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Tetap Optimistis Memasuki Akhir Tahun

Penangung Jawab
Dr. Ir. Tri Hariyanto

Salam Akuakultur,
Para pembaca yang terhormat, saat ini kita sudah
memasuki akhir semester 2 Tahun 2016. Bagaimana
kabar Perikanan Budidaya? Seper kita ketahui, tahun
ini target produksi perikanan budidaya sebesar 17,9 juta
ton. Namun, diperkirakan hingga akhir tahun ini kita
bisa mencapai 16 juta ton. Angka ini memang meleset
dari target, namun tetap naik dari angka produksi tahun
2015 lalu yang sebesar 15,7 juta ton. Arnya, tren
produksi perikanan budidaya memang terus naik. Kita
memang opmiss produksi perikanan budidaya akan
terus meningkat dengan didukung berbagai program
prioritas yang kita laksanakan.
Akuakultur Indonesia edisi kali ini kembali
mengangkat beberapa program unggulan Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya selama tahun 2016 ini.
Program-program itu antara lain adalah: program
bantuan 100 juta ekor benih, bantuan bibit rumput
laut, bantuan pakan mandiri, bantuan sarana pra
sarana budidaya, bantuan budidaya laut, bantuan mina
padi, dan bantuan ekskavator untuk tambak. Upaya
mendorong produksi ini didukung pula oleh serapan
anggaran yang cukup nggi, yang hingga Oktober ini
yang mencapai 60% dari total anggaran Rp 993 miliar,
dan sampai akhir tahun dipaskan mencapai 100%.
Upaya mendongkrak produksi perikanan budidaya
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juga akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang, dengan berbagai program prioritasnya. Semoga
segenap insan Perikanan Budidaya dari pusat hingga
ke daerah-daerah tetap memelihara semangat nggi,
demi masa depan perikanan budidaya Indonesia. Demi
masa depan Indonesia yang lebih baik.
Para pembaca yang terhormat, Akuakultur Indonesia edisi kali ini terbit agak sedikit terlambat. Hal itu
disebabkan karena beberapa faktor teknis, terutama
karena tersendatnya laporan-laporan dari daerah.
Dengan ini kita berharap semoga ke depan, semangat
menjaga keberlanjutan media kita ini tetap terjaga.
Akuakultur Indonesia adalah media internal kita
yang dak cuma berperan sebagai wahana publikasi
program-program kerja kita untuk dibaca seluruh
pemangku kepenngan (stakeholder), tetapi sekaligus
juga menjadi wahana sosialisasi kebijakan, koordinasi,
dan konsolidasi kita.
Silakan kirimkan laporan Anda sebelum batas akhir
(deadline) kita, termasuk tulisan-tulisan arkel karya
Anda sendiri yang dipandang bermanfaat untuk dunia
perikanan budiaya. Kami juga terbuka menerima saran,
krik dan masukan untuk kemajuan media kita ini.
Terimakasih,
REDAKSI

daftar
isi
Suara Pembaca
Laporan Utama

Tanya : Yth Redaksi Akuakultur Indonesia, saya
Suratno dari Jambi saat ini memiliki usaha budidaya
ikan lele di kolam terpal. Ukuran kolam terpal yang
saya miliki 5 x 3 x 1 m sebanyak 2 unit. Saya ingin
menanyakan bagaimana cara budidaya maggot untuk
pakan alternaf ikan lele ?
Suratno (Jambi)
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Jawab: Yth Suratno dari Jambi, secara teknis
budidaya maggot ada dua teknik yaitu yang pertama
dengan menggunakan bekatul sebagai media budidaya
dan yang kedua dengan menggunakan bungkil kelapa
sawit. Media yang banyak dipilih di Jambi adalah bungkil
kelapa sawit, alasannya karena bahan ini mempunyai
kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan produk
limbah lainnya. Serta ketersediaannya cukup banyak
dan konnyu di Jambi. Budidaya maggot bisa dilakukan
pada skala kecil dengan menggunakan drum/baskom
dan skala besar pada bak-bak yang berukuran besar
yang kedap air. Fermentasi bungkil kelapa sawit
menggunakan air dengan perbandingan 1 bagian
bungkil kelapa sawit dengan 2 bagian air. Bungkil yang
telah dicampur air dimasukan dalam tong/baskom
atau bak berukuran besar dan ditempatkan di ruangan
terbuka. Agar media dak terkena air hujan, wadah
budidaya diberi atap sebagai pelindung. Disamping itu
untuk memudahkan lalat Black soldier menempelkan
telur maka di atas media fermentasi ditempatkan daun
kering. Setelah 2-4 minggu pemeliharaan, maggot
sudah bisa dipanen. Ukuran panen disesuaikan dengan
bukaan mulut ikan yang akan diberi pakan maggot
(jika maggot segar). Jika memang Anda berminat ingin
mendapatkan informasi tentang budidaya maggot
bisa langsung menghubungi Balai kami : Balai Besar
Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi, Jl. Lingkar
Selatan RT. 24 Kel. Paal Merah Kec. Jambi Selatan
Kota Jambi Telp/Fax (0741) 573532.

@budidayakkp
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Progam Prioritas untuk Mendongkrak Produksi
Produksi perikanan budidaya terus digenjot.
Setidaknya ada sembilan program prioritas yang
dilaksanakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun ini.

Susi Pudjiastu

K

ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) opmiss jumlah
produksi perikanan budidaya
hingga akhir tahun ini bisa
mencapai 16 juta ton. Angka ini memang
meleset dari target semula yang dipatok
sebesar 17,9 juta ton. Namun jumlah itu
juga naik dari angka produksi tahun 2015
lalu yang sebesar 15,7 juta ton.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
KKP, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.,
mengaku opmiss jumlah 16 juta ton
akan tercapai, karena didukung dengan
berbagai program prioritas yang hingga
Oktober ini hampir seluruhnya terealisasi. “Kita sedang terus mendorong produksi beberapa komoditas perikanan
budidaya di beberapa tempat, antara
lain produksi kerang-kerangan, karena
potensi dan konsumsinya juga banyak,”
kata Slamet, dalam jumpa pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut
Slamet, usaha budidaya kerang-kerangan
semakin dimina masyarakat karena
dak sulit dilakukan. “Kerang tahan pada
kondisi kualitas air yang buruk sekalipun,
di tengah kondisi cuaca ekstrim tahun
ini,” kata Slamet.
Upaya mendorong produksi ini
didukung oleh angka serapan anggaran

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(DJPB) KKP yang hingga Oktober ini
yang mencapai 60% dari total anggaran
Rp 993 miliar. ”Kami opmiss sampai
akhir November ini serapan anggaran
bisa mencapai 90%, sehingga realisasi
keuangan bisa 100% sampai akhir
tahun. Arnya dengan pembiayaan yang
memadai, kita bisa ngkatkan terus
produksi perikanan budidaya hingga
akhir tahun ini,” papar Slamet.
Slamet
memaparkan
beberapa
program unggulan DJPB selama tahun
2016 ini. Program-program itu adalah:
pertama, program bantuan 100 juta
ekor benih untuk para pembudidaya
di seluruh Indonesia. Kedua, bantuan
185 kultur jaringan bibit rumput laut.
Kega, program bantuan Pakan Mandiri
sebanyak 84 paket di 15 provinsi dan
32 kabupaten/kota. Keempat, program
715 paket bantuan sarana pra sarana
budidaya. Kelima, program bantuan
402 paket sarana produksi. Keenam,
program bantuan 26 paket budidaya ikan
lele biook. Ketujuh, program bantuan
888 paket budidaya laut. Kedelapan,
program bantuan 100 paket mina padi di
9 provinsi. Kesembilan, program bantuan
39 unit ekskavator untuk pembentukan
tambak baru, pemeliharaan tambak
serta pembangunan jaringan irigasi
untuk perikanan.
Slamet menambahkan, sebagai
bentuk dukungan terhadap upaya
konservasi sumber daya alam, DJPB
juga giat melakukan penebaran benih
ikan ke alam (restocking). “Kami telah
menyediakan jutaan benih untuk
kegiatan restocking, dan sudah ditebar
di berbagai perairan umum di seluruh
Indonesia melipu danau, sungai, rawa-

Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si., dalam jumpa pers dengan para waratawan

rawa dan laut,” ungkap Slamet. Dengan
kegiatan restocking itu diharapkan,
ketersediaan stok alam untuk beberapa
spesies lokal bisa tetap terjamin. Selain
itu, masyarakat juga mendapatkan
sumber protein melalui ketersediaan
sumber daya ikan di perairan umum.
Program Tahun Depan
Upaya mendongkrak produksi per- Slamet Soebjakto
ikanan budidaya juga akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Slamet ngembangan 210 hektar lahan minapadi
Soebjakto memaparkan beberapa pro- yang akan dilaksanakan di Banjarnegara
gram yang akan dikembangkan tahun (Jawa Tengah), Temanggung (Jawa
depan. Pertama, program revitalisasi Tengah), Sukabumi (Jawa Barat) dan
300 hektar tambak ikan yang ter- Aceh. Keempat, program pengembangan
sebar di beberapa tempat di Lampung, sistem budidaya bioock untuk ikan lele.
Pangandaran (Jawa Barat), Mamuju Ditargetkan, program ini akan mampu
Utara (Sulawesi Barat), dan Kalimantan mendongkrak produkvitas karena
Utara. “Program revitalisasi tambak ini dalam kolam yang sempit dan waktu
akan memanfaatkan tambak-tambak yang relaf singkat dapat diproduksi ikan
yang selama ini menganggur, sehingga lele yang berlipat kali lebih banyak.
bisa memenuhi kebutuhan bahan baku
Selain itu, KKP juga akan melanjutkan
industri pengolahan,” kata Slamet. Dari beberapa program tahun sebelumnya
program ini diharapkan bisa menghasil- untuk menunjang produkvitas budikan produksi udang 900 ton dengan nilai daya perikanan. Program-program itu
produksi mencapai Rp 14,4 miliar/metrik antara lain: pemberian bantuan 48
ton.
unit ekskavator untuk rehabilitasi dan
Kedua, program pengembangan budi- ekstensikasi budidaya laut, pemulihan
daya ikan lepas pantai di 3 lokasi, yakni kembali ekosistem lingkungan perairan
Karimun Jawa (Jawa Tengah), Sabang umum di 20 lokasi, serta pemberian
(Aceh), dan Selatan Jawa. Ditargetkan bantuan 450 paket rumput laut untuk
program ini akan menghasilkan 568 menjamin ketersediaan bibit rumput laut
ton ikan kakap puh per siklusnya, dan hasil kultur jaringan.
menghasilkan angka senilai Rp 39,7 miliar
Dengan program-program yang telah
per tahun. “Pasarnya tersebar mulai disusun rapi itu, DJPB yakin tahun depan
pasar domesk di Sumatera Utara, Jawa akan mampu mencapai target produksi
dan Bali, hingga pasar ekspor seper perikanan budidaya yang sebesar 22,46
Australia, Singapura, hingga Amerika,” juta ton. Jika tercapai, maka subsektor
ungkap Slamet.
perikanan budidaya terbuk makin bisa
Kega, KKP juga akan meningkatkan diandalkan sebagai salah satu penopang
produkvitas budidaya ikan melalui pe- ketahanan pangan.(red)

Panen Udang di Keramba Jaring Apung milik pembudidaya
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Solusi Tantangan Kebutuhan Pangan
Indonesia bertekad menjadi salah satu pusat bisnis
perikanan budidaya di dunia. Untuk menarik para
investor, berbagai kemudahan pun ditawarkan
pemerintah.

I

nternaonal
Conference
of
Aquaculture Indonesia (ICAI) 2016
di Kuta, Bali, pada 28-30 Oktober
2016 lalu, berlangsung sukses.
Konferensi tahunan yang dihelat
Masyarakat
 Akuakultur
Indonesia
(MAI) bersama Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) itu, seper biasa,
dihadiri akademisi, peneli, mahasiswa,
pembudidaya, pembeli produk, serta
unsur pemerintah. Sebanyak 12 negara
menghadiri ICAI 2016 yang bertujuan
membahas perkembangan ilmu dan
teknologi perikanan budidaya terkini.
Peserta yang datang juga berniat
melakukan transaksi bisnis, yang
dapat dilakukan secara segiga antara
akademisi, pebisnis dan pemerintah.
ICAI adalah konferensi internasional
mengenai akuakultur Indonesia yang
sudah berjalan enam tahun. Pesertanya
adalah peneli, dosen, pakar, dan
pemerintah, dengan harapan mereka
bisa mengiku perkembangan ilmu
dan teknologi terkini dari perikanan
budidaya, agar bisa terus meningkatkan
produksi sekaligus dapat mengatasi
berbagai persoalan yang dihadapi
perikanan budidaya.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.,
mengatakan ada beberapa tantangan
masa depan perikanan budidaya yang
harus dihadapi Indonesia. Misalnya,
perbaikan genek dan konservasi,
peningkatan kesehatan ikan dan
biosekuri, serta pengembangan biotechnology budidaya untuk menekan
biaya produksi. “Kita harus mengatasi
dampak lingkungan dari industri
budidaya intensif, peningkatan produksi

perairan umum melalui Culture-Based
Fisheries (CBF), peningkatan pendapatan
pembudidaya ikan melalui perbaikan
pakan yang murah dan bermutu, serta
pengembangan teknologi budidaya yang
adapf pada perubahan iklim,” papar
Slamet.

Tumpuan Harapan
Slamet Soebjakto mengatakan bahwa
perikanan budidaya menjadi tumpuan
harapan ke depan dalam memenuhi
kebutuhan pangan dunia. “Hal yang
wajar jika pemerintah dan pengusaha
memberikan perhaan lebih kepada
pengembangan perikanan budidaya.
Karena penduduk global diperkirakan
akan tumbuh menjadi sembilan miliar
orang hingga tahun 2050. Ini merupakan
tantangan besar bagi pemenuhan
sumber pangan dunia,” kata Slamet.
Selain itu, tantangan pembangunan
lainnya adalah saat ini terdapat lebih
dari 800 juta orang mengalami gizi
buruk (malnutrisi). Mereka memerlukan
sumber protein murah namun bergizi
nggi. “Solusinya dapat kita temukan
pada ikan,” ujar Slamet. Menurut Slamet,
berdasarkan data FAO 2016, pada tahun
2014 Indonesia telah menjadi negara
terbesar kedua dalam produksi perikanan
dunia setelah China. Produksi perikanan
budidaya China mencapai 58,8 juta ton
per tahun, dan Indonesia mencapai
14,3 juta ton atau setara dengan US$
10.50 miliar. India berada di posisi kega
dengan produksi mencapai 4,9 juta ton.
Usaha bidang perikanan budidaya juga
makin menarik masyarakat Indonesia.
Menurut Slamet, jumlah pembudidaya
ikan di Indonesia meningkat pesat

dalam 10 tahun terakhir ini. Pada tahun
2005 tercatat ada 250 juta orang, dan
pada tahun 2014 telah menjadi 334
juta. Rumput laut adalah komoditas
perikanan budidaya yang makin menjadi
primadona. “Budidaya rumput laut di
Indonesia merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan produksi rumput
laut dunia. Peningkatan jumlah produksinya mencapai lebih dari 10 kali
pada tahun 2014, dibandingkan tahun
2005,” tutur Slamet.
Pusat Perikanan Budidaya Dunia
Dengan pertumbuhan produksi
dan jumlah pembudidaya yang membanggakan itu, Slamet yakin bahwa
Indonesia akan menjadi salah satu
pusat bisnis perikanan budidaya di
dunia. Karena itu, melalui forum ICAI
2016, Slamet berharap dapat menarik
lebih banyak investor dari dalam dan

Panen Udang di Karawang
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luar negeri untuk dapat melakukan
investasi di bidang perikanan budidaya
di seluruh Indonesia. Untuk menarik
para investor, berbagai kemudahan pun
ditawarkan pemerintah. Di antaranya
adalah penyediaan dan penyederhanaan
prosedur investasi, percepatan pelayanan, serta keringanan pajak impor untuk
beberapa komponen input produksi.
Sementara itu, Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya terus berupaya
melakukan inovasi dan terobosanterobosan sistem dan teknologi budidaya
untuk meningkatkan produksi. Slamet
Soebjakto memaparkan bahwa dalam
rangka mendukung program ketahanan
pangan, ke depan pemerintah akan
meningkatkan
produksi
budidaya
melalui pengembangan budidaya laut
lepas pantai (o-shore). Selain itu juga
akan melakukan revitalisasi tambak,
pengembangan budidaya lele sistem
biook, budidaya kerang, pengembangan
mina padi, pembangunan pabrik pakan
dan pengembangan industri pakan
ikan berbahan baku lokal. “Pemerintah
juga akan mendorong pengembangan
budidaya di pulau-pulau terdepan
di wilayah perbatasan negara,” kata
Slamet. Serkasi Cara Budidaya
Ikan yang Baik (CBIB) juga akan terus
diterapkan di seluruh wilayah Indonesia,
agar produk perikanan budidaya yang
dihasilkan memiliki daya saing nggi di
pasar dunia.
Slamet berharap, melalui ICAI 2016,
dunia perikanan budidaya Indonesia
akan makin siap menghadapi berbagai
tantangan ke depan. Hasilnya, perikanan
budidaya betul-betul bisa menjadi solusi
persoalan pangan ke depan seiring
dengan jumlah penduduk yang terus
bertambah, dan menurunnya daya
dukung alam terhadap peningkatan
produk pertanian. (red)
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Mendorong Daya Saing Lewat Sarana
Sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya
perlu distandardisasi demi meningkatkan daya
saing.

D

irektorat Jenderal Perikanan
Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, terus mendorong peningkatan sarana dan
prasarana produksi perikanan budidaya.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan
daya saing produk perikanan budidaya
Indonesia terutama dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang
saat ini sudah diberlakukan.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si, mengatakan bahwa sarana dan prasarana
produksi perikanan budidaya yang dimiliki pembudidaya harus diserkasi
sesuai dengan standarisasi nasional
Indonesia (SNI). ”Standarisasi sangat
penng di MEA. Kita harus meningkatkan
daya saing untuk menghadapi derasnya
peredaran produk dari luar, agar produk
yang kita hasilkan pun memenuhi standar
sehingga mampu bersaing,” kata Slamet
kepada wartawan.
Setelah distrandarisasi, lanjut Slamet,
sarana dan prasarana produksi budidaya
itu perlu dilakukan registrasi peralatan
budidaya perikanan. ”Misalnya, produksi
benih yang dihasilkan harus dilengkapi

surat keterangan dari laboratorium,
sehingga aman untuk kesehatan, dan
dak mencemari lingkungan,” jelas
Slamet. ”Kita juga akan mendorong kemandirian sarana dan prasarana produksi dengan menghasilkan sarana produksi dari negeri sendiri, dak perlu
impor, termasuk komponen-komponen
peralatan seper plask penyimpanan
ikan, atau komponen dari kincir untuk
aerator tambak,” Slamet menambahkan.
Dirjen juga menekankan, bahwa para
pelaku usaha perikanan budidaya harus
memperhakan keberlanjutan usaha. Peremajaan Tambak
Karena itu, mereka harus melakukan
rehabilitasi dan perawatan sarana dan Karena itu, menurut Slamet, perikanprasarana, bahkan bila perlu harus an budidaya memang membutuhkan
melakukan peremajaan sarana prasarana dukungan sumber daya manusia (SDM)
produksi. Sebab, ketersediaan prasarana yang handal, baik SDM di pemerintah
dan sarana produksi yang memadai di pusat dan daerah, maupun SDM stakesuatu kawasan budidaya ikan merupakan holders lainnya dalam mewujudkan
salah satu prasyarat pokok untuk men- manajemen pembangunan yang efekf,
jamin kegiatan produksi ikan yang esien dan terintegrasi.
opmal dan berkelanjutan.
Slamet mengungkapkan bahwa
Kebijakan mengelola sarana dan anggaran di Kementerian Kelautan dan
prasarana produksi ini juga merupakan Perikanan Tahun 2016 ini meningkat
bagian dari manajemen usaha perikanan signikan dari tahun sebelumnya. Dan
budidaya yang harus diperhakan. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

telah mengalokasikan banyak dari anggaran itu untuk bantuan sarana dan
prasarana yang diberikan kepada para
pembudidaya perikanan.
Tahun 2016 ini bantuan yang diberikan Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya semakin besar, yakni berupa
bantuan khusus pembudidaya skala kecil.
Dan tahun depan, rencananya sekitar 70
persen dari anggaran tahun 2017, akan
dialokasikan untuk bantuan langsung
masyarakat dalam bentuk sarana dan
prasarana produksi.

Teknis Pemberian Bantuan Sarana Prasarana
Kelompok pembudidaya ikan yang berhak mendapatkan bantuan bukan kelompok yang berbadan
hukum dadakan tapi dilihat dari kapasitas produksi
dan lama operasinya juga.

B

eberapa bulan lalu telah dilaksanakan kegiatan Temu
Investasi dan Pembiayaan di
Surabaya. Acara dibuka oleh

Kepala Bidang Budidaya, Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Jawa Timur,
Ir. Sih Han, MM. Acara ini digelar
dengan tujuan untuk mengopmalkan

kegiatan pengembangan usaha dalam
rangka mendukung pencapaian target
peningkatan produksi perikanan budidaya
yang sudah dilaksanakan pada tahun –
tahun sebelumnya. Peserta pertemuan
adalah para kelompok pembudidaya ikan,
dan perwakilan dinas perikanan dan para
penyuluh yang berasal dari 25 Kabupaten
di Jawa Timur.
Untuk mencapai target produksi
perikanan budidaya tahun ini, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan
terus melanjutkan pemberian bantuan
sarana dan prasarana budidaya, untuk
pelaku usaha pembudidayaan ikan yang
tergabung dalam kelompok pembudidaya
ikan (Pokdakan). Pemberian bantuan
sarana dan prasarana ini ditujukan kepada
Pokdakan dan diutamakan yang sudah
berbadan Hukum. Selanjutnya Pokdakan
akan mengelola dan memanfaatkan
bantuan itu bersama pembudidaya ikan
anggotanya. ”Mekanisme ini diterapkan
agar pelaksanaan usaha pembudidayaan
ikan oleh pembudidaya ikan penerima
bantuan dapat terwadahi oleh lembaga
yang lebih profesional sehingga bantuan
yang diberikanan dapat dimanfaatkan
seopmal mungkin, akuntable, berkualitas
serta lebih terjamin keberhasilannya,”
kata Sih Han.
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Para peserta pertemuan antara lain
menanyakan tentang tata cara usulan
kelompok budidaya daerah yang sudah
lama melakukan kegiatan budidaya
dan memiliki kapasitas produksi
tetapi kesulitan untuk mengajukan
bantuan sarana dan prasarana. Dalam
pertemuan itu dibahas mengenai teknis
kegiatan bantuan Sarana dan Prasarana
Kementerian
Kelautan
Perikanan,
serta kriteria del para lelompok pembudidaya Ikan yang menjadi sasaran
pemberian bantuan. Disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan Pokdakan yang
berbadan hukum adalah kelompok atau
badan usaha yang bukan berbadan
hukum “dadakan”, melainkan Pokdakan
yang sudah beroperasi cukup lama
dengan dilihat dari kapasitas produksinya
per tahun.
Peserta yang hadir melipu para
pelaku budidaya serta didampingi
satu penyuluh dari ap kabupaten
kota, beberapa penyuluh dan pembudidaya seper dari kabupaten Mojokerto, Magetan dan Pacitan. Sih Han
menjelaskan, sebagai wadah dan penghubung antara kabupaten kota dan KKP,
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi
Jawa Timur melalui Bidang Budidaya siap
membantu serta memberikan arahan
sesuai peraturan KKP. (ES)
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Sertifikasi untuk Daya Saing
Daya saing produk perikanan Indonesia terus
didorong melalui pengembangan standar sertikasi
yang terus dimutakhirkan.

I

ndonesia memiliki kekayaan komoditas perikanan yang lengkap.
Antara lain: ikan, udang, kekerangan,
teripang dan muara yang bernilai
nggi maupun dapat diolah menjadi
beragam pangan dan bahan baku
industri. Pasarnya terbuka lebar, namun
persaingannya cukup ketat.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB) terus meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia. Salah satu upayanya adalah melalui
pengembangan standar serkasi yang
terus dimutakhirkan melalui penerapan
Code of Conduct for Responsible
Fisheries (CCRF) yang ditetapkan oleh
FAO Technical Guidelines for Aquaculture
Cercaon. Pengembangan standar
serkasi ini sejalan dengan permintaan
pasar dalam dan luar negeri yang semakin
meningkat.
Hal itu disampaikan oleh Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya, KKP, Dr. Ir.
Slamet Soebjakto, M.Si., dalam Diskusi
Pengembangan Industri Pengolahan dan
Budidaya Udang yang Berkelanjutan, di
Surabaya, 27 September lalu. “Saat ini
berbagai jenis serkasi produk per-

ikanan Indonesia telah dikeluarkan. Di
dunia dikenal adanya Best Aquaculture
Pracces (BAP) yang dikeluarkan oleh
Aliansi Akuakultur Global (GAA) ataupun GlobalG.A.P. yang ditujukan bagi
perikanan budidaya,” ungkap Slamet.
BAP merupakan serkasi bagi proses
produksi pangan di bagian hulu. Sedangkan di bagian hilir rantai pangan yaitu
pengolahan dan pendistribusian terdapat
berbagai jenis serkasi, seper ISO
22000, Hazard Analysis of Crical Control
Point (HACCP), serta serkasi Good
Manufacturing Pracces (GMP), untuk
menjamin produk dan proses produksi
bebas bahan-bahan berbahaya biologis,
kimia, dan proses sika.
DJPB, sebelumnya telah menggunakan
standar kelayakan dasar budidaya udang
(2004) yang dingkatkan menjadi Cara
Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada tahun
2017 dengan fokus keamanan pangan.
Dan mulai tahun 2012 telah dilaksanakan
harmonisasi standar CBIB dengan FAO
Technical Guidelines for Aquaculture
Cercaon, ASEAN Shrimp GAP dan
ASEAN Good Aquaculture Pracces
Guidelines, hingga pada tahun 2016 Indonesia Good Aquaculture Pracces (Indo-

Salah satu meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia upayanya adalah
melalui pengembangan standar serkasi yang terus dimutakhirkan.
GAP) sebagai penggabungan CBIB dan
Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
Slamet
menyampaikan
bahwa
untuk meningkatkan kredibilitas serkat IndoGAP telah dipersiapkan proses penyiapan akreditasi Lembaga
Serkasi Proses oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta penyiapan
pengakuan kesetaraan Global Good
Aquaculture Pracces (GlobalGAP).
Global G.A.P. merupakan salah satu
skema serkasi paling terkemuka di
dunia dan telah menandatangani MoU

dengan Internaonal Accreditaon
Forum (IAF) sehingga dengan proses
akreditasi oleh KAN yang diiku proses
penyesuaian maka diharapkan IndoGAP
dapat mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan Global G.A.P. Di sisi
lain pembinaan untuk kesiapan pelaku
usaha mengiku serkasi akan
terus dilakukan. Dengan perjalanan
IndoGAP ini, kata Slamet, DJPB semakin
memantapkan posisi serkasi yang
diakui secara internasional.
(red)

Menyiapkan Tenaga Kompeten Bidang Pakan
Para produsen pakan ikan yang telah mumpuni
dipersiapkan menjadi auditor CPPIB dalam rangka
sertikasi CPPIB.

S

elama empat hari di awal September 2016 lalu telah digelar
acara Temu Teknis Auditor Cara
Pembuatan Pakan Ikan Yang
Baik (CPPIB) di Bogor, Jawa Barat. Acara
ini dibuka oleh Direktur Pakan, Ditjen
Perikanan Budidaya, Coco Kokarkin.
Peserta berjumlah 60 orang yang terdiri

Membuat pakan mandiri

dari: Para Narasumber (Dr. Nur Bambang
PU, M.Sc, Dr. Sunarya, Ir. Chaery Novari,
Kapuslat-BPSDMKP), Eselon III, IV dan
Staf Lingkup Direktorat Pakan, Wakil dari
Direktorat Lingkup DJPB, UPT Lingkup
Ditjen Perikanan Budidaya (BBPBAT
Sukabumi, BBPBAP Jepara, BPBAT
Mandiangin, BPBAT Jambi, BPBAT Tatelu),

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
(Sumatera Utara, Jambi, Riau, Lampung,
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan), Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bogor serta Staf Direktorat
Pakan.
Acara
Temu
Teknis
Auditor
CPPIB Tahun 2016 diawali dengan
laporan pelaksanaan kegiatan oleh
Ketua Pania, kemudian dilanjutkan
dengan pembukaan secara resmi dan
pengarahan oleh Direktur Pakan, Coco
Kokarkin. Dalam pemaparannya, Coco
menyampaikan bahwa Tahun 2016 ini
serkasi CPPIB merupakan salah satu
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat
Pakan. “Penyampaian target ini mustahil
dapat berjalan bila belum tersedia
SDM Auditor CPPIB yang kompeten
dan dibekali dengan pemahaman dan
wawasan di bidang teknologi pakan
termasuk cara pembuatannnya. Melalui
acara ini, diharapkan lahir SDM yang
kompeten guna menghasilkan unit
produksi pakan berserkat CPPIB dan
menjamin kemanan produk perikanan
budidaya yang aman konsumsi,” papar
Coco Kokarkin.
Maksud dan tujuan pelaksanaan
acara Temu Teknis Auditor CPPIB yaitu
mempersiapkan tenaga kompeten di
bidang mutu pakan dan keamanan
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pangan yang akan dipersiapkan untuk
menjadi auditor CPPIB dalam rangka
serkasi CPPIB, dengan sasaran
kegiatan adalah produsen pakan ikan
yang berserkat CPPIB. Ruang lingkup
kegiatan Temu Teknis Auditor CPPIB
ini terdiri dari : penyampaian materi
dari para narasumber, praktek audit
lapangan, penyusunan laporan praktek
audit lapangan, pemaparan hasil praktek,
diskusi serta post test.
Seluruh peserta calon auditor CPPIB
diberikan pemahaman dan wawasan
dalam bidang teknologi dan mutu pakan
serta keamanan pangan oleh para
narasumber. Kegiatannya berupa 20 jam
dan praktek, dan pemaparan hasil audit
lapangan sebanyak 6 jam.
Para peserta calon auditor CPPIB
dinilai berdasarkan kriteria: keakfan
(10%), absensi (10%), praktek (20%)
dan post test (60%). Dari hasil penilaian
Tim Penilai, jumlah peserta yang lulus
sebanyak 43 orang dan peserta yang
dak lulus sebanyak 10 orang. Peserta
yang lulus selanjutnya akan ditetapkan
sebagai auditor CPPIB Tahun 2016 melalui
Peraturan Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya. Sedangkan yang dak lulus ke
depannya menjadi fasilitator bagi unit
produksi pakan untuk pengembangan
teknologi pakan di lapangan.
(red)
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Optimisme Menambah Target Produksi

Target produksi rumput laut basah tahun depan itu sekitar 12 juta ton,

Target produksi perikanan budidaya tahun depan
dipatok 22,46 juta ton. Produksi rumput laut ditargetkan menghasilkan 12 juta ton.

D

irektorat Jenderal Perikanan
Budidaya,
Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP)
terus menggenjot produksi
perikanan budidaya. KKP menargetkan
angka produksi budi daya perikanan
dan kelautan sebesar 22,46 juta ton
pada tahun 2017. Produksi dari budi

daya rumput laut masih akan menjadi
penyumbang terbanyak dari sektor ini,
yakni sekitar 12 juta ton.
Direktur
Jenderal
Perikanan
Budidaya KKP, Dr. Ir. Slamet Soebjakto,
M.Si., dalam jumpa pers di kantornya,
Jakarta, 1 November 2016, mengatakan
bahwa target produksi rumput laut

basah tahun depan itu sekitar 12 juta
ton, yang arnya lebih banyak 6 juta ton
dari target tahun ini yang sebesar 6 juta
ton. Perkembangan budidaya rumput
laut terus berkembang karena terbuk
mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Slamet juga yakin bahwa target
produksi perikanan budidaya 2017
akan tercapai. Hal ini didukung dengan
berbagai program prioritas yang telah
dirancang oleh Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya. Program-program
itu, di antaranya adalah revitalisasi
300 hektar tambak, dan revitalisasi
250 paket Keramba Jaring Apung (KJA)
tahun depan, dan program budidaya
ikan lepas pantai (oshore) di 3 lokasi
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.
”Harapan kita dengan kegiatan budi
daya oshore, dan didukung Peraturan
Menteri KKP Nomor 32 Tahun 2016
yang sudah direvisi, budidaya kita bisa
meningkat, sehingga budidaya seper
kerapu, kakap, juga akan meningkat,”
ujar Slamet.
Untuk 2017, Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya mendapatkan
alokasi anggaran sebesar Rp 1,08
triliun. ”Dengan anggaran sebesar
Rp 1 triliun lebih itu, kita akan lebih

fokus ke kegiatan yang diharapkan bisa
mendongkrak kegiatan produksi,” kata
Slamet.
Menurut Slamet, anggaran ini akan
difokuskan untuk program-program
yang mendorong peningkatan jumlah
produksi berbagai jenis komoditas
hasil budidaya. Seper revitalisasi
tambak sebesar 300 hektar yang memanfaatkan tambak-tambak dur,
sehingga bisa memenuhi kebutuhan
bahan baku industri pengolahan. Selain
itu, budidaya ikan lepas pantai akan
terus dikembangkan di ga lokasi yaitu
Karimun Jawa, Sabang, dan Selatan
Jawa.
Tiga lokasi itu diharapkan mampu
memproduksi hasil panen ikan senilai
Rp 39,7 miliar per tahunnya. Direktorat
Jenderal Perikanan KKP juga terus
melakukan terobosan antara lain
dengan menjalin kemitraan dengan
dunia industri. Kerjasama yang paling
mutakhir, adalah dengan BUMN perikanan Indonesia untuk membangun
pabrik pakan di Belawan, Medan.
Melalui kerjasama dengan pabrik
pakan itu diharapkan ketersediaan
pakan akan terjamin tentu saja dengan
harga yang terjangkau untuk menjamin
kelangsungan produksi budidaya.(red)

Program Unggulan Menggenjot Produksi
Untuk memenuhi target produksi perikanan
budidaya tahun depan telah dirancang sejumlah
program unggulan.

S

ubsektor perikanan budidaya
terus meningkatkan produksinya dari tahun ke tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) opmiss, produksi budidaya
perikanan tahun depan bisa menembus
angka 22,46 juta ton. Yang arnya, 6 juta
lebih banyak dari target tahun ini. Untuk
mencapainya, KKP mendorong sejumlah
program prioritas yang disiapkan oleh
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(DJPB) tahun depan.
Direktur Jenderal Perikanan Budi
daya KKP, Slamet Soebjakto, mengatakan beberapa program yang akan
dikembangkan tahun depan. Pertama,
program revitalisasi 300 hektar tambak
ikan yang tersebar di beberapa tempat
di Lampung, Pangandaran (Jawa Barat),
Mamuju Utara (Sulawesi Barat), dan
Kalimantan Utara. “Program revitalisasi
tambak ini akan memanfaatkan tambaktambak yang selama ini menganggur,
sehingga bisa memenuhi kebutuhan
bahan baku industri pengolahan,” kata
Slamet. Dari program ini diharapkan
bisa menghasilkan produksi udang 900
ton dengan nilai produksi mencapai Rp
14,4 miliar/metrik ton.
Kedua, program pengembangan

KKP akan mengembangkan program revitalisasi 300 hektar tambak.
budidaya ikan lepas pantai di 3 lokasi,
yakni Karimun Jawa (Jawa Tengah),
Sabang (Aceh), dan Selatan Jawa.
Ditargetkan program ini akan menghasilkan 568 ton ikan kakap puh per
siklusnya, dan menghasilkan angka
senilai Rp 39,7 miliar per tahun. “Pasarnya tersebar mulai pasar domesk di
Sumatera Utara, Jawa dan Bali, hingga
pasar ekspor seper Australia, Singapura, hingga Amerika,” ungkap Slamet.
Kega, KKP juga akan meningkatkan
produkvitas budi daya ikan melalui
pengembangan 210 hektar lahan
minapadi yang akan dilaksanakan

di Banjarnegara (Jawa Tengah),
Temanggung (Jawa Tengah), Sukabumi
(Jawa Barat) dan Aceh. Keempat, program pengembangan sistem budidaya
biooc untuk ikan lele. Ditargetkan,
program ini akan mampu mendongkrak
produkvitas karena dalam kolam yang
sempit dan waktu yang relaf singkat
dapat diproduksi ikan lele yang berlipat
kali lebih banyak.
Selain itu, KKP juga akan melanjutkan
beberapa program tahun sebelumnya
untuk menunjang produkvitas budidaya perikanan. Program-program itu
antara lain: pemberian bantuan 48
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unit ekskavator untuk rehabilitasi dan
ekstensikasi budi daya laut, pemulihan
kembali ekosistem lingkungan perairan
umum di 20 lokasi, serta pemberian
bantuan 450 paket rumput laut untuk
menjamin ketersediaan bibit rumput
laut hasil kultur jaringan.
Dengan program-program yang telah
disusun rapi itu, DJPB yakin tahun depan
akan mampu mencapai target produksi
perikanan budidaya yang sebesar 22,46
juta ton. Jika tercapai, maka subsektor
perikanan budidaya terbuk makin bisa
diandalkan sebagai salah satu penopang
ketahanan pangan. (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 puh (Lates calcarifer)
merupakan salah satu komoditas
perikanan Indonesia yang memiliki nilai ekonomis penng.
Pasar untuk komoditas ini cukup terbuka.
Didukung dengan kemampuan adaptasi
yang nggi terhadap lingkungan perairan
(bersifat euryhaline), ikan ini memiliki
ngkat pertumbuhan yang cepat dan
kualitas daging yang baik.
Minat pasar yang besar akan komoditas ini mengakibatkan eksploitasi ikan
ini di alam sangat nggi, 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 puh.
Penanganan induk kakap puh 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
puh dilakukan dengan menggunakan
smulasi hormon.
Kegiatan pembenihan ikan kakap
puh diawali dengan melakukan seleksi
induk yang telah matang gonad. Induk Benih kakap puh
dipilih, untuk mendapatkan pejantan dan
induk bena yang baik. Berat induk jantan hormon. Hormon yang digunakan adarata-rata 4 kg, dan berat ikan bena 6 lah HCG, dosis yang digunakan 250 IU
kg, dengan perbandingan jumlah induk pada penyunkan pertama, dan pada
jantan dan bena 2 : 1. Induk kakap puh hari kedua meningkat menjadi 500 IU
yang telah dipilih ditempatkan pada per kg induk. Prosedur penyunkan ini
bak khusus. Proses pemeriksaan ngkat dilakukan 2 kali selama dua hari berturut
kematangan gonad (TKG) kakap puh turut, mulai jam 09.00 pagi. Penyunkan
dilakukan dengan proses canulasi untuk dilakukan pada intra muscular. Induk
induk bena, dan metode striping pada kakap yang telah disunk dipindahkan
ke dalam bak pemijahan. Pemijahan berinduk jantan.
Setelah melalui prosedur canulasi dan langsung pada malam hari, mulai pukul
striping, induk yang telah matang gonad 23.00 setelah penyunkan kedua.
dipisahkan untuk dilakukan penyunkan
BPBL Ambon sampai saat ini mampu

memproduksi benih kakap puh 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 puh diharapkan bisa dingkatkan
sehingga mampu menyediakan benih,
baik untuk keperluan budidaya maupun
penebaran ke alam (restocking)
(Sumber: BPBL)

Sukses Hatchery Milik Munir

Ia membangun usaha penetasan udang windu
dengan modal awal Rp 300 juta, hasil tabungannya
ketika bekerja di sebuah perusahaan penetasan.

K

abupaten Bireuen termasuk
daerah utama penghasil udang
windu di Aceh. Dulu, benih
udang windu untuk budidaya
didatangkan dari luar Bireuen. Sekarang,
sebagian sudah bisa dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan Hatchery Sekala
Rumah Tangga (HSRT) yang mulai banyak
bermunculan.
Salah satu usaha HSRT yang sudah
berhasil di Bireuen adalah HSRT milik
seorang pengusaha bernama Munir,

warga Desa Ujung Blang, Kecamatan
Kuala. HSRT Munir berdiri pada tahun
2001. Induk udang windu yang akan
ditetaskan diperolehnya dari hasil tangkapan di alam, melalui para nelayan
penangkap udang di Perlak, Aceh Timur.
Induk alam yang ditangkap sudah matang
gonad dan siap untuk memijah, dan dibeli
dengan harga Rp 250.000 per ekor.
HSRT Munir biasanya memproduksi
benur udang windu sesuai pesanan para
pembudidaya lokal yang datang memesan

langsung ke hatchery-nya. Benur yang
ditetaskan dipelihara sampai dengan
berumur 25 hari atau berukuran hingga
Pl 12, sebelum dijual. Produksi benur
dari HSRT Munir mencapai 40.000.000
ekor per tahun.
HSRT Munir dinilai layak untuk
diserkasi Cara Budidaya Ikan yang Baik
(CBIB), dan sekarang ini sedang mendapat
pembinaan dari fasilitator BBAP Ujung
Batee. Ada beberapa kendala yang
sedang dibenahi seper belum adanya
dokumen SOP dan catatan-catatan lainnya, serta beberapa fasilitas yang belum
lengkap seper belum adanya bak
pengolah limbah dan tempat pencucian
tangan (disenfektan) serta footbath.

Edisi No.23 Th 4 September - Oktober 2016

Munir mengelola usahanya masih
secara tradisional, dan belum menyadari
penngnya serkasi, sehingga ia belum
tahu persyaratan apa saja yang harus
dilengkapai untuk keperluan serkasi.
Munir bertutur, keahliannya memijahkan udang berawal dari pengalaman
bekerja pada pengusaha pembenihan
udang selama 10 thn. “Tahun 2000
saya berhen bekerja, dan dengan
modal Rp 300 juta hasil tabungan,
saya membangun HSRT sendiri secara
bertahap. Akhirnya dengan modal total
Rp 500 juta, beroperasilah HSRT ini,”
papar Munir. Munir yang berpendidikan
SMA kini dikaruniai 5 orang. Salah
seorang putranya bertekad mengembangkan usaha bapaknya, dan ia kini
sedang menimba ilmu di Fakultas Perikanan di sebuah perguruan nggi di
Banda Aceh.
HSRT Munir berdiri di sisi pantai yang
berhadapan dengan Selat Malaka, yang
airnya masih bersih. Munir mengambil
air laut dengan memasang pipa sepanjang 12 meter lalu menaikkannya ke
tandon atas yang telah diberi saringan,
sehingga air yang digunakan dapat dijamin kebersihannya. Munir bergabung
dengan kelompok pembudidaya ikan
dan mereka berusaha saling bantu dalam
pengembangan usahanya. Dalam mengoperasikan HSRT-nya Munir dibantu
seorang karyawan yang digaji tetap,
dan mendapat bonus khusus seap
panen, sesuai dengan hasil panen yang
diperoleh. (ah).
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Sukses Mina Padi di Sleman
Awalnya hanya percontohan di lahan seluas 25 ha.
Sekarang mina padi di Sleman telah meluas menjadi
102 ha.

D

irektur Jenderal Perikanan
Budidaya, Dr. Ir. Slamet
Soebjakto, M.Si., melakukan
kunjungan kerja ke Sleman,
D.I. Yogyakarta pada 10 Oktober
2016 lalu. Kegiatan itu dilaksanakan

dalam rangkaian pertemuan The 2nd
Internaonal Symposium on Fisheries
Crime 2016 di Yogyakarta.
Dalam kunjjungan itu, Slamet meninjau kegiatan budidaya ikan bersama
padi (mina padi) di Dusun Cibuk Kidul,

Perkembangan budidaya mina padi juga semakin luas dengan adanya inovasi teknologi
menggunakan jenis ikan yang beragam, seper mina padi dengan udang galah (Ugadi), padi
dengan Nila (ladi), padi dengan lele (Ledi), padi dengan Udang Galah dan Gurame (Ugamedi)
dan juga padi dengan Udang Galah dan Koi (Ugakodi).

Desa Margoluwih, Kecamatan Sayegan,
Sleman. “Budidaya mina padi merupakan
konsep bisnis yang dikembangkan untuk
menjawab tantangan system ekonomi dunia saat ini, yang cenderung
eksplotaf dan merusak lingkungan.
Dengan mina padi, penggunaan pessida
dapat dihindari, penggunaan pupuk
kimia berkurang signikan, pendapatan
yang lebih nggi,” kata Slamet.
Budidaya mina padi di Dusun Cibuk
Kidul, membukkan bahwa dengan
sistem mina padi ini, produksi padi
meningkat 10 – 20%, dari semula yang
hanya menghasilkan 7 – 8 ton/ha/MT,
menjadi 8 – 9 ton/ha/MT. Ditambah
lagi produksi ikan sebanyak 3 – 5 ton/
ha/MT. “Ini setara dengan penambahan
penghasilan sebesar 1.700 dollar AS
atau Rp 22 juta per ha per musim tanam.
Sungguh hasil yang luar biasa dari
budidaya yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan,” papar Slamet.
Awalnya, budidaya mina padi di
Sleman dilakukan melalui percontohan
yang didanai FAO bekerjasama dengan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP), tahun lalu, dengan luas 25 ha.
KKP juga mengalokasikan dana Tugas
Pembantuan (TP) Kabupaten Sleman,
untuk budidaya mina padi seluas 25 ha.
Hasilnya ternyata memuaskan. Banyak
masyarakat tertarik mina padi, sehingga
tahun 2016 ini, mina padi sudah berkem-

bang menjadi 102 ha.
Keberhasilan mina padi ini pun
sangat mengundang minat negara lain
untuk mencontoh, antara lain Laos dan
Filipina. Maka untuk menularkan ilmu
mina padi Indonesia ke negara lain, KKP
dan FAO telah melakukan lokakarya
dan njau lapangan mina padi di Jawa
Tengah dan Yogyakarta pada September
2016 lalu. Perkembangan budidaya
mina padi juga semakin luas dengan
adanya inovasi teknologi menggunakan
jenis ikan yang beragam, seper mina
padi dengan udang galah (Ugadi), padi
dengan Nila (ladi), padi dengan lele
(Ledi), padi dengan Udang Galah dan
Gurame (Ugamedi) dan juga padi dengan
Udang Galah dan Koi (Ugakodi).
Pada kunjungannya ke Sleman itu,
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
menyerahkan bantuan kepada para
pembudidaya berupa 5 ton pakan
ikan mandiri dan 5 juta ekor benih nila
yang merupakan produksi Balai Besar
Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT)
Sukabumi. Diserahkan pula bantuan
ikan segar sebanyak 15,5 ton kepada
12 Pondok Pesantren, 86 Pan Asuhan,
21 Pan Jompo dan 35 Lembaga Sosial.
Bantuan ikan segar ini berasal dari Ditjen
Peningkatan Daya Saing KKP, dalam
upaya untuk meningkatkan konsumsi
ikan di DI Yogyakarta.
(Red)

Dapat Peruntungan di Kolam Ikan
Setelah mencoba berbagai usaha, Ibnu Muslim
akhirnya sukses sebagai pengusaha budidaya ikan.

S

etelah mencoba berbagai usaha,
Ibnu Muslim akhirnya menemukan peruntungannya pada
bisnis budidaya ikan. Warga
Dusun Setono, Desa Bendija Wetan,
Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur, itu awalnya
adalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang
bekerja di Korea Selatan selama dua
tahun, pada 1995-1997.
Pulang dari Korea, dengan modal
yang dimilikinya ia mencoba berbisnis
pemeliharaan jangkrik untuk pakan
burung. Namun usahanya tak berhasil.
Selanjutnya ia mencoba peruntungan
dengan beterenak ayam. Juga gagal.
Berikutnya ia beralih menjadi petani
semangka dengan memanfaatkan tanah
peninggalan orang tuanya. Lagi-lagi
usahanya itu gagal. “Pencuri semangka
lebih dahulu memanen kebun semangka
saya,” katanya sambil tertawa kecut.
Akhirnya, ia mencoba usaha lain:
menjadi pembudidaya ikan. ”Saya
mengawali usaha pembesaran ikan
air tawar ini pada 2002 dengan ga
kolam ikan. Sekarang sudah 42 kotak
kolam ikan,” kata Ibnu, seper dikup
www.kompas.com. Awalnya ia hanya

membudidayakan ikan mas, tapi kemudian berbagai ikan ia budidayakan
seper nila, gurame, dan lele, dengan
produksi beberapa ton ikan per siklus
pemeliharaan. Pasarnya selain di
Tulungagung, juga beberapa kota lain
di sekitarnya bahkan hingga Solo dan
Yogyakarta.
Kini Ibnu pun telah mengembangkan
berbagai usaha dari basis usaha
pembesaran ikan itu. Ia sudah melakukan
pembenihan sendiri, pembesaran ikan,
hingga pengolahan hasil ikan. ”Produk
ikan ini tak ada yang dibuang. Bahkan,
duri ikan pun dapat dikelola menjadi
makanan ringan berupa kripik duri
ikan,” katanya.
Suksesnya sebagai pembudidaya
ikan, mendaulat Ibnu menjadi pengajar
di Pusat Pelahan Mandiri Kelautan dan
Perikanan (P2MKP) ”Mina Makmur”
Kabupaten Tulungagung. Di sana ia
berbagi pengalaman tentang bisnis
budidaya ikan, mulai dari memilih benih,
pembuatan pakan, hingga penanganan
panen. Banyak peserta pelahan mengiku jejaknya dan berguru langsung ke
kolamnya. Bahkan ia seringkali didapuk
menjadi narasumber, movator dan

Ibnu Muslim

inspirator dalam berbagai pelahan
baik di Kabupaten Tulungagung maupun
di luar Kabupaten Tulungagung.
Bagaimana ps sukses usahanya?
Ibnu Muslim menegaskan bahwa mental
pengusaha itu pantang menyerah dan
kerja keras. Ia menuturkan bahwa ia
telah mencoba berbagai usaha, namun
tetap bersemangat meski gagal. “Waktu
itu modal saya dari hasil bekerja di Korea
hampir habis. Padahal, pada waktu itu
saya baru berumah tangga. Saya juga
harus menanggung empat adik kandungnya dan dua adik ipar,” tutur Ibnu.
Dengan modal dari sisa uang gaji saat
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jadi TKI di Korea yang nggal sedikit itu,
Ibnu justeru merasa tertantang untuk
mencoba usaha lain, yakni budidaya
ikan. Pada 2002, Benu memulai usaha
budidaya ikan air tawar itu dengan
membeli ga kotak kolam ikan. Dua
kolam berukuran masing-masing 4
meter x 9 meter, sedangkan satu kolam
lainnya berukuran 3 meter x 7 meter.
Awalnya, usahanya pun dak langsung
berhasil. Namun, berkat keuletan dan
semangatnya, lama-lama usahanya
mulai memberikan keuntungan yang
lumayan dan akhirnya sukses.
(ES)
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Kunjungan Menteri ke Jepara
Menteri Perikanan dan Kelautan melakukan kunjungan kerja ke Jepara. Meninjau pabrik pakan
mandiri dan panen udang.

M

enteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastu,
didampingi Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,
Slamet Soebjakto, melakukan kunjungan
ke Balai Besar Perikanan Budidaya Air
Payau (BBPBAP) Jepara, Jawa Tengah, 5
September lalu. Kunjungan ini, bertujuan
untuk melihat teknologi terbaru di
bidang perikanan budidaya, yang telah
dikembangkan BBPBAP Jepara.
Dalam kegiatan itu Menteri melakukan temu wicara dan bertatap muka
dengan para nelayan dan petambak
garam di Desa Kedung Malang. Menteri
juga melakukan peninjauan ke Pabrik
Pakan Ikan Mandiri. Slamet Soebjakto,
mengatakan bahwa pakan yang diproduksi oleh pabrik itu diberikan kepada
pembudidaya, sebagai bantuan, seper
bantuan benih yang juga diberikan
kepada para pembudidaya. “Pabrik
pakan seper ini telah di bangun di 10
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB),
seper di Jambi, Kalimantan Selatan,
Sukabumi dan Jepara,” ungkap Slamet.

Keunggulan pakan ikan mandiri produksi BBPBAP Jepara ini adalah kandungan enzim yang membantu proses
pencernaan ikan, sehingga ikannya
cepat besar. Dan hasil akhirnya adalah
mengurangi penggunaan pakan ikan itu
sendiri. Harga pakan ikan mandiri yang
dihasilkan oleh BBPBAP Jepara adalah Rp.
6.000,- per kilogram. Menteri Kelautan
dan Perikanan, juga menyerahkan bantuan kepada para pembudidaya, berupa:
10 juta ekor benih udang windu, 1 juta
ekor benih ikan nila salin, 500 ribu ekor
benih bandeng, 10 juta ekor benih udang
vaname, 500 ribu ekor benih udang
galah, 5 ton pakan ikan mandiri, 5 ton
bibit rumput laut kultur jaringan, bantuan
sarana dan prasarana produksi budidaya,
pakan alami artemia, bahan baku pakan
dan juga bantuan pengelolaan irigasi
tambak parsipaf (PITAP).
Selain itu, Menteri Susi Pudjiastu
melakukan panen udang windu di tambak
BBPBAP Jepara. Teknologi budidaya
udang windu sudah dikuasai oleh BBPBAP
Jepara. Induk udang windu yang disiapkan
sudah mencapai F 8 dan memiliki fekun-

Penebaran benih keping oleh Menteri kelautan dan Perikanan di BBPBAP Jepara.
ditas sama seper induk udang dari alam.
Bahkan memiliki keunggulan, bebas dari
penyakit. Sehingga, selain kualitasnya
terjaga, konnyutasnya terjamin, juga
mendukung kelestarian sumber daya
alam.
Menteri Susi Pudjiastu juga melakukan penebaran benih rajungan ke alam,
sebanyak 100 ribu ekor, yang merupakan
hasil pembenihan di BBPBAP Jepara.
Slamet mengatakan, sesuai arahan Ibu
Susi Pudjiastu, bahwa saluran irigasi

tersier yang berada di kawasan tambak
garam di Jepara, juga harus ditebari ikan,
dengan sebelumnya di tanami pohon
bakau atau mangrove. Untuk mendukung
hal itu, DJPB akan menyiapkan excavator
dan benih ikan. Penebaran benih atau
restocking rajungan hasil budidaya ke
alam, bertujuan untuk memperkaya
sumberdaya ikan yang ada di perairan,
khususnya di perairan laut Bulu, Jepara,
Jawa Tengah.
(Red)

Keramba Apung di Lepas Pantai
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan terus
mengembangkan teknologi keramba jaring apung
di laut untuk komoditas unggulan ikan laut.

K

ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan teknologi terbaru
program
keramba
jaring
apung (KJA) yang dilaksanakan secara
“oshore” atau lepas pantai di tengah
laut. Dirjen Perikanan Budidaya KKP,
Slamet Soebjakto, mengatakan bahwa

teknologi KJA “oshore” itu diadopsi dari
Norwegia yang selama ini telah menghasilkan ikan salmon hasil budidaya
dengan metode itu.
Menurut Slamet, KJA oshore itu akan
dikembangkan untuk membudidayakan komoditas kakap puh. “Jenis kakap
puh layak menjadi komoditas andalan

Ditjen Perikanan Budidaya KKP terus mengembangkan teknologi terbaru program
keramba jaring apung (KJA).

karena merupakan jenis ikan laut yang
sangat laku dan dak hanya bisa dijual
hidup, tapi bisa dalam beragam bentuk
seper llet segar. Pasar kakap masih
terbuka lebar dak hanya ke China dan
Hong Kong, tetapi juga ke Eropa, Timur
Tengah, dan Australia,” papar Slamet.
Pengembangan teknologi KJA lepas
pantai rencananya bakal dikembangkan
di ga tempat yaitu di perairan Sabang
(Aceh), Karimun Jawa (Jawa Tengah),
serta kawasan pantai selatan antara
Cilacap (Jawa Tengah), dan Pangandaran
(Jawa Barat). Kapasitas produksi per satu
unit KJA diperkirakan mampu mencapai
568 ton per siklus pemeliharaan.
Budidaya ikan air laut dengan sistem
KJA selama ini sudah dikembangkan
di beberapa daerah, antara lain di
pantai utara Pulau Jawa Jawa Timur.
Kawasan pantai Pasir Puh Situbondo,
misalnya, menjadi sentra KJA laut
dengan memelihara sejumlah jenis ikan
laut antara lain ikan kerapu cank, yang
merupakan hasil persilangan ikan kerapu
macan dan kerapu bak.
Ketua Asosiasi Pembudidaya KJA
Situbondo, Agung Sumbodo, mengatakan
bahwa kerapu cank kini menjadi
favorit pembudidaya keramba jaring
apung di Situbondo karena harganya
terbilang mahal. ”Hampir 90 persen
pembudidaya KJA membudidayakan
kerapu cank,” kata Agung. Budidaya
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kerapu cank melalui keranjang jaring
apung, mulai diperkenalkan kepada
warga pesisir Situbondo pada 2010, oleh
Unit Pengelola Teknis Pengembangan
Budidaya Laut (UPT PBL) Situbondo.
”Upaya pengembangan budidaya dilakukan karena kerapu memiliki nilai
ekonomi nggi dan sebelumnya lebih
banyak diperoleh dari hasil tangkap
dengan menggunakan bahan peledak
atau racun, sehingga mengancam
populasi ikan kerapu,” kata Kepala UPT
PBL Situbondo, Endah Krisarini.
Tren budidaya ikan kerapu dan
potensi ekonominya, telah mendapat
dukungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang telah mencanangkan Situbondo sebagai Kota Kerapu. Bisnis
budidaya kerapu dalam KJA di laut
lepas ini pun berkembang pesat dan kini
sudah ada di sepanjang kawasan pesisir
di utara kabupaten itu sejak lima tahun
terakhir. Hasil budidaya ini dijual dalam
bentuk kerapu hidup dan sebagian besar
dikapalkan ke Hong Kong.
Budidaya dengan teknologi KJA di
laut lepas menjadi prospek yang cerah
untuk memproduksi jenis-jenis ikan laut
yang selama ini hanya mengandalkan
tangkapan nelayan di laut. Apalagi
sejumlah komoditas ikan laut sudah berhasil dipijahkan sehingga tak menemui
masalah dalam penyediaan benihnya.
(Red)
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Mitra Posikandu

P

os Kesehatan Ikan Terpadu
(Posikandu) Kabupaten Bogor
telah membentuk forum diskusi yang bernama “Mitra
Posikandu”, pada awal Agustus lalu.
Forum ini memanfaatkan media sosial
sebagai media komunikasi dalam forum
untuk menggelar pertemuan yang
diangendakan bersama dengan fasilitasi
Dinas Peternakan dan Perikanan
Pemerintah Kabupaten Bogor melalui
Posikandu. Dalam forum diskusi ini
terdapat berbagai pihak yang terlibat
yaitu pembudidaya sebagai pelaku
usaha, para pakar dari Litbang KP dan
Instut Pertanian Bogor, dan Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Bogor serta Direktorat Kesehatan Ikan
dan Lingkungan .
Mitra Posikandu merupakan kelompok binaan Posikandu yang dibentuk
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor. Mitra Posikandu dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi antar
anggota dengan melibatkan para pakar
dan ahli budidaya, penyakit dari Litbang
Kelautan dan perikanan, Dosen Fakultas
Kelautan dan Perikanan IPB.
Mitra Posikandu dalam perjalanan
awalnya di tahun 2016 memiliki 4 program
yakni, pertama, menjalin silaturahmi,
dan diskusi antar anggota. Kedua,
membuat program wisata perikanan di

kawasan Minapolitan Ciseeng Kabupaten
Bogor. Kega, membuat paket-paket
pelahan budidaya, dan keempat, melakukan pameran ikan hias secara
teratur. Kegiatan diskusi dan komunikasi
sudah berjalan secara teratur dengan
memanfaatkan Aula Minapolitan di
kawasan Minapolitan Ciseeng. Mitra
menjadi fasilitator forum diskusi mengenai permasalahan khususnya dalam penyakit ikan dan sebagai sarana dalam
mempermudah pola komunikasi dan

mengakomodir pembudidaya dalam
kelompok yang terorganisir. Terakhir
Mitra Posikandu menyelenggarakan
kegiatan diskusi terkait ekspor dan bisnis
online ikan hias dengan menghadirkan
pelaku eksporr dan bisnis online.
Mitra Posikandu merasa bahwa
kegiatan ini penng dilakukan mengingat
kawasan mina politan sebagai sentra
ikan hias selama ini hanya menjadi sub
ordinat saja dari perjalan panjang ikan
hias sampai ke tangan eksporr. Bahkan

sebagai gagasan besar ke depan mitra
posikandu harus melahirkan pelaku
eksporr ikan hias secara mandiri.
Belajar dari pengalaman beberapa kawan
yang suskses dengan bisnis online, kita
berusaha mengedukasi pelaku budidaya
ikan hias untuk melakukan bisnis ikan
hias melalui on line. Ini sangat mungkin
dilakukan mengingat bisnis ikan hias
sangat terbuka pasarnya baik dari dalam
kota, luar kota, dalam negeri bahkan luar
negeri (Yayan/Nana).

Wisata Minapolitan Ciseeng

P

ara pembudidaya di kawasan
Minapolitan Ciseeng, beserta
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor terus melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya. Diawali dengan terbentuknya forum
Komunikasi Mitra Posikandu di sentra
budidaya Minapolitan Ciseeng, Bogor,
para pembudidaya kemudian menginisiasi
kegiatan “Wisata Perikanan”.
Kawasan Minapolitan Ciseeng pernah
meraih Juara 1 ngkat nasional kategori
kelembagaan perikanan Minapolitan
yang diselenggarakan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Mitra Posikandu

di kawasan minapolitan kemudian mencoba menciptakan objek wisata perikanan. Ide ini muncul keka Mitra Posikandu
kedatangan tamu beberapa waktu lalu
dari Jakarta. Mereka melihat proses panen
gurame, dari tebar jaring, penangkapan,
penimbangan, pengepakan dan distribusi.
Kegiatan ini jadi objek foto bagi para tamu
itu. Apalagi keka di bawa ke Kampung
Setu, sebagai sentra kampung ikan hias
di Ciseeng. Banyak lapak ikan dan hapa
di setu yang jadi pemandangan dan objek
foto. Dan ini yang jadi dasar pemikiran
“Wisata Perikanan”
Wisata Perikanan pun dibuka mulai
22 Oktober 2016. Kala itu, ada 20 orang

pengunjung obyek wisata yang berasal
dari Jabodetabek, dengan latar belakang
profesi berbeda-beda. Mereka ada
pengusaha, dosen, pengacara, professional cargo di bandara dan konsultan
pemberdayaan Kotaku di Jakara. Peserta
didampingi anggota Mitra Posikandu
berkeliling kawasan Minapolitan bergerak dari Desa Wisata Ciseeng menuju
Kampung Setu “Kampung Ikan Hias
Ciseeng”, Oji Farm yang merupakan
lokasi budidaya ikan Koi, Heru Farm yang
merupakan lokasi budidaya ikan Pan,
Samuel farm yang merupakan lokasi
budidaya ikan lele.
Kunjungan ini diakhiri dengan makan

peserta wisata
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di Restoran Minapolitan dengan menu
gurame asam manis dan pecak gurame
yang merupakan produk dari anggota
mitra posikandu. Setelah makan dan
ramah tamah, acara ditutup di aula. Di
depan peserta yang hadir dan pania,
ada pengusaha yang mengaku siap
berinvestasi pembesaran gurame di lahan
yang ditawarkan pania seluas 1 hektar.
Dengan padat tebar sekitar 80.000 ekor
diperkirakam memerlukan biaya Rp 960
juta untuk tebar gurame dengan ukuran
yang sama sampai panennya. Acara
ditutup dengan pemberian cinderamata
ikan hias untuk peserta yang hadir.
[Yayan/NANA )
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Mengukur Logam Berat Kerang Lampung
Telah dilakukan pengambilan sampel daging kerang
hijau, sampel air dan sedimen untuk menguji kandungan logam berat.

K

erang hijau (Perna viridis Linn.)
memiliki nilai ekonomi yang
cukup nggi dan telah banyak
dibudidayakan. Kerang ini dapat
dipanen setelah berumur 6-7 bulan. Hasil
panen Kerang Hijau per hektar per tahun
dapat mencapai 200-300 ton kerang utuh
atau sekitar 60-100 ton daging kerang.
Kegiatan budidaya kerang hijau
banyak dilakukan di wilayah perairan
Lampung, khususnya di Kabupaten
Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung
dan Kabupaten Pesawaran. Harga kerang
hijau di sana saat ini berkisar Rp 5.000 Rp 6.000 per kg. Ada beberapa kelompok
pembudidaya ikan (Pokdakan) yang
telah membudidayakan kerang hijau di
wilayah Lampung, antara lain: Pokdakan
Bina Mitra Bahari dan Pokdakan
Bintang Laut Sejahtera yang berlokasi di
Kabupaten Pesawaran. Kedua Pokdakan
ini rencananya akan mendapat bantuan
paket budidaya kerang hijau dari Ditjen
Perikanan Budidaya.
Namun, perairan Teluk Lampung
hampir seap tahun mengalami kejadian
Red Tide, atau pelimpahan jenis plank-

ton tertentu yang menyebabkan
perairan berwarna kemerahan, dan
biasanya pada saat curah hujan nggi.
Ini mengindikasikan adanya pencemaran
perairan. Dan, kerang hijau sangat rentan
terhadap bahan pencemar. Kerang hijau
seringkali ditemukan mengandung logam
berat, karena organisme ini merupakan
organisme invertebrata lter feeder dan
hidup menetap.
Pencemaran logam berat Hg, Cd,
dan Pb pada daging kerang hijau akan
menyebabkan keracunan bagi pemakannya. Hg bisa mengakibatkan neurotoksik
(kerusakan saraf) dan teratotoksik
(kerusakan pada kromosom yang dapat
mengakibatkan kemandulan). Cd dapat
menyebabkan kerusakan ha, ginjal,
paru-paru dan tulang serta bersifat
karsinogen. Sedangkan keracunan logam
Pb akan menyebabkan kerusakan paruparu dan kerusakan saraf.
Berkaitan dengan hal itu, maka perlu
upaya untuk melakukan pemetaan
lokasi budidaya kekerangan dengan
melakukan pemantauan (monitoring)
residu terhadap lokasi perairan budidaya

Pengambilan sampel air dan pengukuran kualitas
air serta pengambilan sedimen di lokasi budidaya
kerang hijau, Desa Sinar Laut, Kota Bandar
Lampung

Pengambilan sampel kerang di lokasi budidaya
kerang hijau, Desa Sinar Laut, Kota Bandar Lampung
dan aktas masyarakat sedang membersihkan
kerang hijau.

kekerangan dengan mengambil sampel
air, sedimen dan daging kerang. Baru-baru
ini telah dilakukan kegiatan monitoring
residu kekerangan di perairan Kabupaten
Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung
dan Kabupaten Pesawaran. Pada kegiatan
itu telah dilakukan pengambilan sampel
daging kerang hijau yang telah berumur
lima bulan. Selain itu juga telah dilakukan
pengambilan sampel air dan sedimen.
Kualitas air di sekitar lokasi perairan

budidaya kerang hijau juga diperiksa
untuk mengukur suhu, oksigen terlarut
(DO), pH dan salinitas.
Sampel kemudian dikemas dan
selanjutnya dibawa ke laboratorium uji
LP2IL Serang, Banten, untuk dilakukan
pengujian kandungan logam berat (Hg,
Pb dan Cd). Hasilnya baru bisa diketahui
dalam beberapa pekan ke depan.
(Zain dan Soan).

Mengatasi Serangan Penyakit Udang
dengan SCI (Shrimp Club Indonesia)
untuk melakukan pengecekan ke sentrasentra budidaya. Tujuannya, antara
lain untuk membina para pembudidaya
dalam menangani serangan penyakit.
“Kesadaran masyarakat masih kurang.
ndonesia merupakan lahan menarik munculnya serangan penyakit, terutama Misalnya, mereka kerap lupa melakukan
bagi investor luar untuk menanamkan pada musim penghujan seper sekarang pengeringan tambak dengan prosedur
modalnya pada bisnis perikanan ini.
yang tepat dan benar setelah panen,
budidaya. Udang adalah salah satu
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sehingga udang juga menjadi rentan
komoditas yang sejak dulu dimina KKP, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si., terserang penyakit,” kata Slamet. Tahun
investor. Namun, diakui saat ini masih mengatakan bahwa untuk mengatasi 2016 ini, musim hujan berlangsung lebih
ada permasalahan dalam pengembangan dampak sejumlah penyakit yang menye- lama sehingga kondisi tersebut juga
komoditas udang yaitu masih kerap rang udang, pihaknya terus berkoordinasi berpotensi membawa bibit penyakit,
seper bakteri, jamur dan virus.
Di Kulonprogo, DI Yogyakarta, misalnya, panen udang mengalami penurunan
hingga 30 persen karena terserang
penyakit. Penambak memilih memanen
udangnya lebih awal karena khawar
bakal terus merugi. Bisnis tambak udang
di sana saat ini sedang mengalami ngkat
kelesuan nggi. Penyebabnya adalah
serangan penyakit berak puh. Penyakit
ini menyebabkan udang yang dipelihara
dak bernafsu makan sehingga menjadi
lemah, sakit dan ma. Banyak petani
hanya memperoleh udang 8 kuintal
saja dalam satu kolam, yang biasanya
menghasilkan sekitar 1,5 ton udang
segar.
Khawar kondisi ini terus memburuk
dan kerugian membesar karena kemaan
Untuk menjaga agar dak mudah terserang penyakit, indukan udang berasal dari semakin marak, para pembudidaya meindukan unggul.

Serangan penyakit udang bisa dicegah melalui
pengelolaan tambak sebelum dan setelah pemeliharaan.

I
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milih memanen udangnya lebih awal.
Para petambak mengatakan bahwa
penyakit ini muncul akibat kondisi cuaca
yang tak menentu serta curah hujan yang
nggi. Apesnya, harga jual udang pun
jatuh. Sebelumnya, udang yang dipanen
dalam usia 74 hari laku dengan harga
Rp 62.000 per kilogram. Namun, kali ini
hanya laku dengan harga Rp 50.000.
Slamet
Soebjakto
mengatakan
bahwa untuk menjaga agar dak mudah
terserang penyakit,
indukan udang
windu harus diperoleh dari BBPBAP,
karena pembenihannya berasal dari
indukan unggul. Ia mengakui, bahwa
udang, terutama udang windu memang
rentan diserang penyakit. Namun jika
pembudidayaannya mengiku standar
operasional, prosedur yang diberikan
oleh pendamping dari BBPBAP, diyakni
bisa terhindar dari serangan penyakit.
Slamet mendorong para petambak
untuk membudidayakan udang windu,
mengingat udang windu memiliki pangsa
pasar ekspor yang masih terbuka luas,
terutama ke China, Jepang, dan sejumlah
negara-negara Eropa. Untuk pencegahan
serangan penyakit, DJPB telah menyiapkan m penyuluh terutama para petugas
dari balai-balai perikanan untuk membimbing para petani melakukan langkalangkah yang tepat terutama dalam
pengelolaan tambaknya sebelum dan
setelah pemeliharaan.(Red)
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Pabrik Pakan di Belawan
Pemerintah berencana membangun pabrik pakan
ikan di Belawan senilai Rp 27 milyar.

P

akan adalah komponen biaya
terbesar dalam usaha budidaya
ikan. Masalahnya, harga pakan
ikan yang bahan bakunya masih
tergantung pada impor masih dianggap
terlalu nggi oleh para pembudidaya.
Hal ini tentu saja menjadi perhaan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP).
Untuk mengatasi persoalan pakan
ini, KKP melalui Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB) terus berupaya melakukan terobosan-terobosan,
antara lain melalui pencanangan
Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari).
Para pembudidaya didorong untuk
berswasembada pakan dengan memproduksi pakan ikan sendiri dengan
memanfaatkan berbagai sumber daya
alam yang dimiliki di daerahnya masingmasing.
Untuk membantu menyediakan
pakan ikan dengan kualitas yang memenuhi kebutuhan, KKP berencana akan
membangun satu unit pabrik pakan ikan
tahun depan di Pelabuhan Belawan,
Medan, Sumatera Utara. Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Dr. Ir.
Slamet Soebjakto, M.Si., mengatakan

bahwa pabrik ini akan menjadi pabrik
pakan ikan pertama milik pemerintah.
”Ini merupakan pilot project pertama
khusus untuk kebutuhan pakan di
Sumatera dulu. Kalau ini bagus, nan
kita bangun lagi di Jawa, Kalimantan dan
lain-lain,” kata Slamet Soebjakto dalam
jumpa pers di kantornya, Jakarta, 1
November 2016 lalu.
Menurut Slamet, pabrik di Belawan
ini bakal memproduksi pakan apung
dengan kapasitas maksimal 3.000 ton/
bulan. Maka, dalam 1 tahun, pabrik
ini bisa memproduksi 36.000 ton
pakan apung. Dengan jumlah tersebut,
diharapkan dapat memenuhi pakan
kepada 27.600 ton ikan. Kebutuhan
pakan di Sumatera sendiri cukup besar,
khususnya untuk ikan budi daya. Dari
60% kebutuhan pakan ikan air tawar
di Indonesia, 20% di antaranya berasal
dari Sumatera. ”Kebutuhan pakan kita 5
juta ton per bulan secara nasional, 20%
di antaranya kebutuhan di Sumatera,”
kata Slamet. Kehadiran pabrik pakan di
Belawan ini, kata Slamet, diharapkan
akan membantu pemenuhan kebutuhan
pakan untuk ikan budidaya di Sumatera.
Dan pabrik pakan ini ditargetkan akan

Pabrik Pakan
menekan biaya produksi budi daya, serta
menurunkan ketergantungan terhadap
pakan pabrikan sebesar 30%.
Menurut Slamet, persiapan pabrik itu
kini sedang melakukan feasibility study,
terkait dengan bahan bakunya, market,
tenaga dan lain-lain. “Di sana bahan
baku untuk pakan sudah ada. Pasarnya
untuk ikan air tawar, payau, laut di sana
juga cukup banyak,” tutur Slamet. Pabrik
ini rencananya akan dibangun di atas
lahan seluas 5.000 meter persegi, dan
membutuhkan biaya sekitar Rp 27 miliar

Adalah
- Media internal Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
- Media publikasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
- Media Sosialisasi Kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya
- Media Koordinasi dan Konsolidasi Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya
Kami menerima naskah tulisan/arkel:
- Laporan kegiatan segenap jajaran Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya hingga ke daerah-daerah
- Laporan liputan kegiatan usaha masyarakat dalam konteks
perikanan budidaya
- Arkel opini (kolom) mengenai dunia perikanan budidaya
dari segenap jajaran Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya

Naskah bisa dikirim melalui e-mail ke: humas_djpb@yahoo.com
Foto dikirimkan dalam bentuk jpg maksimal 5 MB
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untuk sik saja. Pengoperasiannya akan
dilakukan bersama dengan salah satu
BUMN perikanan di Indonesia, yakni
Perum Perindo.
“Karena BUMN perikanan belum
ada yang menyentuh sarana produksi.
Maka, kita sudah ada pembicaraan
dengan Perindo untuk menanganinya.
Karena Perindo juga diperuntukkan
untuk kegiatan-kegiatan BUMN yang
bergerak di bidang perikanan budidaya,”
pungkasnya.
(red)
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Asuransi Lahan Bagi Pembudidaya
Pemerintah meluncurkan program asuransi untuk
mencegah kerugian pembudidaya ikan akibat
musibah yang tak bisa dihindari.

K

ementerian
Kelautan
dan
Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(DJPB)
berkomitmen
merealisasikan UU Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam.
Perlindungan itu diwujudkan melalui
asuransi lahan pembudidaya, untuk
menghindari kerugian pembudidaya.
Dengan asuransi ini, kalau suatu saat lahan
pembudidaya terkena banjir, kekeringan,
dan wabah penyakit, pembudidaya
ikan akan mendapatkan klaim jaminan
pembayaran atau pertanggungan sesuai
nilai usahanya.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya, KKP, Dr. Ir. Slamet
Soebjakto, M.Si., pada konferensi pers
di kantornya, Gedung Mina Bahari
IV Jakarta, Selasa 1 November 2016.
Slamet mengungkapkan, terdapat 1.000
hektare lahan pembudidaya yang akan
diasuransikan oleh KKP pada tahun depan.
Jumlah ini dak termasuk lahan petani
garam dan pembudidaya rumput laut.

“Yang kita prioritaskan untuk asuransi
ini adalah lahan para pembudidaya kelas
kecil yang luasnya maksimal hanya 1
hektare. Jadi, untuk 10.00 hektare lahan
yang akan diasuransikan melingkupi
1.000 pembudidaya,” kata Slamet.
Dalam dua bulan terakhir di tahun
2016 ini, Slamet mengatakan pihaknya
masih sedang terus melakukan persiapan
pendataan daar penerima asuransi
pembudidaya.
Rencananya,
proses
pelaksanaan asuransi lahan pembudidaya
ini sudah mulai dapat dilaksanakan pada
Februari 2017. Menurut Slamet, nilai
preminya Rp 1,5 juta/hektare/tahun, dan
akan dibayar pemerintah. “Asuransi ini
memang akan kita berikan secara gras
kepada pembudidaya ikan skala kecil,
dengan luas lahan budidaya di bawah
satu hektar,” kata Slamet Soebjakto.
Anggaran untuk menunjang program
asuransi pembudidaya ikan ini pada tahun
2017 disiapkan sebesar Rp 1,5 miliar.
Slamet mengatakan, hingga kini
pihaknya masih mempelajari dan
mengkaji lebih dalam bagaimana teknis
penerapan program asuransi perikanan

Pemerintah terus mengkaji lebih dalam bagaimanateknis penerapan program
asuransi perikanan budidaya ini.
budidaya ini. Menurut dia, sampai semangat bagi pembudididaya ikan
dengan awal November 2016 ini belum yang umumnya masih berskala usaha
ada perusahaan asuransi yang siap mikro kecil dan menengah (UMKM).
menjadi pelaksana atau mitra program Selain itu, anggaran DJPB tahun 2017
mendatang yang senilai Rp 1 triliun,
asuransi pembudidaya ikan tersebut.
“Kita masih melakukan pengkajian juga akan dialokasikan untuk programmendalam, sebelum kita tenderkan. Dan program prioritas yang mengedepankan
pembudidaya tak usah resah. Karena kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai
premi asuransinya selama setahun akan dengan arahan Presiden Jokowi untuk
melakukan penghematan anggaran,
ditanggung pemerintah,” kata Slamet.
mengalokasikannya untuk
Slamet berharap, program asuransi dengan
pembudidaya ikan yang baru dilun- program-program yang betul-betul bercurkan ini akan memberi dorongan manfaat untuk rakyat.

Sosialisasi Peraturan Perikanan Budidaya
Penegakan peraturan untuk menyelamatkan
sumberdaya kelautan dan perikanan penting demi
kedaulatan bangsa dan kesejahteran masyarakat.

D

irektorat Produksi dan Usaha
Budidaya Ditjen Perikanan
Budidaya
(DJPB)
telah
menggelar Sosialisasi dan
Sinkronisasi Peraturan Perizinan dan
Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya,
pada 8-9 November 2016, di Jakarta.
Direktur Produksi dan Usaha Budidaya,
Ir. Balok Priyono, mengatakan, kegiatan

Kapal pengangkut hasil ikan hasil budidaya

ini dilakukan untuk menyelaraskan
ketentuan dan peraturan yang terkait
dengan perizinan perikanan budidaya.
Peserta kegiatan ini berasal dari Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi/
Kabupaten/Kota, perbankan, serta
asosiasi dan pelaku usaha di bidang
perikanan budidaya.
Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet

Soebjakto, dalam sambutannya yang
dibacakan Direktur Produksi dan Usaha
Budidaya mengatakan, penegakan hukum
dan peraturan khususnya dalam rangka
menyelamatkan sumberdaya kelautan
dan perikanan untuk kelangsungan dan
peningkatan daya saing usaha bidang
kelautan dan perikanan di masa datang
sangat penng untuk meningkatkan
kedaulatan bangsa dan kesejahteran
masyarakat.
Dirjen menegaskan
bahwa
diberlakukannya
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, berimplikasi
dalam segala bidang, salah satunya
adalah pelayanan terhadap masyarakat.
Namun Undang-undang tersebut, saat ini
belum memiliki regulasi teknis sehingga
mempengaruhi
penyelenggaraan
pemerintahan, baik di Tingkat Provinsi
maupun
Tingkat
Kabupaten/Kota.
Urusan pemerintah tersebut termasuk
didalamnya urusan perikanan dan
kelautan sehingga berdampak terhadap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
melaksanakan urusan tersebut terutama
yang menyangkut masalah Perizinan
Usaha Perikanan Budidaya di laut.
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab serta mencegah dan
memberantas
Illegal,
Unreported,
Unregulated (IUU) Fishing di wilayah
pengelolaan Perikanan Negara Republik
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Indonesia, maka diperlukan regulasiregulasi yang jelas dan efekf, salah
satunya adalah yang mengatur mengenai
perizinan pengangkutan Ikan hidup hasil
pembudidayaan.
Sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan yang diubah dengan
Undang-Undang No. 45 Tahun 2009,
Menteri Kelautan dan Perikanan
menerbitkan Peraturan Menteri No.
15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal
Pengangkut Ikan Hidup, sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Menteri No. 32/PERMEN-KP/2016 yang
didalamnya mengatur tentang penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
(SIKPI).
Melalui kegiatan Sosialisasi dan
Sinkronisasi Peraturan Perizinan dan
Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya,
Dirjen berharap terciptanya harmonisasi
antara peraturan yang ada di pusat dan
daerah dalam membuat kebijakan bidang
perizinan perikanan budidaya. Dengan
adanya harmonisasi peraturan di pusat
dan daerah akan terjadi kejelasan aturan
sebagai jaminan keamanan usaha dan
investasi sehingga meningkatkan minat
dunia usaha (pelaku usaha, lembaga
pembiayaan usahawan dan investor
serta investor dalam usahawan dan
investor luar negeri) dibidang perikanan
budidaya. (red)
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Penerimaan dari Budidaya Perikanan
Tahun depan penerimaan negara bukan pajak dari
perikanan budidaya dipatok jauh lebih besar, dengan
memanfaatkan kegiatan-kegiatan balai perikanan.

P

roduksi perikanan budidaya dari
tahun ketahun terus meningkat,
sehingga memberikan kontribusi
yang makin besar terhadap
perekonomian nasional. Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor
perikanan budidaya pada kuartal III,
2016 ini mencapai Rp 12,4 Miliar. Hingga
akhir tahun ditargetkan akan mencapai
Rp 13,4 milyar.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP), Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Pi.,
mengatakan bahwa penerimaan negara
dari perikanan budidaya masih akan
bertambah. Antara lain, dari kegiatan
usaha penyewaan, dan beberapa
komoditas termasuk benih dan induk
berbagai jenis komoditas perikanan
budidaya yang belum terjual.
“Ke depan, upaya kami dalam
mendongkrak PNBP perikanan budidaya
pada 2017 mendatang adalah dengan
memanfaatkan aset-aset yang kita
miliki, seper pemanfaatan balai-

balai perikanan yang kita punya,” kata
Slamet dalam konferensi pers yang digelar di kantornya di Jakarta, pada 1
Nove,ber 2016. “Balai kita di Karawang,
Jawa Barat, misalnya memiliki areal
tambak yang nan kita arahkan untuk
dioperasionalkan oleh BUMN. Begitu
juga balai kita di Jepara memiliki
unit budidaya yg dikerjasamakan
dengan swasta, dan unit pakannya
dikerjasamakan
dengan
BUMN,”
papar Slamet. Menurut Slamet, untuk
kerjasama dengan BUMN, pihaknya akan
melibatkan Perum Perindo. Dengan
sistem kerjasama ini, lanjut Slamet,
balai-balai perikanan budidaya di seluruh
daerah dapat beroperasi sesuai dengan
tugas pokoknya, tapi juga melakukan
esiensi anggarannya masing-masing.
PNBP 2017 dari perikanan budidaya
ditargetkan mencapai Rp 150 Miliar.
“Angkanya memang melonjak drass.
Kami berharap target itu bisa dicapai,
melalui berbagai upaya, misalnya melakukan kerjasama operasional dengan

dunia usaha dengan sistem bagi hasil,”
kata Slamet. Sebagai informasi, PNBP
dari perikanan budidaya pada 2015
lalu mencapai Rp 18,9 Miliar. Angka
tersebut didapat dari kegiatan-kegiatan
sampingan
seper
perekayasaan
(penelian) di balai-balai, dan dari hasil
produksi benih.
Sementara itu, hingga Agustus
2016, PNBP total dari sektor perikanan
mencapai Rp 279,7 Miliar atau sekitar
37,8 persen dari target Rp 740,1 miliar.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi

Pudjiastu mengatakan, PNBP itu murni
berasal dari setoran kapal ikan domesk
Indonesia. Tidak ada PNBP dari kapal eks
asing karena keberadaannya memang
sudah dilarang. Susi juga menuturkan,
PNBP meningkat karena pengeluaran
untuk subsidi berkurang signikan.
Sebelumnya, kapal-kapal di atas 30
GT mendapat subsidi BBM sebesar 1,2
juta kiloliter. Sekarang dak diberikan
lagi. Menteri Susi opmiss, PNPB sektor
perikanan tahun ini akan mencapai
target yakni sebesar Rp 300 miliar.

Bantuan Benih Lewati Target
Benih gratis yang diberikan pemerintah untuk para
pembudidaya sudah mencapai 153 juta ekor hingga
Oktober lalu.

P

rogram bantuan benih yang
dilaksanakan Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB),
Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP), sedang terus bergulir.
Program yang sejanya mendistribusikan
bantuan 100 juta ekor benih komoditas

perikanan budidaya itu sampai Oktober
2016 lalu sudah melampaui target.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, KKP, Dr. Ir. Slamet Soebjakto,
M.Si., mengatakan, dari target 100 juta
ekor benih, DJPB sudah menyalurkan
hingga 153 juta ekor, tersebar ke ber-

bagai daerah di tanah air. “Sebagian dari
penerima bantuan benih itu adalah para
pembudidaya yang mengalami musibah,
seper bencana banjir dan gunung
meletus,” kata Slamet, dalam acara Jumpa
Pers di Jakarta 1 November lalu.
Contoh daerah yang mengalami
musibah yang akhirnya mendapat
bantuan benih adalah Kabupaten Kampar
(Riau) yang mengalami banjir besar yang
mengakibatkan jebolnya tambak-tambak
udang dan ikan. ”Yang terbaru adalah
bencana banjir bandang yang terjadi
di Garut. Untuk Garut kita langsung
menyalurkan 2,36 juta ekor benih ikan
yang terdiri dari ikan nila, ikan emas, dan
lele. Kita juga memberikan 16 ton bantuan
pakan. Bantuan-bantuan itu kita berikan
dengan harapan, supaya peternak ikan
di sana tetap bisa melakukan usahanya,”
papar Slamet.
Slamet mengungkapkan bahwa dari
jumlah total 153 juta benih yang telah
disalurkan hingga Oktober itu, sebanyak
68 persen merupakan benih komoditas
air payau, seper udang, keping, dan
rajungan. Sedangkan sekitar 31 persen
lainnya merupakan benih komoditas
kelautan dan perikanan air tawar. Sisanya,
1 persen merupakan benih ikan laut,
seper kerapu dan kakap. “Selain itu, kita
juga telah memberikan bantuan biaya
operasional kepada 14 balai di berbagai
daerah yang mendukung sebagai sarana
produksi serta bantuan benuh tersebut,”
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kata Slamet.
Slamet memaskan bahwa seluruh
daerah di Indonesia akan mendapatkan
bantuan dalam program bantuan
benih gras ini. Program ini akan terus
dilanjutkan sampai distribusi bantuan
merata. “Untuk tahun 2017 mendatang,
kami targetkan bantuan 100 juta benih
juga, sama seper tahun 2016. Dan dalam
pelaksanaannya nan mungkin akan
lebih dari target juga,” kata Slamet.
Sasaran yang menerima bantuan
benih ini umumnya adalah para petambak
yang potensial untuk pengembangan
kawasan minapolitan. April 2016 lalu,
misalnya, Slamet Soebjakto, menyerahkan bantuan benih ikan dan sekaligus melakukan penebaran benih ikan
(restocking) di Sungai Cibeuteung,
Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Jumlah benih yang diserahkan 510.000
ekor untuk 10 kelompok pembudidaya
ikan (pokdakan), dan bantuan induk
sebanyak 1.300 ekor untuk 6 pokdakan.
Sedangkan benih yang ditebar di Sungai
Cibeuteung sebanyak 20.000 ekor ikan
nila.
Kabupaten Bogor merupakan salah
satu kawasan minapolitan percontohan.
Di kawasan ini, DJPB juga terus mendorong produkvitas pakan mandiri
melalui Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari)
yang dilaksanakan oleh Pokanri (Kelompok Pakan Ikan Mandiri).
(Red)
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Forum untuk Menata SDM

Strategi yang ingin dicapai adalah menciptakan
ASN yang profesional, bermoral tinggi, berwawasan
global, mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.

S

ekretariat Direktorat Jenderal
Perikanan
Budiaya
menggelar Acara Forum Kepegawaian Tahun 2016 pada 1
- 3 November 2016 di Gedung Mina
Bahari IV, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Jakarta. Sekretaris Ditjen
(Sesditjen) Perikanan Budidaya, Dr. Ir.
Tri Hariyanto, MM, mengatakan bahwa
kegiatan Forum Kepegawaian ini
dilakukan dalam rangka penataan dan
pengembangan Sumber daya Manusia
(SDM) Aparatur Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
“Sebagaimana diamanatkan Undangundang No. 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara pelaksanaan
manajemen Manajemen ASN diseleng-

garakan berdasarkan Sistem Merit, yang
berdasarkan pada kualiasi, kompetensi,
dan kinerja secara adil dan wajar dengan
tanpa membedakan latar belakang
polik, ras, warna kulit, agama, asal-usul,
jenis kelamin, status pernikahan, atau
kondisi kecacatan,” jelas Tri. Manajemen
ASN ini melipu Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK).
Kementerian Kelautan dan Perikanan
mempunyai visi berupa Mewujudkan
sektor kelautan dan perikanan Indonesia
yang mandiri, maju, kuat dan berbasis
kepenngan nasional dengan ga pilar
Misi berupa Kedaulatan, Keberlanjutan,
dan Kesejahteraan. Untuk mewujudkan

visi tersebut melalui misi Kedaulatan,
Keberlanjutan, dan Kesejahteraan, maka
dari sisi bidang kepegawaian, KKP mewujudkannya melalui misi Kesejahteraan
dengan pengembangan kapasitas SDM
aparatur dan pemberdayaan masyarakat.
Seditjen mengungkapkan bahwa
disiplin pegawai perlu terus dingkatkan.
“Sebagai bagian dari strategi pembinaan
Aparat Sipil Negara yang ingin dicapai
adalah untuk menciptakan Aparatur
Negara yang profesional, bermoral nggi,
berwawasan global, mendukung persatuan dan kesatuan bangsa dan negara,
serta memiliki ngkat kesejahteraan
material dan spiritual. Pada prinsipnya,
tuntutan tersebut menghendaki adanya
standar kerja yang jelas yang dapat
dilihat dari sederet kriteria kerja terukur
oleh pelaksana birokrasi,” papar Tri
Hariyanto.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara (Perka-BKN) No.37 tahun 2011
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tentang Pedoman Penataan PNS menyebutkan bahwa Pejabat Pembina
Kepegawaian wajib melakukan penataan
pegawai PNS untuk memperoleh PNS
yang tepat baik secara kualitas, kuantas, komposisi dan distribusinya
secara proporsional sehingga dapat
mewujudkan visi dan misi organisasi
menjadi kinerja nyata. “Untuk itu,
diperlukan perbaikan dan penataan
ulang manajemen kepegawaian ke arah
yang lebih baik, terarah, mempunyai
pola yang jelas, serta berkesinambungan
(sustainable), dengan membuat Human
Capital Development Plan (HCDP) berupa
rencana kebutuhan pengembangan
pegawai untuk lima tahun kedepan,”
kata Tri Haryanto. Langkah ini dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya dengan melakukan penataan
perencanaan pegawai sudah melalui
perencanaan tugas belajar, ijin belajar,
diklat, formasi pegawai, mutasi, promosi,
serta penerapan disiplin pegawai.

