut Menteri, sesuai dengan arahan Presiden
RI, Natuna akan difokuskan untuk pembangunan sektor
perikanan, sektor migas dan pertahanan. Natuna akan
menjadi menjadi bagian penƟng dalam pembangunan
Indonesia sebagai Poros MariƟm Dunia. Mari kita
sukseskan program besar ini untuk kejayaan bangsa.
Dirgahayu RI !!!
REDAKSI

Tanya : Yth Redaksi Akuakultur Indonesia, saya Anto dari
Karawang, saya tertarik dengan Budidaya Lele Sistem
Bioflok. Apakah saya bisa mendapatkan informasi
tentang Budidaya Lele Sistem Bioflok tersebut ?
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Jawab : Yth Anto dari Karawang, Budidaya Lele Sistem
Bioflok sangat mudah diadopsi oleh masyarakat. Cara
budidaya lele bioflok sendiri di nilai cukup efekƟf serta
mampu memberikan produksi yang maksimal sehingga
ikan lele yang dihasilkan lebih banyak dengan biaya
produksi sedikit serta waktu yang lebih singkat. Sistem
budidaya ikan lele bioflok ini merupakan sebuah sistem
pemeliharaan dari ikan lele melalui proses penumbuhan
mikro-organisme. Hal ini bertujuan mengolah limbah
hasil budidaya tersebut hingga menjadi flok-flok
atau gumpalan yang kecil sebagai makanan ikan
secara alami. Jika Anda berminat ingin mendapatkan
informasi tentang Budidaya Lele Sistem Bioflok bisa
langsung menghubungi Balai kami : Balai Layanan
Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, JL. Desa
Pusaka Jaya Utara, Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa
Barat. Telepon : (0267) 7011258.
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• Penghargaan Negara atas Inovasi Perikanan
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Upaya Membangun Poros Maritim Dunia
Pemerintah terus membangun Sentra Kelautan
dan Perikanan Terpadu di pulau-pulau terdepan.
Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan
sejumlah bantuan di Natuna.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi PudjiastuƟ

K

ementerian
Kelautan
dan
Perikanan (KKP) merupakan
ujung tombak pelaksanaan
visi-misi Presiden Joko Widodo
untuk menjadikan Indonesia sebagai
poros mariƟm dunia. Salah satu upaya
yang dilakukan KKP, seperƟ ditegaskan
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi
PudjiastuƟ, adalah membangun pulaupulau yang berada di garis depan
perbatasan negara.
Susi
PudjiastuƟ
menegaskan
bahwa KKP sejak dua tahun lalu telah
mem prioritaskan pembangunan 15
kawasan pulau terdepan dan kawasan
perbatasan sebagai Sentra Kelautan
dan Perikanan Terpadu (SKPT). Sepuluh
SKPT di antaranya terus digenjot
pembangunannya agar bisa selesai

tahun ini, salah satunya adalah SKPT
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau,
yang dipusatkan di Selat Lampa.
Pada pertengahan Agustus lalu,
Menteri Kelautan dan Perikanan
melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten
Natuna, dalam rangka pencanangan
pembangunan SKPT Natuna. ”Natuna
bukan hanya memiliki potensi perikanan
yang besar, tapi juga merupakan ƟƟk
potensial dalam menjadikan Indonesia
sebagai poros mariƟm dunia,” ujar Susi
PudjiastuƟ di sela kunjungannya ke
Natuna, 18 Agustus 2016 lalu.
Dalam
kunjungan
itu,
Susi
menyerahkan bantuan berupa alat
tangkap Gill Net Monofilament sebanyak
54 paket kepada Koperasi Nelayan,
bantuan Mini Winch sebanyak 32 unit,
dan penyerahan kartu nelayan kepada
95 orang. Untuk perikanan budidaya,
Susi memberikan bantuan berupa 2 unit
bangsal pengeringan rumput laut, 62
paket bibit rumput laut, dan juga kebun
bibit rumput laut sebanyak 20 unit.
Bantuan lainnya adalah sarana
pendingin dan pengolahan ikan yang
diserahkan kepada kelompok pengolah
dan pemasar melalui koperasi nelayan,
berupa ice flake machine 1,5 ton plus
genset 25 kva sebanyak 1 unit, juga
bantuan telepon seluler dan pulsa
kepada kelompok masyarakat pengawas.
Susi juga memberikan bantuan kapal

penangkap ikan “Mina MariƟm”
sebanyak 2 unit, masing-masing dengan
bobot 51 GT dan 26 GT. ”Semua bantuan
ini merupakan komitmen pemerintah
untuk mendorong pertumbuhan SKPT di
pulau terdepan, agar sektor kelautan dan
perikanan dapat memberikan sumbangsih
nyata bagi ekonomi nasional,” ujar Susi.
Budidaya Kerapu Pulau Sendanau
Sentra budidaya ikan terbesar di
Kabupaten Natuna, terdapat di Pulau
Sendanau,
Kecamatan
Bunguran
Barat. Menurut UPTD Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Natuna, di
Kecamatan Bunguran Barat, seƟdaknya
terdapat sekitar 115 unit keramba jaring
tancap, yang digunakan untuk budidaya
ikan kerapu. Banyak masyarakat di sana
telah berhasil sebagai pembudidaya.
Salah satunya adalah Mukhlas. Bersama
10 pembudidaya lain yang tergabung
dalam Kelompok Pembudidaya Ikan
(pokdakan) ”Tongseng”, Mukhlas sukses
melakukan usaha pembesaran ikan
kerapu, yang benihnya masih diperoleh
dari hasil tangkapan di alam.
Mukhlas membeli benih kerapu
dari nelayan seharga sekitar Rp 30.000
per ekor untuk jenis kerapu bebek, dan
sekitar Rp 15.000 untuk kerapu sunu.
”Namun kendalanya, ketersediaan benih
dari alam ini Ɵdak tetap, dan ukurannya
Ɵdak seragam, sehingga ikan harus

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi PudjiastuƟ berfoto bersama seusai memberikan bantuan
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disorƟr keƟka dipanen,” tutur Mukhlas.
”Sedangkan kalau membeli dari hatchery
di luar Natuna kondisinya sangat rentan
karena Ɵngkat kemaƟan ikan sangat
Ɵnggi,” papar Mukhlas. Karena itu, para
pembudidaya di Pulau Sendanau sangat
berharap adanya hatchery (pembenihan)
ikan kerapu di tempat mereka yang bisa
memenuhi kebutuhan benih untuk usaha
pembesaran.
Mengenai pemasaran ikan, para
pembudidaya mengaku belum ada
masalah.
Kurniadi,
pembudidaya
dari Pokdakan ”Kerapu Sejahtera” di
Bunguran Barat menuturkan bahwa
selama ini, pemasaran hasil budidaya
ikan kerapu di Pulau Sendanau, dan
daerah lain di Kabupaten Natuna,
dilakukan melalui satu perusahaan
eksporƟr kerapu ke Hong Kong. SeƟap
musim panen, kapal dari Hong Kong
menjemputnya untuk mengangkut hasil
panen ikan hingga 15 ton. ”Satu tahun
diekspor sebanyak 6 kali,” kata Kurniadi.
Harganya bervariasi. Kerapu sunu
berharga 23 Dollar Hongkong (sekitar
Rp 225.000) per kg, kerapu macan Rp
133.000 per kg, dan kerapu Ɵkus Rp
760.000 per kg.
SeperƟ Mukhlas, Kurniadi juga
berharap bantuan pemerintah untuk
membangun hatchery ikan kerapu di
Natuna agar usaha budidaya mereka
berjalan lancar dan berkelanjutan. Jika
ketersediaan benih stabil, mereka yakin
produksi kerapu Natuna bisa lebih
diƟngkatkan karena akan semakin banyak
masyarakat yang menjadi pembudidaya.
Pasar kerapu masih terbuka, dan Natuna
berpotensi menjadi salah satu sentra
budidaya kerapu di tanah air.red
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Menjadikan Natuna Sentra Rumput Laut
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan
mengembangkan budidaya rumput laut di Natuna.
PT Perindo digandeng sebagai pembeli hasil budidayanya.

Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si

K

epulauan Natuna di Kepulauan
Riau memiliki potensi besar
untuk dikembangkan sebagai
kekuatan mariƟm dengan melimpahnya sumber daya alam kelautan
yang dimilikinya. Salah satu wilayah
di kepulauan ini, yakni Kabupaten
Natuna telah ditetapkan sebagai Sentra
Kelautan dan Perikanan Terpadu.
Komoditas unggulan perikanan budidaya
di Kabupaten Natuna, antara lain adalah
ikan kerapu, dan rumput laut.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.,
mendampingi Menteri Kelautan dan

Perikanan, Susi PudjiastuƟ, melakukan
kunjungan ke Kabupaten Natuna,
pada 18 Agustus 2016 lalu. Slamet
mengungkapkan
bahwa
budidaya
rumput laut akan dicoba dikembangkan
di Kabupaten Natuna karena kondisi
alamnya sangat mendukung. ”Rumput
laut terbukƟ sangat bisa diandalkan
sebagai sumber mata pencaharian
masyarakat pesisir. Selain karena cara
budidayanya yang cukup mudah dan
murah, pasarnya masih terbuka lebar,”
kata Slamet. “Hal ini sesuai dengan
arahan Presiden RI dan Menteri Kelautan
dan Perikanan, Ibu Susi PudjiastuƟ,
untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi di Kabupaten Natuna,
khususnya di sektor kelautan dan
perikanan,” terang Slamet.
Slamet mengungkapkan bahwa
secara nasional, berdasarkan data
staƟsƟk sementara tahun 2015, produksi
rumput laut mencapai 9,9 juta ton atau
naik 18,84 % per tahun dibandingkan
tahun 2011 yang produksinya mencapai
5,2 juta ton. “Pengembangan budidaya
rumput laut secara sinergi dan simultan
dari hulu dan hilir, merupakan bagian
dari visi misi pembangunan Kabinet Kerja
untuk mendorong laut sebagai sumber
ekonomi bangsa di masa depan,” kata
Slamet Soebjakto.
Slamet
memaparkan
bahwa
potensi lahan budidaya rumput laut di
Kabupaten Natuna mencapai 4.757,5

ha, dan baru termanfaatkan sekitar 56
ha atau 0,01 %. Jika seluruh potensi
itu dimanfaatkan secara opƟmal maka
produksi rumput laut Natuna akan
mencapai sekitar 150.000 ton basah
atau 22.000 ton kering per tahun, atau
senilai Rp 176 milyar. Untuk mendorong
pengembangan usaha budidaya rumput
laut di Kabupaten Natuna, Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(DJPB) telah mengalokasikan bantuan
baik berupa kebun bibit maupun
budidaya rumput laut.
“Untuk kebun bibit rumput laut
seluas 2,5 ha, kita dukung dengan bibit
unggul kultur jaringan (kuljar) yang
terbukƟ tumbuh lebih cepat, tahan
terhadap perubahan salinitas dan kadar
caragenannya lebih Ɵnggi,” kata Slamet
Soebjakto. ”Sedangkan untuk budidaya
rumput laut, sedang dibangun paket
percontohan budidaya rumput laut seluas
58 ha, yang akan dikelola oleh sekitar 20
kelompok atau 200 pembudidaya,” jelas
Slamet.
Tujuh Jurus Budidaya Rumput Laut
Slamet Soebjakto memaparkan, ada
tujuh jurus agar budidaya rumput laut
berhasil. Pertama, menggunakan bibit
dari tallus yang terbaik. Kedua, disiplin
panen pada usia 40-45 hari. KeƟga,
Ɵdak menggunakan pupuk/probioƟk/
bahan pemacu pertumbuhan. Keempat,
mengupayakan
mencari
kawasan
budidaya yang baru untuk rotasi
penanaman. Kelima, menjaga lingkungan
pantai dari sampah dan bahan pencemar.
Keenam, Ɵdak menjemur rumput laut di
pasir dan dijaga dari bahan-bahan yang
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CapƟon : Budidaya rumpur laut di Natuna

menempel lainnya. Dan yang ketujuh,
segera menutup rumput laut yg sedang
dijemur dengan plasƟk, jika turun hujan.
”Dengan menerapkan jurus ini, budidaya
rumput laut akan berhasil dan berlanjut
dengan kualitas produk yang bagus,”
papar Slamet.
Saat ini DJPB telah menyusun
masterplan zonasi budidaya rumput
laut di wilayah Kabupaten Natuna,
yang luasnya mencapai 485 ha. ”Kita
harapkan dengan zonasi atau klasterisasi
ini, panen rumput laut dapat dilakukan
secara bergilir dan konƟnyu serta dapat
memenuhi kuota permintaan pasar,“
kata Slamet. Slamet menuturkan bahwa
pengembangan industri rumput laut
suatu daerah akan berhasil bila ada
sinergi dari semua pihak.
“Di Natuna ini akan kita jadikan
contoh sinergi antar stake holder. Di
bagian hulu, KKP akan menghasilkan
rumput laut sampai siap jual. Kemudian
kita gandeng PT Perindo, perusahaan
yang akan berperan di bagian hilirnya
sebagai pembeli,” papar Slamet. Selain
itu, peranan Pusat Komando Angkatan
Laut (POSKODAL) Ranai, dalam membina
para pengebom ikan untuk beralih
ke usaha budidaya rumput laut dan
budidaya ikan, perlu diapresiasi. Karena
ini adalah wujud kerjasama dan sinergi
yang nyata di lapangan,” tutur Slamet.
Dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan.
Ini akan mempermudah usaha bersama
dalam memajukan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pembudidaya melalui usaha perikanan budidaya
yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan.red
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Kunjungan kerja komisi IV DPR di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee disambut oleh Dirjen Perikanan Budidaya Kunjungan kerja anggota komisi IV DPR
dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas BPBAP Ujung Batee. Rangkaian acara kunker dilanjutkan dengan penyerahan bantuan oleh Komisi IV DPR dan Dirjen PB kepada
pembudidaya. Dalam gambar , komisi IV DRP RI sedang meninjau kolam ikan, serta menanam pohon di areal Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee, Awal agustsus
2016.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si didampingi
para direktur lingkjp DJPB melakukan percontohan produksi artemia. Artemia adalah
pakan utama larva yang mengandung asam lemak tak jenuh dan protein sangat
Ɵnggi, mempunyai berbagai macam asam amino yang esensial untuk keperluan
pertumbuhan larva ikan dan udang di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau
(BBPBAP) Jepara, 11 Agustus 2016.

Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya, Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB), Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si memberikan batuan
Excavator serta kredit usaha rakyat (KUR) kepada para pembudidaya di wilayah PaƟ
Jawa Tengah, agustus 2016.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, memberikan bantuan
benih ikan bandeng, nilem dan udang galah Jenis ikan untuk di tebar (restocking) di
Waduk JaƟbarang, Kota Semarang – Jawa Tengah, 24 Agustus 2016. Ikan-ikan lokal
dan asli Indonesia seperƟ ikan Tawes, Nilem, dan Udang Galah, dulu populasinya
cukup banyak dan hidup serta berkembang biak di perairan umum. Tetapi seiring
dengan waktu dan cara penangkapan yang belum sesuai kaidah yang benar, populasi
ikan-ikan lokal tersebut menjadi menurun bahkan mengalami kepunahan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penyebaran teknologi
bioflok untuk budidaya lele, karena budidaya lele dengan menggunakan teknologi
bioflok tersebut telah terbukƟ mendorong peningkatan produksi ikan lele. Salah
satu upaya yang dilakukan adalah melakukan percontohan budidaya lele system
bioflok di Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Karya Mina Sejahtera Bersama
Di Desa Duren, Kec. Bandungan, Kab. Semarang. Dalam gambar Dirjen Perikanan
Budidaya bersama BupaƟ setempat berfoto bersama seusai memberi paket bantuan
lele bioflok, 24 Agustus 2016
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Budidaya Lele Sistem Bioflok
Percobaan di BPBAT Tatelu menemukan berbagai
persoalan yang bisa muncul dalam budidaya ikan
sistem bioflok.

P

ermintaan pasar terhadap ikan
lele terus meningkat. Karena
itu peluang usaha budidaya lele
sangat menjanjikan karena ikan
ini sudah begitu populer dan banyak
dikonsumsi
masyarakat
Indonesia
di berbagai daerah. Kini, Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) telah
memperkenalkan sistem budidaya baru
yang dikenal dengan teknologi bioflok.
Budidaya lele dengan teknologi
bioflok bisa dilakukan di lahan sempit
namun produkƟvitasnya lebih Ɵnggi
dengan biaya pakan yang lebih rendah.
Teknologi ini mampu mengolah limbah
budidaya menjadi pakan alami ikan.
Kuncinya terletak pada probioƟk yang
ditambahkan ke dalam pakan dan air
media pemeliharaan, dengan sistem
aerasi kolam yang harus lebih kuat
dan konƟnyu. ProbioƟk inilah yang

akan mengurai sisa-sisa pakan menjadi
flok atau gumpalan-gumpalan berisi
mikroorganisme (bakteri, jamur, algae,
protozoa, cacing) yang bisa dijadikan
pakan ikan.
Balai Perikanan Budidaya Air
Tawar (BPBAT) Tatelu, Sulawesi Utara,
tahun lalu telah melakukan percobaan
pengembangan
teknologi
anjuran
budidaya lele dengan menggunakan
sistem bioflok. Dalam penerapan
teknologi bioflok pada budidaya lele
secara intensif, konstruksi kolam dapat
terbuat dari beton, terpal atau fiber.
Konstruksi kolam Ɵdak membentuk
sudut, melainkan berbentuk bulat
melingkar (lingkaran). Hal ini bertujuan
agar sirkulasi oksigen merata ke seluruh
bagian air kolam. Sebelum diisi air, kolam
lebih dahulu dibersihkan dengan kaporit
10%. Pengisian air dilakukan dengan

Bakteri
anaerobik
mengurai
bahan organik
menjadi
bahan organik
yang lebih
sederhana
(asam organik,
alkohol) serta
senyawa yang
bersifat racun
(amoniak,
nitrit, H2S,
metana)

keƟnggian air 80-100 cm dengan air
yang sudah di-treatment dengan kaporit
30 gram per m3 air, selama 3 hari.
Benih lele yang ditebar berukuran 7-8
cm dengan padat tebar 1.000 ekor/m2.
Pakan yang diberikan difermentasi
terlebih dahulu menggunakan probioƟk
jenis Lactobacillus selama 2 hari atau
maksimal 7 hari. Komposisinya yaitu 2 cc
probioƟk per kilogram pakan, ditambah
air bersih sebanyak 25% dari berat pakan.
Pakan diaduk merata dan dibiarkan 2
hari. Lalu, pakan diberikan 2 kali sehari.
Dalam
kegiatan
ini
ternyata
ditemukan beberapa masalah. Pertama,
air hitam (flok hitam) yang disebabkan
karena maƟ lampu lebih dari 2 jam,
sehingga terjadi kekurangan oksigen.
Hal ini juga yang memicu kemaƟan
ikan secara massal, Karen terjadinya
peningkatan amonia dan karbon dioksida

di dalam media budidaya.
Kedua, air berbau. Hal ini disebabkan
oleh pemberian pakan yang berlebihan,
terjadinya kemaƟan bakteri secara
massal, dan dasar kolam yang terlalu
kotor serta pH air yang rendah.
KeƟga, flok Ɵdak terbentuk. Hal
ini disebabkan bahan organik masih
belum cukup untuk membentuk flok,
penyusun inƟ flok masih kurang, dan
adanya gangguan cuaca (curah hujan
Ɵnggi). Keempat, nafsu makan ikan
turun, karena suhu yang rendah akibat
curah hujan Ɵnggi. Kelima, teknologi
bioflok belum dikuasai secara maksimal,
sehingga perlu dilakukan pembinaan
dan pendampingan secara konƟnyu,
serta diperlukan pelaƟhan lanjutan
untuk lebih meningkatkan penguasaan
teknologi ini.
Sumber : BBAT - Tetelu

Teknologi Bioflok di Bandungan
Sistem budidaya ikan lele dengan teknologi bioflok
terus dikembangkan ke berbagai daerah.

K

ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong
penyebaran teknologi bioflok
untuk budidaya lele ke berbagai
daerah. Budidaya lele dengan menggunakan teknologi bioflok telah terbukƟ
mendorong peningkatan produksi ikan
lele, dengan modal yang efisien.
Pada 25 Agustus 2016 lalu, Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir.
Slamet Soebjakto, M.Si., melakukan
penebaran benih lele di lokasi percontohan budidaya lele sistem bioflok
milik Kelompok Pembudidaya Ikan
(Pokdakan) Karya Mina Sejahtera
Bersama, Di Desa Duren, Kecamatan

Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa
Tengah. “Teknologi bioflok terbukƟ bisa
diterapkan di lahan yang terbatas, dan
lebih ramah lingkungan, serta hemat
dalam penggunaan air dan pakan,” kata
Slamet.
Slamet menambahkan bahwa budidaya lele dengan sistem bioflok ini mampu
mendongkrak produkƟvitas lahan. “Satu
kolam bioflok dengan kapasitas air 10
m3, dengan modal kurang lebih Rp 5
juta, dapat dihasilkan lele sebanyak 1
ton selama 2,5 bulan. Bila harga lele Rp
15.000 per kilogram, maka diperoleh
hasil Rp 15 juta. Untungnya sekitar Rp
10 juta,” papar Slamet.

Slamet memaparkan bahwa produksi
lele secara nasional dalam kurun waktu
lima tahun terakhir (2011 – 2015) naik
21,31 % per tahun. Produksi tahun 2011
sekitar 337.577 ton, dan pada 2015
lalu menjadi 722.623 ton. “Kenaikan
produksi lele per tahun merupakan
kenaikan terbesar dibandingkan dengan
komoditas air tawar lainnya seperƟ nila,
mas, paƟn dan gurame,” ungkap Slamet.
Teknologi bioflok telah terbukƟ
meningkatkan produksi lele dengan
kualitas daging lele yang juga lebih bagus.
“Rasa daging lele dengan sistem bioflok
berbeda dengan lele hasil budidaya
konvensional, karena pada sistem bioflok,
lele juga makan flock atau gumpalangumpalan organisme hidup seperƟ alga
dan bakteri,” kata Slamet. Pakan juga
lebih efisien. Dari hasil percobaan, rasio
konversi pakan (FCR) bisa di bawah 1.
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Di samping itu, air yang digunakan pada
sistem bioflok Ɵdak berbau dan sangat
baik untuk pupuk tanaman. Hal itu
terjadi karena adanya mikroorganisma
seperƟ bakteri Bacillus sp yang mampu
mengurai limbah budidaya itu.
Direktorat
Jenderal
Perikanan
Budidaya (DJPB) akan terus mengembangkan teknologi bioflok untuk mendukung peningkatan produksi ikan yang
ramah lingkungan. Balai Layanan Usaha
Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB)
Karawang, Jawa Barat, sebagai salah
satu unit pelaksana teknis DJPB, juga
telah menyebarkan teknologi ini ke
wilayah lain, hingga Magelang, Malang,
Brebes, Pemalang dan Kediri. Ini adalah
wujud dari tekad KKP melalui DJPB
untuk mewujudkan Perikanan Budidaya
yang Mandiri, Berdaya Saing dan
Berkelanjutan.(red)
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Standar untuk Pakan Ikan
Standar Nasional Indonesia harus diterapkan
untuk bahan baku pakan dan pakan ikan, demi
kualitas produk perikanan budidaya.

D

irekoprat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB) berupaya
mencapai target produksi
perikanan budidaya yang
berbasis jaminan mutu dan keamanan
pangan (food safety). Maka, pengembangan kawasan perikanan budidaya
lebih diarahkan melalui penerapan
teknologi anjuran. Selain itu, Standar
Nasional Indonesia (SNI) mutlak harus
diterapkan untuk bahan baku pakan dan
pakan ikan, dan Cara Pembuatan Pakan
Ikan Yang Baik (CPPIB) harus diterapkan
pada seluruh tahapan proses produksi
pakan ikan.
Pada 15-17 Juni 2016, bertempat di
Hotel Sahira BuƟk, Bogor, Jawa Barat,
DJPB menyelenggarakan Rapat Teknis
RSNI2 bidang bahan baku pakan dan
pakan ikan. Kegiatan ini dihadiri oleh
Direktur Pakan, anggota Komite Teknis
65-07 Perikanan Budidaya, Kasubdit
Lingkup Direktorat Pakan, Konseptor
RSNI, Pakar/Ahli/Pelaku budidaya (Air
Tawar, Payau/Laut, dan Pakan), Editor,
Staf Direktorat Pakan. Tujuan kegiatan
ini adalah untuk membahas draŌ RSNI1

bidang bahan baku pakan dan pakan ikan
dengan sasarannya yaitu tersusunnya
RSNI2 bahan baku pakan dan pakan
ikan serta tercapainya kesepakatan
dari semua pihak terkait (produsen,
konsumen, pakar/ahli, dan regulator)
terhadap 5 judul RSNI2.
Dalam rapat teknis ini disajikan
beberapa makalah oleh para pakar.
Antara lain, pertama: Produksi biomass
artemia di tambak garam. Kedua, Pakan
buatan untuk ikan bandeng (Chanos
chanos). KeƟga, pakan buatan untuk ikan
paƟn (Pangasius sp). Keempat, pakan
buatan untuk ikan nila (Oreochromis
niloƟcus). Dan kelima, produksi Brachionus plicaƟlis untuk pembenihan ikan
laut.
Dalam pengarahannya, Direktur
Pakan, Ir. Coco Kokarkin, MSc., mengharapkan DJPB dapat memenuhi
seluruh permintaan pakan ikan yang
sesuai dengan SNI untuk meningkatkan
jumlah dan kualitas produk perikanan
budidaya. Coco mengatakan bahwa
sampai saat ini sudah ada 18 SNI bahan
baku pakan dan pakan ikan yang sudah

pakan ikan

ditetapkan oleh Badan Standardisasi
Nasional (BSN). Namun, SNI tersebut
masih bersifat sukarela (voluntary) yang
arƟnya belum bisa dijadikan aturan
yang mengikat dalam lalu lintas barang
yang diperdagangkan masuk atau ke
luar Indonesia.
”Masalah ini perlu kita anƟsipasi
yaitu dengan menyusun regulasi SNI
Wajib secara selekƟf dan prioritas,
mempercepat
proses
perumusan
rancangan standar dan mengkaji
ulang SNI yang sudah berumur lebih
dari 5 tahun agar dapat dirumuskan
kembali untuk diperbaharui mengikuƟ

perkembangan teknologi yang berkembang di masyarakat khususnya
produsen bahan baku dan pakan ikan,”
kata Coco.
Melalui acara Rapat Teknis RSNI2 ini
diharapkan seluruh stakeholder pakan
ikan dapat menyosialisasikan perlunya
penerapan SNI kepada seluruh produsen
bahan baku dan pakan ikan. Dengan
demikian, mutu produk perikanan
budidaya (baik pakan maupun ikan)
dapat memenuhi standardisasi yang
telah dipersyaratkan sehingga aman
untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
(mro-pakan)

Inovasi Teknologi Di Tanah Sulawesi

Usdarwanto

D

ibalik wajahnya yang sederhana, terungkap banyak
inovasi yang sangat kreaƟf.
Sosok yang satu ini bernama
Bapak Usdarwanto. Beliau adalah ketua
Kelompok Sumber Rejeki yang berlokasi
di Desa Puntari Makmur Kecamatan Wita
Ponda Kota Morowali Provinsi Sulawesi
Tengah. Kelompok ini sudah berdiri sejak
Tahun 2009 yang lalu dan beranggotakan
10 orang. Selain mengembangkan
usaha pembenihan, kelompok ini juga
melakukan usaha pembesaran dengan
komoditas yang dikembangkan antara
lain : lele, mas dan nila.
Menyikapi harga pakan pabrikan
yang semakin lama semakin meningkat,
kelompok ini mulai berinovasi untuk
membuat pakan ikan secara mandiri.

Dengan tekad dan kemauan yang
keras dan dibantu 3 orang anggotanya,
kelompok ini kemudian mengembangkan
pembuatan pakan mandiri. Mesin
penggerak yang digunakan berasal dari
mesin bajak sawah yang digunakan
bila akƟvitas pertanian sedang vacum.
Mesin yang ada saat ini antara lain
: mesin penepung, mixer dan mesin
pencetak. Bahan baku yang digunakan
antara lain : tepung ikan, tepung jagung,
dedak, kedelai dan sagu. Formulasi
bahan baku yang digunakan dalam 10
kilogram adonan pakan yaitu : tepung
ikan 4 kg, dedak 2 kg, tepung jagung
1,5 kg, tepung kedelai 1 kg, sagu 1,5
kg. Pakan yang dihasilkan adalah pakan
tenggelam dengan biaya produksi pakan
Rp. 4.500. Biaya produksi ini dapat
meningkatkan keuntungannya karena
sangat membantu dalam meminimalkan
biaya produksi usaha budidayanya
hingga Rp. 6.000/kilogramnya.
Kelompok Sumber Rejeki ini juga
membuat pakan dengan bahan baku dari
batang pohon sagu. Untuk pembesaran,
pohon sagu cukup direndam beberapa
hari didalam kolam. Setelah itu kulitnya
dibuang dan daging batangnya digiling
hingga berbentuk menyerupai serbuk/
dedak. Biaya produksinya cukup rendah.
Sebagai gambaran, 1 batang pohon sagu
dibeli dengan harga Rp.150.000/batang
dengan asumsi 75% dari bobot batang
pohon sagu dapat dimanfaatkan sebagai

pakan ikan.
Sarana produksi dan teknologi yang
sangat sederhana, Ɵdak membatasi
dirinya untuk menghasilkan ide-ide
kreaƟf. Sebagai informasi, produksi
ikan dari kelompok ini mencapai kurang
lebih 1-1,5 ton/bulan. Produksi ini akan
semakin meningkat bila produksi pakan
mandiri kelompoknya sudah berjalan
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dengan baik dan Ɵdak bergantung
lagi pada pakan komersial. Beliau
juga berharap kelompok-kelompok
pembudidaya dan pembuat pakan
lainnya berupaya lebih giat lagi untuk
mengembangkan pakan ikan mandiri
guna peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan dan mendukung ketahanan pangan nasional.(mro-pakan)
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Budidaya Ikan Hias Mandarin
BPBL Ambon berhasil mengembangbiakan ikan
mandarin. Ikan endemik Maluku ini merupakan
salah satu ikan hias tercantik di dunia.

I

kan hias mandarin (Synchiropus
splendidus) merupakan salah satu
komoditas ikan hias laut yang sangat
menarik. Memiliki corak warna
yang unik dengan dominasi warna biru
dan orange. Ikan yang merupakan salah
satu ikan hias tercanƟk didunia itu
merupakan species endemic Maluku,
khususnya Kepulauan Banda. Namun
kini populasinya makin menurun karena
meningkatnya penangkapan. Agar populasi ikan hias ini tetap terjaga maka

diperlukan suatu upaya pelestarian untuk
meningkatkan jumlah produksi ikan hias
mandarin. Dan, Balai Perikanan Budidaya
Laut (BPBL) Ambon kini telah berhasil
mengembangbiakan ikan ini secara
terkontrol dalam lingkungan budidaya.
Ikan mandarin termasuk dalam
keluarga Callionymidae. Dalam family
ini terdapat dua varietas ikan mandarin, yakni mandarin standar dan
ikan psychedelic mandarin. Ikan ini
merupakan ikan tropis yang hidup di

perairan karang terlindung dan laguna,
pada suhu sekitar 24 – 26 derajat C, dan
hidup berkelompok.
Dalam percobaan di BPBL Ambon,
proses pemijahan ikan ini dilakukan
dengan cara menempatkan induk
dengan perbandingan jantan dan beƟna
1 : 2. Kualitas air diperhaƟkan dengan
serius. Pemijahan ikan mandarin terjadi
pada sore sampai malam hari dengan
fekunditas rata rata sekita 200 telur
per induk. Telur ikan mandarin sangat
rentan rusak akibat arus air maupun
penanganan yang Ɵdak tepat. Telur
yang telah keluar dan mengambang
di permukaan air segera dipindahkan
dengan menggunakan serokan kecil atau

pipet ke aquarium atau tempat khusus
inkubasi telur.
Telur yang telah menetas ditempatkan pada bak fiber dan bak beton
pemeliharaan larva. Pakan awal yang
diberikan berupa roƟfer. Pakan ini
diberikan pada saat kuning telur pada
larva sudah habis, dan diberikan
sampai umur D20. Untuk menambah
kualitas pakan dilakukan pengayaan
pakan dengan menggunakan minyak
ikan dan vitamin. Hal ini tentunya
sangat membantu dalam peningkatan
kelangsungan hidup (SR) larva ikan.
Panen larva ikan mandarin dilakukan
setelah berusia 35 hari. Benih ikan
yang telah dipanen kemudian dihitung
dan dipindahkan ke dalam akuarium
pemeliharaan dan bak pendederan.
Untuk kegiatan pembesaran ikan
mandarin, perlakuan yang diterapkan
hampir sama dengan seperƟ pada
penanganan benih. Pengaturan kualitas
media pemeliharaan dan frekuensi
pemberian pakan yang opƟmal menjadi
hal yang sangat penƟng. Pada ikan
mandarin dewasa pakan yang diberikan
sebanyak 3 kali berupa pakan pelet dan
kombinasi pakan alami. Ikan mandarin
siap jual berukuran 3 – 4 cm dengan
lama pemeliharaan 3-4 bulan. Harga
jual ikan mandarin pada saat ini berkisar
Rp 25.000 – 30.000/ekor.
(Sumber: Humas BPBL Ambon, Divisi
Ikan Hias BPBL Ambon)

Kolam untuk budidaya ikan hias

Ikan hias mandarin

Bantuan Benih untuk Aceh
Dirjen Perikanan Budidaya dan Komisi IV DPR
menyerahkan bantuan benih udang dan benih ikan
kepada kelompok pembudidaya ikan di Aceh.

P

rogram bantuan 100 juta benih
ikan untuk masyarakat yang
dicanangkan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP),
terus berkembang. Pada 3 Agustus
2016 lalu, Direktur Jenderal Perikanan

Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto,
MSi., mendampingi Komisi IV Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan
kunjungan kerja ke Aceh. Dalam
kesempatan itu, dilakukan penyerahan
bantuan benih secara simbolis kepada 9

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, MSi., mendampingi Komisi IV Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan bantuan benih kepada salah seorang pembudidaya di Aceh.

kelompok pembudidaya ikan.
Bantuan yang diberikan adalah
1.000.000 ekor benih udang windu,
100.000 ekor benih nila, dan 200.000
ekor benih udang galah. Slamet
Soebjakto mengungkapkan bahwa
sebagai salah satu sentra budidaya
udang windu, Aceh akan mendapatkan
bantuan benih udang windu sebanyak
45 juta ekor pada tahun 2016 ini. Sampai
Juli 2016, bantuan itu sudah mencapai
29,85 juta ekor, disebar mulai di Aceh
Timur, Aceh Utara, Bireuen, Banda
Aceh, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Aceh
Besar hingga ke Aceh Barat Daya.
Usai menyerahkan bantuan, Slamet
Soebjakto mendampingi rombongan
anggota DPR mengunjungi Balai
Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP)
Ujung Bate, Aceh. Kepada rombongan
wakil rakyat yang dipimpin oleh Ketua
Komisi IV DPR, Edy Prabowo itu, Slamet
menegaskan bahwa program bantuan
100 juta ekor benih akan terus dilakukan
di berbagai wilayah Indonesia. ”Program
ini merupakan salah satu program
prioritas yang diharapkan mampu
menjadi sƟmulus bagi pembudididaya
untuk meningkatkan usaha budidayanya.
Karena benih yang diberikan merupakan
hasil produksi unit – unit pembenihan
yang telah berserƟfikat, dalam hal
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ini adalah Unit PelaksanaTeknis (UPT)
perikanan budidaya, maka kualitasnya
Ɵdak diragukan lagi,” kata Slamet.
Slamet Soebjakto menambahkan
bahwa program bantuan benih ini
sejalan dengan Tiga Pilar Pembangunan
nasional yaitu Kedaulatan, Keberlanjutan
dan Kesejahteraan. Di samping bantuan
benih ke masyarakat, bantuan benih juga
diberikan untuk menambah stok ikan di
perairan umum melalui restocking. Ini
juga sebagai wujud komitmen bahwa
perikanan budidaya selalu mendukung
kelestarian lingkungan menuju keberlanjutan. ”Dengan restocking, ikan akan
mudah di peroleh dan dapat mendukung
ketahanan pangan dan peningkatan gizi
nasional,” terang Slamet.
Slamet menambahkan bahwa penerapan teknologi terkini dalam usaha
budidaya menjadi satu keharusan, di era
yang semakin terbuka dan menuntut
peningkatan kualitas ini. Karena itu,
diperlukan kerjasama dan koordinasi
dengan semua pihak terkait, termasuk
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
sehingga apa yang diprogramkan oleh
kementerian teknis mendapat dukungan
dari wakil rakyat, khususnya dalam
mewujudkan perikanan budidaya yang
Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.red
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Ujicoba Budidaya Artemia
Untuk menekan biaya pakan larva ikan, DJPB
mencoba memproduksi artemia sendiri. Ujicoba
dilakukan di Jepara, Rembang dan Madura.

K

ementerian
Kelautan
dan
Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), melakukan percontohan produksi artemia. Artemia
adalah pakan alami esensial untuk

larva ikan dan udang, yang selama ini
didatangkan dengan cara impor dari
Amerika Serikat, China dan Vietnam.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,
Dr. Ir. Slamet Soebjakto, MSi., mengatakan, jumlah artemia cyst yang diimpor

Budidaya artemia ala tambak di Kab. Jepara

setahunnya mencapai 40 ton, senilai Rp 56
miliar. Harga per kilogramnya Rp 1,4 juta.
“Sekarang kita mulai coba percontohan
budidaya artemia di Jepara, Rembang
dan Madura,” kata Slamet dalam acara
penebaran perdana bibit artemia di
Jepara, Jawa Tengah,11 Agustus lalu.
Slamet menjelaskan, artemia sangat
cocok berkembang di daerah-daerah
penghasil garam seperƟ di Indonesia.
Tahun ini, percontohan budidaya
artemia dilaksanakan di Jepara di tambak
seluas 5 hektar, di Rembang seluas
10 hektar, dan di Madura seluas 0,5
hektar bekerjasama dengan PT Garam.
Dengan Ɵngkat penguasaan teknologi
yang mumpuni, proyek percontohan
ini diharapkan dapat diduplikasi oleh
masyarakat pembudidaya khususnya
di wilayah pesisir, sehingga mampu
menambah pendapatan khususnya bagi
petambak garam.
Berdasarkan analisa usaha, budidaya
ini cukup menguntungkan. Dari 1 hektar
lahan, dapat menghasilkan 200-300 kg
cyst artemia per siklus (3-4 bulan di musim
kemarau). Dengan harga artemia cyst per
kilogram basah yang sekitar Rp 300.000,
maka akan diperoleh hasil Rp 60 juta – 90
juta per siklus. Biaya produksi budidaya
artemia per siklus per hektar berkisar Rp
15 juta-Rp 20 juta. Jadi, keuntungannya

mencapai Rp 40 – 60 juta per siklus.
Slamet menjelaskan, artemia bisa
diproduksi dalam bentuk cysts maupun
biomas (hidup) “Jadi, di samping hasil
panen dari artemia cyst, juga akan
diperoleh pendapatan tambahan dari
panen biomass artemia. Produksi
biomas artemia per hektar adalah 400
kg dengan harga mencapai Rp 75.000
per kilogram. ArƟnya, dalam seƟap
hektar lahan, biomas artemia yang
dihasilkan bernilai sekitar Rp 30 juta,”
terang Slamet
Guna
memudahkan
proses
penyerapan pasar untuk produk artemia
ini, DJPB telah menjalin komunikasi
dan kerjasama dengan dua perusahaan
BUMN dan satu perusahaan wasta, yakni
Perum Perikanan Indonesia (Perindo), PT
Garam, dan PT Arafura Marikultur. KeƟga
perusahaan itu diminta untuk berperan
dalam penyerapan artemia basah dari
para pembudidaya untuk diproses
lebih lanjut sebelum dipasarkan. Untuk
meningkatkan produksi dan kualitas
artemia, DJPB akan menggunakan
tenaga ahli dari Belgia. Dengan demikian diharapkan akan membantu memperluas pasar luar negeri sekaligus
untuk meningkatkan daya saing dalam
penguasaan pasar luar negeri.
(Sumber : BPBL Ambon)

Ekspor Perdana Setelah Permen
Dengan dikeluarkannya Permen KP Nomor 15 tahun
2016, ekspor ikan hidup hasil budidaya dapat lebih
terkontrol dan tercatat.

K

ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama para
pelaku usaha melakukan ekspor
ikan kerapu hasil budidaya,
dari pelabuhan singgah Pantai Siuncal,
Kabupaten Pesawaran, Lampung, 11 Mei
2016 silam. Ini adalah ekspor perdana
pasca diterbitkannya Peraturan Menteri
(Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor
15 Tahun 2016 tentang Kapal Angkut Ikan
Hidup. Jumlah yang diekspor mencapai
15 ton ikan kerapu hidup, senilai US$
135.000.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengatakan
bahwa ekspor kerapu ini dilakukan
dengan tujuan Hongkong, melalui salah
satu pelabuhan singgah yang telah
ditetapkan berdasarkan SK Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya Nomor
54 Tahun 2016 tentang Pelabuhan
Muat Singgah Kapal Pengangkut Ikan
Hidup untuk Tujuan Luar Negeri.
“Setelah diterbitkannya Permen KP ini,
saya yakin ekspor ikan hidup, seperƟ
kerapu, akan kembali meningkat,” kata
Slamet. “Di samping Pulau Siuncal,
pelabuhan-pelabuhan singgah lainya

yang dapat mendukung untuk ekspor
ikan hidup ke luar negeri adalah Belitung,
Anambas, Bali dan lain-lain. Kita juga
dorong perusahaan eksporƟr untuk
memperbanyak kapal feeder yang
mengangkut ikan hidup berbendera
Indonesia dari Karamba Jaring Apung
(KJA) ke pelabuhan singgah. Hal ini akan
mendorong tumbuhnya industri kapal
nasional dan juga menyerap tenaga kerja
di daerah,” papar Slamet.
Lebih lanjut Slamet mengatakan
bahwa dengan telah dikeluarkannya
Permen KP Nomor 15 tahun 2016 ini,
ekspor ikan hidup hasil pembudidayaan
ke luar negeri dapat lebih terkontrol dan
tercatat. “Dan ini akan menggambarkan
potensi dan produkƟvitas budidaya
suatu wilayah. Sehingga, pada akhirnya
mampu menunjukkan bahwa usaha
budidaya ikan, khususnya ikan laut
atau marikultur, mampu meningkatkan
kesejahteraan pembudidaya ikan di
wilayah tersebut, meningkatkan industri
galangan kapal dalam negeri, serta
mewujudkan pengelolaan perikanan
yang bertanggungjawab, lestari, dan
berkelanjutan,” jelas Slamet

Kapal pengangkut ikan hasil budidaya
Ekspor perdana ini dilakukan oleh
PT. Sumatera Budidaya Marine yang
bergerak di bidang perdagangan dan
budidaya ikan, bekerjasama dengan PT.
Srijaya Segara Utama, yang bergerak
dibidang International shipping freight
dan difasilitasi oleh Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Pesawaran.
Pulau Siuncal dipilih sebagai lokasi
ekspor perdana, karena Kabupaten
Pesawaran merupakan salah satu
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kabupaten di Lampung yang memiliki
potensi perikanan budidaya yang
cukup besar.
Di samping itu, Propinsi Lampung
merupakan salah satu sentra produksi
kerapu dengan produksi kerapu pada
tahun 2014 mencapai 356 ton. Ke depan,
Kabupaten Pesawaran diharapkan bisa
menjadi sentra budidaya ikan kerapu
berskala nasional.
Red
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Sukses Pembenihan Kakap Putih
Populasi kakap putih di alam cenderung turun. BPBL
Ambon sukses melakukan pembenihan ikan ini.

K

akap puƟh (Lates calcarifer)
merupakan
salah
satu
komoditas perikanan Indonesia
yang memiliki nilai ekonomis
penƟng. Pasar untuk komoditas ini cukup
terbuka. Didukung dengan kemampuan
adaptasi yang Ɵnggi terhadap lingkungan
perairan (bersifat euryhaline), ikan ini
memiliki Ɵngkat pertumbuhan yang
cepat dan kualitas daging yang baik.
Minat pasar yang besar akan
komoditas ini mengakibatkan eksploitasi
ikan ini di alam sangat Ɵnggi, yang
berdampak pada penurunan jumlah
populasi ikan di habitat aslinya. Untuk
mengatasinya perlu diupayakan kegiatan
pemulihan stock ikan di alam yakni
dengan melakukan kegiatan budidaya
pada lingkungan terkontrol.
Balai
Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon,
Maluku, telah melakukan terobosan dan
sukses melakukan pembenihan kakap
puƟh.
Penanganan induk kakap puƟh di
BPBL Ambon dilakukan dengan baik,
antara lain melalui manajemen pakan,
berupa pemberian pakan ikan tongkol
dan cumi. Pakan ditambah vitamin B

kompleks, Vitamin E dan Vitamin C,
yang berfungsi untuk meningkatkan
kemampuan metabolik tubuh dan
memperkuat ketahanan tubuh terhadap
infeksi penyakit yang berdampak pada
kualitas telur yang dihasilkan. Pemijahan
ikan kakap puƟh dilakukan dengan
menggunakan sƟmulasi hormon.
Kegiatan pembenihan ikan kakap
puƟh diawali dengan melakukan seleksi
induk yang telah matang gonad. Induk
dipilih, untuk mendapatkan pejantan
dan induk beƟna yang baik. Berat
induk jantan rata-rata 4 kg, dan berat
ikan beƟna 6 kg, dengan perbandingan
jumlah induk jantan dan beƟna 2 : 1.
Induk kakap puƟh yang telah dipilih
ditempatkan pada bak khusus. Proses
pemeriksaan Ɵngkat kematangan gonad
(TKG) kakap puƟh dilakukan dengan
proses canulasi untuk induk beƟna, dan
metode striping pada induk jantan.
Setelah melalui prosedur canulasi dan
striping, induk yang telah matang gonad
dipisahkan untuk dilakukan penyunƟkan
hormon. Hormon yang digunakan
adalah HCG, dosis yang digunakan 250
IU pada penyunƟkan pertama, dan pada

Benih kakap puƟh
hari kedua meningkat menjadi 500 IU
per kg induk. Prosedur penyunƟkan ini
dilakukan 2 kali selama dua hari berturut
turut, mulai jam 09.00 pagi. PenyunƟkan
dilakukan pada intra muscular. Induk
kakap yang telah disunƟk dipindahkan
ke dalam bak pemijahan. Pemijahan
berlangsung pada malam hari, mulai
pukul 23.00 setelah penyunƟkan kedua.
BPBL Ambon sampai saat ini mampu
memproduksi benih kakap puƟh ukuran

3 cm sebanyak 40.000 ekor dan benih
ukuran 7 cm sebanyak 20.000 ekor per
siklus. Kegiatan pembesaran dilakukan
di keramba jaring apung (KJA) selama 5
bulan dengan ukuran panen sekitar 500
gram/ekor. Ke depan, produksi benih
kakap puƟh diharapkan bisa diƟngkatkan
sehingga mampu menyediakan benih,
baik untuk keperluan budidaya maupun
penebaran ke alam (restocking).
(Sumber : BPBL Ambon)

Bandeng untuk Umpan Penangkapan
AP2HI mengajak bekerjasama dengan Ditjen PB
untuk pengembangan penyediaan umpan hidup
untuk penangkapan tuna/cakalang.

D

irektorat Perbenihan, Ditjen
Perikanan Budidaya (PB) barubaru ini melakukan kegiatan
Pembahasan Pengembangan
Pembenihan Penggelondongan Bandeng
Sebagai Umpan AlternaƟf Operasi
Penangkapan Pole and Line (Huhate).
Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat

Haruan Direktorat Perbenihan, pada
20 Juli 2016, dibuka oleh oleh Direktur
perbenihan, Sarifin.
Hadir pada kegiatan itu antara
lain: Sekjen Asosiasi Perikanan Pole &
Line dan Handline Indonesia (AP2HI),
Agus A Budhiman, beserta koordinator
Akuakultur AP2HI, Pito Simbolon. Hadir

juga Kepala BBPBAP Jepara (Sugeng
Raharjo), kepala BBPBAP Ujung Batee
(Ahmad Bohari Muslim), Kepala BBAP
Takalar (Nono Hartanto), Kepala BLUPPB
Karawang (Warih Hardanu), kepala
BPBL Batam (Toha Tusihadi), kepala
BPBL Ambon (Tinggal Hermawan),
kepala BPBL Lombok (Mulyanto), Wakil
BPBAP Situbomdo (Agus Suriana), dan
wakil BBPBL Lampung (Sunaryat), wakil
Direktorat pakan, wakil Direktorat Produs
serta para Kasubdit lingkup Direktorat
perbenihan beserta staf.
Dalam kegiatan itu, AP2HI mempresentasikan
makalah
berjudul
‘Bandeng sebagai Umpan AlternaƟf
Operasi Penangkapan Pole and Line
(Huhate)’ dengan ruang lingkup kegiatan
AP2HI dalam pengembangan cara
penangkapan tuna/cakalang yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan
berkelanjutan. Dalam kesempatan itu,
AP2HI mengajak bekerjasama dengan
Ditjen PB khususnya Pembenihan ikan
bandeng untuk mendukung pengembangan penyediaan umpan hidup hasil
budidaya (pembenihan) dalam rangka
pengembangan perikanan pole and
line (huhate) dan handline di Indonesia.
AP2HI mekomendasikan antara lain:
pertama, diperlukan hatchery skala kecil
di dekat daerah operasi (fishing ground).
Kedua, perlu adanya kerjasama antara

Bandeng
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petani tambak, nelayan pole and line
(huhate) dan pengusaha (pasar nelayan),
yang didukung oleh pemerintah. KeƟga,
perlu pendampingan teknis oleh UPT
Ditjen Perikanan Budidaya dan UPT Dinas
Kelautan dan Perikanan setempat dalam
pendampingan budidaya. Keempat, perlu
adanya dukungan riset pengembangan
bandeng sebagai umpan alternaƟf.
Seluruh UPT Payau dan laut lingkup
Ditjen PB menyatakan memberikan
dukungan atas usulan AP2HI untuk
mengintegrasikan pengembangan penggelondongan bandeng sebagai umpan
hidup guna mendukung kegiatan operasi
penangkapan tuna/cakalang. Untuk
merealisasikannya, perlu dituangkan ke
dalam nota kesepahaman yang ditandatangani bersama antara AP2HI dengan
Ditjen PB.
Selain itu, semua sepakat, Indonesia
harus dapat memperoleh serƟfikasi Eco
label untuk produksi bandengnya. Hingga
saat ini negara yang telah mendapat
mengakuan dunia (berserƟfikat) adalah
Maladewa dan Papua Nugini. Untuk
mendapatkan serƟfikasi Eco Label, maka
kedepannya AP2HI akan bersama-sama
Ditjen PB harus memperjuangkannya,
karena pada kenyataannya Indonesia
adalah produsen dan penyuplai nener
terbesar di dunia.
ah
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HSRT Benur Top Milik Madi
Seorang mantan pembudidaya udang windu kini
sukses menjadi pengusaha benih udang vaname di
Bireuen.

K

abupaten
Bireuen,
Aceh,
merupakan salah satu daerah
penghasil udang di Aceh. Di
sini terhampar tambak-tambak
udang yang hasil utamanya adalah udang
windu dan udang vaname. Dengan
banyaknya usaha budidaya udang, tak
heran jika kebutuhan benih pun terus
meningkat. Karena itu, di daerah ini
telah tumbuh pula beberapa usaha
pembenihan.
Madi Tandiah, 72 tahun, adalah
salah seorang pengusaha benih udang
di Kabupaten Bireuen yang telah sukses.
Awalnya ia memulai usahanya dengan
budidaya udang windu pada awal 1990an. Usahanya maju dan kala itu banyak
masyarakat yang ikut membuka usaha
budidaya udang windu. Akibatnya, Madi
dan para pembudidaya lain pernah
mengalami kesulitan mendapatkan benur
udang windu. Akhirnya, Madi Tandiah
kemudian membangun HSRT (hatchery
skala rumah tangga), pada tahun 1994,
yang ia beri nama HSRT Swadaya. Waktu
itu tenaga teknisnya didatangkan khusus
dari Taiwan dengan sistem kontrak per
siklus dan perjanjian bagi hasil.

Setelah 3 tahun, Madi Tandiah
memulangkan teknisi asal Taiwan itu
dan ia kemudian mendatangkan pakar
pembenihan udang dari dalam negeri
yaitu dari Jepara, Jawa Tengah. Sejak itu,
usaha pembenihan Madi makin berhasil.
Dan mulai saat itu Madi berkonsentrasi
penuh pada usaha pembenihan hingga
sekarang. Usaha pembesaran (budidaya)
udang windunya ia alihkan kepada orang
lain. Seiring berjalannya waktu, usaha
pembenihan Madi pun berkembang
pesat. Selanjutnya, Madi membuka Toko
alat Pertanian (perikanan) dan diberi
nama Toko Swadaya, yang menyediakan
antara lain berbagai alat keperluan
pembenihan udang.
HSRT Swadaya berlokasi di Desa
Meneusa Areun, Kecamatan Kuala,
Kabupaten Bireuen, Aceh, dengan hasil
utamanya benih udang vaname. Fasilitas
yang dimiliki oleh HSRT Swadaya lengkap
dan setahunnya dapat memproduksi
15.000.000 ekor ekor benih udang,
bahkan kapasitas maksimalnya sebanyak
300.000.000 ekor. Daerah distribusi
benih udang yang dihasilkannya melipuƟ
Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Madi Tandiah, 72 tahun
HSRT Swadaya milik Madi Tandiah
sekarang ini dipimpin oleh Irwan Tandiah,
putra keƟga Madi Tandiah. Ia baru
menyelesaikan studinya di Australia.
Berkat usaha pembenihan ini Madi
Tandiah memang mampu menyekolahkan
keƟga putranya hingga ke Australia.
Putra pertamanya telah menyelesaikan
pendidikan S2 dan memilih bekerja dan
menetap di Australia. Putra keduanya
berusaha kuliner di Kota Bireuen, antara

lain mendirikan Cafe OpƟmum.
Anak keƟganyalah yang kemudian
mewarisi usahanya di bidang pembenihan udang. Madi bercita-cita untuk
terus memproduksi benih udang untuk
memenuhi kebutuhan para pembudidaya.
Hingga kini, benur produksinya selalu
dicari pembudidaya dan perusahaan
milik Madi telah dicap sebagai “HSRT
Benur Top” karena kualitas benih udang
yang dihasilkannya.(ah)

Ikan Patin Pak Muhammad
Seorang mantan nakhoda sukses menjadi pembudidaya ikan konsumsi di Malinau. Sedang berusaha memproduksi pakan ikan sendiri.

K

abupaten Malinau, di Kalimantan
Utara,
memiliki
kawasan
minapolitan seluas 112 Ha.
Sejak tahun 2010 di kawasan itu
sudah terbangun sebanyak 292 petakan

Muhammad

kolam diatas lahan seluas 25 Ha yang
diusahakan oleh 15 Pokdakan (kelompok
pembudidaya ikan) yang anggotanya
ratusan orang pembudidaya. Komoditas
yang diusahakan di kawasan Minapolitan

Malinau antara lain ikan paƟn, nila, dan
endemik lokal seperƟ ikan pelian.
Ikan paƟn sangat disukai di Malinau.
Jika bersantap ikan paƟn di warungwarung makan, pemilik warung biasanya mengatakan bahwa ikan paƟn
yang dimasaknya adalah “ikan paƟn
pak Muhammad”. Tak disangsikan lagi,
Muhammad adalah salah satu pembudidaya ikan yang terkenal di Malinau.
Selain memproduksi ikan paƟn
ukuran konsumsi, Muhammad juga
membudidayakan ikan lele, gurami dan
mas. Dalam 1 bulan, Muhammad dapat
memproduksi lele sebanyak 1,2 ton dan
paƟn 4 ton. Benihnya berasal dari Balai
Benih Ikan (BBI) Samarinda, Kalimantan
Timur. Benih ikan lele dan paƟn dibeli
seharga sekitar Rp 700/ekor. Sedangkan
benih nila ukuran 3-4 cm dibeli Rp 600,-/
ekor. Ikan nila dipanen seƟap 3 bulan
dengan harga jual Rp 35.000,- hingga Rp
40.000,- per kilogram.
KeƟka berkunjung ke kolam-kolam
ikan milik Muhammad di kawasan
minapolitan Malinau, kolam-kolam ikan
milik Muhammad tampak unik karena
di pinggir-pinggirnya sengaja ditanami
pohon pace (mengkudu atau buah
noni). Ternyata, Muhammad memang
menggunakan buah mengkudu sebagai
anƟbioƟk alami dan obat untuk ikan-ikan
paƟn peliharaannya. “Buah pace matang
dilempar begitu saja ke kolam, dan ikan-
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ikan paƟn biasanya memakannya,”
kata Muhammad. Buah-buah mengkudu matang dipercaya mampu
menyembuhkan penyakit infeksi ikan
dan meningkatkan daya taha tubuhnya.
Muhammad bertutur bahwa ia
merasa mendapat peruntungan dalam
bisnis ikan. Sebelumnya, Muhammad
bekerja sebagai ABK (Anak Buah kapal)
Pesinggir atau kapal penumpang yang
melayani trayek Malinau – Tarakan.
Kemudian ia naik pangkat menjadi
nakhoda dan profesi itu ditekuninya
selama 20 tahun hingga 2010. Setelah
itu ia berhenƟ jadi pelaut dan beralih
ke bisnis ikan. Bisnis ini ia geluƟ setelah
bertemu dengan Zulfan, pegawai di Dinas
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Malinau, yang memberinya
moƟvasi.
Muhammad kemudian membeli
lahan seluas 1 Ha dan memulai usaha
budidaya ikan. Ternyata usahanya
berhasil. Kini Muhammad telah memiliki
lahan seluas 3 Ha, dan sedang berusaha
memproduksi pakan ikan sendiri, karena
ia mengeluhkan harga pakan yang Ɵnggi.
Muhammad pun mengikuƟ pelaƟhan
pembuatan pakan madiri di Balai
Budidaya Ikan Air Tawar Mandiangin
Kalimantan Selatan. Ia berharap kelak
dapat memproduksi pakan mandiri
secara berkelanjutan, sehingga usaha
budidaya ikannya makin sukses. (ah)
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Gotong Royong Mengelola Irigasi
POKLINA Sipulung di Pinrang, dan POKLINA Mina
Samudra di Subang, menjadi contoh POKLINA yang
sukses mengelola irigasi.

D

irektorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB) sejak tahun
2013 telah mencanangkan
Program Pengelolaan Irigasi
Tambak ParƟsipaƟf
(PITAP), yang
mengusung prinsip-prinsip parƟsipasi,
swakelola,
pemberdayaan
dan
berkelanjutan. Dengan program PITAP
ini masyarakat diharapkan berparƟsipasi
akƟf dalam mengelola saluran irigasi,
sehingga kegiatan usaha perikanannya
semakin maju dan berkelanjutan.
Masyarakat
pembudidaya
ikan
yang menjadi sasaran program PITAP
ini adalah Kelompok Pengelola Irigasi
Perikanan (POKLINA), di kecamatankecamatan di seluruh Indonesia.
POKLINA diharapkan mampu berperan
sebagai pengelola saluran irigasi, mulai
dari
perencanaan,
pembangunan,
rehabilitasi,
hingga
pemeliharaan.
Hingga saat ini berbagai POKLINA telah
menunjukkan bahwa kegiatan PITAP ini
mampu meningkatkan kesadaran gotong
royong dalam memelihara saluran irigasi
yang mengairi tambak mereka, sehingga
dampak peningkatan produksi tercapai.

POKLINA Sipulung, di Kecamatan
Larinsang Kabupaten Pinrang, Sulawesi
Selatan, misalnya, menjadi salah
satu protret sukses POKLINA dalam
pengelolaan irigasi. POKLINA yang
dikomandani oleh Sudirman ini telah
merasakan dampak dari rehabilitasi
irigasi tambak yang dilakukan pada
tahun 2015. “Masa tanam dari semula
dua kali per tahun, kini menjadi Ɵga kali
per tahun, dengan rata-rata produksi
udang windu dan bandeng meningkat
dua kali lipat per musim tanamnya,”
kata Sudirman. “Luas tambak yang
terairi semula hanya 45 Ha. Kini menjadi
80 Ha,” Sudirman menambahkan. Selain
itu, kegiatan PITAP juga telah memicu
dukungan Pemerintah
Kabupaten
Pirang untuk membangun prasarana dan
sarana perikanan budidaya, antara lain
pembangunan saluran lanjutan PITAP
dan pengadaan excavator.
POKLINA lainnya yang telah sukses
melakukan kegiatan PITAP adalah
POKLINA Mina Samudra, di Kecamatan
Balanakan, Kabupaten Subang, Jawa
Barat. POKLINA yang diketuai oleh

Carkimudin ini, juga telah merasakan
dampak posiƟf kegiatan PITAP, di
antaranya saluran irigasi menjadi
terpelihara, serta saluran pasok dan
buang menjadi dapat berfungsi dengan
baik. “Berkat program PITAP, luas tambak
yang terairi yang semula hanya 72 Ha,
kini setelah saluran berfungsi dengan
baik menjadi 180 Ha. Masa tanam yang
semula hanya sekali setahun, kini jadi
dua kali setahun, dengan peningkatan
produksi 2 kali lipat,” tutur Carkimudin.

Produksi udang windu yang semula hanya
300 Kg/Ha/MT, katanya kini meningkat
menjadi 600 Kg/Ha/Mt.
Selain itu, dengan berfungsinya
saluran irigasi, warga mendapat hasil
sampingan berupa udang yang mereka
tangkap di saluran irigasi. Per hari,
total udang hasil tangkapan mereka
dari saluran irigasi bisa mencapai 60
kg, dan itu lebih dari lumayan sebagai
sumber penghasilan tambahan para
pembudidaya. (Desie)

Patin dan Bandeng Primadona Banyuasin
Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengembangkan Kawasan Minapolitan Kabupaten Banyuasin.

K

abupaten Banyuasin adalah
kawasan minapolitan percontohan di Provinsi Sumatera
Selatan.
Kabupaten
ini
merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002.
Kabupaten Banyuasin terletak di pesisir
Ɵmur Sumatera Selatan dengan panjang
garis pantai sekitar 275 km.
Kawasan Minapolitan Banyuasin
melipuƟ wilayah Kecamatan Banyuasin II

dan Kecamatan Talang Kelapa. Ikan paƟn,
nila, gurame, lele, udang dan bandeng
adalah jenis komoditas unggulan yang
dikembangkan di kawasan minapolitan
ini. Produksi perikanan budidaya di
kawasan ini pada tahun 2014 mencapai
11.431,91 ton, atau naik sebesar 35%
dari produksi tahun 2010. Kecamatan
Talang Kelapa merupakan penghasil ikan
paƟn terbesar di Banyuasin, dengan
produksi mencapai 1.582,14 ton tahun
lalu. Sedangkan Kecamatan Banyuasin II
merupakan penghasil bandeng dengan
produksi mencapai 991,39 ton, tahun
lalu.
Pengembangan Kawasan Minapolitan
Banyuasin mendapat dukungan dari
berbagai pihak. Pemerintah juga terus
berupaya menarik investor ke kawasan
ini dengan mekanisme perizinan yang
relaƟf sederhana. Pembiayaan program
minapolitan Banyuasin bersumber
dari dana pemerintah (APBD dan
APBN), serta dari parƟsipasi pihak
keƟga. Pemerintah daerah antara lain
menanamkan investasi dalam bentuk
pembangunan fisik, seperƟ sarana jalan
akses, saluran air (inlet dan outlet), dan
pembuatan fasilitas fisik lainnya, serta
asistensi permodalan pada tahap awal.
Sedangkan
pendanaan
untuk
modal kerja petani berasal dari dana
pemerintah (APBD dan APBN) serta
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pihak keƟga, baik lembaga keuangan
maupun non lembaga keuangan.
Diskoperindag Kabupaten Banyuasin
sendiri memiliki kebijakan untuk
mendukung pengembangan kawasan
minapolitan ini dengan melaksanakan
berbagai bentuk pelaƟhan dan bantuan
pemasaran hasil produk dari kelompok
yang mengikuƟ pelaƟhan. Selain itu ada
juga dukungan prasarana dan sarana dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
antara lain seperƟ excavator, mesin
pelet, Posikandu, UPI, dana TP dan dana
PUMP PB. Dukungan lainnya berupa
pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
(TPI), Ponton Apung, Kapal Motor, Speed
Boat dan Balai Benih Ikan (BBI).
Pembangunan kawasan minapolitan
masih menemukan beberapa kendala
antara lain: belum tersusunnya Rencana
Pengembangan
Investasi
Jangka
Menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan
Kabupaten Banyuasin, terbatasnya
anggaran, dan terbatasnya sumberdaya
manusia yang mumpuni. Kendala lainnya
adalah masih kurangnya pemahaman
dan penguasaan Cara Budidaya Ikan
yang Baik (CBIB) oleh para pembudidaya.
Untuk mengatasinya, tentu perlu
koordinasi yang lebih intens antar seluruh
pemangku kepenƟngan, terutama peran
koordinasi dari Dinas Perikanan Kelautan
Kabupaten Banyuasin. (SanƟ)

Kesehatan Ikan & Lingkungan
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Menjamin Produk Perikanan Sehat dan Aman

Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan menggelar kegiatan “Pengembangan Traceability
Pengendalian Residu Obat Ikan, Bahan Kimia dan
Kontaminan ” di Kabupaten Pangkep.

D

irektorat Kesehatan Ikan
dan Lingkungan, mempunyai
peran yang sangat strategis
dalam mendukung kebijakan
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(DJPB) untuk peningkatan ekspor produk
yang berdaya saing. Selain itu, produk
perikanan budidaya memang harus aman
dikonsumsi serta terjamin mutunya sesuai
dengan persyaratan konsumen (buyer),
baik domesƟk maupun internasional.
Untuk itu, Direktorat Kesehatan Ikan
dan Lingkungan, terus memberikan
pemahaman dan wawasan kepada para
pemangku kepenƟngan di berbagai
daerah mengenai pengendalian residu
obat ikan, bahan kimia dan kontaminan.
Pada 28050 Juli 2016 lalu, Direktorat
Kesehatan Ikan dan Lingkungan telah
menggelar kegiatan “Pengembangan
Traceability Pengendalian Residu Obat
Ikan, Bahan Kimia dan Kontaminan ” di
Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.
Kegiatan dilaksanakan di Aula Madrasah
IbƟdaiyah Negeri Bontolangkasa, MinasaƩene, dihadiri para peserta yang terdiri
dari : Pembudidaya Ikan (Pokdakan),
para pejabat Kabupaten Pangkep, Kepala
UPTD Lab Pengujian Dinas Kelautan dan
Perikanan Sulawesi Selatan, dan Tim
Monitoring Residu DJPB.
Dalam kegiatan itu disampaikan
beberapa materi yang berkaitan dengan
Pengendalian Residu Obat Ikan, bahan
Kimia dan Kontaminan. Antara lain
materi bertema Program Pengendalian
Residu Bahan Kimia untuk Kesejahteraan
Pembudidaya dan Masyarakat, dan
Pelaksanaan Penerapan Traceability pada

Pengendalian Residu Obat Ikan, Bahan
Kimia dan Kontaminan pada Kegiatan
Pembudidayaan Ikan Konsumsi. Selain
itu, juga disampaikan materi tentang
program pembangunan pengembangan
kelautan dan perikanan di wilayah
Kabupaten Pangkep oleh Sekertaris
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Pangkep.
Berdasarkan hasil penyampaian
materi, dan diskusi kelompok, maka
ada beberapa hal yang disimpulkan
untuk segera diƟndaklanjuƟ. Antara
lain: pertama, Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Pangkep harus
segera menata dan menugaskan para
Petugas Penyuluh Bantu (PPB)/Petugas
Penyuluh Perikanan untuk mendampingi
para pembudidaya dalam pelaksanaan
penerapan traceability. Kedua, Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi harus
segera melakukan sosialisasi kepada
seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab/Kota di Sulawesi Selatan mengenai
pelaksanaan penerapan traceability.
KeƟga, Dinas Kelautan dan Perikanan
Sulawesi Selatan akan selalu siap
membantu para pembudidaya ikan/
udang demi tercapainya target produksi
perikanan budidaya, melalui monitoring
penyakit ikan, kualitas lingkungan, residu,
obat ikan serta pelaksanaan vaksinasi.
Dan keempat, Koordinasi, komunikasi
dan koorporasi perlu dibangun lebih
solid lagi antara para pembudidaya,
SCI, distributor pakan, distributor obat
ikan, hatchery dan stakeholder terkait
termasuk laboratorium uji dan BKIPMPengambilan sedimen di lokasi budidaya kerang hijau, Desa Legundi, Ketapang Lampung Selatan
KP. (zein- kesling)
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Program Memacu Kemampuan Lab

Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
BBPBAT Sukabumi dan BPBAP Situbondo ditunjuk
mengikuti OIE Laboratory Twinning Program.

P

engelolaan kesehatan ikan
dan lingkungan sangat penƟng
sebagai upaya pengendalian penyakit dan kualitas lingkungan di
kawasan budidaya. Sistem pengelolaan
kesehatan ikan dan lingkungan dalam
mendukung industri akuakultur harus
sesuai dengan standar internasional
seperƟ OIE, Codex allementarius,
dan panduan CCRF (Code of Conduct
Responsible Fisheries-FAO). Karena itu,
diperlukan laboratorium (lab) yang mampu menghasilkan hasil uji yang dapat
dipercaya, melalui penerapan sistem
mutu SNI/ISO/IEC17025, dan mendapat
pegakuan internasional dalam diagnosƟk
penyakit.
Untuk dapat diakui secara global,
lab kesehatan ikan dan lingkungan
perlu mendapat pengakuan organisasi
kesehatan hewan dunia yakni OIE. Saat
ini lab acuan OIE yang terkait dengan
amfibi, krustace, ikan dan moluska ada
29 lab yang tersebar di Asia, Eropa,
Amerika, dan Australia.
Direktorat
Kesehatan Ikan dan Lingkungan,
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(DJPB), terus mendorong Laboratorium
Kesehatan Ikan dan Lingkungan masuk

menjadi lab acuan OIE. Saat ini lab acuan
OIE untuk penyakit ikan dan udang
semuanya berada jauh dari Indonesia.
Misalnya, lab penyakit udang seperƟ
WSSV, IHHNV, IMNV ada di Amerika dan
Taiwan. Sedangkan lab untuk penyakit
KHV berada di Jepang. Atas kondisi
inilah, DJPB dengan difasilitasi oleh
Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE)
menunjuk Laboratorium Kesehatan Ikan
dan Lingkungan BBPBAT Sukabumi dan
BPBAP Situbondo untuk mengikuƟ OIE
Laboratory Twinning Program. Program
ini diselenggarakan oleh OIE untuk
meningkatkan kemampuan laboratorium
bidang diagnosƟk penyakit ikan untuk
menjadi laboratorium acuan OIE.
OIE Laboratory Twinning Program
dimulai sejak tahun 2012. Pada tahun
2014 OIE menyetujui usulan proposal
dari laboratorium BBPBAT Sukabumi
dan BPBAP Situbondo sebagai (kandidat
laboratorium acuan) selama 3 tahun
(2015-2017).
Laboratorium Kesehatan Ikan dan
Lingkungan BBPBAT Sukabumi mendapat
asistensi dari laboratorium acuan KHV
dari Jepang yaitu Laboratorium NaƟonal
Research InsƟtute of Aquaculture (NRIA),

Uji lab di salah satu UPT Ditjen perikanan Budidaya.

Fisheries Research Agency, Mie Jepang
sebagai parent laboratory (OIE Acuan).
Sedangkan Laboratorium Laboratorium
Kesehatan Ikan dan Lingkungan BPBAP
Situbondo mendapat asistensi dari
laboratorium acuan penyakit udang
(WSSV, IHHNV, TSV dan IMNV) dengan
Aquituaculture Pathology Laboratory,
Department of Veterinary Science and
Microbiology, University of Arizona
sebagai parent laboratory (OIE Acuan).
Twinning program sudah berjalan
2 tahun, mulai dari tahun 2015. Pada
tahun 2016 ini, program ini menggelar
workshop diagnosƟk penyakit Ɵngkat

nasional (ikan,udang) di masing-masing
UPT laboratorium dan dilanjutkan
kegiatan magang 2 personil laboratorium
dari masing-masing laboratorium ke
laboratorium acuan OIE sebagai parent
laboratory selama 1 bulan. Tahun 2017
sebagai akhir dari Twinning program
adalah melakukan kegiatan magang 2
personil laboratorium dari masiangmasing laboratorium ke laboratorium
acuan OIE sebagai parent laboratory
selama 1 bulan dan kegiatan workshop
Internasional
dengan
mengundang
stakeholder terkait baik nasional maupun
internasional.(na - kesling)

Twinning Program di BPBAP Situbondo

Sebagai rangkaian program twinning, telah digelar
Workshop on Shrimp Disease Diagnostic untuk
meningkatkan kemampuan diagnosis penyakit.

L

aboratorium Kesehatan Ikan
dan Lingkungan Balai Perikanan
Budiaya Air Payau (BPBAP) Situbondo sedang mengikuƟ Twinning
program yang dipasilitasi oleh Lembaga
kesehatan Hewan dunia (OIE). Twinning
program merupakan salah satu program
kerjasama antara laboratorium acuan
OIE dengan laboratorium kandidat
yang diprakarsai oleh OIE. Program ini
bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas
laboratorium kandidat dalam melakukan
deteksi dini serta penanggulangan

penyakit udang melalui peningkatan
kapasitas diagnosƟk, survailen serta
keahlian di bidang penyakit udang.
Di samping itu, laboratorium kandidat
akan mengadopsi metode standar yang
dikembangkan oleh OIE untuk diagnosƟk
penyakit udang serta berusaha menjadi
laboratorium Acuan OIE di level
regional terutama untuk penyakit Myo
(IMNV). Peran laboratorium referensi
untuk penyakit udang di Indonesia
sangat penƟng dikarenakan Indonesia
merupakan salah satu produsen udang

terbesar di dunia. Twinning Program
yang sedang dijalani oleh Laboratorium
Kesehatan Ikan dan Lingkungan BPBAP
Situbondo berlangsung selama 3 tahun
dari 2015 sampai 2017, yang mendapat
bimbingan dari Aquaculture Pathology
Laboratory (APL) University of Arizona
yang langsung mendapat bimbingan para
ahli termasuk Prof. Lightner.
Sebagai rangkaian kegiatan program
twinning tahun kedua, Laboratorium
Kesehatan Ikan dan Lingkungan BPBAP Situbondo Bersama APL University of Arizona,
melaksanakan “Workshop on Shrimp
Disease DiagnosƟc” di BPBAP Situbondo,
pada 22 - 27 Mei 2016. Workshop ini
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
personil laboratorium kesehatan ikan dan

Peserta Twinning Program
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lingkungan dalam melakukan diagnosis
penyakit udang. Dua ahli penyakit udang
dari APL University of Arizona menjadi
nara sumber, yakni Dr. Kathy Tang Nelson
sebagai ahli biologi molekuler, dan Dr.
Fernando Luis Arangueren Caro sebagai
ahli histopatologi.
Dr. Kathy Tang Nelson menyampaikan
materi tentang metode diagnosis
penyakit udang secara biologi molekuler.
Sedangkan Dr. Fernando menyampaikan
materi tentang metode histopatologi
untuk penyakit udang. Selain menyimak
pemaparan materi, peserta workshop juga
melakukan praktek di laboratorium terutama untuk PCR, realƟme PCR, preparasi
atau fiksasi sampel untuk histopatologi
dan pembacaan preparat histologi.
Krido, Kasubdit Standardisasi dan
Laboratorium mewakili Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya, berharap
kegiatan workshop dan program twinning
dapat bermanfaat bagi dunia perudangan
Indonesia khususnya dalam deteksi dini
dan pengendalian penyakit. Diharapkan
juga melalui kegiatan twinning, dapat
dilakukan kegiatan surveilen pada suatu
zona atau wilayah atau kompartemen
tertentu yang melakukan proses pembudidayaan udang sehingga kompartemen
tersebut dapat dinyatakan bebas dari
penyakit udang minimal WSSV dan
IMNV.(na - kesling)

Daerah

15

Akuakultur
Indonesia

Bantuan Budidaya Berbasis Kelompok
Direktorat Jenderal PB dan Komando Armabar
memberikan Bantuan Paket Model Wirausaha Perikanan Budidaya Berbasis Kelompok Masyarakat.

U

saha perikanan budidaya
dapat dilakukan oleh seluruh
lapisan masyarakat. Tidak
mengenal gender, batasan
usia maupun status sosial. Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (PB),
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP), bekerjasama dengan Komando
Armada RI Kawasan Barat, baru-baru
ini memberikan Bantuan Paket Model
Wirausaha Perikanan Budidaya Berbasis
Kelompok Masyarakat.
Pemberian bantuan itu dilakukan
secara simbolis pada acara bertajuk
”Penebaran Benih Lele melalui Bantuan
Paket Modal Wirausaha Perikanan
Budidaya Berbasis Kelompok Masyarakat”
di Markas Komando Armada RI Kawasan
Barat, Jakarta, 23 Juni 2016 lalu. Hadir
dalam acara itu antara lain: Direktur
Jenderal PB, Dr. Ir. Slamet Soebjakto,
M.Si.; Kepala Staf Komando Armada RI
Kawasan Barat, Yudo Margono; Direktur
Produksi dan Usaha Budidaya DJPB, Balok
Budiyanto, dan pihak Dinas Kelautan dan
Perikanan DKI Jakarta.
Dirjen PB, Slamet Soebjakto, me-

nyatakan bahwa kegiatan Bantuan
Paket Model Wirausaha Perikanan Budidaya Berbasis Kelompok Masyarakat
merupakan salah satu bentuk kegiatan
bersama dengan sasaran kelompok
spesifik seperƟ lembaga keagamaan,
lembaga sosial, lembaga kepemudaan,
lembaga pendidikan dan pelaƟhan,
kelompok warga binaan lembaga
pemasyarakatan, dan lain-lain. ”Kami
dari KKP siap mendukung dari sisi
teknis. Khusus di wilayah barat untuk
pengembangan budidaya air tawar
akan dikawal oleh Balai Besar Perikanan
Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi
dan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar
(BPBAT) Jambi,” kata Slamet. ”Sedangkan
pengembangan budidaya laut akan
dikawal oleh Balai Besar Perikanan
Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, dan
untuk budidaya air payau akan dikawal
oleh Balai Perikanan Budidaya Air
Payau (BPBAP) Ujung Batee dan Balai
Layanan Usaha Produksi Perikanan
Budidaya (BLUPPB) Karawang,” Slamet
menambahkan.
Kegiatan pengembangan perikanan

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.; Kepala Staf Komando
Armada RI Kawasan Barat, Yudo Margono; sedang meninjau kolam Bantuan Paket Model
Wirausaha Perikanan Budidaya Berbasis Kelompok Masyarakat

budidaya yang dilakukan, bukan saja
untuk menambah suplai protein
untuk ketahanan pangan saja, tetapi
kegiatan budidaya itu diupayakan bisa
meningkatkan pendapatan masyarakat.
Menurut Slamet, Menteri Kelautan dan
Perikanan, Susi PudjiastuƟ telah mengarahkan Direktorat Jenderal PB untuk
mendukung kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut
dalam membina desa di wilayah pesisir.
Slamet menambahkan bahwa kerjasama antara KKP dan TNI AL ini, merupakan

salah satu upaya peningkatan ketrampilan
para prajurit TNI AL dalam membina
masyarakat untuk kesejahteraannya.
Usaha budidaya ikan adalah usaha
yang menguntungkan. Karena itu, kata
Slamet, masyarakat akan terus diberi
bekal ketrampilan berbudidaya ikan,
sehingga menumbuhkan moƟvasi dalam
melakukan usaha budidaya ikan. Imbasnya, akan muncul wirausaha-wirausaha
baru di bidang budidaya ikan, yang
mandiri dan mampu meningkatkan
kesejahteraanya.(red)

Restocking
untuk Kelestarian dan Ketahanan Pangan
DJPB melakukan penebaran ikan di Waduk
Jatibarang, Semarang.
Ikan yang ditebar adalah
bandeng, nilem dan
udang galah masingmasing 100.000 ekor.

K

ementerian
Kelautan
dan
Perikanan (KKP) terus mendorong kelestarian sumberdaya
alam perairan yang selaras
dengan Tiga Pilar Pembangunan yakni
Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Untuk mendukung keberlanjutan,
salah satu upaya yang dilakukan
adalah melakukan penebaran kembali
(restocking) ikan khususnya ikan lokal
yang saat ini telah mengalami penurunan
populasi di beberapa lokasi.
Pada 25 Agustus 2016 lalu, Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya, KKP, Dr.
Ir. Slamet Soebjakto, M.Si., melakukan
penebaran ikan di Waduk JaƟbarang,
Semarang. Ikan yang ditebar di perairan
umum itu adalah ikan bandeng 100.000

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, didampingi Direktur Produksi
Usaha dan budidaya dan Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan melakukan penebaran
ikan di Waduk JaƟbarang, Semarang.

ekor, nilem 100.000 ekor dan udang galah
100.000 ekor. “Jenis ikan yang di pilih,
merupakan ikan pemakan plankton dan
tanaman air, dan memiliki trophic level
yang berbeda sehingga Ɵdak bersaing
satu sama lain, justru saling mendukung
untuk keberlanjutan sumberdaya ikan di
perairan. Slamet menambahkan bahwa
ikan bandeng yang memiliki kemampuan
hidup di air tawar dan payau, merupakan
salah satu komoditas yang mendukung
ketahanan pangan dan gizi. Demikian juga
dengan ikan nilem dan udang Galah.

“Ikan-ikan lokal dan asli Indonesia
seperƟ ikan tawes, nilem, dan udang
galah, dulu populasinya cukup banyak
dan hidup serta berkembang biak di
perairan umum. Tetapi karena cara
penangkapan yang belum sesuai dengan
kaidah yang benar, populasi ikan-ikan
lokal itu makin menurun,” kata Slamet.
Kini, dengan telah dikuasainya teknologi
pembenihan, benih ikan-ikan lokal tadi
bisa ditebar kembali ke alam untuk
memperkaya dan meningkatkan sumber
daya perikanan di perairan umum. Slamet
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berharap, perairan umum dapat kembali
menjadi tumpuan masyarakat sekitarnya
untuk meningkatkan pendapatan dan
juga pemenuhan kebutuhan gizi.
“Penebaran ikan ke perairan umum ini
sesuai dengan arahan Menteri Kelautan
dan Perikanan, Ibu Susi PudjiastuƟ,
untuk memperkaya ikan di sumberdaya
perairan yang kita miliki, sehingga dapat di
manfaatkan oleh masyarakat sekitarnya,
untuk
meningkatkan
pendapatan,
mendukung ketahanan pangan dan juga
meningkatkan nutrisi masyarakat,” kata
Slamet. Slamet mengungkapkan, sampai
Agustus 2016, penebaran benih ke alam
(restocking) telah mencapai 14,2 juta
ekor. Terdiri dari benih ikan air tawar
10,79 juta ekor, benih ikan air payau
3,375 juta ekor dan benih ikan laut
sebanyak 8.500 ekor.
DJPB
telah berhasil melakukan
domesƟkasi ikan-ikan lokal asli Indonesia,
antara lain di Balai Besar Perikanan
Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi,
dan di Balai Layanan Usaha Produksi
Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang.
Slamet Soebjakto menegaskan bahwa
kegiatan restocking akan terus dilakukan
di berbagai perairan umum, tentunya
dengan jenis ikan yang disesuaikan
dengan kondisi perairan setempat.

Sorot
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Penghargaan Negara atas Inovasi Perikanan Budidaya

D

irektorat Jenderal Perikanan
Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan tanda kehormatan
Satyalencana Wirakarya dari Presiden
Republik Indonesia Joko Widodo, kepada
10 pegawai saat acara upara Hari Kemerdekaan Indonesia Ke 71 di Sekolah Tinggi
Perikanan Jakarta, 17 Agustus 2016.
SeperƟ diketahui bahwa Stayalencana Wirakarya adalah penghargaan
yang dikeluarkan dan diberikan kepada
warga negara Indonesia yang telah sangat
berjasa dan berbakƟ kepada bangsa dan
negara. Dalam hal ini prara pegawai
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
mendapat tanda kehormatan tersebut
adalah hasil perekayasa mereka yang
berguna bagi masyakarat, khsusunya di
bidang perikanan budidaya.
Seusai pemberian tanda jasa
tersebut, Sesditjen Perikanan Budidaya
Ir. Tri Hariyanto merasa bangga atas
prestasi yang diperoleh oleh para
pegawai lingkup DJPB. “secara probadi
dan lembaga kami merasa bangga
terpilihnya 10 pejabat yang mendapat
penghargaan Satyalencana Wirakarya
dari Presden RI” ungkap Sesditjen yang
mewakili Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya saat memberikan selamat
kepada para penerima penghargaan.

Dengan penghargaan yang diterima
saat ini, Sesditjen berharap para perekayasa di bidang perikanan budidaya
lebih termotovasi untuk menciptakan
inovasi baru yang membuat produski perikanan budidaya semakin efisien, mandiri,
berkelanjutan dan dapat meningkatkan

kesejahteraan para pembudidaya. “ini
beralasan mengingat perikanan budidaya
berkomitmen terus akan mendorong
para perekayasa dalam perekayasaan
serta menerapkan dan menyebarkan
teknologi yang dihasilkan”.
Ditambahkan sesditjen penghargaan

Stayalencana Wirakaryayang telah
diterima perekayasa di lingkup DJPB
menunjukan bahwa hasil mereka banyak
diaplikasikan di masyarakat, bukan
sekedar perekayasaan yang berhenƟ di
meja.
red

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TK/Tahun 2016 Tanggal 15 Juli 2016 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya

No

Nama

Jabatan

1

Bunasir, S.Pi

Pembina/ Perekayasa Madya pada Balai
Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin

2

Puji Widodo, S.Pi

Penata/Fungsional Umum pada Balai
Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin

3

Wahyu Budi Widodo, S.St.Pi

Pembina/Perekayasa Madya pada Balai
Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi

4

Ir. Ujang Komarudin A. Kartamiharja, M.Sc

Pembina Tk. I/Kepala Balai pada Balai
Perikanan Budidaya Laut Lombok

5

Imanuel Gidion Pattipeilohy, S.Pi., M.Si.

Penata/Perekayasa Madya pada Balai
Perikanan Budidaya Laut Ambon

6

Rochman Subiyanto, S.Pi, M.Si

Penata Tk. I/Perekayasa Muda pada Balai
Perikanan Budidaya Laut Ambon

7

Adi Hardiyanto, S.Pi

Penata Muda TK.I/ Perekayasa Pertama
pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

8

Robianta Nurhadi, S.St.Pi

Penata Muda TK.I/Pengawas Perikanan
Pertama pada Balai Perikanan Budidaya
Laut Ambon

9

Erdy Asmaul Basir, A.Md

Penata Tk. I/ Pengawas Perikanan Penyelia
pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

10 Guno Gumelar, S.Pi

Penata Muda Tk. I/Pengawas Perikanan
Muda pada Balai Perikanan Budidaya Air
Payau Takalar

Jasa
Berperan aktif dalam kegiatan domestikasi, penemuan metode pemijahan Ikan Papuyu
(Anabas Testudineus Bloch) secara induce spawning, serta teknologi pembenihan dan
pembesaran yang sederhana, mudah dilakukan, aplikatif, efisien dan ekonomis dan ramah
lingkungan, sehingga mampu meningkatkan produksi secara berkesinambungan, mengurangi
eksploitasi ikan papuyu di alam, dan meningkatkan penghasilan bagi pembudidaya
Berperan aktif dalam pembenihan dan pembesarn nikan gabus haruan (Channa Striata Bloch
1973) melalui proses domestikasi dengan aplikasi pemberian pakan buatan berupa pelet
apung, sehingga diperoleh induk dan benih yang adaptif terhadap lingkungan budidaya, lebih
mudah diproduksi secara alami dan semi buatan sepanjang tahun, menjaga kelestarian alam,
dan mendukung ketahanan pangan di daerah
Berperan aktif mengembangkan teknologi pembenihan ikan jelawat (Leprobarbus hoevani)
dan upaya Pelestarian Plasma Nutfah dengan memproduksi benih secara massal untuk
kebutuhan budidaya dan benih guna mendukung kegiatan restocking di perairan umum
Sumatera, sehingga menambah sumber genetik bagi komoditas ikan jelawat dan menekan
angka penangkapan benih di alam
Berperan aktif membangun sinergitas pengembangan bibit rumput laut berkualitas hasil kultur
jaringan melalui kolaborasi teknis dengan Seameo-Biotrop dalam uji coba aklimatisasi bibit
rumput laut hasil kultur jaringan, sehingga tumbuh lebih cepat, kadar karaginan lebih tinggi,
tahan terhadap goncangan kondisi air dan berhasil diproduksi di Teluk Gerupuk (Lombok
Tengah) serta telah didistribusi di beberapa tempat
Berhasil melestarikan ikan Mandarin melalui kegiatan pemijahan dan pembesaran secara
alami pada wadah terkontrol dengan pengamatan morfologi di mana kepadatan individu betina
lebih dominan daripada induk jantan dan selama pemeliharaan larva air media pemeliharaan
dipertahankan serta pemberian pakan rotifer sesuai bukaan mulut larva, sehingga mampu
memproduksi benih ikan secara massal.
Berhasil melakukan pembudidayaan udang vaname di Teluk Ambon melalui pemeliharaan
(pembesaran ) udang Vaname di keramba Jaring Apung dengan menggunakan pakan
rucah, sehingga mengurangi biaya operasional, mengurangi penggunaan lahan/tanah dan
mendukung peningkatan pendapatan masyarakat pembudidaya
Berperan aktif dalam Pembesaran Ikan Hias Nemo Hybrid secara Intensif di Lahan Terbatas
dengan teknik sistem resirkulasi tertutup yang relatif sederhana, dan bahan mudah didapat
dan dirakit sendiri, sehingga dapat dijadikan sebagai usaha sampingan bagi siapa dan dimana
saja tanpa memerlukan modal yang besar
Berperan aktif dalam mengembangkan metode perbanyakan dan budidaya anemon karpet
merah (Stichodactyla haddoni) di Keramba Jaring Apung dengan proses perbanyakan dan
budidaya guna mengatasi kepunahan dari alam, sehingga kelestarian dari anemon karpet
merah bisa terjaga dan meningkatkan pendapatan bagi nelayan
Berperan aktif dalam kegiatan produksi massal Banggai Cardinalfish di Keramba Jaring Apung
dan aktif dalam berbagai uji coba untuk memperoleh teknologi budidaya dari segi penggunaan
wadah, jumlah tebar induk dan ukuran wadah yang digunakan, sehingga penyaluran
Berperan aktif dalam Penggunaan Kincir Berangkai LPG yang telah terdaftar SNI 8315:2016
dengan memiliki berbagai keunggulan secara ekonomis pada budidaya perikanan dibanding
penggunaan listrik dan solar, sehingga meningkatkan kesejahteraan pembudidayaan kecil di
Kabupaten Pangkep, Pinrang, Takalar, Wajo, Luwu, Bone, Gorontalo Utara dan Boalemo
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