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Salam Akuakultur
Tak terasa, waktu terus bergulir. Dua bulan lalu,
ke ka Akuakultur Indonesia edisi September-Oktober
terbit, kita masih berada di tahun 2016. Sekarang,
kita berjumpa lagi di tahun baru 2017. Kepada seluruh
pembaca, terutama keluarga besar Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru
2017. Semoga kita tetap sehat walafiat dan makin
sukses dalam melaksanakan se ap tugas dan pekerjaan
kita dalam upaya membangun perikanan budidaya
Indonesia.
Sebelumnya, kepada mereka yang merayakan
Natal, kami mengucapkan Selamat Natal 2016. Semoga
kedamaian Natal menjadi kedamaian seluruh bangsa
dalam keharmonisan bersama, menuju hari esok yang
lebih baik.
Kita bersyukur, menutup tahun 2016, Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya telah berhasil
menyelesaikan seluruh program kerja dengan tuntas.
Tentu masih ada program kerja yang masih menyisakan
pekerjaan untuk diteruskan tahun ini, bahkan tahuntahun mendatang. Karena itu, kita, segenap insan
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Tanya : Yth Redaksi Akuakultur Indonesia, saya Hamdan
dari Jambi saat ini memiliki usaha budidaya ikan,
daan saya pernah mendengar pakan ikan bisa dibuat
dari kelapa sawit. Apakah pakan ikan tersebut bisa
digunakan untuk memeberi pakan ikan lele.
Dari Tito (Jambi)

Jawab : Yth Hamdan, 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 kon nyu
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.
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perikanan budidaya tak boleh kehilangan semangat
berjuang demi kejayaan perikanan budidaya Indonesia.
Tahun ini, program kerja prioritas Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya antara lain adalah pengembangan
budidaya ikan laut. Ada sejumlah tempat yang akan
menjadi kawasan percontohan budidaya laut dengan
sistem keramba jaring apung lepas pantai. Kita tahu
bahwa potensi budidaya laut Indonesia sungguh sangat
besar dan baru termanfaatkan sebagian kecil saja,
bahkan masih sangat kecil. Karena itu, semoga upaya
pengembangan budidaya laut ini berjalan lancar dan
berhasil, sehingga kontribusi hasil budidaya laut akan
semakin besar terhadap produksi perikanan budidaya
khususnya, dan umumnya terhadap produksi perikanan
nasional.
Semoga kita semua tetap dikaruniai kesehatan dan
semangat yang prima untuk menyongsong programprogram kerja ini. Se ap program kerja yang akan kita
garap, hakikatnya adalah merupakan amanah bagi kita
semua untuk membangun Indonesia yang lebih maju
dan sejahtera.

perikanan budidaya kkp
Edisi No.23 Th 4 September - Oktober 2016
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Tahun Sukses Perikanan Budidaya
Pada tahun 2016 DJPB berhasil menyerap anggaran
sebesar 96,89%. Berbagai program kerja tuntas
dilaksanakan bahkan ada yang melampaui target.

Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.,

D

irektorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB) Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
(KKP) menutup tahun 2016
dengan sukses. Seluruh program kerja
tuntas dilaksanakan. Hal itu terungkap
dalam acara paparan Refleksi Akhir
Tahun 2016 dan Outlook 2017 bertajuk
“Pembangunan Perikanan Budidaya”
di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta,
Kamis 29 Desember 2016 lalu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan
Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto,
M.Si., mengatakan bahwa anggaran
yang dialokasikan untuk DJPB untuk
tahun 2016 terserap sebanyak 96,89%,
untuk berbagai kegiatan. Slamet mengemukakan, serapan anggaran itu antara
lain digunakan untuk penyaluran sejumlah paket bantuan kepada masyarakat, seper yang berkaitan dengan
pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT). “Misalnya dalam
kegiatan SKPT di Talaud (Sulawesi Utara)
telah tercapai realisasi 95% dari target

40 paket ikan nila kepada masyarakat,”
kata Slamet Soebjakto. Menurut Slamet,
berbagai SKPT lainnya seper SKPT
Merauke, Sarmi, Mimika, dan BiakNumfor (Papua), realisasinya telah mencapai 100% alias tuntas.
Anggaran yang telah terserap itu
di antaranya juga diperuntukan bagi
bantuan pembangunan sarana dan
prasarana budidaya yang tersebar di
berbagai STKPT. Misalnya di Talaud
40 paket bantuan budidaya nila dan
terealisasi 38 paket atau 95 persen.
Kemudian di Merauke telah direalisasikan
40 paket bantuan ikan nila (100 persen),
di Mimika 21 paket ikan nila (terealisasi
100 persen), di Sarmi bantuan 35 paket
ikan nila (100 persen) dan Biak Numfor
5 paket bantuan ikan nila (100 persen
terealisasi).
Bantuan pembangunan sarana dan
prasarana budidaya di SKPT, menurut
Slamet, terdiri dari berbagai bentuk,
misalnya bantuan benih, pakan, kolam,
dan sarana lainnya. “SKPT dibentuk di
daerah yang sangat sesuai untuk pengembangan budidaya. Bantuan yang
kita berikan sesuai dengan permintaan
masyarakat,” kata Slamet. Selain itu,
DJPB juga telah berhasil menyalurkan
bantuan 1.901 sarana dan prasarana
kebun bibit rumput laut yang disebar di
18 provinsi, 73 kabupaten/kota.
Program kerja lainnya pada 2016 adalah
program bantuan 100 juta benih. “Tahun
2016 kita sukses menyalurkan bantuan
benih sebanyak 179,78 ekor benih, dari
target 100 juta ekor benih,” ungkap Slamet.

Pengembangan di wilayah perbatasan juga
menjadi program garapan DJPB tahun 2016,
yang merupakan upaya untuk mendukung
kebijakan Presiden Joko Widodo untuk
kedaulatan negeri.
Selain itu ada juga program penyaluran 3 unit keramba jaring apung
(KJA) berikut bantuan 12.000 ekor benih
ikan kakap yang sepenuhnya terealisasi
100 persen. Misalnya, bantuan KJA
di Simeule, Aceh, sebanyak 6 unit.
“Bantuan KJA semuanya ada 22 unit di 22
provinsi, 48 kabupaten dengan berbagai
variasi seper 8 lubang, 4 lubang. Tahun
2017, kita dak lagi akan memberikan
bantuan KJA, tapi akan fokus untuk
pengisian keramba,” kata Slamet.Selain
membangun keramba baru, selana
2016, DJPB juga melakukan 250 kegiata
paket revitalisasi keramba yang terdiri
dari 5.000 keramba, dan memberikan
84 paket bantuan pakan mandiri di 15
provinsi.
Bantuan Teknologi Bioflok
Selain itu ada juga 24 paket bantuan
budidaya sistem bioflok di 11 provinsi,
14 kabupaten/kota, dan paket bantuan
untuk minapadi sebanyak 100 paket
di 9 provinsi, 13 kabupaten/kota. “Ke
depan, kita akan terus mengembangkan
penggunaan teknologi bioflok untuk
kegiatan budidaya ikan lele. Sebab
teknologi tersebut terbuk
mampu
mendorong produksi ikan lele dengan
hanya menggunakan lahan terbatas,”
tegas Slamet. Slamet Soebjakto
menjelaskan, bioflok merupakan tekno-

Kawasan perikanan budidaya

Edisi No.24 Th 4 November - Desember 2016

logi budidaya dengan menggunakan
probio k. Dalam sistem budidaya dengan
teknologi ini, ikan lele juga memakan flok
atau gumpalan organisme hidup seper
bakteri dan alga.
”Teknologi bioflok luar biasa. Dengan
lahan 1 ha bisa menghasilkan 1.000
ton ikan lele. Ini potensi yang besar,”
kata Slamet. Menurut Slamet manfaat
teknologi bioflok sudah dibuk kan oleh
pembudidaya ikan lele di Jawa Timur
yang sudah berhasil meningkatkan
pendapatannya. “Tahun 2017 ini teknologi bioflok akan kita sebar ke daerahdaerah lain, bahkan hingga ke Papua.
Khususnya di daerah pegunungan Papua.
Tujuannya selain menciptakan pendapatan juga untuk meningkatkan gizi
masyarakat Papua,” paparnya.
DJPB juga berencana akan memperkenalkan teknologi bioflok ke pesantren
dan lembaga pemasyarakatan (lapas),
agar san dan penghuni lapas bisa
memiliki pengetahuan akan budidaya
ikan lele dengan teknologi bioflok.
”Kita berharap masyarakat santri bisa
mengonsumsi ikan dan menjadi kegiatan
ekonomi di pesantren dan juga lapas kita
beri bantuan bioflok, seper di Salemba.
Para tahanannya yang sudah mau keluar
bisa punya keterampilan budidaya bioflok,” papar Slamet.
Slamet bersyukur atas sukses
pelaksanaan program kerja DJPB tahun
2016. Pada 2017 ini, DJPB mendapatkan
anggaran Rp 1.088.284.446 dengan
alokasi kegiatan pendukung 4,6 persen,
kegiatan ru n 23,7 persen, dan 0,2 persen
untuk self blocking. Slamet Soebjakto
berharap, keberhasilan pelaksanaan
program 2016 tentu saja bisa menjadi
mo vasi bagi segenap jajaran DJPB
untuk semakin giat bekerja pada tahun
2017 ini.(ES)

Laporan Utama

4

Akuakultur
Indonesia

Kebijakan Mendukung Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menerbitkan kebijakan yang mendukung perikanan budidaya. Tahun ini keramba jaring apung laut akan
terus dikembangkan.

T

ahun 2016 adalah tahun pertama
diberlakukannya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 32 Tahun 2016,
tentang Kapal Pengakut Ikan. Pemen itu
diterbitkan antara lain untuk mendukung
kegiatan ekspor ikan hidup hasil kegiatan
budidaya. Dengan Permen tersebut,
ukuran kapal untuk mengangkut ikan
hidup di ngkatkan kapasitasnya dari 300
GT menjadi 500 GT, izin frekuensi masuk
kapal juga di ngkatkan menjadi 12 kali
dalam setahun. Kapal asing diizinkan
singgah di 4 pelabuhan untuk memuat
ikan hidup, yang sebelumnya hanya di 2
pelabuhan.
Dirjen Perikanan Budidaya, Dr. Slamet
Soebjakto, M.Si., mengatakan bahwa
jumlah ikan hidup yang diangkut pun
jadi bertambah. “Jumlah total ikan hidup
yang diangkut untuk diekspor ke luar
negeri dengan menggunakan kapal laut
mencapa 551,05 ton. Jumlah itu tentu
saja belum termasuk yang diangkut lewat
udara,” kata Slamet, dalam konferensi
pers ’Refleksi 2016 dan Outlook 2017’
di Jakarta, 29 Desember 2016. Dengan
makin banyaknya pengakutan ikan hidup
hasil budidaya ke luar negeri, tentu makin
merangsang para pembudidaya untuk
meningkatkan produksinya. Salah satu
komoditas ikan budidaya yang banyak
diekspor dalam kondisi hidup adalah ikan
kerapu dengan berbagai varietasnya,
seper kerapu macan, kerapu ba k, dan
kerapu can k.
Selain mengenai izin pengakutan
ikan hidup, kebijakan Menteri KP lainnya
yang mendukung perikanan budidaya
adalah pemberantasan pencurian ikan
di perairan laut Indonesia. Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastu
juga secara konsisten terus memberantas
aksi pencurian ikan oleh nelayan asing.

Slamet Soebjakto mengatakan, aksi
tegas Menteri KP bukan hanya menguntungkan para nelayan tangkap, juga
para pembudidaya. “Dengan aksi-aksi
pemberantasan pencurian ikan itu, jumlah
ikan di dalam negeri makin melimpah,
yang juga meningkatkan jumlah ikan
rucah sebagai bahan baku tepung ikan
untuk pakan buatan. Dampaknya adalah
menurunnya jumlah impor tepung
ikan,” kata Slamet. Menurut Slamet,
impor tepung ikan menurun dras s dari
201.438 ton pada tahun 2014, menjadi
29,8 ribu ton pada tahun 2015, dan pada
tahun 2016 sampai September menjadi
4.800 ton.
Tepung ikan yang masuk ke Indonesia
selama ini diimpor dari Chili, Peru,
Argen na, India dan China. Jumlah
nilai impor tempung ikan pada 2015
dari kelima negara itu mencapai Rp
55,5 miliar. Melimpahnya ikan rucah di
dalam negeri, kata Slamet bahkan telah
mendorong pengusaha tepung ikan
melakukan ekspor, jika harga di luar lebih
menarik. “Banyak tepung ikan lokal kini
juga telah diekspor ke China dan Jepang,”
kata Slamet. Namun Slamet mengaku
dak memiliki data lengkap mengenai
angkanya.
Dengan meningkatnya produksi
tepung ikan lokal, harga tepung ikan
pun mulai turun, sehingga pada saatnya
nan bisa menurunkan harga pakan
buatan. Selain itu, juga diharapkan akan
mendorong munculnya para pembuat
pakan ikan mandiri sehingga bisa menekan biaya budidaya.
Mendorong Budidaya Ikan Laut
Kebijakan KKP dalam memacu produksi ikan hidup untuk ekpsor, serta
makin menurunnya harga tepung ikan
untuk pakan, diharapkan akan kian

menggairahkan usaha budidaya ikan,
termasuk budidaya ikan laut yang makin
berkembang. Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) pada tahun 2017 ini
berencana akan terus mengembangkan
budidaya ikan melalui keramba jaring
apung di lepas pantai (KJA oﬀshore).
Se daknya ada 3
k lokasi yang akan
dibangun KJA Oﬀshore, yakni Sabang,
Karimun Jawa dan Pantai Selatan Pulau
Jawa. Untuk program ini telah disiapkan
dana sekira Rp 141 miliar, untuk ga lokasi
tadi, yang masing-masing menghabiskan
dana Rp 47 miliar.
Ikan-ikan yang sudah dapat dipelihara
dengan baik di KJA oﬀshore antara lain
adalah kakap pu h, dan kerapu. Hal ini
didukung oleh penguasaan teknologi
pembenihannya yang sudah dapat
dikembangkan oleh balai-balai budidaya
perikanan. Ke depan, diharapkan semakin
banyak jenis-jenis ikan laut yang sudah
bisa dipijahkan secara buatan sehingga
dak lagi tergantung pada penangkapan
dari alam, termasuk dalam penyediaan
benihnya. Hal ini sejalan dengan upaya
KKP dalam menjaga keseimbangan alam.
Dalam upaya menjaga keseimbangan
alam itu, KKP melalui Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB) juga terus
melakukan penebaran benih ke alam
(restocking), termasuk ke perairan laut.
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Selain menebar kembali benih ke alam,
KKP juga telah mengeluarkan kebijakan
melarang penangkapan benih-benih ikan
tertentu di laut. KKP bahkan mendorong
Pemerintah Daeah (Pemda) untuk
menerbitkan kebijakan yang sama yakni
peraturan pelarangan penangkapan ikan
yang masuk dalam kategori benih.
Slamet
Soebjakto
mengatakan
bahwa kebijakan ini diharapkan akan
mengembalikan keseimbangan alam,
dan mencegah kepunahan jenis-jenis
biota yang sudah langka. ”Dewasa ini
banyak jenis ikan yang susah tertangkap
di alam. Itu menandakan ikannya sudah
semakin habis,” kata Slamet. Pemda
dinilai memiliki wewenang yang cukup
ampuh untuk penerbitan peraturan
pelarangan di wilayahnya.
Seiring dengan pelarangan itu,
DJPB juga terus berusaha melakukan
restocking yang sudah banyak dilakukan
sepanjang 2016. “DJPB di tahun 2017 juga
berencana akan melakukan restocking
dengan menebar bibit ikan sebanyak
22 juta benih. Bibit itu akan di sebar di
91 lokasi yang berada di 33 kabupaten
kota dan 15 provinsi,” papar Slamet
Soebjakto. Dengan demikian, potensi
perikanan Indonesia dapat tetap terjaga,
sekaligus keseimbangan ekosistem di
alam liar dapat tetap terpelihara. (ES)
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Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Kodam XVI Pa mura Ambon, SUPM Waiheru melakukan tebar benih di Jaramba Jaring Apung Apung di Ambon, 15 Desember
2016.

Ditektur Jenderal Perikanan Budidaya mendampingi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke BPBAT Mandiangin Provinsi Kalimantan Selatan 19 Desember 2016

Di sela sela kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Propinsi Ambon, Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya Dr. Ir. Slamet Soebjakto didampingi Sekteraris Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya melakukan ramah tamah di kerja ke Balai Perikanan
Budidaya Laut Ambon, 15 Desember 2016

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya di acara “Indonesian Marine Ornamental
Symposisum (IMOS) di ICE BCD City Tangerang, yang merupakan bagian dari
BRINUSATIC 2016, 18 Desember 2016
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Pasta Nanno Buatan BBPBL Lampung
Untuk mengatasi kendala pembenihan ikan
laut telah ditemukan
teknologi pembuatan
fitoplankton pasta
Nannochloropsis sp.

S

alah satu program utama
Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB) adalah program
produksi 100 juta ekor benih
bermutu dan 1 juta ekor calon induk
unggul. DJPB telah menetapkan target
produksi benih untuk Balai Besar
Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung sebanyak 800.000 ekor benih dan
3.000 ekor calon induk unggul semua
jenis ikan laut.
Dalam usaha pembenihan ikan laut,
salah satu faktor yang sangat berperan
dalam menunjang keberhasilannya
adalah ketersediaan pakan alami, untuk

Foto kultur sampai volume 1 ton (siap untuk dibuat pasta Nannochloropsis sp.)

Kultur vol. 3 liter

Kultur vol. 100 liter

Kultur vol. 1 ton

larva ikan dalam lingkungan budidaya.
Salah satu jenis pakan alami yang sangat
pen ng adalah Nannochloropsis sp, yang
merupakan salah satu jenis fitoplankton.
Namun, dalam memproduksi Nannochloropsis sp secara massal ada beberapa
kendala yang harus diatasi, yakni faktor
lingkungan seper curah hujan yang
nggi, dan intensitas cahaya yang nggi
yang akan mempengaruhi kualitas air
pada media pemeliharaan, dan bisa
menyebabkan kema an Nannochloropsis

sp. Saat ini ada dijual fitoplankton
konsentrat
nggi (pasta) komersial
(produksi Amaerika dan Jepang), namun
harganya sangat mahal, mencapai Rp 1
juta rupiah per liternya.
Untuk mengatasi persoalan ini BBPBL
Lampung telah menemukan inovasi
teknologi pembuatan fitoplankton pasta
Nannochloropsis sp. Teknologi ini merupakan pengembangan dan perbaikan
dari teknologi yang telah diterapkan
sejak tahun 2002. Kemudian dilakukan

perbaikan teknologi pembuatan konsentrat nggi menjadi pasta Nanno
melalui kegiatan perekayasaan dan produksi aplika f sampai dengan tahun
2012, dan pada tahun 2014 lolos sebagai
bahan rekomendasi teknologi Litbang
KKP.
Tahapan kerja pembuatan pasta
Nannochloropsis sp ini dimulai dengan
proses kultur Nannochloropsis sp. Lalu
proses pengendapan dengan bahan
koagulan, yang kemudian dilanjutkan
dengan
tahap-tahap:
penyiponan,
pembilasan, penyaringan, pengepakan,
penyimpanan, dan penggunaan sebagai
pakan alterna f. Pasta Nannochloropsis
sp yang dihasilkan ini merupakan kultur
Nannochloropsis dengan kepadatan
stater awal 5 – 6 juta sel/ml.
Proses kultur Nannochloropsis sp
dilakukan dengan pemupukan menggunakan pupuk pertanian dengan dosis
Urea 30 ppm, ZA 30 ppm dan TSP 10.
Pada ke-4 hari kultur (pada fase puncak)
dilakukan proses koagulasi dengan
memasukkan bahan koagulan yaitu
NaOH atau soda api. Dosis NaOH yang
digunakan 100 – 150 ppm. Lalu dilakukan
proses pengendapan selama 5- 6 jam
kemudian dilakukan proses penyiponan
Natan Nannochloropsis yang telah
mengendap didasar bak. Setelah itu
dilakukan pembilasan dengan air tawar.
Terakhir dilakukan penyaringan dengan
menggunakan kain saring. Setelah
itu pasta Nanno dikemas dan siap
digunakan.
Saat ini pasta Nanno telah dimanfaatkan disekitar Lampung oleh para
petambak untuk memicu pertumbuhan
fitoplankton dan pakan zooplankton.
Sedangkan di luar Lampung telah
dimanfaatkan oleh Lemigas dan Litbang
Jakarta dan divisi research IPB sebagai
bahan baku Biofuel. Digunakan juga
sebagai bahan untuk peneli an oleh
mahasiswa di Yogyakarta, Malang,
Riau, Palembang, Bandung dan Jakarta.
Biaya produksi dari mulai kultur sampai
menjadi 1 kilogram pasta Nannochlorpsis
sp. adalah Rp. 250.000. Dengan inovasi
kultur pakan alami ini diharapkan
produksi benih ikan laut akan terus
meningkat sehingga mampumemenuhi
kebutuhan budidaya ikan laut yang akan
terus dikembangkan..
(Sumber: h p://bbpbl.djpb.kkp.go.id/)

Foto pembuatan Pasta Nannochloropsis sp.

1. kultur Nanno umur 4 hari

2. Penambahan NaOH dan pengadukan

3. Proses Pengendapan

4. Proses penyiponan

5. Proses pembilasan

6. Proses pengendapan
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Harapan Pada Bantuan Pakan Mandiri

P

rogram Gerpari (Gerakan Pakan
ikan mandiri) merupakan salah
satu upaya Direktorat Pakan,
Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) dalam mewujudkan
kedaulatan pangan di sektor perikanan.
Kebijakan ini berjalan secara sinergi
bersama Unit Eselon I KKP lainnya untuk
menciptakan kemandirian pakan dengan
memanfaatkan potensi ketersediaan
bahan baku lokal. Tujuannya untuk
efisiensi biaya produksi usaha budidaya
ikan yang selama ini menjadi kendala
utama bagi pembudidaya ikan, karena
harga pakan yang semakin nggi.
Program Gerpari berjalan sejak 2015,
dan disambut posi f oleh kelompok
pembudidaya/pembuat pakan ikan
mandiri. Masyarakat terinspirasi untuk
memanfaatkan bahan baku lokal yang
melimpah di ap daerah. Pada tahun
2016 ini, program gerpari kembali
digulirkan dengan sejumlah program
bantuan. Sasarannya adalah kelompok
yang telah berbadan hukum atau
minimal terda ar di Dinas Kelautan
dan Perikanan (DKP) setempat, agar
pemberian bantuan tersebut lebih
bertanggungjawab (responsibility) dan

berkelanjutan (sustainability).
Bantuan pakan ikan mandiri tahun
2016 ini disebar ke 15 provinsi dan 44
kabupaten/kota, yang dinilai sebagai
sentra budidaya air tawar di Indonesia
dan memiliki bahan baku pakan ikan yang
melimpah. Ke-15 provinsi itu adalah:
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,
Jambi, Sumatera Selatan, Lampung,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.
Bantuan diberikan dalam 84 paket untuk
84 kelompok yang melipu : bantuan
bahan baku pakan, mesin penepung
(diskmill) dan mesin pencetak (pelle ng).
Seluruh bantuan diberikan melalui
beberapa tahapan. Pertama, diusulkan
oleh kelompok ke DKP kabupaten.
Lalu diusulkan DKP Kabupaten ke DKP
Provinsi. Selanjutnya, diusulkan DKP
Provinsi ke pusat. Setelah itu dibentuk
m teknis pusat/provinsi/kabupaten/
kota, untuk melakukan iden fikasi dan
validasi. Barulah kemudian dilakukan
penyaluran bantuan.
Penyaluran bahan baku dilakukan
melalui dua tahap, masing-masing
sebanyak 70%, dan 30%. Sedangkan

Pembuatan pakan ikan skala rumah tangga
bantuan mesin (diskmill dan pelle ng)
dilakukan melalui berbagai proses.
Pertama uji coba performa produksi
mesin di pabrikan, lalu pendistribusian
produk, yang dilanjutkan dengan
running test mesin setelah produk
diterima kelompok penerima. Hal ini
dilakukan untuk mencegah terjadinya
ke daksesuaian kualitas produk mesin
dan performa produksinya.
Masyarakat menerima bantuan
itu dengan bersemangat. Bantuan
tersebut telah memo vasi mereka

untuk terus berkarya dan berinovasi
dalam mengembangkan teknologi
pakan tepat guna, efek f serta efisien.
DJPB berharap adanya keberlanjutan
usaha dan peningkatan produksi pakan
pada kelompok pembuat pakan ikan
mandiri. Program gerpari ini diharapkan
dapat mengubah pola pikir (mind set)
masyarakat untuk dak tergantung
pada pakan pabrikan, tapi berusaha
menjadi mandiri, sejahtera dan
berdaulat guna mendukung ketahanan
pangan nasional.mro

Ajang Pamer Ikan Hias
Dengan melihat rangkaian acaranya BRI NUSATIC
2016 layak jadi pengganti AQUARAMA yang digelar
di Singapura.

B

RI Nusantara Aqua c 2016
(BRI NUSATIC 2016) sukses
dihelat pada 16 – 18 Desember
2016, bertempat di Hall 1-2
Indonesia Conven on Exhibi on BSD
City, Tangerang. Ajang pameran ikan

hias ini dikemas dalam serangkaian
acara seper kompe si, pameran, serta
seminar yang membahas beragam hal
mengenai perkembangan dunia ikan
hias di Indonesia.
Direktur Jenderal Perikanan Budi-

daya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si.,
mengatakan bahwa BRINUSATIC 2016 ini
menjadi wujud kerjasama yang terjalin
antara pemerintah dengan stakeholder.
“Event ini layak sebagai penggan
AQUARAMA yang biasa diselenggarakan
di Singapura. Indonesia dengan keanekaragaman ikan hiasnya, layak
menjadi lokasi even bergengsi seper
ini,“ papar Slamet. Hal itu disampaikan
Slamet dalam sambutannya pada acara
Indonesian Marine Ornamental Symposisum (IMOS), yang merupakan bagian
dari BRINUSATIC 2016, pada Minggu 18
Desember 2016 lalu.
Sugiyarto, Ketua Pani a Pelaksana
BRINUSATIC 2016, mengatakan bahwa
BRINUSATIC 2016 ini merupakan
kegiatan bersama dari 9 Asosiasi Pecinta
Ikan hias Indonesia yaitu asosiasi
pecinta koi, asosiasi aquascape, asosiasi
discus, asosiasi ikan louhan, asosiasi ikan
cupang, asosiasi ikan guppy, asosiasi
killy fish, asosiasi ikan mas koki dan
asosiasi arwana. ”Semua asosiasi ini
meyelenggarakan kontes dan pameran
selama penyelenggaraan acara. Kurang
lebih ada 200 peserta dari dalam dan luar
negeri seper dari Malaysia, Singapura,
Taiwan dan Qatar,” kata Sugiyarto
Potensi ikan hias Indonesia mencapai
lebih dari 1.000 species baik ikan hias
air tawar maupun air laut, sehingga
menjadikan Indonesia salah satu produsen dan ekspor r terbesar ikan hias
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dunia. “Nilai ekspor ikan hias Indonesia
pada tahun 2014 yang mencapai kurang
lebih USD 20,86 juta, dan tentu masih
dapat terus di ngkatkan,” kata Slamet
Soebjakto. Produksi ikan hias Indonesia
pada tahun 2011, mencapai 945,3 juta
ekor dan meningkat menjadi 1,3 milyar
ekor pada tahun 2015, atau naikr 9 %.
Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun
2013, usaha budidaya ikan hias menempa urutan pertama sebagai pendapatan
ter nggi rumah tangga sektor pertanian
dengan nilai Rp. 50,85 juta per tahun.
Untuk mendukung produksi ikan
hias nasional, Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) telah menugaskan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(DJPB), untuk melakukan produksi dan
perekayasaan teknologi budidaya ikan
hias laut, seper di Balai Besar Perikanan
Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, Balai
Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon,
BPBL Lombok dan BPBL Batam. “Target
produksi ikan hias pada 2017 ini sebesar
2,1 milyar ekor, memerlukan kerjasama
dan sinergi antara pemerintah dan stake
holder ikan hias Indonesia,” kata Slamet.
“Budidaya ikan hias adalah salah satu
solusi peningkatan perekonomian bangsa
yang berkelanjutan, dan mendukung
kedaulatan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai
dengan pilar pembangunan bangsa,”
pungkas Slamet.
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Kerja Tuntas Kawasan Budidaya
Direktorat Kawasan Budidaya meningkatkan
kinerjanya dengan mengimplementasikan beberapa
sasaran strategis.

D

irektorat Kawasan Budidaya,
Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya, telah menyelesaikan
semua tugas tahun 2016
dengan baik. Hal itu terlihat dari isi
Laporan Kinerja Direktorat Kawasan
Budidaya bulan Desember 2016 yang
telah selesai disusun. Laporan Kinerja
Bulanan ini merupakan hasil evaluasi
kinerja Direktorat Kawasan Budidaya
sepanjang yang dirangkum dari hasil
kegiatan lima direktorat, satu Sub
Bagian dan satu Satuan Kerja (Satker).
Kelima subdirektorat itu adalah: Sub
Direktorat Lahan dan Air, Sub Direktorat
Fasilitas Kawasan, Sub Direktorat Tata
Pembangunan, Sub Direktorat Tata
Operasional dan Pemeliharaan, Sub
Direktorat Minapolitan Budidaya, plus
Sub Bagian Tata Usaha dan Satker
Direktorat Kawasan Budidaya.
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2016 menetapkan target
produksi sebesar 19,45 juta ton serta
meningkatnya kesejahteraan masyarakat
perikanan budidaya dengan target nilai
tukar pembudidaya ikan sebesar 102,25.

Masing-masing unit kerja mendapat
target capaian kinerja untuk mengukur
kinerja unit kerja pada periode tertentu.
Direktur Kawasan Budidaya, Ir. Arik
Hari Wibowo, M.Si, mengatakan bahwa
target capaian kinerja Direktorat
Kawasan Budidaya melipu berbagai
aspek. Antara lain: penetapan kabupaten/kota yang memenuhi syarat
sebagai Minapolitan berbasis perikanan
budidaya, diseminasi, hasil perekayasaan,
prasarana kawasan budidaya, kelompok
par sipa f pemelihara infrastruktur,
dan lain-lain.
Target dan sasaran Indikator Kinerja
Utama (IKU) Tahun 2016 yang telah
ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
2014 dan RPJMN adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya
sebesar 17,9 juta ton dan produksi
ikan hias sebesar 1,7 milyar ekor, dan
meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya dengan
target nilai tukar pembudidaya ikan
(NTP) sebesar 102. Menurut Arik Hari
Wibowo, untuk mendukung target
program tersebut, Direktorat Kawasan

Penataan tambak Perikanan Budidaya
Budidaya meningkatkan kinerjanya
dalam Pengelolaan Kawasan Budidaya
dengan mengimplementasikan beberapa
sasaran strategis.
Antara lain: pertama, tersedianya
kebijakan pembangunan perikanan
budidaya di bidang sarana dan prasarana yang implementa f, dengan
indikator kinerja berupa RSNI 3 bidang
sarana dan prasarana perikanan budidaya yang disusun sebanyak 9 judul.
Kedua, terselenggaranya perencanaan
penataan kawasan perikanan budidaya.
Ke ga, terselenggaranya perencanaan
detail dan/atau pembangunan kawasan
perikanan budidaya. Keempat, ter-

wujudnya kawasan budidaya yang prasarananya mampu operasional secara
tepat guna. Kelima, terwujudnya
kelompok par sipa f yang melakukan
pemeliharaan infrastrukturnya secara
efek f. Keenam, terselenggaranya kab/
kota yang memenuhi syarat sebagai
minapolitan berbasis perikanan budidaya. Dan seterusnya.
Sampai dengan Desember 2016
kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah
dalam tahap penyelesaian pekerjaan.
Dengan demikian Arik menyimpulkan
bahwa target pekerjaan direktoratnya
berhasil dicapai sebelum pergantuan
tahun.

Sukses Mendistribusikan Sarana Budidaya
Sub Dit Lahan dan Air serta Subdit Fasilitas Kawasan
telah menuntaskan pekerjaannya di akhir tahun
2016.

B

ulan Desember merupakan
bulan penutup. Karena itu,
seluruh kinerja setahun bisa
dilihat dalam hasil akhir yang
dicapai selama bulan Desember itu.
Dalam Laporan Kinerja Bulan Direktorat
Kawasan Budidaya, Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya, terdapat beberapa
program kerja yang telah dituntaskan.

Di antaranya program kerja dua sub
direktorat (sub dit), yakni Sub Dit Lahan
dan Air dan Subdit Fasilitas Kawasan.
Sub Dit Lahan dan Air antara lain telah
melaksanakan kegiatan perencanaan
ulang RKAKL untuk mengefisiensi dan
efek fitas kegiatan untuk tahun 2016.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator ini antara

lain Perencanaan Penataan Kawasan
Perikanan Budidaya. Kegiatan perencanaan penataan kawasan perikanan
budidaya terdiri dari kegiatan-kegiatan
koordina f melalui pertemuan dengan
lintas sektor yang terkait langsung di
daerah pada sentra produksi perikanan
budidaya yang terintegrasi (10 Propinsi).
Kegiatan lainnya adalah Pengelolaan
Sistem Informasi Manajemen Lahan dan
Air (SEMILIR). Pekerjaan ini terdiri dari
penyusunan sistem informasi data lahan
secara kontraktual, dan perjalanan
dinas dalam rangka penataan kawasan.
Pelaksana kegiatan untuk pengumpulan
materi database adalah pegawai Direktorat Kawasan Budidaya.
Maksud kegiatan ini adalah untuk
mengembangkan data base dan memberikan informasi lahan dan jaringan
irigasi untuk perikanan budidaya, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung
ketersediaan data terkait lahan baik
potensi maupun pemanfaatannya untuk
perikanan budidaya. Data tersebut akan
sangat berguna untuk pengembangan
perikanan budidaya dengan melihat
ngkat pemanfaaatan lahan dan sebagai informasi kepada masyarakat
khususnya stakeholder yang akan memanfaatkan potensi lahan tersebut
untuk kegiatan usaha budidaya, serta
kepada pemerintah untuk pengembangan perikanan budidaya ke depan.

Lokasi tambak yang akan direvitalisasi milik masyarakat
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Sedangkan kegiatan yang dilakukan
Sub Direktorat Fasilitas Kawasan antara
lain adalah pengadaan sarana budidaya
berupa keramba jaring apung (KJA).
Untuk kegiatan sarana budidaya berupa
KJA ini, sampai Desember 2016 sudah
dilakukan distribusi sebanyak 202 unit
KJA ke masing-masing lokasi penerima
KJA. Selanjutnya dilakukan monitoring
ke lokasi-lokasi penerima KJA. Kegiatan
lainnya adalah pengadaan sarana
budidaya berupa excavator. Sampai
November 2016 telah ditetapkan lokasi
penerima bantuan excavator sebanyak
39 Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Pada bulan Desember 2016 itu pula telah
dilakukan penyerahan Excavator kepada
seluruh kabupaten/kota penerimanya.
Kegiatan lainnya adalah pengadaan
sarana budidaya berupa Kincir. Sampai
bulan Desember 2016 telah dilakukan
distribusi sebanyak 410 unit kincir dan
telah diselesaikan Berita Acara Serah
Terima kincir.
Selain itu ada pula kegiatan-kegiatan
lainnya, seper
penetapan standar
bidang prasarana dan sarana budidaya,
monitoring, dan kunjungan kerja dalam
rangka revitalisasi tambak. Kunjungan
kerja dilakukan dengan beberapa agenda,
seper restocking di perairan umum,
survei lokasi revitalisasi tambak udang
dan survei lokasi budidaya KJA Oﬀshore.
(ds- Prasarana)
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Bungkil Sawit untuk Pakan
Menteri Kelautan dan Perikanan berharap perusahaan sawit nasional bisa memasok bungkil
sawit untuk bahan baku pakan ikan mandiri.

K

ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak perusahaan kelapa sawit nasional untuk memasok bungkil
sawitnya ke kelompok-kelompok pakan
mandiri sebagai bahan baku pakan ikan.
Dengan demikian para pembudidaya
ikan diharapkan dapat mengurangi
ketergantungan impor bahan baku
pakan ikan.
KKP mencatat produksi bungkil sawit
nasional mencapai 4,2 juta ton per tahun.
Jika difermentasi, bungkil sawit akan
menghasilkan tepung bungkil sekitar
4 juta ton dengan kandungan protein
nggi dan asam amino lengkap. Direktur
Pakan, Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya, Coco Cocarkin Soetrisno,
mengatakan kualitas bungkil sawit
fermentasi setara dengan campuran
dedak dan tepung ikan. Menurut Coco,
bungkil sawit (palm kernel meal) yang
telah difermentasi dapat menyubs tusi
tepung ikan (fish meal) yang hingga
saat ini masih diimpor. “Dalam formula
pakan ikan, 10% tepung ikan masih

diimpor. Bahkan dalam formula pakan
udang, 70% tepung ikan masih diimpor,”
kata Coco.
Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastu sebenarnya telah menyura Kementerian Perindustrian dan
Kementerian BUMN mengenai permintaan untuk memasuk bungkil sawit
itu. Namun, hingga kini, kata Coco,
baru ada satu perusahaan nasional
yang bersedia menyuplai bungkil sawit
untuk bahan baku pakan ikan. Pasokan
itu diberikan gra s karena perusahaan
itu dak memanfaatkan limbah pengolahan sawit tersebut, sehingga tak
termanfaatkan. Coco mengungkapkan
bahwa pihaknya telah mendapat lampu
hijau dari perusahaan sawit di Sumatra
Selatan yang bersedia menyuplai
bungkil sawitnya. Namun, Coco belum
mengetahui secara pas
volume
bungkil sawit yang akan dipasok oleh
perusahaan itu.
Coco memaparkan bahwa bungkil
sawit yang diberikan itu akan difermentasi oleh kelompok masyarakat di sekitar

Bungkil kelapa sawit

pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut.
Selanjutnya, bungkil sawit yang telah
diolah itu akan dijual kepada kelompokkelompok pakan mandiri dengan harga
di bawah harga pasar. Untuk itu, KKP
akan memberikan bantuan peralatan
fermentasi kepada kelompok-kelompok
pengolah bungkil sawit tadi senilai
Rp 20 juta per kelompok. Pada tahap
per tama akan diberikan kepada 10
kelompok mulai Februari 2017. KKP akan
mengevaluasi program bantuan ini. Jika
berhasil, bantuan akan diberikan pula
kepada kelompok-kelompok lainnya
hingga ke provinsi lain.
Selama ini Sumatera Selatan (Sumsel)

merupakan salah satu daerah penghasil
bungkil sawit terbesar, sehingga sangat
prospek f untuk pengembangan pakan
mandiri. Sumsel juga merupakan penghasil komoditas ikan pa n hasil budidaya,
dengan produksi mencapai 70.000 ton
ikan pa n per tahun. Kebutuhan pakan
mandiri di Sumsel saat ini mencapai
lebih dari 105.000 ton per tahun. Jika
program pengolahan bungkil sawit ini
berhasil, maka biaya pakan ikan bisa
ditekan karena dapat mengurangi bahan
baku pakan impor, sehingga keuntungan
yang diperoleh para pembudidaya bisa
lebih meningkat.
(red)

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengucapkan

Selamat Natal
&
Tahun Baru 2017
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Evaluasi Penerbitan Sertifikat CPPIB
Pada tahun 2016 dari hasil audit, ada 8 unit produksi
pakan ikan yang memenuhi persyaratan CPPIB.

S

elama dua hari pada 7-8 Desember
2016 digelar rapat evaluasi hasil
audit dalam rangka penerbitan
ser fikat Cara Pembuatan Pakan
Ikan Yang Baik (CPPIB) Tahun 2016.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Azola,
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Jakarta.
Rapat dibuka oleh Direktur Pakan, Ir.
Coco Cocarkin, dan dihadiri oleh pakar
pakan ikan, Dr. Nurbambang Priyoutomo, M.Si, dan Ir. Chaery Novari,
Wakil dari BBPBAP Jepara. Hadir pula
Tim Teknis Ser fikasi CPPIB (Kasubdit
Lingkup Direktorat Pakan), Auditor
CPPIB Lingkup Direktorat Pakan dan
Direktorat Perbenihan. Rapat digelar
dengan tujuan untuk melakukan evaluasi
terhadap hasil audit ser fikasi CPPIB di
unit produksi pakan baik skala industri
maupun mandiri. Hasil rapat selanjutnya
di ndaklanju
dengan rekomendasi
Tim Teknis Ser fikasi kepada Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya untuk
menerbitkan ser fikat CPPIB kepada unit
produksi pakan ikan yang dinyatakan
lulus atau layak mendapatkan ser fikat

CPPIB.
Secara umum, kegiatan ser fikasi
pakan Tahun 2016 melipu : Penyusunan
Pedoman Penilaian (Checklist) CPPIB,
Penyusunan Pedoman Penerapan CPPIB,
Rapat Penyusunan Regulasi Pakan, Temu
Teknis Auditor, Pembinaan dan uji coba
checklist CPPIB, audit lapangan ke unit
produksi pakan dan Rapat Penerbitan
Ser fikat CPPIB, dan lain-lain. Kegiatan
pembinaan dan penilaian ser fikasi CPPIB
Tahun 2016 telah dilakukan di 8 provinsi
dan 14 kabupaten/kota. Ke-8 provinsi itu
adalah: Sumatera Selatan, Riau, Jambi,
Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa
Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan
14 kabupaten/kota adalah : Ogan Ilir,
Kampar, Muaro Jambi, Kota Metro, Kota
Serang, Kota Tangerang, Pandeglang,
Bogor, Sukabumi, Semarang, Grobogan,
Batang, Brebes, dan Probolinggo. Pembinaan dan penilaian itu dilakukan pada
6 unit produksi pakan skala industri dan
9 unit produksi pakan skala mandiri.
Mereka adalah: PT. Havindo Pakan
Op ma, PT. Sinta Prima Feedmill, PT.
Wonokoyo Jayakusuma, PT. Grobest
Indomakmur, PT. Cargill Indonesia, PT.

pakan ikan yang memenuhi persyaratan CPPIB.
CJ Feed, BPBAT Sungai Gelam Jambi,
Kelompok Anugerah Mina Mandiri,
Kelompok Sumber Barokah, Kelompok
Nila Alam Sari, Kelompok Berkah
Siongan, Kelompok Pantura Ambulu, dan
Kelompok Sepakat dan Kelompok Metro
Mina Mandiri Yosomulyo.
Kriteria CPPIB yang dipersyaratkan
bagi unit produksi pakan ikan antara
lain: lokasi, kemudahan aksesbilitas,
desain dan tata letak, bangunan, sanitasi
dan hygine, pengadaan dan penyiapan
bahan baku pakan, dan penyimpanan
bahan baku. Juga pada kegiatan produksi
yang melipu proses pembuatan pakan,

pengendalian mutu pakan, pengemasan
dan pelabelan. Sedangkan pada pascaproduski melipu : penyimpanan pakan,
dan pendistribusian pakan. Penilaian
juga dilakukan pada manajemen usaha,
pengelolaan lingkungan serta pendokumentasian.
Dari hasil penilaian/audit, maka ada 8
unit produksi pakan ikan yang memenuhi
kriteria dan persyaratan CPPIB. Bagi unit
produksi pakan ikan yang masih belum
memenuhi persyaratan perlu dilakukan
pembinaan dan pendampingan baik dari
Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
(Mario Vincent)

Bantuan Benih untuk Korban Banjir
Para pembudidaya ikan korban banjir bandang di
Garut mendapat bantuan pakan ikan dan benih
ikan. Di Garut juga akan dikembangkan budidaya
udang galah.

D

irektorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB) Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP)
(KKP) memberikan bantuan
kepada para pembenih ikan korban

banjir bandang di Garut, Jawa Barat.
Bantuan itu berupa 16 ton pakan ikan,
dan 3 juta ekor benih ikan yang terdiri
dari 1,3 juta ekor benih ikan mas, 1,2
juta ekor benih lele dan 500.000 ekor

benih nila. Bantuan diserahkan langsung
kepada 13 kelompok pembudidaya
ikan yang terkena dampak banjir dari
Kecamatan Banyuresmi, Karangpawitan,
Bayongbong, Pasir Wangi, Garut Kota,
Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul, pada
18 November lalu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan
Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam
audensinya dengan Bupa
Garut,
Rudy Gunawan, di pendopo Bupa
Garut, mengungkapkan bahwa potensi
perikanan Kabupaten Garut cukup
besar. Potensi itu yakni potensi kolam
air tenang sebesar 4.000 hektare dan
sudah termanfaatkan sebesar 3.327,84
hektare atau sekitar 83%, serta potensi
tambak sebesar 1.000 hektare yang
baru termanfaatkan 27,58 hektare atau
sekitar 2,75%. “Potensi ini membuat
Garut jadi salah satu sentra perikanan
budidaya. Garut merupakan salah satu
penyumbang produksi ikan di tahun 2015
sebanyak 56.000 ton dari total produksi
Jawa Barat tahun 2015 yang sebantak
1,7 juta ton,” kata Slamet. Wakil Bupa
Garut Helmi Budiman mengharapkan,
bantuan untuk pembudidaya korban
banjir ini menjadi pemicu semangat
para pembudidaya untuk kembali
berproduksi, serta memicu bangkitnya
penggerak perekonomian di Garut.
Slamet
Soebjakto
menegaskan

Bantuan kepada para pembenih ikan korban banjir bandang di Garut, Jawa Barat.
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bahwa bantuan yang diberikan merupakan salah satu bentuk upaya KKP mewujudkan kedaulatan, keberlanjutan
usaha dan kesejahteraan pembudidaya
ikan. “Undang–Undang Nomor 7 tahun
2016 tentang Perlindungan Nelayan,
Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,
mengamanatkan perlindungan kepada
pembudidaya ikan yang terkena dampak
bencana alam dan dampak perubahan
iklim,” ujar Slamet.
Menurut Slamet, KKP berkewajiban
untuk membangkitkan semangat berusaha kepada para pembudidaya
ikan, khususnya pembudidaya ikan
yang terkena dampak bencana. Selain
membantu korban banjir, pada tahun
2017 KKP juga akan mengembangkan
komoditas lain di Garut, yakni udang galah
melalui program revitalisasi tambak.
Slamet berharap, komoditas udang galah
menjadi unggulan kabupaten Garut di
masa datang. Slamet juga berharap,
usaha yang dijalankan oleh pembudidaya
ikan di Garut lebih memperha kan
lingkungan, baik lingkungan budidaya
itu sendiri maupun lingkungan sekitar
lokasi budidaya. Dengan memberikan
perha an pada lingkungan, maka
lingkungan pun akan memberikan
dampak yang posi f dan menguntungkan,
sehingga keberlanjutan lingkungan akan
mendukung keberlanjutan usaha.

Perbenihan
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Membenihkan Ikan Hias Laut
BPBL Ambon sukses membenihkan ikan hias laut,
seperti Clown fish, Mandarin Fish, Banggai Cardinal
Fish dan Blue Devil. Tak perlu lagi menangkap di
alam.

P

erkembangan produksi ikan hias
Indonesia, dari tahun ke tahun
terus meningkat. Produksi ikan
hias pada tahun 2011, mencapai
945,3 juta ekor, dan meningkat menjadi
lebih dari 1 milyar ekor pada tahun 2015,
atau naik sekitar 9 %. Keanekaragaman
haya Indonesia, mejadikan Indonesia
salah satu dari lima besar ekspor r ikan
hias terbesar di Dunia, setelah Singapura,
Spanyol, Jepang dan Republik Ceko.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si., mengatakan bahwa ikan hias, baik dari air
tawar maupun air laut Indonesia, sangat
dimina oleh pasar domes k, regional
dan internasional. Nilai ekspornya pada
tahun 2014 mencapai USD 20,86 juta.
Karena itu, Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya (DJPB) terus mengembangkan
ikan hias hasil budidaya, baik air tawar
maupun air laut. “Khusus untuk ikan
laut, seper Clown Fish, Mandarin Fish,
Banggai Cardinal Fish dan Blue Devil, kita
mulai kuasai teknologi pembenihan dan
pembesarannya,” kata Slamet di sela-sela
kunjungan Menteri Kelautan dan Per-

ikanan di Balai Perikanan Budidaya Laut
(BPBL) Ambon, 16 Desember 2016 lalu.
Teknologi budidaya ikan hias khususnya ikan hias air laut, telah dikembangkan
oleh BPBL Ambon. BPBL Ambon juga
tengah melakukan domes kasi untuk ikan
hias Le er Six atau Dori dan juga Angel
Piyama. “Ini sebagai wujud komitmen
dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) melalui DJPB untuk melindungi
alam dan memanfaatkan potensi alam
Indonesia secara bijaksana dan ramah
lingkungan serta berkelanjutan,” terang
Slamet. Kini untuk memproduksi ikan
hias air laut dari unit pembenihan, tak
perlu modal besar.
“Masyarakat biasa dengan modal
terbatas dapat melakukan usaha pembesaran atau pendederan ikan hias,
khususnya Clown fish. Dengan teknologi
resirkulasi terapan dan dengan modal
sekitar Rp. 3,5 juta, pembesaran ikan
clown fish dapat dilakukan di belakang
rumah,” kata Slamet. Sistem resirkulasi
dalam pembesaran Clown fish skala
rumah tangga, telah dikembangkan oleh
BPBL Ambon. Dengan modal Rp 3,5 juta,

dalam waktu 4 bulan, dapat dihasilkan
Rp 10 juta. Dengan benih ukuran 1 cm
yang dapat diperoleh dari BPBl Ambon,
masyarakat bisa membesarkannya sampai ukuran 4 cm untuk bisa menjualnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan,
Susi Pudjiastu , mengapresiasi capaian
BPBL Ambon ini. “Dengan teknologi
pembenihan dan budidaya yang telah
dikuasai, kini dak perlu lagi mengambil
ikan hias laut dari alam, sehingga dak
merusak ekosistem. Bahkan, Banggai
Cardinal Fish telah berhasil dikeluarkan
dari da ar CITES, karena Indonesia

telah berhasil membenihkan dan membesarkannya,” kata Susi.
Kunjungan Menteri Kelautan dan
Perikanan, Susi Pudjiastu , ke BPBL
Ambon merupakan rangkaian dari kunjungan MKP di Ambon. Selain di BPBl
Ambon, Susi juga melakukan kunjungan
ke Desa Malarela, untuk meresmikan
Kebun Kima, memberikan kuliah Umum
di Universitas Pa mura dan juga melakukan penebaran benih ikan di Karamba
Jaring Apung (KJA) Emas Biru Kodam
Pa mura dan juga ke SUPM Waiheru,
Ambon.

Bertahan dengan Udang Windu
Seorang pembenih udang di Jepara masih tekun
menggeluti pembenihan udang windu. Permintaan
tetap tinggi.
Skala Rumah Tangga (HSRT) masih tetap

Edy Santosa

E

ra keemasan udang windu
dianggap sudah lama berlalu.
Para pembudidaya sekarang
lebih memilih memelihara udang
vaname yang dianggap lebih tahan
penyakit dan pasarnya terbuka lebar.
Itu juga yang dilakukan para petambak
udang di wilayah Jepara, Jawa Tengah.
Tingginya permintaan benih udang
vaname untuk budidaya membuat
beberapa pembenih udang windu beralih
ke usaha pembenihan udang vaname.
Namun, Edy Santosa, seorang pemilik
usaha penetasan rumahan atau Hatchery

menggelu pembenihan udang windu.
Edy yang nggalnya kebetulan tak jauh
dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air
payau (BBPBAP) Jepara, memulai usaha
pembenihan udang pada tahun 1980an.
Awalnya, Edi hanya menjadi pembenihan
sepenggal (segmentasi) dengan cara
membeli nauplii dan dipelihara hingga
menjadi tokolan. Nauplii didapatkan dari
produsen benih yang berskala besar di
Cilacap.
Seiring dengan berjalannya waktu,
Edy pun mulai belajar menetaskan
sendiri udang windu. Ia membeli induk
udang windu be na matang laut kepada
nelayan khusus penangkap udang
dengan harga antara Rp 150 ribu – Rp
200 ribu per ekornya. Induk udang
windu berasal dari perairan pantai
kabupaten Pa (Jepara bagian utara)
yaitu di daerah Banyutowo. HSRT Edy
Santosa mengambil air laut dengan cara
memasang selang untuk menarik air laut
dengan posisi sejajar garis lurus dari
lokasi HSRTnya sepanjang 100 meter
dengan diameter 5 inchi. Setelah selesai
mengambil air laut selang kemudian
digulung dan disimpan kembali.
Pada tahun 2015 Edy memberanikan

diri mengajukan permohonan penilaian
Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
kepada DJPB. Ia berhasil lulus dengan
nilai bagus sehingga benih produksinya
berlabel benih unggul berser fikat CPIB.
Kini,
HSRT Edy Santosa dapat berproduksi
sebanyak 8 hingga 10 kali dalam
setahun, 1 siklus menghasilkan 100 juta
ekor nauplii. Edy menjual benih udang
windu yang diproduksinya seukuran PL
10 - 12 seharga Rp 10,- dan tokolan PL
25 seharga Rp 20 – Rp 25,- per ekornya.
Daerah penjualannya sampai dengan
Demak, Semarang hingga kendal.
Edy Santosa menuturkan pengalamannya dalam menggelu usaha
pembenihan udang windu. “Saya pernah
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mengalami kegagalan panen sehingga
mengalami kerugian besar,” tuturnya.
Namun, ia tetap tekun dan sabar. “Berkat
kesabaran, kerugian itu dapat tertutupi
kembali,” katanya. Edy pun bertekad
untuk terus mengembangkan usahanya.
Saat ini Edy masih bergantung pada
induk udang windu hasil tangkapan
nelayan dari alam. Ke depan ia berharap
pada suplay induk matang telur hasil
ablasi dengan harga yang terjangkau.
Harapannya kepada pemerintah khususnya kementerian Kelautan dan Perikanan
adalah udang windu harus didorong
menjadi brand industri perudangan di
Indonesia, karena udang windu adalah
asli udang yang hanya ada di perairan
Indonesia. (ah)

Kawasan Budidaya
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Membesarkan Vaname Dalam Jaring
Sebuah percobaan memelihara udang vaname di
dalam keramba jaring apung sukses dilakukan Balai
Perikanan Budidaya Laut Ambon.

I

ndonesia adalah negara mari me
dengan luas wilayah sekitar 5,8
juta km2. Lautan yang dimiliki oleh
Indonesia tersebut menyimpan
beragam potensi untuk dikembangkan,
diantaranya pengembangan sumber
daya perikanan. Salah satu sumber daya
perikanan yang memiliki potensi besar
untuk dikembangkan adalah udang.
Udang merupakan salah satu produk
unggulan komuditas perikanan yang
memiliki nilai gizi nggi dan umumnya
sangat digemari oleh konsumen baik
dalam maupun luar negeri.
Komoditas udang yang ada di Indonesia sebagian besar dihasilkan dari
kegiatan budidaya yang dilakukan oleh
para pengusaha atau petambak. Selama
ini budidaya udang dilakukan di tambak
baik itu dengan sis m super insen f
maupun tradisional. Dalam usaha budidaya udang vaname jika dilakukan di
tambak maka membutuhkan begitu
besar biaya baik itu untuk pembebasan
lahan, biaya pencetakan tambak serta
biaya operasional lain seper listrik,
kincir, saprotan dan pakan. Sementara
itu kebutuhan akan lahan untuk budidaya
udang selalu terbatas apalagi dengan
adanya isu pengrusak hutan mangrove

menjadikan kegiatan usaha ini mulai
terjadi penurunan.
Udang vaname (Litopenaeus vannamei) merupakan salah satu produk unggulan perikanan budidaya. Udang ini
seakan telah mengambil posisi udang
windu yang dulu sempat merajai pasar
udang dunia. Permintaan pasar akan
jenis udang ini sangat nggi di berbagai
daerah, termasuk di Maluku.
Perobaan dengan KJA
Selama ini umumnya kegiatan budidaya udang vaname dilakukan di tambak, baik tambak super intensif maupun
intensif. Namun, kini udang vaname juga
terbuk bisa dipelihara sampai ukuran
konsumsi di keramba jaring apung (KJA)
laut. Hal itu terbuk dari hasil percobaan
yang dilakukan m budidaya laut dari
Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon,
Maluku, di keramba jaring apung (KJA) di
Teluk Ambon Dalam. Percobaan dilakukan
pada Febuari hingga Desember 2015.
Tujuan dari kegiatan percobaan itu
adalah untuk menghasilkan metode
pemeliharaan udang vaname di KJA,
menganalisa hasil usaha serta memperkenalkan ke para Pembudidaya. Alat
yang digunakan adalah KJA ukuran 8 x 4

KJA dan ancho yang digunakan
x 4 m3. Benur yang ditebar ukuran 3 cm
sebanyak 90.000 ekor. Benur ditebar di
KJA dengan kepadatan sebanyak 200
ekor/m3. Sebelum ditebar dilakukan penyiapan waring pemeliharan. Pada saat
penebaran dilakukan aklima sasi selama
15 menit agar terjadi penyesuaian dengan
kondisi pamameter air di perairan. Hal ini
merupakan suatu permasalahan karena
selama ini kebiatan budidaya udang ratarata melihat factor kualitas air baik itu
suhu, Oksigen terlarut (DO), pH, Salinitas
dan parameter kualitas kimia lainnya.
Jika dilihat dari faktor itu maka ada
perbedaan yang terjadi jika dilakukan di
KJA karena kualitas airnya dak dapat
dikontrol ser halnya di tambak.
Pakan yang diberikan adalah ikan
rucah yang sudah dihancurkan kemudian
ditambahkan telur dengan perbandingan
1 telur untuk 10 kg pakan. Selanjutnya
pakan yang telah siap ditaruh ke dalam
ancho dan di bagi merata kese ap ancho.
Adapun jumlah ancho yang digunakan
untuk se ap KJA adalah sebanyak 8 buah
yang digantung mendeka dasar jaring.
Panen dilakukan setelah ukuran
udang dapat (layak) dikonsumsi atau
dengan kata lain bahwa udang telah
memasuki waktu pemeliharaan yaitu
120 hari. Untuk panen dilakukan secara

Proses Perendaman

Pakan rucah yang digunakan

Ancho dan pakan yang siap digantung
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parsial tergantung permintaan dan
pemanenan ini dilakukan pada pagi
hari. Hasil panennya ternyata cukup
memuaskan. Dengan jumlah penebaran
benur sebanyak 90.000 ekor selama
pemeliharaan 120 hari di KJA ternyata
Tonase, hasil yang didapat sebanyak
922 kg dengan size 80. Ar nya, SR (rasio
kelangsungan hidup) yang diperoleh
mencapai sebesar 82 % dengan total
pakan sebanyak 4.301 kg ikan rucah (FCR
= 1 : 4.6).
Jika di njau dari analisa usaha maka
modal yang dibutuhkan adalah Rp
39.104.000, melipu benur, pakan, pengayaan dan ongkos kerja. Sedangkan hasil
jual udang sendiri adalah Rp 75.000/
kg. Jadi total hasil penjualan adalah Rp
69.150.000. Keuntungan yang didapatkan
selama satu siklus pemeliharaan adalah
Rp 30.046.000. Jadi pendapatan perbulan
adalah Rp 7.511.500.
Dengan demikian, usaha budidaya
udang vaname di KJA dengan melihat
potensi perairan yang ada di Teluk
Ambon Dalam cukup menjanjikan untuk
melakukan kegiatan usaha budidaya
tersebut. Dari hasil kegiatan budidaya
udang vaname di KJA ternyata dapat
memberikan suatu peluanga usaha yang
cukup menjanjikan.

Kesehatan Ikan & Lingkungan
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Sertifikasi untuk Hasil Budidaya
Untuk meningkatkan daya saing di pasar ekspor
seluruh produk perikanan budidaya akan disertifikasi.

I

ndonesia akan menghadapi persaingan produk perikanan budidaya
yang makin ketat. Untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia
di pasar global, Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) tahun 2017 ini
bakal mewajibkan seluruh pembudidaya
berser fikasi Indonesia Good Agricultural
Prac ce (IndoGAP).
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Subiakto, mengatakan
bahwa ser fikasi ini bertujuan untuk
mempermudah dan mempercepat
proses ekspor produk perikanan budidaya. “Dengan ser fikasi ini seluruh
produk ikan asal Indonesia dapat masuk
pasar dunia tanpa perlu melalui tahap
uji lab di negara tujuan, karena ser fikat
ini sudah diakui dunia dan menjamin
produk aman dikonsumsi,” kata Slamet
Soebjakto. Slamet berharap, dengan
adanya ser fikasi ini dapat menggenjot
jumlah ekspor produk ikan budidaya
sekitar 20% sampai 30% ke depannya,
serta bisa memberikan harga yang
lebih menguntungkan bagi para pembudidaya.
Slamet menjelaskan bahwa dalam
ser fikat ini akan berisi penjelasan secara

detail berbagai proses produksi perikanan
budidaya. Untuk menyukseskan program
ser fikasi ini, pemerintah telah melakukan sosialisasi sejak tahun lalu kepada
asosiasi-aosiasi, dan sampai saat ini yang
telah memiliki ser fikasi baru sekitar
10.000 pembudidaya dari total 5 juta
pembudidaya.
Dalam rangka proses ser fikasi ini,
sebelumnya, pemerintah sudah mendirikan badan ser fikasi dengan nama
IndoGAP yang tahun 2017 ini diharapkan
akan diakui secara internasional. IndoGAP akan memperbaiki sistem produksi,
dengan cara mendokumentasi dan
menjaga catatan data atau informasi
pen ng dari se ap tahap pra-produksi,
produksi, dan pasca produksi. Catatan
akan melipu
keamanan pangan,
kesehatan hewan dan kesejahteraan,
tanggung jawab lingkungan dan aspek
sosial ekonomi juga mencakup monitoring residu dan pendistribusian obat
ikan dan kimia.
Untuk menjalankan ser fikasi IndoGAP, menurut Slamet Soebjakto, saat
ini sedang disiapkan pembentukan
perangkat kelembagaan untuk ser fikasi
sistem mutu yang nya merupakan peng-

gabungan 2 sistem serfikasi yang telah
ada yakni CPIB (Cara Pembenihan Ikan
yang Baik) dan CBIB (Cara Budidaya
Ikan yang Baik). IndoGAP diharapkan
akan meningkatkan daya saing untuk
menembus pasar Eropa dan Amerika
Serikat yang selama ini membutuhkan
beberapa ser fikasi yang menjamin
keamanan dan asal-usul produk. Proses
ser fikasi seper ini juga sudah diku
oleh negara-negara lain seper Vietnam,

Cina, dan Filipina.
Slamet memaparkanan bahwa kelak
se ap pembudidaya akan memiliki kartu
pengendali teknis, pengendali mutu
dan juga pencatat data. Kartu ini akan
berfungsi sebagai Pengendalian Mutu
dan Pengendalian Kualitas terhadap produk perikanan ikan budidaya, sehingga
kelak ap produk ikan akan bisa diidenfikasi asal dan jalur distribusinya sampai masuk ke pasar. (red)

Pengenalan Budidaya Sistem Bioflok
Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya
Karawang melakukan sosialisasi budidaya lele
teknologi bioflok di berbagai daerah.

B

udidaya lele dengan teknologi
bioflok dianggap lebih menguntungkan. Keuntungan penerapan teknologi ini antara lain
efisien dalam penggunaan air, karena
dak perlu kolam yang besar, namun

cukup dalam kolam kecil dengan padat
tebar yang lebih nggi (bisa mencapai
2.000 ekor/m3). Keuntungan lainnya
adalah efisien dalam penggunaan pakan,
dak perlu lahan luas dan ramah ramah
lingkungan.

Untuk memasyarakatkan budidaya
teknik bioflok ini, Balai Layanan
Usaha Produksi Perikanan Budidaya
Karawang, Jawa Barat, telah melakukan
percontohan budidaya di berbagai
daerah. Misalnya di Pondok Pesantren
Tebu Ireng, Jombang (Jawa Timur),
Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo
(Jawa Timur), Pondok pesantren
Mujahidin, Kota Solo (Jawa Tengah), dan
Pokdakan Mina Makmur di Kabupaten
Bantul (DI Yogyakarta), yang dilakukan
selama 20 – 23 Desember 2016 lalu.
Kegiatan ini mendapat dukungan penuh
dari pemerintah daerah tempatan.
Di ap lokasi percontohan diberikan
bantuan kolam terpal bulat dengan
diameter 3 m berjumlah 24 unit.
Percobaan ini dilakukan melalui
beberapa tahap. Pertama, persiapan
lokasi. Kedua, pengadaan barang, penebaran benih, pelaksanaan budidaya
serta temu lapang pembudidaya. Ke ga,
monitoring dan evaluasi yang melipu
laporan kemajuan, evaluasi dan pelaporan
akhir. Para warga pondok pesantren dan
anggota Pokdakan yang mengiku usaha
percontohan budidaya lele sistem bioflok
ini tampak antusias, dan mereka tertarik
menyimak penjelasannya.
Is lah bioflok berasal dari kata
“bios” yang ar nya kehidupan, dan “floc
atau flock” yang berar gumpalan. Jadi
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penger an bioflok adalah kumpulan
dari berbagai organisme (bakteri, jamur,
algae, protozoa, cacing, dan lain-lain)
yang tergabung dalam gumpalan (flok).
Teknologi bioflok pada awalnya merupakan adopsi dari teknologi pengolahan
limbah lumpur ak f secara biologi dengan
melibatkan ak vitas mikroorganisme
(seper bakteri).
Budidaya ikan dengan menerapkan
teknologi bioflok berar memperbanyak
bakteri/mikroba yang menguntungkan
dalam media budidaya ikan, sehingga
dapat memperbaiki dan menjaga kestabilan mutu air, menekan senyawa
beracun seper
amoniak, menekan
perkembangan bakteri yang merugikan
(bersifat pathogen) sehingga ikan dapat
tumbuh dan berkembang dengan baik.
Bakteri yang muncul dalam sistem bioflok
akan mengurai bahan organik menjadi
bahan organik yang lebih sederhana
(asam organik, alkohol) serta senyawa
yang bersifat racun (amoniak, nitrit, H2S,
metana).
Dengan demikian, kondisi lingkungan
akan terjaga dan sekaligus ikan lele
mendapat suplay makanan alami dari
gumpalan-gumpalan kumpulan mikroorganisma yang terbentuk. Karena itulah
produk vitas sistem bioflok lebih nggi
dan penggunaan pakan buatannyalebih
efisien. (ambi- binus)
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Belajar Budidaya Laut dari Norwegian
Indonesiamengundang investor Norwegia untuk
membangun industri udang dan budidaya perikanan
kaut.

K

edutaan Besar Norwegia di
Jakarta
dan
Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP)
melalui Direktorat Jenderal
Perikanan Budiaya (DJPB) menggelar
kegiatan “Suistainable Aquaculture
Seminar“ atau seminar budidaya perikanan berkelanjutan pada 2 Desember
2016 lalu di Hotel Mulya, Senayan,
Jakarta. Seminar sehari ini dihadiri oleh
sekitar 100 peserta yang berasal dari
berbagai pelaku industri perikanan.
Seminar dibuka oleh Duta Besar
(Dubes) Norwegia, S g Traavik bersama
Direktur Jenderal Perikanan Budiaya,
KKP, Slamet Soebjakto. Dubes Norwegia
dalam
sambutannya
mengatakan,
Norwegia ingin menjalin kerjasama lebih
dengan Indonesia terutama di sektor
perikanan budidaya. Hal itu didasari
karena potensi Indonesia yang sangat
besar di sektor perikanan budidaya,
dan kini Indonesia telah menjadi salah
satu negara penghasil produk perikanan
budidaya terbesar dunia.
Sementara itu, Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto
mengatakan, bahwa Indonesia justru

menggandeng Norwegia untuk membangun perikanan budidaya karena
negara Eropa itu sudah lebih maju
dalam budidaya perikanan laut. ”Kita
di Indonesia harus banyak belajar dari
Norwegia dengan mengadopsi teknologinya. Kita juga harus banyak belajar
mengenai regulasi budidaya laut dari
Norwegia, terutama menyangkut zonasi
budidaya, cara budidaya yang baik (good
aquaculture prac ce) sampai pada cara
pengolahan ikan hasil budidaya seper
pengolahan salmon yang sudah tanpa
limbah (zero waste),” papar Slamet.
Slamet mengungkapkan bahwa sejak
tahun lalu kerjasama dengan Norwegia
sudah mulai dilakukan di antaranya
pembuatan vaksin di BBPBAT Sukabumi.
Ada juga kerjasama pengembangan
budidaya marine culture di Yapen,
Papua,” papar Slamet. Melalui seminar
itu, Slamet juga mengundang para
investor Norwegia untuk menanamkan
modalnya di industri perikanan budidaya
di Indonesia. Untuk membangun industri
budidaya ini dibutuhkan investasi sekitar
Rp 30 triliun. Biaya itu diperlukan untuk
membangun semua sarana dan prasarana

Indonesiamengundang investor Norwegia untuk membangun industri udang dan
budidaya perikanan kaut.
budidaya udang termasuk budidaya
sistem keramba jaring apung lepas
pantai. “Kami mengundang pebisnis
Norwegia antara lain untuk membangun
industri udang, mengingat Indonesia
akan melakukan revitalisasi tambak
udang seluas 300 hektar pada tahun
2017 ini,” kata Slamet.
Norwegia dikenal cukup maju dalam
industri perikanan laut, yang merupakan
tulang punggung perekonomian daerah
pesisirnya. Negara yang mempunyai

garis pantai sepanjang 83.000 km ini
merupakan pemasok ikan dan produk
ikan terbesar di Eropa. Lebih dari
2.000 jenis produk ikan hasil budidaya
Norwegia diekspor ke sekitar 160 negara.
Tahun 2014 negara ini menghasilkan
sekitar 600.000 ton ikan dan kerang
dari hasil budidaya, dan terus meningkat
se ap tahunnya. Karena itu, wajarlah
jika Indonesia menggandeng Norwegia
untuk membangun budidaya perikanan,
terutama perikanan laut. (Ken)

Asuransi Lahan Usaha Budidaya
Mulai awal tahun 2017 Pemerintah akan memberikan
jaminan asuransi kepada para pembudidaya kecil,
jika mereka mengalami musibah bencana alam atau
serangan penyakit ikan.

K

ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberikan
asuransi untuk lahan budi daya
perikanan pada tahun 2017 ini.
Ditargetkan, 1.000 hektare lahan akan
terlindungi asuransi selama tahun ini.
Asuransi ini diberikan untuk melindungi
usaha para petambak atau pembudi daya
perikanan dari kerugian gagal panen
akibat bencana atau penyakit. Karena
itu, asuransi diberikan kepada lahan
usaha, bukan pembudidaya biasa.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, KKP, Slamet Soebjakto mengatakan
perlindungan asuransi ini merupakan
amanat UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
Tahun lalu nelayan sudah diberi asuransi,
dan tahun 2017 giliran lahan pembudidaya
perikanan yang diasuransikan. Hal itu
disampaikan Slamet dalam jumpa pers
di Jakarta, 1 November 2016. Menurut
Slamet, asuransi akan diberikan kepada
lahan yang terkena wabah penyakit dan

bencana alam, seper banjir, longsor,
dan kekeringan. “Asuransi diberikan
kepada pembudi daya dengan lahan kecil,
yakni maksimal 1 hektar,” kata Slamet.
Jumlah luas lahan budi daya perikanan
di Indonesia saat ini lebih dari 600.000
hektare, dak termasuk lahan budidaya
rumput laut. Lahan rumput laut juga
termasuk yang akan ikut diasuransikan.
Dalam catatan Direktorat Jenderal
Perikanan Budiaya, dari 600 ribu hektar
lahan budidaya itu, sebanyak 80%
merupakan pembudi daya tradisional
yang lahannya kurang dari 1 hektare.
“Jadi mereka inilah yang akan mendapat
tanggungan asuransi kalau ter mpa
musibah,” jelas Slamet. Menurut rencana, pemberian asuransi ini akan dimulai pada awal tahun 2017 ini. Namun,
skema pemberian asuransi masih sedang
didiskusikan Kementerian Kelautan dan
Perikanan bersama perusahaan asuransi
yang akan memberikan jaminan. Menurut
Slamet, pemerintah akan memberikan
fasilitas berupa premi 100% dari APBN

Pemerintah akan memberikan jaminan asuransi kepada para pembudidaya kecil,
tahun 2017 kepada para pembudidaya
yang diasuransikan, yang nilainya Rp 1,5
miliar. “Jadi, preminya Rp1,5 juta per
hektare per tahun,” kata Slamet.
Dengan pemberian asuransi ini
diharapkan akan mendorong semangat
para pembudidaya ikan untuk dak raguragu menjalankan usahanya. Dengan
demikian, produksi perikanan budidaya
terus meningkat secara berkesinam-
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bungan. KKP sendiri telah menargetkan
angka produksi budidaya perikanan dan
kelautan pada 2017 bisa mencapai angka
22,46 juta ton. Angka itu, menurut Slamet
lebih besar 6 juta ton dari target besaran
tahun 2016 yang hanya mencapai 16 juta
ton. Namun, Slamet mengaku op mis
target tersebut bisa terealisasikan
dengan beberapa program prioritas baru
yang akan dilaksanakan tahun 2017 ini.
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Produksi Rumput Laut Maluku Utara
Maluku Utara sangat potensial untuk mengembangkan budidaya rumput laut. Baru bisa memenuhi
permintaan tiga kota.

P

roduksi rumput laut di Maluku
Utara makin meningkat. Berbagai perusahaan telah berinvestasi di provinsi muda itu
dengan menggandeng masyarakat
pembudidaya. Salah satunya adalah
PT Alga Kastela Bahari Berkesan di
Ternate. Produksi rumput laut PT Alga
Kastela Bahari Berkesan dikirim ke
beberapa tempat untuk diolah. Antara
lain ke Makassar (Sulawesi Selatan), ke
Mojokerto (Jawa Timur), dan Bekasi
(Jawa Barat).
Manager Produksi PT Alga Kastela
Bahari Berekesan, Erna Thalib, mengatakan bahwa permintaan rumput laut
dari berbagai kota di Indonesia sebenarnya sangat tinggi. “Namun hingga
saat ini kami masih fokus untuk memenuhi permintaan tiga daerah saja
dulu, karena produksi kami masih
terbatas,” katanya. Produksi PT Alga
Kastela saat ini dalam satu bulan hanya
15 ton rumput laut. “Untuk tiga daerah
tadi itu, masing-masing mendapat jatah
5 ton,” kata Erna. Selama tahun 2015
lalu, pengapalan rumput setengah

jadi untuk tiga daerah tadi mencapai
180 ton. Erna Thalib menambahkan,
produksi rumput laut masih setengah
jadi, sesuai dengan peralatan pabrik
yang dimiliki perusahaannya. Dia
berharap peralatan bisa diperbaharui,
sehingga kedepan mereka bisa memproduksi barang jadi.
Erna menuturkan bahwa produksi
rumput laut di Maluku Utara mengalami peningkatan yang signifikan
dalam beberapa tahun terakhir. “Namun
Maluku Utara masih memproduksi bahan
mentah atau setengah jadi. Seharusnya
bisa mempoduksi bahan yang sudah jadi
seper makanan atau cemilan, namun
saat ini masih terbatas,” katanya. Di
Maluku Utara, budidaya rumput laut
banyak dilakukan terutama di wilayah
Obi dan Morotai, yang kualitasnya
sangat bagus karena daerahnya sangat
cocok untuk budidaya rumput laut.
Rumput laut tumbuh bagus di perairan
tak tercemar yang bersih dan jernih
sehingga intensitas cahaya matahari
op mal, seper di kebanyakan perairan
pantai Maluku Utara.

Satu-satunya kendala yang kadang
mengganggu produksi rumput laut
Maluku Utara adalah faktor cuaca. ”Jika
cuaca buruk, produksi turun. Perusahaan
kami pun dalam sebulan hanya bisa
mencapai 10 ton pada musim hujan,
turun sekitar 30%” kata Erna Thalib.
Direktorat 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.
Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi rumput laut. Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Dr. Ir.
Slamet Soebjakto, M.Si., mengatakan
bahwa tahun 2017 ini target produksi
rumput laut basah ditetapkan sekitar 12
juta ton, yang ar nya meningkat dua kali
lipat dari target tahun 2016. Budidaya
rumput dikembangkan karena terbuk
mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Emas Biru Kodam Patimura
Menteri Susi Pudjiastuti, mengapresiasi upaya BPBL
Ambon yang telah berhasil membudidayakan ikan
hias laut.

telah dikembangkan dengan sukses oleh
BPBL Ambon.
“Ikan hias air laut seper Clown fish,
Mandarin Fish, Banggai Cardinal Fish dan
Blue Devil, telah berhasil dikembangkan
enteri
Kelautan
dan Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, dan dikuasai teknologinya. Saat ini BPBL
Perikanan melakukan kun- pada 16 Desember 2016. Direktur Ambon juga tengah melakukan domesjungan kerja ke Maluku Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet
kasi untuk ikan hias Le er Six atau Dori
pada pertengahan Desem- Soebjakto, yang mendampingi Menteri dan juga Angel Piyama,” papar Slamet.
ber lalu. Dalam kunjungan kerja itu, mengatakan bahwa teknologi budidaya Dengan keberhasilan domes kasi ikanMenteri antara lain singgah di Balai ikan hias, khususnya ikan hias air laut, ikan yang semula hanya ditangkap dari
alam itu, kini masyarakat pun berpeluang
melakukan usaha pembesaran ikan hias
laut sampai ukuran tertentu sebelum
dipasarkan. Ikan-ikan hias air laut banyak
dimina pasar ekpor dan permintaannya
masih nggi.
Menteri Susi Pudjiastu , mengapresiasi hasil kerja BPBL Ambon yang
telah berhasil membudidayakan ikan hias
laut. Susi senang karena dengan teknologi
pembenihan dan budidaya yang telah
dikuasai, dak perlu lagi mengambil ikan
hias laut dari alam, sehingga dak merusak
ekosistem. Bahkan, Banggai Cardinal Fish
telah berhasil dikeluarkan dari da ar
CITES, karena Indonesia telah berhasil
membenihkan dan membesarkannya.
Selain berkunjung ke BPBl Ambon,
MKP juga melakukan kunjungan ke Desa
Malarela, untuk meresmikan Kebun
Kima, memberikan kuliah Umum di
Universitas Pa mura, dan berkunjung
Teknologi budidaya ikan hias, telah dikembangkan dengan sukses oleh BPBL ke Sekolah Usaha Perikanan Menengah
Ambon.
(SUPM) Waiheru, Ambon. Menteri juga

M

Edisi No.24 Th 4 November - Desember 2016

melakukan penebaran benih ikan di
Karamba Jaring Apung (KJA) Program
Emas Biru Kodam Pa mura.
Program Emas Biru merupakan
program yang dicanangkan oleh Panglima KODAM XVI/Pa mura, Mayjen
Doni Monardo, untuk meningkatkan
kesejahteraan anggota TNI dan masyarakat Maluku. “Program Emas Biru ini,
mendorong para anggota TNI untuk
melakukan budidaya ikan khususnya
ikan laut atau Marikultur, dan mengajak
masyarakat untuk melakukan budidaya,”
jelas Doni Monardo ke ka menyambut
Menteri Susi. Doni menambahkan
bahwa potensi kelautan dan perikanan
Maluku sangat besar. “Wilayah Maluku
terdiri dari pulau-pulau dan sebabgai
besar adalah laut, sangat cocok untuk
budidaya ikan laut. Ditambah lagi bahwa
Pertahanan Bangsa akan meningkat,
apabila kesejahteraan masyarakatnya
meningkat,” ungkap Doni.
Slamet Soebjakto berharap para
anggota TNI dapat menjadi tauladan bagi
masyarakat dalam melakukan budidaya
ikan, sehingga masyarakat dak lagi
melakukan usaha penangkapan ikan yang
merusak lingkungan. Selain itu, usaha
perikanan laut ini mendukung upaya
mewujudkan Indonesia sebagai Poros
Mari m Dunia, yang berkedaulatan, berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
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Simposium Penyakit Perikanan Budidaya
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bersama
the Asian Fiheries Society akan menggelar 10th
Symposium on Diseases in Asian Aquaculture.

K

ebijakan pembangunan Indonesia menjadi poros mariƟm
dunia, ikut mendorong pembangunan kelautan dan perikanan, termasuk perikanan budidaya
menjadi salah satu pilar ekonomi nasional. Pembangunan perikanan budidaya
dengan segala potensi pengembangan dan sumberdaya yang dimiliki,
terus didorong selaras dengan Ɵga
pilar pembangunan yaitu Sovereignty
(kedaulatan), Prosperity (kesejahteraan)
dan Sustainability (keberlanjutan). Pembangunan tersebut diharapkan mampu
meningkatkan
kesejahteraan
para
pelaku usahanya, dilaksanakan secara
berkelanjutan dengan memperhaƟkan
daya dukung lingkungan serta menjadi
salah satu kekuatan ekonomi yang besar,
baik regional maupun global.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, MSi.,
mengatakan bahwa produksi perikanan
budidaya Indonesia selama lima tahun
terakhir telah mengalami meningkatan

yang cukup signifikan dengan pertumbuhan 22,27 % per tahun. “Berbagai
tantangan dalam peningkatan produksi
perikanan budidaya telah berhasil
diatasi, di antaranya adalah biaya pakan,
penyediaan benih dan induk unggul
serangan penyakit,” ujar Slamet. Namun,
tantangan-tantangan itu tentu makin
meningkat dari waktu ke waktu.
Sebagai upaya untuk penanganan
pengelolaan penyakit ikan, Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB),
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP), bekerjasama dengan the Asian
Fiheries Society (FSH) akan menyelenggarakan 10th Symposium on Diseases
in Asian Aquaculture (DAA10). Simposium
itu akan digelar pada tanggal 28 Agustus
– 1 September 2017 di Kuta Beach, Bali,
dan akan diikuƟ oleh 30-40 negara.
Tema yang diangkat dalam simposium
internasional itu adalah: “Enhanching
AqauaƟc Animal Health Reserach and
Services through Public-Private Sector
Partnerships” atau peningkatan riset

dan pelayanan kesehatan hewan akuaƟk
melalui kemitraan dengan sektor swasta.
“Melalui tema ini diharapkan dapat
mendorong keterlibatan berbagai sektor
melalui kerjasama dalam memperkokoh
peran perikanan budidaya dalam pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus
mendukung ketahanan pangan bangsa,”
papar Slamet.
Menurut Slamet Soebjakto, melalui
DAA10 akan dibahas mengenai isu-isu
kesehatan ikan di Asian tentang tren
penyakit parasit, bakteri, dan virus serta
peneliƟan terbaru di bidang kesehatan
hewan dan pengelolaannya. “Selain itu
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juga akan disajikan pameran bisnis hasil
teknologi perikanan budidaya secara
luas yang akan sangat bermanfaat bagi
stakeholder perikanan budidaya,” jelas
Slamet. Slamet mengundang berbagai
pihak, terutama para stakeholder perikanan budidaya, untuk dapat berperan
akƟf dalam kegiatan DAA10 itu. Hasil
simposium diharapkan menjadi bekal
pengetahuan dan wawasan dalam
mengelola usaha perikanan budidaya,
khususnya dalam mengatasai berbagai
tantangan penyakit, sebagai upaya
meningkatkan produksi di masa datang.
(Red)

