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JAMBI BERPOTENSI JADI LUMBUNG PATIN NASIONAL

Propinsi Jambi dinilai memiliki potensi besar untuk digarap sebagai sentra budidaya patin nasional.
Dengan potensi pengembangan budidaya ikan air tawar yang besar, Propinsi Jambi dapat didorong
menjadi lumbung ikan nasional, utamanya komoditas patin.
Demikian disampaikan Ketua komisi IV DPRI, Edi Prabowo saat meninjau sentral kawasan
budidaya patin di desa Pudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dalam rangkaian
kunjungan kerja dalam rangka reses masa persidangan I tahun 2017-2018 di Propinsi Jambi,
Kamis (26/10).
Turut serta dalam kunker tersebut yaitu Direktur Jenderal Perikanan Budidaya mewakili Menteri
Kelautan dan Perikanan dan Wakil Bupati Muaro Jambi.
Edi menegaskan DPR sangat mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) utamanya
Ditjen Perikanan Budidaya yang konsisten menggenjot produksi perikanan budidaya nasional untuk
mesuplai kebutuhan pangan nasional.
“Kami apresiasi perkembangan subsector perikanan budidaya khususnya di Propinsi Jambi ini.
Dukungan konkrit KKP telah memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha budidaya ikan
guna memperkuat ketahanan pangan nasional.”, kata Edi saat memberikan keterangan.
Edi juga menekankan bahwa terkait pemasaran hasil produksi patin, maka perlu segera menata
tata niaga dengan memutus rantai distribusi pasar. Ia menyarankan Pemerintah Daerah turun
tangan untuk memfasilitasi terbentuknya kelembagaan koperasi disentral produksi patin yang
nantinya bisa menjalin kemitraan langsung dengan industri pengolahan atau pasar-pasar modern,
sehingga peluang pasar lebih terbuka luas.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto
mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dalam negeri, KKP terus
mendorong pengembangan usaha budidaya melalui klasterisasi kawasan berbasis komoditas
unggulan daerah. Menurutnya, strategi ini sangat ampuh untuk percepatan pengembangan
kawasan, karena pada prinsipnya setiap komoditas yang dikembangkan memiliki karakteristik yang

khas sesuai kondisi lokasi.
“Propinsi Jambi saya rasa sangat pas menjadi sentra pengembangan Patin nasional. Ini nanti akan
kita prioritaskan untuk kebutuhan domestik. Di hulu nanti akan kita genjot produksinya, sementara
disisi lain kita akan perbaiki sistem tata niaga dan hilirisasinya. Dengan demikian nilai tambah
ekonomi patin dapat dirasakan masyarakat”, jelas Slamet.
Slamet juga mengungkapkan, kasus impor illegal produk ikan patin/dori yang terbukti mengandung
tripolyphospate
, dimana produk tersebut ternyata berasal dari Vietnam dipastikan akan menyebabkan hilangnya
kepercayaan konsumen terhadap produk patin Vietnam. Menurutnya, dipastikan produk patin
Vietnam akan turun drastic di pasar global. Tidak hanya itu, peluang ekspor fillet patin akan sangat
terbuka lebar khususnya ke Amerika Serikat, seiring dikeluarkannya kebijakan negara Amerika
Serikat untuk menghentikan impor patin dari Vietnam.
“ini jadi peluang pasar buat produk patin lokal. Kita akan mulai genjot produksi, dan mendorong
upaya diversifikasi produk seperti fillet/dori, sehingga bisa masuk ke pasar-pasar modern bahkan
jika kebutuhan domestic terpenuhi kita bisa masuk pangsa pasar Amerika Serikat yang sebelumnya
sekitar 90 persen dipasok dari Vietnam”, Imbuhnya
Dalam kegiatan kunker juga dilakukan penyerahan berbagai bantuan langsung kepada
pembudidaya untuk mendukung kegiatan usaha budidaya. Dukungan tersebut antara lain :
dukungan mesin pembuat pakan sebanyak 2 unit; dukungan benih ikan sebanyak 4,6 juta ekor ;
dukungan pakan mandiri sebanyak 5 ton; dukungan sarana dan prasarana budidaya sebanyak 12
paket; dan dukungan pengembangan minapadi seluas 10 hektar.
Komisi IV apresiasi program pakan mandiri
Disinggung terkait program perikanan budidaya yang selama ini digulirkan, Edi Prabowo
menyatakan apresiasi atas dukungan program perikanan budidaya khususnya program gerakan
pakan mandiri yang dinilainya berhasil dan sangat bermanfaat bagi para pembudidaya ikan khusus
skala kecil. Menurutnya, masalah pakan menjadi paling krusial yang harus dicarikan solusinya agar
usaha budidaya bisa menghasilkan nilai tambah yang besar. Ia menegaskan, DPR terus berupaya
agar ke depan anggaran untuk program ini bisa ditambah, sehingga dapat menyentuh semua
masyarakat pembudidaya ikan.
“Kami komisi IV sangat mengapresiasi upaya KKP yang konsisten mendorong program pakan
mandiri. Kami saat ini sangat mendukung upaya KKP untuk lebih focus menggarap potensi
perikanan budidaya. Kami sangat berterima kasih kepada pak Dirjen yang terus konsisten
mengawal program gerpari ini”, ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, KKP terus mendorong pengembangan pakan mandiri di sentral-sentral
produksi. Program strategis KKP tersebut telah secara nyata memberikan dampak positif terhadap
pengembangan usaha budidaya khususnya skala kecil.
Slamet berjanji bahwa program gerakan pakan mandiri akan terus digulirkan. Dirinya
menggambarkan, di berbagai daerah penggunaan pakan mandiri mampu menekan biaya produksi
dari semula > 70 persen saat ini mampu ditekan hingga level < 50 persen. Artinya paling tidak
pembudidaya mampu meraup nilai tambah pendapatan pada kisaran nilai Rp. 2.000 – Rp.3000 per
kg.
“Untuk Jambi ini, kami akan dorong pakan mandiri agar dapat mendongkrak efesiensi produksi pada
usaha budidaya patin. Saya pastikan jika nanti biaya produksi dapat ditekan dan nilai tambahnya
meningkat, maka secara otomatis usaha budidaya patin akan bergairah. Kita akan tangkap peluang
pasar patin ini secara optimal, tentunya dengan memperhatikan jaminan mutu dan keamanan
pangannya”, pungkas Slamet.
Timan, salah seorang pembudidaya patin di desa Pudak, Kec Kumpeh Ulu mengaku bahwa
penggunaan pakan mandiri sangat membantu untuk menekan biaya produksi budidaya, sehingga
pendapatan bertambah. Saat ini budidaya patin telah menggunakan pakan mandiri hingga
mencapai 60 persen. Dengan respon pakan mandiri yang baik, ia meyakini masyarakat kedepannya
akan mulai beralih menggunakan pakan mandiri.
Sementara itu, secara nasional data produksi patin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun
2012-2016) menunjukan tren positif dengan rata-rata kenaikan mencapai 4,28 persen. Tahun 2016
(data sementara) tercatat produksi patin nasional mencapai 392.918 ton. Dari angka tersebut
Propinsi Jambi memberikan share sebesar 6 persen terhadap produksi patin nasional. Tahun 2016
produksi patin Propinsi Jambi tercatat sebesar 21.617,5 ton.

