
                                                                                                                       

 

 

PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER.24/MEN/2008 

 

TENTANG 

JENIS IKAN BARU YANG AKAN DIBUDIDAYAKAN 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka mencapai manfaat 

yang optimal dan berkelanjutan, serta 

terjaminnya kelestarian sumber daya ikan 

dan lingkungannya, perlu menetapkan jenis 

ikan baru yang akan dibudidayakan; 

  b.  bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana 

dimaksud dalam butir a dan sekaligus 

melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) 

huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri tentang Jenis Ikan Baru 

Yang Akan Dibudidayakan; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumberdaya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya; 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 

tentang Karantina Hewan, Ikan dan 

Tumbuhan; 

  3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 

tentang Perikanan; 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang--

Undang Nomor 12 Tahun 2008; 



 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2002 tentang Usaha Perikanan; 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2007 tentang Konservasi Sumber Daya 

Ikan; 

  8.  Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 

2004 tentang Pembentukan Kabinet 

Indonesia Bersatu sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 

Nomor 58/M Tahun 2008; 

  9.  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Negara Republik 

Indonesia sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 

20 Tahun 2008; 

  10.  Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 

tentang Organisasi dan Tugas Eselon I 

Kementerian Negara Republik Indonesia 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 

  11.  Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

26/Kpts/1999 tentang Sistem Perbenihan 

Nasional; 

  12.  Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara 

dan Teknik Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan 

Departemen Kelautan dan Perikanan; 

  13.  Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor KEP.07/MEN/2004 tentang 



 

Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan; 

  14.  Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor KEP.08/MEN/2004 tentang Tata Cara 

Pemasukan ikan Jenis atau Varietas Baru ke 

dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 

  15.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor PER.07/MEN/2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen 

Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007; 

  16.  Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara 

Budidaya Ikan yang Baik; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN 

PERIKANAN TENTANG JENIS IKAN BARU 

YANG AKAN DIBUDIDAYAKAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.  Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau 

sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan 

perairan. 

2.  Jenis Ikan Baru yang akan dibudidayakan adalah ikan yang 

bukan asli dan/atau tidak berasal dari alam darat dan laut 

Indonesia yang dikenali dan/atau diketahui dimasukkan ke 

dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 

maupun ikan yang berasal dari hasil pemuliaan dan 



 

rekayasa genetika. 

3.  Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk 

mempertahankan kemurnian, menghasilkan jenis atau 

varietas ikan yang sudah ada dan/atau untuk menghasilkan 

jenis atau varietas baru yang lebih unggul. 

4.  Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk rnemelihara, 

membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen 

hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk 

kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, 

mengolah, dan/atau mengawetkannya. 

5.  Surat Keterangan Layak Edar adalah surat keterangan yang 

dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau 

pejabat yang ditunjuk, yang menyatakan bahwa ikan 

memenuhi syarat untuk diedarkan. 

6.  Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran 

tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan 

biakan murni alga. 

7.  Calon Induk Ikan adalah ikan hasil seleksi yang 

dipersiapkan untuk dijadikan induk. 

8.  Induk Ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu 

yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan 

benih ikan. 

9.  Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP 

adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan untuk 

melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan dengan 

menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin 

tersebut. 

10.  Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan yang 

selanjutnya disebut TPUPI adalah kegiatan usaha di bidang 

pembudidayaan ikan yang tidak memiliki izin yang terdaftar 

pada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan. 

11.  Korporasi adalah perorangan atau kumpulan orang 

dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan 

badan hukum maupun bukan badan hukum. 

12.  Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang 



 

perikanan.  

13.  Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan 

Budidaya. 

14.  Dinas adalah dinas pemerintah provinsi dan/atau 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang 

perikanan. 

 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1) Ditetapkannya Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai 

acuan terhadap pengaturan jenis ikan baru yang akan 

dibudidayakan. 

(2)  Ditetapkannya Peraturan Menteri ini dengan tujuan untuk 

menambah keragaman jenis ikan yang dibudidayakan, 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya 

ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumberdaya ikan, 

perlindungan plasma nutfah dan kepastian dalam 

melakukan usaha. 

 

Bagian Ketiga  

Ruang Lingkup 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi asal, pengujian, 

pelepasan, pengadaan, peredaran, pembudidayaan, serta 

pengawasan dan evaluasi jenis ikan baru yang akan 

dibudidayakan. 

 

BAB II 

ASAL 

Pasal 4 

(1)  Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan berasal dari: 

a.  ikan yang bukan asli dan/atau tidak berasal dari alam 

darat dan laut Indonesia yang dikenali dan/atau 



 

diketahui dimasukkan ke dalam wilayah pengelolaan 

perikanan Republik Indonesia; 

b.  ikan hasil pemuliaan; 

c.  ikan hasil produk rekayasa genetika. 

(2)  Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa benih, calon 

induk, dan/atau induk ikan. 

(3)  Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan tidak 

membahayakan terhadap:  

a.  sumber daya ikan; 

b.  lingkungan sumber daya ikan; dan  

c.  kesehatan manusia. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis ikan baru yang akan 

dibudidayakan yang berasal dari produk rekayasa genetika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan diatur 

dalam Peraturan Menteri tersendiri. 

 

BAB III 

PENGUJIAN 

Pasal 5 

(1)  Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan wajib dilakukan 

pengujian dengan tahapan: 

a.  uji adaptasi, 

b.  uji observasi dan 

c.  uji laboratorium. 

(2)  Uji adaptasi dan uji observasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan: 

a.  berdasarkan agro-ekologi; 

b.  pada beberapa ekosistem perairan yang berbeda, baik 

berupa perairan tertutup (kolam atau tambak) maupun 

perairan terbuka (danau, waduk, sungai, rawa, laut atau 



 

genangan air lainnya); 

c.  melalui penggunaan jenis ikan yang diuji dengan 

varietas ikan pembanding pada setiap lokasi. 

(3)  Uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c meliputi:  

a.  uji fisik, 

b.  uji fisiologi, 

c.  uji genetik; dan 

d.  uji klinis kesehatan 

 

Pasal 6 

Pengujian jenis ikan baru yang akan dibudidayakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh 

laboratorium pemerintah yang ditunjuk Direktur Jenderal. 

 

Pasal 7 

(1) Hasil uji adaptasi, uji observasi dan uji laboratorium 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan penilaian 

oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Keaggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri dari unsur perguruan tinggi, pakar, unit kerja 

eselon I atau eselon II terkait, serta Unit Pelaksana Teknis 

di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 

(3) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a.  melakukan penilaian hasil uji adaptasi, uji observasi dan 

uji laboratorium; 

b.  memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk 

menetapkan pelepasan atau menolak pelepasan jenis 

ikan baru yang akan dibudidayakan. 

(4) Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat mengundang narasumber 



 

yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya. 

 

Pasal 8 

(1)  Penilaian hasil uji adaptasi, uji observasi dan uji 
laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
meliputi keunggulan, layak edar, dan kesesuaian jenis ikan. 

(2)  Penilaian keunggulan jenis ikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) antara lain: 

a.  daya hasil tinggi; 

b.  tahan terhadap hama dan penyakit ikan; 

c.  umur saat pertama kali memijah atau bereproduksi;  

d.  produksi benih tinggi dan bermutu baik; dan 

e.  mempunyai nilai ekonomis tinggi. 

(3)  Penilaian layak edar jenis ikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) antara lain: 

a.  tidak membawa penyakit; 

b.  tidak merusak lingkungan; 

c.  tidak membahayakan bagi ikan lainnya; dan 

d.  tidak membahayakan kelestarian sumberdaya ikan. 

(4)  Penilaian kesesuaian jenis ikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) antara lain: 

a.  kebenaran silsilah; 

b.  kebenaran deskripsi; dan 

c.  kebenaran cara pengadaan; 

(5)  Hasil Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam berita acara yang berupa rekomendasi 
pelepasan kepada Menteri atau berupa penolakan 
pelepasan kepada pemohon dengan disertai alasan 
penolakan. 

(6)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal. 

 



 

BAB IV 

PELEPASAN 

Pasal 9 

(1)  Berdasarkan rekomendasi Tim Penilai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, Menteri 

menetapkan pelepasan jenis ikan baru yang akan 

dibudidayakan. 

(2)  Penetapan pelepasan jenis ikan baru yang akan 

dibudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat silsilah, metode, dan cara mendapatkannya. 

 

BAB V 

PENGADAAN 

Pasal 10 

(1) Pengadaan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan yang 

bukan asli dan/atau tidak berasal dari alam darat dan laut 

Indonesia yang dikenali dan/atau diketahui dimasukkan ke 

dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, 

dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau korporasi 

yang memiliki SIUP di bidang pembudidayaan ikan atau 

TPUPI dan rekomendasi pemasukan ikan dari Direktorat 

Jenderal. 

(2)  Pengadaan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa benih, 

calon induk, dan/atau induk ikan, serta sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan tentang perbenihan yang 

berlaku. 

(3) Pengadaan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa benih 

terdiri dari: 

a.  benih sebar, yang dibudidayakan untuk tujuan 

pembesaran dan bukan dijadikan induk; dan 

b.  benih bina, yang dibudidayakan untuk dijadikan induk. 

(4)  Pengadaan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berupa calon 



 

induk dan/atau induk terdiri dari:  

a.  induk penjenis; 

b.  induk dasar, dan/atau 

c.  induk pokok. 

 

Pasal 11 

(1)  Pengadaan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan yang 

berasal dari hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh instansi 

pemerintah atau korporasi yang telah memiliki SIUP di 

bidang pembudidayaan ikan atau TPUPI dan memiliki unit 

pembudidaya ikan yang telah menerapkan cara budidaya 

ikan yang baik (CBIB). 

(2)  Pengadaan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan yang 

berasal dari hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat berupa benih, calon induk, dan/atau induk 

serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur perbenihan yang berlaku. 

(3)  Pengadaan benih, calon induk, dan/atau induk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), wajib disesuaikan dengan protokol 

pemuliaan. 

 

BAB VI 

PEREDARAN 

Pasal 12 

(1)  Peredaran jenis ikan baru yang akan dibudidayakan dapat 

dilakukan oleh korporasi yang memiliki SIUP di bidang 

pembudidayaan ikan atau TPUPI dan harus mendapat 

rekomendasi pengeluaran dari dinas kabupaten/kota. 

(2) Peredaran jenis ikan baru yang akan dibudidayakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi 

Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan oleh dinas 

kabupaten/kota dan ketentuan tentang karantina ikan. 

(3)  Peredaran jenis ikan baru yang akan dibudidayakan 



 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 

a.  benih ikan yang berupa benih sebar; dan 

b.  calon induk dan/atau induk yang berupa induk pokok. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut menaenai peredaran jenis ikan baru 

yang akan dibudidayakan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

 

BAB VII 

PEMBUDIDAYAAN 

Pasal 13 

(1)  Pembudidayaan jenis ikan baru dapat dilakukan oleh 

instansi Pemerintah atau korporasi yang telah memiliki 

SIUP di bidang pembudidayaan ikan atau Tanda 

Pendaftaran Pembudidayaan Ikan. 

(2)  Pembudidayaan jenis ikan baru sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dapat berupa usaha pembenihan dan/atau 

pembesaran yang harus disesuaikan dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) atau telah menerapkan CRIB atau 

Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). 

 

BAB VIII 

PENGAWASAN DAN EVALUASI 

Pasal 14 

(1)  Pengawasan dan evaluasi terhadap jenis ikan baru yang 

dibudidayakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan/atau 

dinas provinsi atau kabupaten/kota, sesuai dengan 

kewenangannya yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh 

pengawas perbenihan, pengawas budidaya, maupun 

pengawas hama dan penyakit ikan. 

(2)  Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), meliputi perkembangan hama dan penyakit ikan yang 

menyerang, sifat-sifat biologis dan ekologis serta serangan 

hama dan penyakit ikan. 

(4)  Korporasi yang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan 

jenis ikan baru wajib melaporkan hasil kegiatan usahanya 



 

secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktorat 

Jenderal, dinas provinsi dan/atau dinas kabupaten/kota. 

 

BAB IX 

PENUTUP 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan 

Menteri Pertanian Nomor 810/KPTS/IK.210/7/1999 tentang 

Pengujian, Penilaian, dan Pelepasan Jenis dan atau Varietas 

ikan dicabut dan dinyatakan tidak beriaku. 

 

Pasal 16 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Nopember 2008 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I, 
 

ttd 

 

FREDDY NUMBERI 

 

 

 

 

 

 

 

 


