SALINAN
l

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ASAHAN,
Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka menjamin agar penyaluran bantuan
sarana

dan

Pemerintah

prasarana
Kabupaten

di

bidang

Asahan

perikanan

kepada

dari

kelompok

masyarakat/koperasi berjalan tepat sasaran, tepat guna
dan efisien perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan
Bantuan Sarana Prasarana di bidang perikanan pada
Dinas Perikanan Kabupaten Asahan;
b. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sarana
dan

Prasarana

pada

Dinas

Perikanan

Kabupaten

Asahan;
Mengingat

:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan

Daerah

Otonom

Kabupaten-Kabupaten

dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran
Nomor

58,

Negara

Republik

Tambahan

Indonesia

Lembaran

Tahun

Negara

1956

Republik

Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);
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3. Undang-Undang
Pemerintahan

Nomor
Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya
Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);
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9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016
Nomor 20);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.

Daerah adalah Kabupaten Asahan.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Asahan.

4.

Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.

6.

Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk
memverifikasi usulan dari kelompok masyarakat/koperasi di Kabupaten
Asahan.

7.

Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan,
pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan
usaha di bidang Kelautan dan Perikanan beserta keluarga intinya.

8.

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan
dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan
terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau
mengawetkannya.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
dalam pelaksanaan pemberian bantuan sarana dan prasarana.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, meliputi :
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a. untuk menjamin agar kegiatan bantuan sarana dan prasarana di
bidang perikanan terlaksana dengan baik, tertib administrasi, tepat
sasaran, efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
b. memberikan arahan kepada pimpinan/staf/petugas yang terkait dalam
proses pemberian bantuan, mulai dari tahapan proses perencanaan,
pelaksanaan

dan

pengawasan

serta

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan dan penyelenggaraan pemberian bantuan sarana dan
prasarana di bidang perikanan; dan
c. memberikan pedoman kepada kelompok masyarakat/koperasi dalam
mengajukan permohonan bantuan sarana dan prasarana di bidang
perikanan kepada Bupati.
BAB III
PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 3
Bantuan sarana dan prasarana di bidang perikanan dilaksanakan dengan
prinsip :
a. selektif dengan pengertian tidak mengikat dan tidak terus menerus kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
b. berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
c. memenuhi persyaratan penerima bantuan; dan
d. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
BAB IV
KRITERIA
Pasal 4
Kelompok masyarakat/koperasi yang dapat menerima bantuan sarana dan
prasarana, meliputi :
a.

koperasi;

b. kelompok masyarakat yang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar
(SKT);
c.

kelompok masyarakat yang sudah melakukan kegiatan dibidang perikanan
paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan surat keterangan Kepala Desa
diketahui Camat; dan/atau;

d. kelompok masyarakat yang sudah melakukan kegiatan dibidang perikanan
paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan akta pendirian yang dibuat
notaris.
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BAB V
JENIS BANTUAN
Pasal 5
(1) Jenis bantuan sarana dan prasarana di bidang perikanan, meliputi
pemberian bantuan :
a. kapal penangkap ikan;
b. alat penangkap ikan;
c. alat bantu penangkapan ikan;
d. alat bantu mutu di atas kapal;
e. mesin kapal;
f. benih ikan;
g. benur udang;
h. pakan udang;
i. calon induk ikan;
j. pakan ikan;
k. alat dan bahan pembuatan pakan ikan;
l. obat-obatan;
m. perlengkapan laboratorium;
n. perlengkapan, sarana budidaya dan pengolahan hasil perikanan;
o. perlengkapan pelatihan dan sosialisasi; dan/atau
p. bantuan lain yang berkaitan dengan pembudidayaan ikan.
(2) Jenis bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf n tidak termasuk untuk pembuatan/pembangunan/rehab kolam
beton.
BAB VI
PENGAJUAN PROPOSAL
Pasal 6
(1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap proposal dengan membentuk
Tim Verifikasi bantuan di lingkungan Dinas.
(2) Tim Verifikasi melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal yang
diajukan untuk menilai kelengkapan administrasi.
(3) Setelah dilakukan verifikasi administrasi, terhadap proposal permohonan
yang memenuhi syarat dilanjutkan dengan verifikasi lapangan.
(4) Verifikasi lapangan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi untuk meneliti
kelayakan teknis isi proposal permohonan dengan keadaan dilapangan.
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(5) Tim verifikasi menetapkan proposal yang dianggap layak untuk diajukan
Kepala Dinas kepada Bupati c/q Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk
proses penganggaran.
BAB VII
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Umum
Pasal 7
(1) Persyaratan
Umum
bagi
kelompok
masyarakat/koperasi
mendapatkan bantuan sarana dan prasarana sebagai berikut :

untuk

a. kelompok masyarakat
1. kelompok membuat/mengajukan proposal yang ditandatangani oleh
ketua kelompok, sekretaris, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
disertai dengan dokumentasi kegiatan yang sudah dilaksanakan
dan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masingmasing anggota;
2. kelompok mempunyai anggota paling sedikit 5 (lima) orang;
3. anggota kelompok tidak berasal dari 1 (satu) keluarga inti;
4. kelompok

aktif

dan

memiliki

kepengurusan

serta

memiliki

kegiatan

dibidang

administrasi yang rapi dan baik;
5. kelompok

sudah

berdiri

dan

melakukan

perikanan paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat;
6. kelompok yang dapat menerima bantuan belum atau tidak pernah
menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Asahan paling
singkat 2 (dua) tahun terakhir;
7. kelompok tidak sedang menerima bantuan lain dari Pemerintah
Kabupaten Asahan pada tahun berkenaan;
8. kelompok bersedia memelihara bantuan sarana dan prasarana dan
mengikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas yang berwenang
dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta Integritas;
9. kelompok penerima bantuan kolam fiber bersedia memfungsikan
dan tidak mengalihfungsikan penggunaan fiber paling singkat 5
(lima) tahun; dan
10. bantuan bibit ikan yang diberikan pada kelompok harus satu jenis
ikan.
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b. koperasi
1. aktif dan memiliki kepengurusan serta memiliki administrasi yang
rapi dan baik;
2. memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi;
3. sudah berdiri dan melakukan kegiatan dibidang perikanan paling
singkat 2 (dua) tahun;
4. memiliki anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama koperasi yang masih
aktif;
6. koperasi

belum

atau

tidak

pernah

menerima

bantuan

dari

Pemerintah Kabupaten Asahan paling singkat 2 (dua) tahun
terakhir;
7. tidak sedang menerima bantuan lain dari Pemerintah Kabupaten
Asahan pada tahun berkenaan;
8. bersedia memelihara bantuan sarana dan prasarana dan mengikuti
petunjuk yang diberikan oleh petugas yang berwenang dibuktikan
dengan surat pernyataan/pakta Integritas;
9. koperasi penerima bantuan kolam fiber bersedia memfungsikan dan
tidak mengalihfungsikan penggunaan fiber paling singkat 5 (lima)
tahun; dan
10. bantuan bibit ikan yang diberikan pada koperasi harus satu jenis
ikan;
(2) Pemenuhan persyaratan sepanjang mengenai dokumen dan/atau formulir
yang dibutuhkan dalam persyaratan administrasi ditetapkan lebih lanjut
oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Persyaratan Teknis
Pasal 8
Ketentuan mengenai persyaratan teknis bantuan sarana dan prasarana bidang
perikanan

tercantum

dalam

Lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9
(1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui
apakah sarana dan prasarana yang dibantu kepada penerima bantuan
sudah diterima dan digunakan sebagaimana mestinya.
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(2) Monitoring dan evaluasi menjadi acuan dan sebagai informasi yang
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai kelompok
masyarakat/koperasi dalam pemberian bantuan pada tahun berikutnya.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10
Dalam melaksanakan pedoman pelaksanaan bantuan sarana dan prasarana di
bidang perikanan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, Dinas dan Penerima
Bantuan serta pihak terkait lainnya tetap mempedomani ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 8 Agustus 2018
BUPATI ASAHAN,
ttd
TAUFAN GAMA SIMATUPANG
Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 8 Agustus 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,
ttd
TAUFIK ZAINAL ABIDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 49
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN.
PERSYARATAN TEKNIS BANTUAN SARANA DAN PRASARANA
BIDANG PERIKANAN
BAB I
PENDAHULUAN
Kabupaten Asahan juga merupakan sentra perikanan baik perikanan
budidaya tawar maupun perikanan payau. Pengembangan utama untuk
budidaya masih lebih menonjolkan usaha budidaya air tawar dengan berbagai
modifikasi wadah sesuai potensi yang dimiliki, Meskipun masyarakat telah
mengembangkan usaha budidaya, namun pasokan untuk konsumen masih
sangat minim, ini terbukti dari tingginya permintaan kepada masyarakat,
namun belum mampu memenuhi kebutuhan pasar, sehingga pelaku usaha
mengakomodasi hasil budidaya dari wilayah lainnya.
Usaha perikanan budidaya ikan air tawar belakangan ini berkembang
dengan laju yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan minat masyarakat dalam
pengembangan usaha perikanan budidaya juga semakin meningkat, selain itu
pemerintah juga telah melakukan dukungan dukungan yang signifikan. Dalam
rangka optimalisasi pemanfaatan bantuan dan dukungan dari pemerintah,
maka perlu dilakukan dan disusun petunjuk teknis yang dapat digunakan
sebagai bagian pembagian tugas dan tanggungjawab baik petugas dinas
perikanan dan kelautan kabupaten Asahan, Pembudidaya ikan sebagai
penerima dukungan daari Dinas dan pihak swasta yang merupakan penyedia
sarana dan prasrana di Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.
BAB II
PERSYARATAN TEKNIS
A. BUDIDAYA PERIKANAN
1. Budidaya Ikan Lele (Clarias garievinus)
1.1. Budidaya Ikan Lele (Clarias garievinus) dalam Kolam Fiber
a. Ukuran Kolam Fiber 1,2 x 2,4 m2
b. Ketinggian Kolam Fiber 80 cm
c. Ketinggian Air 20 - 25 cm (fase benih), dan 50 - 60 cm (fase
pembesaran sampai panen)
d. Komponen Kolam fiber meliputi : sumber air masuk (inlet), dan
pengeluaran air (outlet) dan kontrol volume air.
e. Persiapan kolam meliputi pencucian dengan air, pemberian
anstiseptik (PK), pengisian air

9

f. Pengukuran kualitas air (DO = minimal 3 ppm, pH 6,5 - 8,5
kecerahan air 25 – 40 cm)
g. Padat Tebar ikan sebanyak 200 - 250 ekor/m2
h. Ukuran benih sebar 8 – 9 cm (pengukuran panjang total)
i. Kriteria benih : seragam (75 %), lincah, dan tidak cacat
j. Benih bersumber dari Balai Pembenihan Ikan/Unit Perbenihan
Rakyat yang bersertifikat (bukti fotocopy SKA terlampir), dan
atau Surat Bukti Sumber Induk (SKA Induk)
k. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,2 kg terdiri atas starter
kandungan protein >30 sebanyak 10%, grower kandungan
protein ≥25 sebanyak 40 %, finisher kandungan protein ≥20
sebanyak 50 %
l. Pemberian pakan ikan 3-5 % dari biomassa tubuh yang
ditentukan secara berkala setiap 7 hari. Pemberian pakan
pertama dilakukan minimal 24 jam setelah ditebar
m. Pemberian probiotik secara kontiniu pada kolam pembesaran lele
(terdaftar di KKP).
n. Obat-obatan yang digunakan memiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
o. Sortasi ikan dilakukan 30 hari setelah penebaran dan pergantian
air sebanyak 25% pada kondisi kualitas air melampaui batas
toleransi (acuan pH dan amoniak).
1.2. Budidaya Ikan Lele (Clarias garievinus) dalam Kolam Terpal
a. Luas Kolam terpal 2 x 4 m2
b. Ketinggian Kolam 80 cm
c. Ketinggian Air 20 – 25 cm (fase benih), dan 50 – 60 cm (fase
pembesaran sampai panen)
d. Desain kolam terpal terbuat dari Rangka Baja dan atau kayu
(menyesuaikan)
e. Komponen Kolam terpal meliputi : sumber air masuk (inlet), dan
pengeluaran air (outlet) dan kontrol volume air.
f. Persiapan kolam meliputi pencucian dengan air, pemberian
anstiseptik (PK), pengisian air
g. Pengukuran kualitas air (DO = minimal 3 ppm, pH 6,5-8,5
kecerahan air 40 cm)
h. Padat Tebar ikan sebanyak ± 200 - 250 ekor/m2 .
i. Ukuran benih sebar 8 – 9 cm (pengukuran panjang total)
j. Kriteria benih : seragam (75 %), lincah, dan tidak cacat
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k. Benih bersumber dari Balai Pembenihan Ikan/Unit Perbenihan
Rakyat yang bersertifikat (bukti fotocopy SKA terlampir), dan
atau Surat Bukti Sumber Induk (SKA Induk)
l. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,2 kg. Pakan terdiri atas grower
kandungan protein ≥25 sebanyak 50 %, finisher kandungan
protein ≥20 sebanyak 50 %
m. Pemberian pakan ikan 3 - 5 % dari biomassa tubuh yang
ditentukan secara berkala setiap 7 hari. Pemberian pakan
pertama dilakukan minimal 24 jam setelah ditebar
n. Pemberian probiotik secara kontiniu pada kolam pembesaran lele
(terdaftar di KKP)
o. Obat-obatan yang digunakan memiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
p. Sortasi ikan dilakukan 30 hari setelah penebaran dan pergantian
air sebanyak 25% pada kondisi kualitas air melampaui batas
toleransi (acuan pH dan amoniak)
1.3. Budidaya Ikan Lele (Clarias garievinus) dalam Kolam Jaring
Apung
a. Bahan jaring yang digunakan baik polyetiline (PE) atau jaring
yang memiliki SNI, mata jaring 0,5 inchi dengan luas Jaring 8 –
24 m2 dengan daya tahan minimal 2 Tahun (6 - 8 periode usaha
budidaya ikan).
b. Kedalaman jaring yaitu 80 – 100 m
c. Ketinggian Air /kedalaman air 60 – 70 cm.
d. Desain jaring dapat dilakukan dengan sistem jaring tancap
maupun

keramba

jaring

apung

(berikut

gambar

desain

sederhana)
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e. Dasar jaring tidak langsung bersentuhan dengan permukaan
tanah dasar
f. Desain

Jaring

:

Jaring

didesain

untuk

mudah

diangkat,

dikeringkan dan penanganan lainnya.
g. Komponen jaring dapat berupa : kerangka besi/kayu/bambu
pada jaring, pelampung berupa drum, jerigen atau gabus,
memiliki tali pengikat, jaring kantong, dan pemberat.
h. Persiapan jaring meliputi pencucian dengan air dan pemberian
antiseptik (PK),
i. Ukuran benih sebar 8 – 9 cm (pengukuran panjang total)
j. Pengukuran kualitas air (DO = minimal 3 ppm, pH 6,5 - 8,5,
kecerahan air sekitar 25 – 40 cm).
k. Padat tebar ikan lele sebanyak 200 – 250 ekor/m2.
l. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,2 Kg. Pakan terdiri atas grower
kandungan protein ≥25 sebanyak 40 %, finisher kandungan
protein ≥20 sebanyak 60 %.
m. Pemberian

pakan

ikan

3-5%

dari

biomassa

tubuh

yang

ditentukan secara berkala setiap 7 hari. Pemberian pakan
pertama dilakukan minimal 24 jam setelah ditebar
n. Pemberian probiotik secara kontiniu pada kolam pembesaran lele
(terdaftar di KKP)
o. Obat-obatan yang digunakan memiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
p. Sortasi

ikan

dilakukan

30

hari

setelah

penebaran,

ikan

dipelihara terpisah sesuai dengan keseragaman ukuran
q. Benih bersumber dari Balai Pembenihan Ikan/Unit Pembenihan
Rakyat yang sumber induknya dari anggota jejaring pemuliaan
ikan dengan melampirkan Surat Bukti Sumber Induk (SKA
Induk).
1.4. Budidaya Ikan Lele (Clarias garievinus) dalam Kolam Tanah
a. Luas Kolam 10 m2 – 1000 m2 (disesuaikan dengan kondisi
lapangan)
b. Ketinggian Kolam 80 – 120 cm
c. Ketinggian Air 30 cm (fase benih), dan

60-80 cm (fase

pembesaran sampai panen)
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d. Desain Kolam Tanah terdiri dari pematang dengan ukuran lebar
1 meter kemiringan 45o, kemalir dengan ukuran lebar 30 cm
kedalaman 15 cm,

kolam dapat dikeringkan total, memiliki

saluran air masuk, saluran

pengeluaran air (saluran panen),

dan saluran emergensi (kontrol volume air)
e. Pengolahan

tanah

dasar

dilakukan

dengan

pengapuran

menggunakan Dolomit dengan dosis 0,3 kg/m2, Pemupukan
dasar dengan pupuk organik 0,5 kg/m 2. Setelah 3 hari di isi air
setinggi 30 cm selama 5 – 7 hari.
f. Kriteria kualitas air untuk kolam tanah DO = minimal 3 ppm, pH
6,5-8,5.
g. Padat tebar ikan lele sebanyak 200 – 250 ekor/m2.
h. Ukuran benih sebar 8 – 9 cm (pengukuran panjang total)
i. Kriteria benih : seragam (75 %), lincah, dan tidak cacat.
j. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,2 kg pakan terdiri atas grower
kandungan protein ≥25 sebanyak 40 %, finisher kandungan
protein ≥20 sebanyak 60 %
k. Pemberian pakan ikan 3-5 % dari biomassa tubuh yang
ditentukan secara berkala setiap 7 hari. Pemberian pakan
pertama dilakukan minimal 24 jam setelah ditebar.
l. Pakan memiliki Nomor Registrasi (ber-SNI) Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
m. Pemberian probiotik secara kontiniu pada kolam pembesaran lele
(terdaftar di KKP)
n. Obat-obatan yang digunakan memiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
o. Sortasi

ikan

dilakukan

30

hari

setelah

penebaran,

ikan

dipelihara terpisah sesuai dengan keseragaman ukuran
p. Pergantian

air

sebanyak

25%

pada

kondisi

kualitas

air

melampaui batas toleransi acuan pH dan amoniak (perubahan
warna dan bau secara signifikan)
1.5. Budidaya Ikan Lele (Clarias garievinus) dalam Kolam Beton
a. Luas Kolam 15 m2 – 100 m2 (disesuaikan dengan kondisi
lapangan)
b. Ketinggian Kolam 100 – 120 cm
c. Ketinggian Air 30 cm (fase benih), dan 60 – 80 cm (fase
pembesaran sampai panen)
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d. Desain Kolam Beton : Kolam dapat dikeringkan total, kemiringan
permukaan bangunan 3%,
e. Komponen Kolam beton meliputi : memiliki saluran air masuk,
dan saluran pengeluaran air (saluran panen), kemalir dan
saluran emergensi (kontrol volume air).
f. Persiapan kolam meliputi pencucian kolam dengan air,
penetralan efek semen menggunakan bahan alamiah, dan
pemberian anstiseptik (PK).
g. Pengisian air baru secara total (penuh) dan penetralan efek
semen dilakukan selama 2 minggu
h. Kolam beton dinyatakan telah siap digunakan untuk
pemelihraan ikan jika organisme kecil atau renik telah dapat
tumbuh seperti lumut, cacing dan jentik nyamuk.
i. Pengisian dan penetralan air pada kolam beton dilakukan selama
3 - 5 hari
j. Kriteria kualitas air untuk kolam beton DO = minimal 3 ppm, pH
6,5-8,5. Kecerahan air 25 – 40 cm
k. Jika kandungan DO tidak mencapai tingkatan, maka perlu
dilakukan penambahan fasilitas berupa aerator atau fish pump
lainnya.
l. Padat tebar ikan lele sebanyak 200 – 250 ekor/m2.
m. Ukuran benih sebar 8 – 9 cm (pengukuran panjang total)
n. Kriteria benih : seragam (75 %), lincah, dan tidak cacat
o. Benih bersumber dari Balai Pembenihan Ikan/Unit Perbenihan
Rakyat yang bersertifikat (bukti fotocopy SKA terlampir), dan
atau Surat Bukti Sumber Induk (SKA Induk)
p. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,2. Pakan terdiri atas grower
kandungan protein ≥25 sebanyak 40%, finisher kandungan
protein ≥20 sebanyak 60 %
q. Pemberian pakan ikan 3-5 % dari biomassa tubuh yang
ditentukan secara berkala setiap 7 hari. Pemberian pakan
pertama dilakukan minimal 24 jam setelah ditebar
r. Pakan memiliki Nomor Registrasi (ber-SNI) Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
s. Pemberian probiotik secara kontiniu pada kolam pembesaran lele
(terdaftar di KKP)
t. Obat-obatan yang digunakan memiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
u. Sortasi ikan dilakukan 30 hari setelah penebaran dan pergantian
air sebanyak 25% pada kondisi kualitas air melampaui batas
toleransi (acuan pH dan amoniak)
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2. Budidaya Ikan Gurami (Osphronemus Goramy)
2.1. Budidaya Ikan Gurami (Osphronemus Goramy) dalam Kolam
Jaring Apung
a. Bahan jaring yang digunakan baik polyetiline (PE) atau jaring
yang memiliki SNI, mata jaring 0,5 inchi dengan luas Jaring 8 –
24 m2 dengan daya tahan minimal 2 Tahun (10 periode usaha
budidaya ikan)
b. Kedalaman jaring yaitu 80 – 120 cm
c. Ketinggian Air /kedalaman air pada jaring 70 – 90 cm
d. Desain jaring dapat dilakukan dengan sistem jaring tancap
maupun keramba jaring apung
e. Dasar jaring tidak langsung bersentuhan dengan permukaan
tanah dasar
f. Desain

Jaring

:

Jaring

didesain

untuk

mudah

diangkat,

dikeringkan dan penanganan lainnya (berikut gambar desain
sederhana)

g. Komponen jaring dapat berupa : kerangka besi/kayu/bambu
pada jaring, pelampung berupa drum, jerigen atau gabus,
memiliki tali pengikat, jaring kantong, dan pemberat.
h. Persiapan jaring meliputi pencucian dengan air dan pemberian
anstiseptik (PK).
i. Pengukuran kualitas air (DO = minimal 2 ppm, pH 6,5 - 8,5
ketinggian air 70 cm, kecerahan air sekitar 25 – 40 cm)
j. Padat Tebar sebanyak 20 – 25 ekor/m2 (ditentukan berdasarkan
tingkat kemampuan kelompok).

15

k. Ukuran panjang benih 6 – 7 cm (pengukuran panjang total)
l. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,6 kg. Pakan terdiri atas starter
kandungan protein ≥30 sebanyak 50%. Disarankan Penggunaan
pelet sampai 4 bulan dari masa pemeliharaan, bulan selanjutnya
di gunakan pakan tambahan berupa

daun pepaya, keladi &

dedaunan lainnya.
m. Pemberian pakan ikan 3 – 4 % dari biomassa tubuh Gurami yang
ditentukan secara berkala setiap 7 hari.
n. Obat-obatan yang digunakan memeiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
2.2. Budidaya Ikan Gurami (Osphronemus Goramy) dalam Kolam
Tanah
a. Luas Kolam 10 m2 – 1000 m2 (disesuaikan dengan kondisi
lapangan)
b. Ketinggian Kolam 100 – 120 cm
c. Ketinggian Air 50 cm (fase benih), dan 80 – 100 cm (fase
pembesaran sampai panen)
d. Desain Kolam Tanah terdiri dari pematang dengan ukuran lebar
1 meter kemiringan 45o, kemalir dengan ukuran lebar 30 cm
kedalaman 15 cm,

kolam dapat dikeringkan total, memiliki

saluran air masuk, saluran pengeluaran air (saluran panen), dan
saluran emergensi (kontrol volume air)
e. Pengolahan

tanah

dasar

dilakukan

dengan

pengapuran

menggunakan Dolomit dengan dosis 0,3 kg/m 2, Pemupukan
dasar dengan pupuk organik 0,5 kg/m 2. Setelah 3 hari di isi air
setinggi 50 cm selama 5 – 7 hari.
f. Kriteria kualitas air untuk kolam tanah DO = minimal 5 ppm, pH
6,5-8,5
g. Jika kandungan DO tidak mencapai tingkatan, maka perlu
dilakukan penambahan fasilitas berupa aerator atau fish pump
lainnya.
h. Pengisian dan penetralan air pada kolam tanah dilakukan
selama 3 – 5 hari
i. Padat tebar ikan Gurami sebanyak 20 – 25 ekor/m2 (ditentukan
berdasarkan tingkat kemampuan kelompok).
j. Ukuran panjang benih 6 – 7 cm (pengukuran panjang total)
k. Kriteria benih : seragam (75 %), lincah, dan tidak cacat
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l. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,6 kg. Pakan terdiri atas starter
kandungan protein ≥30 sebanyak 50%. Disarankan Penggunaan
pelet sampai 4 bulan dari masa pemeliharaan, bulan selanjutnya
di gunakan pakan tambahan berupa

daun Pepaya, Keladi &

dedaunan lainnya
m. Pemberian pakan ikan ikan 3 – 5 % dari berat biomassa tubuh
yang ditentukan secara berkala setiap 14 hari.
n. Pakan memiliki Nomor Registrasi (ber-SNI) Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
o. Obat-obatan yang digunakan memeiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
p. Pergantian

air

sebanyak

25%

pada

kondisi

kualitas

air

melampuai batas toleransi (acuan pH dan amoniak).
3. Budidaya Ikan Mas (Cyprinus carpio)
3.1. Budidaya Ikan Mas (Cyprinus carpio) dalam Kolam Jaring
a. Bahan jaring yang digunakan baik polyetiline (PE) atau jaring
yang memiliki SNI, mata jaring 0,5 inchi dengan luas Jaring 8 –
24 m2 dengan daya tahan minimal 2 Tahun (8 periode usaha
budidaya ikan)
b. Kedalaman jaring yaitu 100 – 120 cm
c. Ketinggian Air /kedalaman air 60 – 80 cm.
d. Desain jaring dapat dilakukan dengan sistem jaring tancap
maupun

keramba

jaring

apung

(berikut

gambar

desain

sederhana)

e. Dasar jaring tidak langsung bersentuhan dengan permukaan
tanah dasar
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f. Desain

Jaring

:

Jaring

didesain

untuk

mudah

diangkat,

dikeringkan dan penanganan lainnya.
g. Komponen jaring dapat berupa : kerangka besi/kayu/bambu
pada jaring, pelampung berupa drum, jerigen atau gabus,
memiliki tali pengikat, jaring kantong, dan pemberat.
h. Pengukuran kualitas air (DO = minimal 3 ppm, pH 6,5-8,5,
kecerahan air sekitar 25 – 40 cm).
i. Padat tebar ikan mas sebanyak 50 – 100 ekor/m2.
j. Obat-obatan yang digunakan memiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
k. Ukuran benih sebar 7 – 8 cm (Pengukuran panjang total)
l. Kriteria benih : seragam (75 %), lincah, dan tidak cacat
m. Benih bersumber dari Balai Pembenihan Ikan/Unit Perbenihan
Rakyat yang bersertifikat (bukti fotocopy SKA terlampir), dan
atau Surat Bukti Sumber Induk (SKA Induk)
n. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,4 kg. Pakan terdiri atas grower
kandungan protein ≥25 sebanyak 40 %, finisher kandungan
protein ≥20 sebanyak 60 %.
o. Pemberian pakan ikan 3 – 5 % dari biomassa tubuh yang
ditentukan secara berkala setiap 7 hari. Pemberian pakan
pertama dilakukan minimal 24 jam setelah ditebar
p. Obat-obatan yang digunakan memiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
q. Sortasi

ikan

dilakukan

30

hari

setelah

penebaran,

ikan

dipelihara terpisah sesuai dengan keseragaman ukuran
3.2. Budidaya Ikan Mas (Cyprinus carpio) dalam Kolam Air Deras
a. Kolam air deras dapat berupa kolam tanah atau kolam beton.
b. Umumnya berbentuk segi 3,4,6 bahkan dapat di buat berbentuk
oval (prinsip dasarnya seluruh air pada kolom di dasar kolam
dapat berganti hingga kotoran dapat langsung keluar)
c. Kedalaman kolam yaitu 100 – 120 cm
d. Ketinggian Air /kedalama air 60 – 100 cm.
e. Ukuran Kolam Deras sekitar 20 – 100 m2
f. Debit air kolam deras sebaiknya 15 – 50 liter/detik.
g. Pengukuran kualitas air (DO = minimal 5 ppm, pH 6,5-8,5
kecerahan air sekitar 60 cm)
h. Padat Tebar 50 – 100 ekor/m2
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i. Ukuran panjang benih 7 - 8 cm (pengukuran panjang total)
j. Kriteria benih : seragam (75 %), lincah, dan tidak cacat
k. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,2 kg. Pakan terdiri atas grower
kandungan protein ≥25 sebanyak 40 %, finisher kandungan
protein ≥20 sebanyak 60 %
l. Pemberian pakan ikan 3-5 % dari biomassa tubuh yang
ditentukan secara berkala setiap 7 hari. Pemberian pakan
pertama dilakukan minimal 24 jam setelah ditebar, dengan
feeding confertio sebanyak 3 kali
m. Pakan

memiliki

Nomor

Registrasi

(ber-SNI)

Kementerian

Kelautan dan Perikanan.
n. Obat-obatan yang digunakan memeiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
3.3. Budidaya Ikan Mas (Cyprinus carpio) dalam Kolam Tanah
a. Luas Kolam 100 m2 – 5000 m2 (disesuaikan dengan kondisi
lapangan)
b. Ketinggian Kolam 80 – 100 cm
c. Ketinggian Air 50 cm (fase benih), dan 60 – 80 cm (fase
pembesaran sampai panen)
d. Desain Kolam Tanah terdiri dari pematang dengan ukuran lebar
1 meter kemiringan 45o, kemalir dengan ukuran lebar 30 cm
kedalaman 15 cm, kolam dapat dikeringkan total, memiliki
saluran air masuk, saluran pengeluaran air (saluran panen), dan
saluran emergensi (kontrol volume air)
e. Pengolahan tanah dasar dilakukan dengan pengapuran
menggunakan Dolomit dengan dosis 0,3 kg/m 2, Pemupukan
dasar dengan pupuk organik 0,5 kg/m 2. Setelah 3 hari di isi air
setinggi 50 cm selama 5 – 7 hari.
f. Kriteria kualitas air untuk kolam tanah DO = minimal 3 ppm, pH
6,5-8,5
g. Padat tebar ikan mas sebanyak 5 – 10 ekor/m2.
h. Ukuran Panjang benih 7 – 8 cm
i. Kriteria benih : seragam (75 %), lincah, dan tidak cacat
j. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,6 kg. Pakan terdiri atas grower
kandungan protein ≥25 sebanyak 50 %, finisher kandungan
protein ≥20 sebanyak 50 %.
k. Pemberian pakan ikan 3-5 % dari biomassa tubuh yang
ditentukan secara berkala setiap 7 hari. Pemberian pakan
pertama dilakukan minimal 24 jam setelah ditebar, dengan
feeding confertio sebanyak 3 kali
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l. Pemberian probiotik secara kontiniu pada kolam pembesaran
(terdaftar di KKP/olahan sendiri)
m. Obat-obatan yang digunakan memiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
n. Sortasi

ikan

dilakukan

30

hari

setelah

penebaran,

ikan

dipelihara terpisah sesuai dengan keseragaman ukuran
o. Pergantian

air

sebanyak

25%

pada

kondisi

kualitas

air

melampaui batas toleransi acuan pH dan amoniak (perubahan
warna dan bau secara signifikan)
3.4. Budidaya Ikan Mas (Cyprinus carpio) dalam Kolam Beton
a. Luas Kolam 50 m2 – 1000 m2 (disesuaikan dengan kondisi
lapangan)
b. Ketinggian Kolam 80 – 100 cm
c. Ketinggian Air 50 cm (fase benih), dan 60 – 80 cm (fase
pembesaran sampai panen)
d. Desain Kolam Beton : Kolam dapat dikeringkan total, kemiringan
permukaan bangunan 3%,
e. Komponen Kolam beton meliputi : memiliki saluran air masuk,
dan saluran

pengeluaran air, kemalir, saluran emergensi

(kontrol volume air), dan Kobokan (Petakan panen)
f. Persiapan

kolam

meliputi

pencucian

kolam

dengan

air,

penetralan efek semen menggunakan bahan alamiah, dan
pemberian anstiseptik (PK).
g. Pengisian air baru secara total (penuh) dan penetralan efek
semen dilakukan selama 2 minggu
h. Kolam

beton

dinyatakan

telah

siap

digunakan

untuk

pemelihraan ikan jika organisme kecil atau renik telah dapat
tumbuh seperti lumut, cacing dan jentik nyamuk.
i. Pengisian dan penetralan air pada kolam beton dilakukan selama
3 - 5 hari
j. Kriteria kualitas air untuk kolam beton DO = minimal 3 ppm, pH
6,5 - 8,5 Fase pemeliharaan benih ketinggian air 50 cm
k. Jika kandungan DO tidak mencapai tingkatan, maka perlu
dilakukan penambahan fasilitas berupa aerator atau fish pump
lainnya.
l. Padat tebar ikan mas sebanyak 5 – 10 ekor/m2.
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m. Ukuran panjang benih 7 – 8 cm
n. Kriteria benih : seragam (75 %), lincah, dan tidak cacat
o. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,6 kg. Pakan terdiri atas grower
kandungan protein ≥25 sebanyak 40 %, finisher kandungan
protein ≥20 sebanyak 60 %.
p. Pemberian pakan ikan 3-5 % dari biomassa tubuh yang
ditentukan secara berkala setiap 7 hari. Pemberian pakan
pertama dilakukan minimal 24 jam setelah ditebar
q. Pemberian probiotik secara kontiniu pada kolam pembesaran lele
(terdaftar di KKP)
r. Obat-obatan yang digunakan memiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
s. Pergantian

air

sebanyak

25%

pada

kondisi

kualitas

air

melampaui batas toleransi (acuan pH dan amoniak)
4. Budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus)
4.1. Budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus) dalam Kolam Jaring
a. Bahan jaring yang digunakan baik polyetiline (PE) atau jaring
yang memiliki SNI, mata jaring 0,5 inchi dengan luas Jaring 8 –
24 m2 dengan daya tahan minimal 2 Tahun (5 - 6 periode usaha
budidaya ikan)
b. Kedalaman jaring yaitu 100 – 120 cm
c. Ketinggian Air /kedalaman air pada jaring 60 – 80 cm
d. Desain jaring dapat dilakukan dengan sistem jaring tancap
maupun

keramba

jaring

apung

(berikut

gambar

desain

sederhana)

e. Dasar jaring tidak langsung bersentuhan dengan permukaan
tanah dasar (minimal 50 cm diatas permukaaan tanah dasar)
f. Desain

Jaring

:

Jaring

didesain

untuk

mudah

diangkat,

dikeringkan dan penanganan lainnya.
g. Komponen jaring dapat berupa : kerangka besi/kayu/bambu
pada jaring, pelampung berupa drum, jerigen atau gabus,
memiliki tali pengikat, jaring kantong, dan pemberat.
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h. Persiapan jaring meliputi pencucian dengan air dan pemberian
anstiseptik (PK),
i. Pengukuran kualitas air (DO = minimal 5 ppm, pH 6,5 - 8,5,
kecerahan air sekitar 25 – 40 cm)
j. Padat Tebar sebanyak 50 – 75 ekor/m2 (ditentukan berdasarkan
tingkat kemampuan kelompok).
k. Ukuran panjang benih 7 – 8 cm (pengukuran panjang total)
l. Kriteria benih : seragam (75 %), lincah, dan tidak cacat
m. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,6. Pakan terdiri atas grower
kandungan protein ≥25 sebanyak 40 %, finisher kandungan
protein ≥20 sebanyak 60 %.
n. Pemberian pakan ikan 3 – 5 % dari biomassa tubuh yang
ditentukan secara berkala setiap 7 hari. Pemberian pakan
pertama dilakukan minimal 24 jam setelah ditebar
o. Pemberian probiotik secara kontiniu pada kolam pembesaran
ikan mas (terdaftar di KKP)
p. Obat-obatan yang digunakan memiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
q. Sortasi

ikan

dilakukan

30

hari

setelah

penebaran,

ikan

dipelihara terpisah sesuai dengan keseragaman ukuran
4.2. Budidaya Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) dalam Kolam Beton
a. Luas Kolam 10 m2 – 100 m2 (disesuaikan dengan kondisi
lapangan)
b. Ketinggian Kolam 100 – 120 cm
c. Ketinggian Air 50 cm (fase benih), dan 60 – 80 cm (fase
pembesaran sampai panen)
d. Desain Kolam Beton : Kolam dapat dikeringkan total, kemiringan
permukaan bangunan 3%,
e. Komponen Kolam beton meliputi : memiliki saluran air masuk,
dan saluran
pengeluaran air, kemalir, saluran emergensi
(kontrol volume air), dan Kobokan (Petakan panen)
f. Persiapan

kolam

meliputi

pencucian

kolam

dengan

air,

penetralan efek semen menggunakan bahan alamiah, dan
pemberian anstiseptik (PK).
g. Pengisian air baru secara total (penuh) dan penetralan efek
semen dilakukan selama 2 minggu

22

h. Kolam

beton

dinyatakan

telah

siap

digunakan

untuk

pemelihraan ikan jika organisme kecil atau renik telah dapat
tumbuh seperti lumut, cacing dan jentik nyamuk.
i. Pengisian dan penetralan air pada kolam beton dilakukan
selama 3 – 5 hari
j. Kriteria kualitas air untuk kolam beton DO = minimal 3 ppm, pH
6,5-8,5. Fase pemeliharaan benih ketinggian air 50 cm
k. Jika kandungan DO tidak mencapai tingkatan, maka perlu
dilakukan penambahan fasilitas berupa aerator atau fish pump
lainnya.
l. Padat tebar ikan nila sebanyak 50 – 75 ekor/m2 (ditentukan
berdasarkan tingkat kemampuan kelompok).
m. Obat-obatan yang digunakan memiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
n. Ukuran benih sebar 7 – 8 cm (pengukuran panjang total)
o. Pemasukan ikan ke dalam kolam dilakukan pagi hari maksimal
08.00 – 10.00 WIB atau sore hari pukul 16.00 – 18.00 WIB, dan
wajib dilakukan aklimatisasi.
p. Kriteria benih : seragam (75 %), lincah, dan tidak cacat
q. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,6 kg. Pakan terdiri atas grower
kandungan protein ≥25 sebanyak 40 %, finisher kandungan
protein ≥20 sebanyak 60 %.
r. Pemberian pakan ikan 3-5 % dari biomassa tubuh yang
ditentukan secara berkala setiap 7 hari. Pemberian pakan
pertama dilakukan minimal 24 jam setelah ditebar
s. Pemberian probiotik secara kontiniu pada kolam pembesaran lele
(terdaftar di KKP)
t. Obat-obatan yang digunakan memiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
u. Pergantian

air

sebanyak

25%

pada

kondisi

kualitas

air

melampaui batas toleransi (acuan pH dan amoniak)

4.3. Budidaya Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) dalam Kolam Tanah
a. Luas Kolam 100 m2 – 5000 m2 (disesuaikan dengan kondisi
lapangan)
b. Ketinggian Kolam 100 – 120 cm
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c. Ketinggian Air 50 cm (fase benih), dan 80-100 cm (fase
pembesaran sampai panen)
d. Desain Kolam Tanah terdiri dari pematang dengan ukuran lebar
1 meter kemiringan 45o, kemalir dengan ukuran lebar 30 cm
kedalaman 15 cm,

kolam dapat dikeringkan total, memiliki

saluran air masuk, saluran

pengeluaran air (saluran panen),

dan saluran emergensi (kontrol volume air)
e. Pengolahan

tanah

dasar

dilakukan

dengan

pengapuran

menggunakan Dolomit dengan dosis 0,3 kg/m 2, Pemupukan
dasar dengan pupuk organik 0,5 kg/m 2. Setelah 3 hari di isi air
setinggi 50 cm selama 5 – 7 hari.
f. Kriteria kualitas air air untuk kolam tanah DO = minimal 5 ppm,
pH 6,5-8,5
g. Jika kandungan DO tidak mencapai tingkatan, maka perlu
dilakukan penambahan fasilitas berupa aerator atau fish pump
lainnya.
h. Padat tebar ikan nila sebnayak 50 – 75 ekor/m2 (ditentukan
berdasarkan tingkat kemampuan kelompok).
i. Ukuran panjang benih 7 – 8 cm (pengukuran panjang total)
j. Kriteria benih : seragam (75 %), lincah, dan tidak cacat
k. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,6 kg. Pakan terdiri atas grower
kandungan protein ≥25 sebanyak 40 %, finisher kandungan
protein ≥20 sebanyak 60 %.
l. Pemberian pakan ikan 3-5 % dari biomassa tubuh yang
ditentukan secara berkala setiap 4 hari.
m. Pemberian probiotik secara kontiniu pada kolam pembesaran
nila
n. Obat-obatan yang digunakan memeiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
o. Pergantian

air

sebanyak

25%

pada

kondisi

kualitas

air

melampuai batas toleransi (acuan pH dan amoniak).

5. Budidaya ikan Patin (Pangasius pangasius)
5.1. Budidaya Ikan Patin

(Pangasius pangasius) dalam Kolam

Jaring Apung
a. Bahan jaring yang digunakan baik polyetiline (PE) atau jaring
yang memiliki SNI, mata jaring 0,5 inchi dengan luas Jaring 8 –
24

24 m2 dengan daya tahan minimal 2 Tahun (5 periode usaha
budidaya ikan)
b. Kedalaman jaring yaitu 100 – 120 cm
c. Ketinggian Air /kedalaman air 80 – 100 cm.
d. Desain jaring dapat dilakukan dengan sistem jaring tancap
maupun

keramba

jaring

apung

(berikut

gambar

desain

sederhana)

e. Dasar jaring tidak langsung bersentuhan dengan permukaan
tanah dasar
f. Desain

Jaring

:

Jaring

didesain

untuk

mudah

diangkat,

dikeringkan dan penanganan lainnya.
g. Komponen jaring dapat berupa : kerangka besi/kayu/bambu
pada jaring, pelampung berupa drum, jerigen atau gabus,
memiliki tali pengikat, jaring kantong, dan pemberat.
h. Persiapan jaring meliputi pencucian dengan air dan pemberian
anstiseptik (PK),
i. Pengukuran kualitas air (DO = minimal 3 ppm, pH 6,5-8,5 dan
kecerahan air sekitar 25 – 40 cm).
j. Padat tebar ikan Patin sebanyak 50 ekor/m2.
k. Ukuran Benih 8 – 9 cm
l. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,5 kg. Pakan terdiri atas grower
kandungan protein ≥25 sebanyak 40 %, finisher kandungan
protein ≥20 sebanyak 60 %.

25

m. Pemberian pakan ikan 3-5 % dari biomassa tubuh yang
ditentukan secara berkala setiap 7 hari. Pemberian pakan
pertama dilakukan minimal 24 jam setelah ditebar
n. Pemberian probiotik secara kontiniu pada kolam pembesaran
Patin (terdaftar di KKP)
o. Obat-obatan yang digunakan memiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
p. Sortasi

ikan

dilakukan

30

hari

setelah

penebaran,

ikan

dipelihara terpisah sesuai dengan keseragaman ukuran
5.2. Budidaya Ikan Patin (Pangasius pangasius) dalam Kolam Tanah
a. Luas Kolam 10 m2 – 1000 m2 (disesuaikan dengan kondisi
lapangan)
b. Ketinggian Kolam 80 – 120 cm
c. Ketinggian Air 30 cm (fase benih), dan 80 – 100 cm (fase
pembesaran sampai panen)
d. Desain Kolam Tanah terdiri dari pematang dengan ukuran lebar
1 meter kemiringan 45o, kemalir dengan ukuran lebar 30 cm
kedalaman 15 cm, kolam dapat dikeringkan total, memiliki
saluran air masuk, saluran

pengeluaran air (saluran panen),

dan saluran emergensi (kontrol volume air)
e. Pengolahan

tanah

dasar

dilakukan

menggunakan Dolomit dengan dosis 0,3

dengan
kg/m 2,

pengapuran
Pemupukan

dasar dengan pupuk organik 0,5 kg/m 2. Setelah 3 hari di isi air
setinggi 30 cm selama 5 – 7 hari.
f. Kriteria kualitas air untuk kolam tanah DO = minimal 3 ppm, pH
6,5-8,5
g. Padat tebar ikan Patin sebanyak 50 ekor/m2.
h. Ukuran benih sebar 8 – 9 cm (pengukuran panjang total)
i. Kriteria benih : seragam (75 %), lincah, dan tidak cacat
j. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,5 kg. Pakan terdiri atas grower
kandungan protein ≥25 sebanyak 40%, finisher kandungan
protein ≥20 sebanyak 60 %
k. Pemberian pakan ikan 3-5 % dari biomassa tubuh yang
ditentukan secara berkala setiap 7 hari. Pemberian pakan
pertama dilakukan minimal 24 jam setelah ditebar.
l. Pemberian probiotik secara kontiniu pada kolam pembesaran
Patin (terdaftar di KKP)
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m. Obat-obatan yang digunakan memiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
n. Sortasi

ikan

dilakukan

30

hari

setelah

penebaran,

ikan

dipelihara terpisah sesuai dengan keseragaman ukuran
o. Pergantian

air

sebanyak

25%

pada

kondisi

kualitas

air

melampaui batas toleransi acuan pH dan amoniak (perubahan
warna dan bau secara signifikan)
6. Budidaya Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)/Udang Windu
(Penaeus monodon)
6.1. Budidaya Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)/ Udang
Windu (Penaeus monodon) di Tambak
a. Luas Kolam 3.000 m2 – 10.000 m2 (disesuaikan dengan kondisi
lapangan)
b. Ketinggian Kolam 80 – 120 cm
c. Ketinggian Air 60 – 100 cm (fase pembesaran sampai panen)
d. Pengolahan

tanah

dasar

dilakukan

dengan

pengapuran

menggunakan Dolomit dengan dosis 0,3 kg/m 2, Pemupukan
dasar dengan pupuk organik 0,5 kg/m 2. Setelah 3 hari di isi air
setinggi 30 cm selama 5 – 7 hari.
e. Pembasmian hama predator dengan menggunakan Saponin
sebanyak 20 gram/m2 setelah pengisian air dengan kedalaman
60 – 100 cm dan penebaran lodan sebanyak 10 kg/Ha
f. Kriteria kualitas air untuk kolam tanah DO = minimal 3 ppm, pH
6,5-8,5 kecerahan 25 – 40 cm
g. Padat tebar benur sebanyak 50 – 100 ekor/m2.
h. Ukuran benur PL 10 – 12
i. Kriteria benur : seragam (95 %), lincah, dan tidak cacat
j. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,5 kg. Pakan terdiri atas starter
kandungan protein ≥35 sebanyak 20%, grower kandungan
protein ≥30 sebanyak 30%, finisher kandungan protein ≥25
sebanyak 50 %
k. Pemberian pakan ikan 3-5 % dari biomassa tubuh yang
ditentukan secara berkala setiap 7 hari. Pemberian pakan
pertama dilakukan minimal 24 jam setelah ditebar.
l. Pemberian probiotik secara kontiniu pada kolam pembesaran
Patin (terdaftar di KKP)
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m. Obat-obatan yang digunakan memiliki Nomor Registrasi dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
n. Sortasi

ikan

dilakukan

30

hari

setelah

penebaran,

ikan

dipelihara terpisah sesuai dengan keseragaman ukuran
o. Pergantian

air

sebanyak

25%

pada

kondisi

kualitas

air

melampaui batas toleransi acuan pH dan amoniak (perubahan
warna dan bau secara signifikan)
6.2. Budidaya Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei)/ Udang
Windu (Penaeus monodon) di Kolam Terpal
a. Luas Kolam terpal 300 – 400 m2
b. Ketinggian terpal 80 – 100 cm
c. Ketinggian Air 60 – 80 cm (fase pembesaran sampai panen)
d. Kriteria kualitas air untuk kolam terpal DO = minimal ≥3 ppm,
pH 6,5-8,5
e. Jika kandungan DO tidak mencapai tingkatan, maka perlu
dilakukan penambahan fasilitas berupa kincir air 2 buah/petak
f. Padat Tebar udang sebanyak

100 - 150 ekor/m2 (ditentukan

berdasarkan tingkat kemampuan kelompok).
g. Ukuran panjang benur PL 10 - 12
h. Kriteria benih : seragam (95 %), lincah, dan tidak cacat
i. FCR (Feeding Confertion Ratio) 1,5 kg. Pakan terdiri atas starter
kandungan protein ≥35 sebanyak 20%, grower kandungan
protein ≥30 sebanyak 30 %, finisher kandungan protein ≥2 5
sebanyak 50 %
j. Pemberian pakan udang 3 - 5 % dari biomassa tubuh yang
ditentukan secara berkala setiap 4 hari.
k. Pemberian probiotik secara kontiniu pada kolam terpal udang.
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B. KELAUTAN
SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
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SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
GILL NET PERMUKAAN PA MONO ( Mata 100 )
SKETSA DESAIN TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
28 cm

SPESIFIKASI : ( dalam 1 Pis )
Jenis API

: Gill Net permukaan

Jenis benang

: PA Mono

Tebal

: ø 0,23 mm

Mesh size

: 1 ¼ inch

Dalam Jaring

: 10 meter (100 mata)

Tali ris atas

: ø 3,5 mm

Tali ris bawah

: ø 3 mm

Pelampung

: Busa

Timah

: 80/kg

Panjang per pis

: 27 depa / 40 meter

Jumlah Pis maksimal : menyesuaikan GT kapal
Banyak Pis/ Ukuran Kapal
Seruwei
1 GT
2 GT
3 GT

: 10 Pis
: 12 Pis
: 15 Pis
: 15 Pis
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SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
GILL NET PERMUKAAN PA MONO ( Mata 200 )
SKETSA DESAIN TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
SPESIFIKASI : ( dalam 1 Pis )

28 cm

Jenis API

: Gill Net permukaan

Jenis benang

: PA Mono

Tebal

: ø 0,26 mm

Mesh size

: 1 ½ - 1 5/8 inch

Dalam jaring

: 13 meter (200 mata)

Tali ris atas

: ø 3 mm

Tali ris bawah

: ø 3 mm

Pelampung

: ayam

Timah

: 60/Kg

Panjang per pis

: 27 depa/ 40 meter

Jumlah Pis maksimal : menyesuaikan GT kapal
Banyak Pis/ Ukuran Kapal
Seruwei
1 GT
2 GT
3 GT

: 10 Pis
: 12 Pis
: 15 Pis
: … Pis
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SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
GILL NET PERMUKAAN PA MONO ( Mata 500 )
SKETSA DESAIN TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
SPESIFIKASI : ( dalam 1 Pis )
Jenis API

: Gill Net permukaan

Jenis benang

: PA Mono

Tebal

: ø 0,28 mm

Mesh size

: 1 1/9 inch

Tali ris atas

: ø 5 mm

Tali ris bawah

: ø 4 mm

Panjang per pis

: 32 meter

Timah

: 45/Kg

Panjang per pis

: 27 depa/ 40 meter

Plampung

: busa

Jumlah Pis maksimal : menyesuaikan GT kapal
Banyak Pis/ Ukuran Kapal
± 5 GT

: 25 Pis

6 GT

: 30 Pis
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SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
GILL NET PERMUKAAN PA MONO ( JARING GEMBUNG )
SKETSA DESAIN TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
15 cm

SPESIFIKASI : ( dalam 1 Pis )
Jenis API

: Gill Net Permukaan

Jenis benang

: PA Mono

Tebal

: ø 0,26 mm

Mesh size

: 1 ½ inch

Tali ris atas

: ø 3,5 mm

Tali ris bawah

: ø 3,5 mm

Pelampung

: Apolo

Timah

: 60/Kg

Panjang per pis

: 27 depa/ 40 meter

Jumlah Pis maksimal : menyesuaikan GT kapal
Banyak Pis/ Ukuran Kapal
Seruwei
1 GT
2 GT
3 GT

: 10 Pis
: 12 Pis
: 15 Pis
: … Pis
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SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
GILL NET PERMUKAAN PA MONO ( Jaring BAWAL )
SKETSA DESAIN TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
28 cm

SPESIFIKASI : ( dalam 1 Pis )
Jenis API

: Gill Net permukaan

Jenis benang

: PA Mono

Tebal

: ø 0,28 mm

Mesh size

: 3,5 inch

Dalam Jaring

: 30 meter (140 mata)

Tali ris atas

: ø 4 mm

Tali ris bawah

: ø 3,5 mm

Panjang per pis

: 27 depa/ 40 meter

Timah

: 60/Kg

Pelampung

: busa

Jumlah Pis maksimal : menyesuaikan GT kapal

Banyak Pis/ Ukuran Kapal
± 5 GT

: 50 Pis

4 GT

: 40 Pis

3 GT

: 30 Pis
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SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
TRAMMEL/Gill Net NET ( JARING KEPITING )
SKETSA DESAIN TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
150 cm

SPESIFIKASI : ( dalam 1 Pis )
Jenis API

: Trammel/Gill Net

Jenis benang

: PA Mono/Multy

Tebal

: ø 0,28 mm

Mesh size

: 3,5 inch

Dalam Jaring

: 70 cm ( 9 mata )

Tali ris atas

: ø 3,50 mm

Tali ris bawah

: ø 3,50 mm

Plampung

: sosis

Timah

: 80/Kg

Panjang per pis

: 27 depa/ 40 meter

Jumlah Pis maksimal : menyesuaikan GT kapal

Banyak Pis/ Ukuran Kapal
Seruwei
1 GT
2 GT
3 GT

: 10 Pis
: 12 Pis
: 15 Pis
: … Pis
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SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
Bubu Kepiting / Traps ( TANGKUL KEPITING )
SKETSA DESAIN TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
SPESIFIKASI : ( dalam 1 Unit )
Jenis API

: Traps /Perangkap

Jenis Bahan

: Fe (kawat besi)

Dimensi

: ø 50-60 cm
tinggi 18

*Bisa dilipat
Tebal Benang
Dinding
Jenis Jaring
Mesh size

: benang 12
: 2 inch

Tebal Besi Rangka atas

: ø 6 mm

Tebal Besi Rangka bawah

: ø 6 mm

Jumlah Pis maksimal : menyesuaikan GT kapal
Banyak Pis/ Ukuran Kapal
Seruwei
:
1 GT
:
2 GT
:
3 GT
:
Seruwei
: 250 Unit
± 5 GT

: 500 Unit
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SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
GILL NET DASAR PA MONO ( JARING PUPUT )
SKETSA DESAIN TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
28 cm

SPESIFIKASI : ( dalam 1 Pis )
Jenis API

: Gill Net Dasar

Jenis benang

: PA Mono

Tebal

: ø 0,28 mm

Mesh size

: 2 inch

Dalam Jaring

: 2 meter ( 50 mata)

Tali ris atas

: ø 4 mm

Tali ris bawah

: ø 4 mm

Pelampung

: Apolo

Timah

: 45/Kg

Panjang per pis

: 27 depa / 40 meter

Jumlah Pis maksimal : menyesuaikan GT kapal
Banyak Pis/ Ukuran Kapal
± 5 GT

: 60 - 70 Pis
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SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
GILL NET DASAR PA MONO ( JARING CIROK )
SKETSA DESAIN TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
28 cm

SPESIFIKASI : ( dalam 1 Pis )
Jenis API

: Gill Net Permukaan

Jenis benang

: PA Mono

Tebal

: ø 0,26 mm

Mesh size

: 1 ½- 1 5/8 inch

Dalam Jaring

: 2 meter / 200 mata

Tali ris atas

: ø 3,50 mm

Tali ris bawah

: ø 3,50 mm

Pelampung

: Apolo

Timah

: 60/Kg

Panjang per pis

: 27 depa / 40 meter

Jumlah Pis maksimal : menyesuaikan GT kapal
Banyak Pis/ Ukuran Kapal
Seruwei

: 15 Pis

< 3 GT

: 15 Pis
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SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
GILL NET DASAR PA MONO ( JARING GUBAL )
SKETSA DESAIN TEKNIS ALAT PENANGKAPAN IKAN
28 cm

SPESIFIKASI : ( dalam 1 Pis )
Jenis API

: Gill Net Permukaan

Jenis benang

: PA Mono

Tebal

: ø 0,50 mm

Mesh size

: 3 ½ inch

Dalam Jaring

: 4 meter / 70 mata

Tali ris atas

: ø 4 mm

Tali ris bawah

: ø 3,5 mm

Pelampung

: Busa

Timah

: 60/Kg

Panjang per pis

: 27 depa / 40 meter

Jumlah Pis maksimal : menyesuaikan GT kapal
Banyak Pis/ Ukuran Kapal
± 5 GT
< 5 GT

: 35 Pis
: 25 Pis
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C. BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
SPESIFIKASI TEKNIS
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No
1.

SPESIFIKASI TEKNIS

ILUSTRASI KAPAL ( SKETSA)

Kapal Ikan ( Non GT ) SERUWEI
Data Umum :











2.

Panjang Utama ( LoA )
Lunas
Lebar
Dalam
Tinggi haluan depan
Mesin Penggerak
Tangki Bahan Bakar
Jumlah ABK
Jenis Bahan
Zona Tangkap optimal

: 8.00 meter
: 7.00 meter
: 1.70 meter
: 0,65 meter
: 1.55 meter
: 1 mesin 23 Hp/Diesel
: 5 liter
: 2-3 Orang
: Kayu Keras
: Jalur 1A

Kapal Ikan ( Non GT ) PENANGKAP KERANG
Data Umum :











PanjangUtama ( LoA )
Lunas
Lebar
Dalam
Tinggi haluan depan
Mesin Penggerak
Tangki Bahan Bakar
Jumlah ABK
Jenis Bahan
Zona Tangkap optimal

: 9. 00 meter
: 8.00 meter
: 1.90 meter
: 0.40 meter
: 1.00 meter
: 1 mesin 23Hp/Diesel
: 5 liter
: 2-3 Orang
: Kayu Keras
: Jalur 1A
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3.

Kapal Ikan1 GT
Data Umum :

4.



Panjang Utama ( LoA )

: 5.80 meter



Lunas

: 5.00 meter



Lebar

: 1.50 meter



Dalam

: 0.85 meter



Mesin Penggerak

: 1 mesin 23Hp/Diesel



Tangki Bahan Bakar

: 5 liter



Jumlah ABK

: 2-3 Orang



Jenis Bahan

: Kayu Keras



Zona Tangkap optimal

: Jalur 1A

Kapal Ikan 3 GT
Data Umum :


Panjang Utama ( LoA )

: 9.00 meter



Lunas

: 6.50 meter



Lebar

: 2.00 meter



Dalam

: 1.00 meter



Mesin Penggerak

: 1 mesin 28Hp/Diesel



Tangki Bahan Bakar

: 5 liter



Jumlah ABK

: 2-3 Orang



Jenis Bahan

: Kayu Keras



Zona Tangkap optimal

: Jalur 1A

42

5.

Kapal Ikan 4 GT
Data Umum :

6.



Panjang Utama ( LoA )

: 9.50 meter



Lunas

: 7.50 meter



Lebar

: 2.50 meter



Dalam

: 1.00 meter



Mesin Penggerak

: 1 mesin 28Hp/Diesel



Tangki Bahan Bakar

: 5 liter



Jumlah ABK

: 3-5 Orang



Jenis Kayu

: Meranti/ menyesuaikan



Zona Tangkap optimal

: Jalur

Kapal Ikan 5 GT
Data Umum :


Panjang Utama ( LoA )

: 10 meter



Lunas

: 9.00 meter



Lebar

: 2.50 meter



Dalam

: 1.20 meter



Mesin Penggerak

: 1 mesin 28 Hp/Diesel



Tangki Bahan Bakar

: 10 liter



Jumlah ABK

: 5-7 Orang



Jenis Bahan

: Kayu Keras



Zona Tangkap optimal

: Jalur 1
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7.

Kapal Ikan 7 GT
Data Umum :


Panjang Utama ( LoA )

: 11.50 meter



Lunas

: 10.50 meter



Lebar

: 3.00 meter



Dalam

: 1.20 meter



Mesin Penggerak

: 1 mesin 30 Hp/Diesel



Tangki Bahan Bakar

: 35 liter



Jumlah ABK

: 7-10 Orang



Jenis Bahan

: Kayu Keras



Zona Tangkap optimal

: Jalur 1 dan 2
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BAB III
PACKING DAN DISTRIBUSI IKAN
Packing/Kemasan

dalam

distribusi

ikan

dan

benih

ikan

di

kelompokkan pada dua cara, yaitu pengangkutan sistem tertutup dan
pengangkutan sistem terbuka.
Pengangkutan sistem tertutup adalah sistem pengangkutan yang
packing / kemasan

ikan di simpan menggunakan plastik, sedangkan

pengangkutan sistem terbuka media ikan menggunakan deregen atau drum
yang di desain sebagai media dalam proses pendistribusiannya.
Pengangkutan
pelastik

sistem

tertutup

biasanya

menggunakan

kantong

berjenis polietilen (PE) dengan ketebalan plastik 0,03 mm, karena

ringan, mudah didapat, dan murah.
Kantong plastic saat ini menjadi alternative yang banyak digunakan
dalam pengirimian benih ikan. Pengiriman menggunakan kantong plastik
mungkin pilihan terbaik untuk pengiriman karena beberapa alasan. Pertama,
mudah dalam pengangkutan, ikan yang sangat kecil tidak mudah rusak
karena permukaannya yang halus, serta murah dalam proses packingnya,
sedangkan packing / kemasan sistem terbuka atau yang menggunakan drum
atau deregen umumnya di gunakan untuk pengangkutan ikan yang sudah
berukuran besar.
A. PACKING DAN DISTRIBUSI BENIH IKAN SISTEM TERTUTUP
1. Paking yang di gunakan berupa kantong pelastik berjenis polietilen (PE)
dengan ketebalan plastik 0,03 mm (ukuran volume plastik 15 – 30 liter)
2. Air yang akan digunakan dalam packing merupakan air yang jenuh
oksigen (telah di lakukan aerasi selama 24 jam)
Parameter

Nilai

Suhu

25 – 300 C

Ph

7–8

Oksigen terlarut (DO)
minimal

4 mg/l

Karbondioksida
maksimal

25 mg/l

Amoniak maksimal

0,1 mg/l

Alkalinitas

50 – 300 mg/l

Kekeruhan

20 – 40 cm
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3. Benih bersumber dari Balai Pembenihan Ikan/Unit Perbenihan Rakyat
yang bersertifikat atau menuju sertifikasi (bukti fotocopy SKA atau
pengajuan sertifikasi terlampir)
4. Benih yang akan di angkut terlebih dahulu telah di berok minimal
selama ± 12 jam (hal ini untuk menekan proses metabolisme benih ikan
pada saat berada dalam pakingan)

5. Benih terlebih dahulu di sortir baik dari segi keseragaman ukuran,
maupun dari aspek kesehatan (melalui pengamatan Visual : morfologi,
kelincahan/ aktif/ responsibility, jamur, dan parasit)

6. Proses pemakingan di lakukan pada saat cuaca/tempratur dingin
biasanya malam sampai subuh
7. Packing diisi air (disesuaikan ukuran Kantong15 liter atau 30 liter)
8. Jumlah benih ikan/kantong packing dengan pengangkutan maksimal 6
jam :
a. Benih Ikan Lele ukuran 8 – 9 cm : 100 ekor/liter air
b. Benih Ikan Gurami ukuran 5 – 7 cm : 30 ekor/liter air
c. Benih Ikan Nila ukuran 5 – 7 cm : 50 ekor/liter air
Dengan ketentuan perbandingan air : oksigen; 1 : 1,5
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9. Setelah benih ikan berada dalam kantong, maka oksigen/udara yang
berada pada kantong di keluarkan, untuk selanjutnya di ganti dengan
oksigen murni.

10. Pengikatan plastik packing dilakukan dengan rapat dan kedap udara,
agar oksigen murni tidak keluar

11. Pada proses pendistribusiannya, packing harus terhindar dari cuaca
panas yang terlalu ekstrim
12. Selanjutnya pihak armada pengangkut harus mempersiapkan tabung
oksigen untuk mengantisipasi kebocoran packing, dan untuk persiapan
pada saat pengecekan jumlah serta ukuran ikan yang ada pada
packingan tersebut
13. Setelah benih sampai di tempat yang telah di tentukan, maka dilakukan
sampling terhadap packingan sebanyak 5% yang di amati dalam
sampling yaitu :
a. Kesesuaian Ukuran benih ikan dengan yang di isyaratkan dalam
kontrak
b. Kesesuaian Jumlah benih / packing dengan yang di isyaratkan
dalam kontrak
c. Keseregaman benih diatas 80%
d. Melakukan pengamatan visual terhadap morfologi ikan dan
kesehatannya (pergerakan aktif & lincah, tidak terdapat jamur atau
parasit lainnya)\
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14. Setelah lolos seleksi diatas maka benih dapat di terima, untuk
selanjutnya di buat berita acara pemeriksaan, yang di tandatangani
pihak penyedia.
15. Benih yang telah di terima, selama 1 hari masih dalam tanggug jawab
pihak penyedia, bila terjadi kematian masal atau diatas 20%, maka
pihak penyedia wajib mengganti benih ikan yang mati tersebut.
B. PACKING DAN DISTRIBUSI BENIH IKAN SISTEM TERBUKA
1. Sistem ini di peruntukkan untuk menganggkut calon induk & induk
ikan
2. Paking yang di gunakan berupa deregen atau drum yang di desain dapat
menampung ikan dan di beri lobang udara
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3. Air yang akan digunakan dalam packing merupakan air yang jenuh
oksigen (telah di lakukan aerasi selama 24 jam)
Parameter

Nilai

Suhu

25 – 300 C

Ph

7–8

Oksigen terlarut (DO)
minimal

4 mg/l

Karbondioksida
maksimal

25 mg/l

Amoniak maksimal

0,1 mg/l

Alkalinitas

50 – 300 mg/l

Kekeruhan

20 – 40 cm

4. Induk atau calon induk bersumber dari Balai Pembenihan Ikan/Unit
Perbenihan Rakyat yang bersertifikat atau menuju sertifikasi (bukti
fotocopy SKA atau pengajuan sertifikasi terlampir)
5. Ikan yang akan di angkut terlebih dahulu telah di berokkan selama
minimal 24 jam (hal ini untuk menekan proses metabolisme benih ikan
pada saat berada dalam pakingan)
6. Ikan terlebih dahulu di sortir baik dari segi keseragaman ukuran,
maupun dari aspek kesehatan (melalui pengamatan Visual : morfologi,
kelincahan/ aktif/ responsibility, jamur, dan parasit)
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7. Proses pemakingan di lakukan pada saat cuaca/tempratur dingin
biasanya malam sampai subuh
8. Packing diisi air (disesuaikan ukuran deregen atau drum yaitu 1/3
volume)
9. Penentuan kepadatan disesuaikan
menampung induk & calon induk

dengan

kemampuan

packing

10. Pada proses pendistribusiannya packing/drum harus terhindar dari
cuaca panas yang terlalu ekstrim
11. Selanjutnya pihak armada pengangkut harus mempersiapkan
persediaan air, jika sewaktu – waktu terjadi kekurangan air atau
lainnya yang dapat berakibat fatal bagi ikan, selain itu di persiapkan
timbangan dan ember untuk perhitungan berat ikan
12. Setelah induk atau calon induk sampai di tempat yang telah di
tentukan, maka dilakukan sampling terhadap packingan sebanyak 5%
yang di amati dalam sampling yaitu :
a. Kesesuaian Ukuran induk atau calon induk ikan dengan yang di
isyaratkan dalam kontrak
b. Kesesuaian Jumlah induk atau calon induk, apabila satuan
perhitungan jumlah ikan adalah berat, maka perhitungan jumlah
ikan dilakukan dengan cara menimbang, yakni dengan cara
menimbang basah
c. Kesesuaian perbandingan jumlah induk jantan dan betina atau
sesuai dengan kontrak
d. Melakukan pengamatan visual terhadap morfologi ikan dan
kesehatannya (pergerakan aktif & lincah, tidak terdapat jamur atau
parasit lainnya)
13. Setelah lolos seleksi diatas maka induk atau calon induk dapat di
terima, untuk selanjutnya di buat berita acara pemeriksaan, yang di
tandatangani pihak penyedia.
14. Induk atau calon induk yang telah di terima, selama 1 hari masih
dalam tanggug jawab pihak penyedia, bila terjadi kematian masal atau
diatas 20%, maka pihak penyedia wajib mengganti ikan yang mati
tersebut.
BUPATI ASAHAN,
ttd
TAUFAN GAMA SIMATUPANG
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