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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Judul 

Tempat pembelajaran  aquaculture  atau budidaya ikan bandeng ialah sebuah 

rancangan fasilitas pelatihan yang di tujukan kepada  masyarakat umum dari yang 

sudah bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan khususnya petani ikan yang 

mempunyai minat untuk berbisnis wirausaha di bidang budidaya perikanan dengan 

komoditi unggulan ikan bandeng. Fasilitas pelatihan aquaculture di lengkapi dengan 

berbagai ruangan kelas untuk pelatihan, laboratorium, auditorium, kelas hasil panen, 

tambak budidaya dan fasilitas penunjang lainya seperti kolam pemancingan dan 

outlet hasil dari pengolahan  yang tergabung dalam satu wadah. 

2.2  Studi Pustaka / Literatur 

2.2.1 Pelatihan  

Menurut Ivancevich pelatihan ialah sebagai “usaha untuk meningkatkan kinerja 

pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan 

dijabatnya segera”. Sehubungan dengan definisi  tersebut, Ivancevich (2008) 

mengemukakan butir-butir penting yang diuraikan di bawah ini: Pelatihan (training) 

adalah “usaha untuk meningkatkan kinerja seorang/sekelompok dengan melalui 

sebuah proses yang sistematis”.  Pelatihan tersebut berkaitan dengan keterampilan 

dan kemampuan yang diperlukan dalam suatu pekerjaan yang 

dilakukan. Pelatihan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk 

menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil 

dalam pekerjaannya. 

Pelatihan menurut Gary Dessler (2009) adalah “Proses mengajarkan 

karyawan baru atau yang ada sekarang, ketrampilan dasar yang mereka 

butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka”. Pelatihan merupakan salah 

satu usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. 

Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu 

mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah , 

antara lain perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya. 

Tujuan Pelatihan 

Tujuan umum pelatihan sebagai berikut :  
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 untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 

dengan lebih cepat dan lebih efektif untuk mengembangkan 

pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional 

 untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama 

dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen (pimpinan). 

Menurut Mangkunegara (2005) ada beberapa komponen-komponen pelatihan, antara 

lain : 

 Sasaran pelatihan, tujuan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur 

 Para pelatih (trainer) harus ahlinya yang berkualitas memadai (professional) 

  Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang 

hendak dicapai 

 Peserta pelatihan dan pengembangan (trainers) harus memenuhi persyaratan 

yang ditentukan. 

Dalam pengembangan program pelatihan, agar pelatihan dapat bermanfaat dan 

mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang 

sistematik. Secara umum ada tiga tahap pada pelatihan yaitu tahap penilaian 

kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi. Atau dengan istilah lain 

ada fase perencanaan pelatihan, fase pelaksanaan pelatihan pasca pelatihan. 

Mangkunegara (2005) menjelaskan bahwa tahapan-tahapan dalam pelatihan dan 

pengembangan meliputi : mengidentifikasi kebutuhan pelatihan / need assessment, 

menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan, menetapkan kriteria keberhasilan dengan 

alat ukurnya, menetapkan metode pelatihan, mengadakan percobaan (try out) dan 

revisi, mengimplementasikan dan mengevaluasi. 

2.2.2 Aquaculture 

Pengertian Aquaqulture 

            Aquaqulture merupakan istilah Budidaya Perairan (aqua yang berarti air; 

kultur yang berarti memelihara/menumbuhkan). Secara umum didefinisikan sebagai 

usaha, akuatik, biota, produksi, dalam lingkungan terkontrol, untuk mencapai tujuan 

si pengusaha. Atau Akuakultur adalah kegiatan untuk memproduksi biota 

(organisme ) akuatik dilingkungan terkontrol dalam rangka mendapat keuntungan 

(profit). 

Penjelasan lebih rincinya yakni: 

 Usaha artinya akuakultur adalah sesuatu kegiatan yang direncanakan dan 

dilaksanakan dengan melibatkan manusia (pengusaha) serta seluruh karakter 
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yang terkait dengannya (secara manusiawi – sosial & psikologis, maupun 

secara kegiatan bisnis/usaha -ekonomi). 

 Produksi artinya akuakultur meliputi suatu sistem (kumpulan proses terkait) 

yang secara keseluruhan tergolong sistem produksi, atau sistem yang 

menghasilkan suatu produk. 

 Biota akuatik membatasi produk yang dihasilkan oleh system akuakultur, 

yaitu makhluk hidup (biota) yang sebagian atau seluruh hidupnya 

berada/bergantung kepada perairan. Maka secara umum produksi biota 

akuatik menghasilkan makhluk hiudp  (biota) 

Ada dua bentuk biomassa yakni (proses biologis utama adalah pertumbahan, artinya 

bahan-bahan dari lingkungan diubah menjadi bagian dari biota), dan jumlah (artinya 

segala yang tersedia di tubuh biota, dikombinasikan dengan lingkungan 

menghasilkan individu biota yang lebih banyak). 

            Jadi ada dua bentuk produksi biota akuatik di ruang lingkup akuakultur: 

A. Pembenihan (produksi jumlah) 

B. Pembesaran (produksi biomassa atau bobot) 

 Dalam lingkungan terkontrol. Hal ini adalah penyempitan lagi kegiatan yang 

tergolong akuakultur, yakni dimana usaha yang menggunakan sistem di atas 

dilakukan di dalam suatu lingkungan yang bisa dikontrol oleh subjek / 

pengusahanya. Jadi, selalu ada wadah di dalam akuakultur, artinya batas 

pengusahaan, bisa keramba, kolam, bak, akuarium, dsb. 

 Keseluruhan komponen dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, yakni 

tujuan pelakunya (pengusaha). Umumnya adalah untuk mencapai 

keuntungan, jadi diharapkan terjadi pertambahan nilai ekonomis pada 

produk (output) yang dihasilkan suatu sistem akuakultur bila dibandingkan 

bahan-bahan (input) yang dipakai untuk menghasilkan produk tersebut. 

Cakupan Studi 

            Adapun sebagai cakupan studinya yakni: 

 Sebagai suatu usaha, maka Akuakultur tercakup dalam studi Agribisnis dan 

ilmu bisnis lainnya. 

 Sebagai suatu produksi dan usaha mengontrol lingkungan maka akuakultur 

menjadi suatu studi akademis tersendiri. 

 Sebagai suatu usaha terkait biota akuatik, maka sangat erat dengan studi 

biologis dan ekologis. 

Ketiga poin di atas adalah science (keilmuan) dari akuakultur , yakni studi 

infrastruktur. 

Ada satu yang biasa disebut art atau seni, namun belum banyak yang melakukan 

studi tersebut, tapi suatu pekerjaan standar di akuakultur bisa menghasilkan produk 
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yang berbeda ketika yang mengerjakan orang yang berbeda. Hampir semua teknis 

akuakultur dilaksanakan berbasis pada asumsi dan target produksi sistem diletakkan 

pada suatu wilayah (range) ukuran, bukan angka yang tetap dan pasti. 

Menurut Prof. M. Zairin Jr (IPB), untuk mengarahkan akuakultur sebagai suatu 

industri, tidak hanya sebagai science & art seperti yang selama ini dikenal. Secara 

penggolongan usaha, Akuakultur tergolong industry tapi  pembahasan keilmuannya 

belum banyak menyentuh budidaya perairan, dan lebih difokuskan pada sistem di 

perairan atau di wadah. Komponen nya lebih menjaga kualitas air, baik yang masuk 

maupun yang keluar, dan menjadi bagian yang penting ketika air berada di dalam 

wadah. Jadi memelihara air memang lebih didahulukan, karena seluruh sistem 

biologis bergantung pada sistem ekologis dari air, baik jangka pendek maupun 

panjang. Jadi, akan lebih baik menggunakan istilah budidaya perairan untuk 

menggapai focus implementasi yang lebih realistis. 

Dalam usaha akuakultur mencakup : 

 Pembenihan ikan 

Pembenihan meliputi Pemmilihan induk, Pemijahan induk, Penetasan telur, 

Pemeliharaan larva, dan Pendederan 

 Pembesaran 

Pembesaran sendiri meliputi Efesiensi pakan dan Konversi pakan  

 Nutrisi pakan 

Terdiri dari Formula pakan dan Nilai gizi 

 Kualitas air 

Sistem pengadaan sarana dan prasarana produksi akuakultur 

 Prasarana produksi 

Pemilihan lokasi, Pengadaan bahan dan Pembangunan fasilitas produksi 

 Sarana produksi 

Pengadaan induk, Benih, Pakan, Pupuk, Obat-obatan, Pestisida, Peralatan akuakultur 

dan, Tenaga kerja 

Tujuan Budi Daya Perairan / Akuakultur 

Tujuan dari akuakultur adalah untuk memproduksi ikan dan menghasilkan 

keuntungan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam hal pangan dan 

bukan pangan. Secara sfesifik, tujuan dari akuakultur adalah : 

 Produksi makanan 

 Perbaikan stok alam 

 Produksi ikan untuk rekreasi 

 Produksi ikan umpan 

 Produksi ikan hias 
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 Daur ulang bahan organic 

 Produksi bahan industry 

  Dari pengertian tujuan akuakultur di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan 

budidaya sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yang mana produk 

hasil budi daya dapat memenuhi kabutuhan pangan serta non pangan. Budi daya 

memegang peranan yang vital dalam melestarikan sumber daya yang hampir punah 

dan mengajarkan manusia untuk berpikir,  bukan hanya sekedar memanfaatkan 

sumber daya yang sudah ada namun harus tetap merawat dan menjaga 

kelestariannya.  

Belakangan ini kemampuan masyarakat untuk berbudidaya perikanan sangatlah 

diperlukan. Hal tersebut dikarenakan jika eksploitasi sumber daya perikanan 

dilakukan secara terus menerus suatu saat akan menyebabkan kerusakan total pada 

alam kita. Untuk mengantisipasinya, budi daya adalah satu-satunya jalan yang bisa 

ditempuh untuk tetap dapat menikmati hasil perikanan namun tidak merusak atau 

mengganggu keseimbangan akan komoditas perikanan yang dibudidaya tersebut. 

 

System Aquaculture  

Wadah budidaya atau System Aquaculture  adalah sebuah tempat, media, yang 

digunakan selama proses budidaya perairan. Wadah ini berperan penting pada proses 

bubidaya perairan dan digunakan dari tahap awal hingga tahap akhir. Untuk lebih 

jelasnya, menurut Effendi (2004), budidaya perikanan di Indonesia lazim dilakukan 

dengan sistem dan komodidas seperti dibawah ini: 

 

 

  

 

 

 

 

 

System Comodity  

 

 

 

Kolam air tenang Ikan mas, nila, gurami, udang galah, patin, bawal, 

tawes, ikan hias, tambakan, sepat, kowan, mola, sidat, 

pakan alami 

 

 

 

 

kolam air deras Ikan mas  
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Tambak Udang windu, bandeng, belanak, mujair, nila, kakap 

putih, kerapu, rumput laut, kepiting bakau, udang galah 

 

 

 

 

Jaring apung Kerapu, kakap, udang windu, bandeng, samadar, ikan 

hias laut, ikan mas, nila, mujair, gurami, patin, bawal, 

sidat, ikan hias air tawar. 

 

 

 

 

Jaring Tancap Kerapu, kakap, udang windu, bandeng, samadar, ikan 

hias laut, ikan mas, nila, mujair, gurami, patin,bawal, 

sidat, ikan hias air tawar 

 

 

 

 

Karamba Ikan mas, nila, mujair, patin, gurami, betutu  

 

 

 

Kombongan Ikan mas, nila  

 

 

 

Akuarium/tangki/bak Ikan hias, benih ikan konsumsi, plankton pakan alami  

 

 Affandi (2004)  

 

 

 

Dengan memahami berbagai macam wadah budidaya perikanan, konstruksi wadah 

budidaya  dan persiapan  wadah budidaya  ikan akan mempergunakan kegiatan 

bubidaya yang nantinya dapat diperoleh hasil peningkatan produktivitas dalam 

bubidaya perikanan. Dalam hal ini, berdasarkan keberadaan dan lokasi perairan yang 

ada di Indonesia, budidaya ikan air tawar akan lebih banyak dilakukan oleh 

masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah  atau  dataran tinggi, sedangkan 

budidaya ikan air payau bisa diterapkan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di 

daerah sekitar pantai, muara sungai atau rawa payau. Dengan memahami hal 

demikian, budidaya peraiaran sangatlah penting untuk kedepannya. 

       Dibawah ini merupakan jenis-jenis ikan yang beberapa diantaranya masuk 

dalam tabel yang ada diatas. Setiap ikan mempunyai karakteristik wadah yang harus 

disesuaikan dengan kebiasaan hidup ikan yang akan dibudidaya. 

 Ikan Nila (Oreochromis niloticus) 



13 
  

`  

 Udang galah (Macrobrachium rosenbergii) 

 Ikan Gurami (Osphronemus Gouramy) 

 Ikan Mas (Cyprinus carpio) 

 Ikan Patin (Pangasius hiphothalamus) 

 Ikan bawal (Colosoma brachyponum) 

 Ikan tawes ( Puntius gonionotus) 

 Ikan bandeng (Chanos chanos) 

 Ikan kerapu (Chromileptes altivelis) 

 Ikan betutu (Oxyeleotris marmorata) 

 Lobster Air tawar (Cherax Quadricarinatus) 

 Ikan Beronang Lada (Siganus gutatus) 

 Ikan sepat (Trichogaster pectolaris ) 

 Ikan kowan (Ctenopharyngodon idella) 

 Ikan tambakan (Helestoma temmincki) 

 Ikan lele (Clarias sp) 

 Ikan sidat (Anguilla sp.) 

 Kerapu merah (Plectropomus maculatus) 

 Udang Vanamei(Penaeus vannamei) 

 Ikan kakap putih (Lates calcariver) 

 

Sebelum pada proses budidaya perikanan, maka hal pertama yang harus difikirkan 

adalah berkenaan dengan wadah budidaya. Dan perlu juga kita ketahui dan 

memahami berbagai jenis wadah budidaya perikanan. 

2.2.3 Ikan Bandeng 

Pengertian Ikan Bandeng 

Ikan bandeng (Chanos chanos) sebagai komoditas budi daya yang telah 

banyak dikenal masyarakat sejak lama (Prasetio & Erlania, 2009). Ikan ini dan 

dikenal masyarakat umum hidup di air payau dan asin. Menurut (Kartamiharja, 

2009) ikan bandeng termasuk jenis ikan pemakan plankton, yang bersifat euryhaline 

sehingga, dapat hidup di air tawar maupun asin. Ikan bandeng dikenal oleh 

masyarakat sebagai ikan yang hidup di air payau atau ikan yang berasal dari tambak. 

Ikan bandeng ini pertama kali ditemukan oleh seseorang yang bernama Dane 

Forsskal pada Tahun 1925 di laut merah. Ikan bandeng dalam bahasa latin adalah 

Chanos chanos, bahasa Inggris Milkfish, dan dalam bahasa Bugis Makassar Bale 

Bolu, 
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Ciri-ciri ikan bandeng jantan mempunyai 2 tonjolan kecil (papila) yang 

terbuka dibagian luarnya yaitu selaput dubur luar dan lubang pelepasan yang 

membuka pada bagian ujungnya. Didalam alat genital ikan jantan (vasa 

deferentia),mulai dari testes menyatu sedalam 5-10 mm dari lubang pelepasan. 

Lubang kencing (urinary pore) melebar kearah saluran besar dari sisi atas. Selain itu 

2 lubang kecil pada sisi bagian bawah dari tonjolan urogenital yang membuka 

kearah ventral usus. 

Ikan bandeng betina mempunyai 3 tonjolan kecll (papila) yang terbuka di 

bagian anal. Berbeda dengan ikan bandeng jantan yang mempunyai 2 tonjolan kecil. 

Satu lubang besar dibagian anterior adalah anus. Letaknya anus sejajar dengan 

genital pore. Lubang ketiga adalah lubang posterior dari genital pore berada pada 

ujung urogenital papila. Dari 2 oviduct menyatu kearah saluran yang lebar yang 

merupakan saluran telur dan saluran tersebut berakhir di genital pore. Ikan bandeng 

memiliki tubuh yang panjang, ramping, padat, pipih, dan oval menyerupai torpedo. 

Perbandingan tinggi dengan panjang total sekitar 1 : (4,0-5,2). Sementara itu, 

perbandingan panjang kepala dengan panjang total adalah 1 : (5,2-5,5) (Sudrajat, 

2008). Ukuran kepala ikan bandeng seimbang dengan ukuran tubuhnya, berbentuk 

lonjong. 

Menurut Sudrajat (2008) taksonomi dan klasifikasi ikan bandeng adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Class : Osteichthyes 

Ordo : Gonorynchiformes 

Family : Chanidae 

Genus : Chanos 

Spesies : Chanos chanos 

Nama dagang : Milkfish 

Nama lokal : Bolu, muloh, ikan agam 

Gambar 2.1 ( sumber : google) 

Gambar 2.2 ( sumber : google) 
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Cara Pembenihan Budidaya Ikan Bandeng 

Persiapan makanan untuk benih-benih ikan bandeng perlu diperhatikan 

dalam memberikan jumlah makanan yang tersedia, Karena jumlah makanan ikan 

bandeng sangat banyak, seperti Chlorella sp dan Rotifera. Ikan bandeng yang rata-

rata bertelur lebih dari 100.000 telur memberikan dampak cepatnya persediaan 

jumlah makanan yang habis. Maka diperlukan budidaya tambahan, seperti budidaya 

Chlorella, budidaya rotifera dan budidaya artemia. Setelah persiapan makanan 

selesai persiapan selanjutnya sebagai berikut : 

Persiapan Wadah Untuk Indukan 

 Syarat Fasilitas budidaya higienis, siap dipakai dan bebas cemaran.  

 Bak pengankutan dan kolam,  sebelum digunakan bak tersebut dibersihkan atau 

dicuci dengan sabun detergen dan disikat lalu dikeringkan selama 2-3 hari.  

 Pembersihan bak dapat juga dilakukan dengan cara membasuh bagian dalam bak 

dengan menggunakan kain yang dicelupkan ke dalam chlorine 150 ppm (150 mil 

larutan chlorine 10% dalam 1 m 3 air) dan didiamkan selama 1-2 jam, kemudian 

dinetralisir dengan larutan Natrium thiosulfat dengan dosis 40 ppm atau 

desinfektan lain  formalin 50 ppm.  

 Menyiapkan alat-alat budidaya seperti pompa, genset dan blower untuk 

mengantisipasi kerusakan pada saat proses produksi.  

Persiapan Indukan ikan bandeng 

Memilih Induk dengan kualitas unggul akan menurunkan sifat-sifatnya kepada 

keturunannya. 

Ciri-cirinya sebagai berikut : 

 bentuk ikan bandeng normal, perbandingan panjang dan berat ideal. 

 ukuran kepala relatif kecil, diantara satu peranakan pertumbuhannya paling 

cepat. 

 susunan sisik teratur, licin, mengkilat, tidak ada luka. 

 gerakan lincah dan normal. 

Pemilihan indukan ikan bandeng 

 Ikan bandeng memiliki Berat induk lebih dari 5 kg atau panjang antara 55~60 cm 
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 Pemeriksaan jenis kelamin dilakukan dengan cara mem-bius ikan dengan 2 

phenoxyethanol dosis 200~300 ppm. Setelah ikan melemah, kanula dimasukan 

ke-lubang kelamin sedalam 20~40 cm tergantung dari panjang ikan dan dihisap. 

Pemijahan (striping) juga dapat dilakukan terutama untuk induk jantan.  

 Diameter telur yang diperoleh melalui kanulasi dapat digunakan untuk 

menentukan tingkat kematangan gonad. Induk yang mengandung telur 

berdiameter lebih dari 750 mikron sudah siap untuk dipijahkan. 

 Induk jantan yang siap dipijahkan adalah yang mengandung sperma tingkat III 

yaitu pejantan yang mengeluarkan sperma cukup banyak sewaktu dipijat dari 

bagian perut kearah lubang kelamin. 

Perawatan Indukan  ikan bandeng 

 Perawatan Induk ikan bandeng berbobot 4~6 kg/ekor dipelihara pada kepadatan 

satu ekor per 2~4 m 3 dalam bak berbentuk bundar yang dilengkapi aerasi 

sampai kedalaman 2 meter. 

 Pergantian air 150 % per hari dan sisa makanan disiphon setiap 3 hari sekali. 

Ukuran bak induk lebih besar dari 30 ton. 

 Pemberian pakan dengan kandungan protein sekitar 35 % dan lemak 6~8 % 

diberikan 2~3 % dari bobot bio per hari diberikan 2 kali per hari yaitu pagi dan 

masa sore. 

 Salinitas 30~35 ppt, oksigen terlarut . 5 ppm, amoniak < 0,01 ppm, asam 

belerang < 0,001 ppm, nirit < 1,0 ppm, pH; 7~85 suhu 27~33 0 C. 

Kematangan Gonad Ikan bandeng 

Ikan bandeng akan mengalami kedewasan. Untuk mematangkan gonad ikan, 

memungkinkan jumlah maksimal telur yang dikeluarkan akan lebih banyak dari 

pada pemijahan alami, bisa melebihi 10 x lipat pemijahan alami. 

 Penyuntikan Hormon, cara penyuntikan dan implantasi menggunakan implanter 

khusus. Jenis hormon yang lazim digunakan untuk mengacu pematangan gonad 

dan pemijahan bandeng LHRH –a, 17 alpha methiltestoteron dan HCG. 

 Implantasi pelet hormon dilakukan setiap bulan pada pagi hari saat pemantauan 

perkembangan gonad induk jantan maupun betina dilakukan LHRH-a dan 17 

alpha methiltestoteren masing-masing dengan dosis 100~200 mikron per ekor 

(berat induk 3,5 sampai 7 kg). 

Penanganan Telur Ikan Bandeng 
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 Telur ikan bandeng yang dibuahi berwarna transparan, mengapung pada salinitas 

> 30 ppt, sedangkan yang tidak dibuahi akan tenggelam dan berwarna putih 

keruh.  

 Selama inkubasi, telur harus diaerasi yang cukup hingga telur pada tingkat 

embrio. Sesaat sebelum telur dipindahkan aerasi dihentikan. Selanjutnya telur 

yang mengapung dipindahkan secara hati-hati ke dalam bak penetasan/perawatan 

larva. Kepadatan telur yang ideal dalam bak penetasan antara 20-30 butir per 

liter. 

 Masa kritis telur terjadi antara 4-8 jam setelah pembuahan. Dalam keadaan 

tersebut penanganan dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari 

benturan antar telur yang dapat mengakibatkan menurunnya daya netas telur. 

Pengangkatan telur pada fase ini belum bisa dilakukan. 

 Setelah telur dipanen dilakukan desinfeksi telur yang menggunakan larutan 

formalin 40 % selama 10-15 menit untuk menghindarkan telur dari bakteri, 

penyakit dan parasit.  

Pemeliharaan Larva Ikan Bandeng 

 Air media pemeliharaan larva yang bebas dari pencemaran, suhu 27-31 0 C 

salinitas 30 ppt, pH 8 dan oksigen 5-7 ppm diisikan kedalam bak tidak kurang 

dari 100 cm yang sudah dipersiapkan dan dilengkapi sistem aerasi dan batu 

aerasi dipasang dengan jarak antara 100 cm batu aerasi. 

 Larva umur 0-2 hari kebutuhan makananya masih dipenuhi oleh kuning telur 

sebagai cadangan makanannya. Setelah hari kedua setelah ditetaskan diberi 

pakan alami yaitu chlorella dan rotifera. Masa pemeliharaan berlangsung 21-25 

hari saat larva sudah berubah menjadi Benih / nener. 

 Pada hari ke nol telur-telur yang tidak menetes, cangkang telur larva yang baru 

menetas perlu disiphon sampai hari ke 8-10 larva dipelihara pada kondisi air 

stagnan dan setelah hari ke 10 dilakukan pergantian air 10% meningkat secara 

bertahap sampai 100% menjelang panen. 

 Masa kritis dalam pemeliharaan larva biasanya terjadi mulai hari ke 3-4 sampai 

hari ke 7-8. Untuk mengurangi jumlah kematian larva, jumlah pakan yang 

diberikan dan kualitas air pemeluharan perlu terus dipertahankan pada kisaran 

optimal. 

 Benih / Nener yang tumbuh normal dan sehat umumnya berukuran panjang 12-

16 mm dan berat 0,006-0,012 gram dapat dipelihara sampai umur 25 hari saat 

penampakan morfologisnya sudah menyamai bandeng dewasa. 
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Pemberian Makanan Alami 

 Menjelang umur 2-3 hari atau 60-72 jam setelah menetas, larva sudah harus 

diberi rotifera (Brachionus plicatilis) sebagai makanan sedang air media 

diperkaya chlorella sp sebagai makanan rotifera dan pengurai metabolit. 

 Kepadatan rotifera pada awal pemberian 5-10 ind/ml dan meningkat jumlahnya 

sampai 15-20 ind/ml mulai umur larva mencapai 10 hari. Berdasarkan kepadatan 

larva 40 ekor/liter, jumlah chlorella : rotifer : larva = 2.500.000: 250 : 1 pada 

awal pemeliharaan atau sebelum 10 hari setelah menetas, atau = 5.000.000 : 

500:1 mulai hari ke 10 setelah menetas. 

 Pakan buatan (artificial feed) diberikan apabila jumlah rotifera tidak mencukupi 

pada saat larva berumur lebih dari 10 hari (Lampiran VIII.2). Sedangkan 

penambahan Naupli artemia tidak mutlak diberikan tergantung dari kesediaan 

makanan alami yang ada. 

 Perbandingan yang baik antara pakan alami dan pakan buatan bagi larva bandeng 

1 : 1 dalam satuan jumlah partikel. Pakan buatan yang diberikan sebaiknya 

berukuran sesuai dengan bukaan mulut larva pada tiap tingkat umur dan 

mengandung protein sekitar 52%. Berupa. Pakan buatan komersial yang biasa 

diberikan untuk larva udang dapat digunakan sebagai pakan larva bandeng.  

Panen dan Distribusi Telur : 

 Dengan memanfaatkan arus air dalam tangki pemijahan, telur yang telah dibuahi 

dapat dikumpulkan dalam bak penampungan telur berukuran 1x5,5x0,5 m yang 

dilengkapi saringan berukuran 40x40x50 cm, biasa disebut egg collector, yang 

ditempatkan di bawah ujung luar saluran pembuangan. Pemanenan telur dari bak 

penampungan dapat dilakukan dengan menggunakan plankton net berukuran 

mata 200-300 mikron dengan cara diserok.  

 Telur yang terambil dipindahkan ke dalam akuarium volume 30-100 liter, 

diareasi selama 15-30 menit dan didesinfeksi dengan formalin 40 % pada dosis 

10 ppm selama 10-15 menit sebelum diseleksi. Sortasi telur dilakukan dengan 

cara meningkatkan salinitas air sampai 40 ppt dan menghentikan aerasi. Telur 

yang baik terapung atau melayang dan yang tidak baik mengendap.  

 Persentasi telur yang baik untuk pemeliharaan selanjutnya harus lebih dari 50 %. 

Kalau persentasi yang baik kurang dari 50 %, sebaiknya telur dibuang. Telur 

yang baik hasil sortasi dipindahkan kedalam pemeliharaan larva atau 

dipersiapkan untuk didistribusikan ke konsumen yang memerlukan dan masih 

berada pada jarak yang dapat dijangkau sebelum telur menetas ( ± 12 jam). 
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Distribusi Telur : 

 Pengangkutan telur dapat dilakukan secara tertutup menggunakan kantong 

plastik berukuran 40x60 cm, dengan ketebalan 0,05 – 0,08 mm yang diisi air dan 

oksigen murni dengan perbandingan volume 1:2 dan dipak dalam kotak 

styrofoam.  

 Makin lama transportasi dilakukan disarankan makin banyak oksigen yang harus 

ditambahkan. Kepadatan maksimal untuk lama angkut 8 – 16 jam pada suhu air 

antara 20 – 25 0 C berkisar 7.500-10.000 butir/liter.  

 Suhu air dapat dipertahankan tetap rendah dengan cara menempatkan es dalam 

kotak di luar kantong plastik.  

 Pengangkutan sebaiknya dilakukan pada pagi hari untuk mencegah telur menetas 

selama transportasi. Ditempat tujuan, sebelum kantong plastik pengangkut 

dibuka sebaiknya dilakukan penyamaan suhu air lainnya.  

 Apabila kondisi air dalam kantong dan diluar kantong sama maka telur dapat 

segera dicurahkan ke luar. 

Panen dan Distribusi Benih atau Nener : 

Pemanenen sebaiknya diawali dengan pengurangan volume air, dalam tangki benih 

kemudian diikuti dengan menggunakan alat panen yang dapat disesuaikan dengan 

ukuran Benih / nener, agar dapat memenuhi persyaratan hygienis dan ekonomis 

dalam pemanenan. 

 Serok yang digunakan untuk memanen benih harus dibuat dari bahan yang halus 

dan lunak dengan ukuran mata jaring 0,05 mm (gambar XI.3) supaya tidak 

melukai Benih / nener.  

 Benih / Nener tidak perlu diberi pakan sebelum dipanen untuk mencegah 

penumpukan metabolit yang dapat menghasilkan amoniak dan mengurangi 

oksigen terlarut secara nyata dalam wadah pengangkutan. 

Panen dan Distribusi Induk : 

 Panen induk harus diperhatikan dalam kondisi pasang surut air, kondisi air saat 

surut volume air tambak dikurangi, kemudian diikuti penangkapan dengan alat 

jaring yang disesuaikan dengan ukuran induk, kemudian dilakukan oleh tenaga 

yang terampil serta cermat. Seser / serok penangkap sebaiknya berukuran mata 

jaring 1 cm agar tidak melukai induk.  
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 Pemindahan induk dari tambak harus menggunakan kantong plastik yang kuat, 

dengan diberi oksigen serta suhu air dibuat rendah supaya induk tidak luka dan 

mengurangi stress.  

 Pengangkutan induk dapat menggunakan kantong plastik, serat gelas ukuran 2 m 

3 , dan oksigen murni selama distribusi. Kepadatan induk dalam wadah 10 

ekor/m 3 tergantung lama transportasi.  

 Suhu rendah antara 25 – 27 0 C dan salinitas rendah antara 10-15 ppt dapat 

mengurangi metabolisme dan stress akibat transportasi. Aklimatisasi induk 

setelah transportasi sangat dianjurkan untuk memulihkan kondisi induk dengan 

cepat.  

Siklus Budidaya 

Satu siklus budidaya tambak ikan bandeng dilakukan sekitar 6 bulan, yang 

terdiri dari 1 bulan persiapan, 1 bulan penggelondongan, dan 4 bulan pembesaran. 

Penggelondongan : 

Sebelum dilepas ke petak pembesaran, nener bandeng dipersiapkan terlebih dahulu 

di kolam gelondongan, hal tersebut bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan 

meningkatkan daya hidup ikan bandeng. Tahapan penggelondongan terdiri atas 

Nener berumur 15 -25 hari tiba di kolam penggelondongan. © WWF – Indonesia / 

Idham MALIK. 

Tambak penggelondongan 1 : 

Nener dipelihara selama 15 hari, nener bandeng akan tumbuh mulai dari ukuran 1 

cm hingga 2 - 3 cm. 

Tambak Penggelondongan 2 : 

Ikan bandeng dipelihara selama 20 - 25 hari, ikan bandeng akan tumbuh mulai dari 

ukuran 3 cm hingga berukuran 5 - 6 cm. 

Tambak Penggelondongan 3 : 

Ikan bandeng dipelihara selama 20 hari, ikan bandeng akan tumbuh mulai dari 

ukuran 6 cm hingga berukuran 7 - 10 cm. 

Tambak Penggelondongan 4 : 

Pada tambak penggelondangan ini ikan bandeng sudah mulai dapat dijual untuk 

komoditas bandeng umpan. Ikan bandeng dipelihara selama 20 hari, ikan bandeng 

tumbuh sejak ukuran 10 cm hingga berukuran 15 cm. 

Tambak Pembesaran : 

Pemeliharaan ikan bandeng pada tambak pembesaran berlangsung selama 2 – 3 

bulan, hingga bandeng berukuran konsumsi (4 ekor per kilogram). 

Baku Mutu Air  
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Baku mutu air dari pengeboran sumur dengan parameter kualitas air untuk 

budidaya ikan air tawar meliputi 3 karakteristih, yaitu karateristik fisik, kimia serta 

karakteristik biologi (plankton). Beberapa faktor penting kualitas air yang perlu 

rnendapat perhatian diantaranya adalah suhu air, 

salinitas, oksigen terlarut, pH, alkalinitas, amrnonia, nitrit, nitrat, asam sulfid4 

karbondioksida, dan besi. Beberapa faktor tersebut saling mempengaruhi, dimana 

dalam suatu tempat terus mengalami perubahan dinamis karena adanya factor diluar 

dan didalam system. Perubahan lingkungan akibat ulah manusia yang terjadi 

dilingkungan perairan baik  secara kimia dan fisika mengakibatkan metabolik ikan 

akan berkurang/berhenti ketika suhu tidak optimum atau perubahannya terlalu 

ekstrim. Jika suhu air meningkat maka jumlah kandungan oksigen menurun dan 

menjadi semakin parah ketika oksigen dikonsumsi oleh ikan' kepiting, udang dan 

organisme di dalam air meningkat. oksigen yang berkurang berdampak pada 

berhentinya aktivitas ikan karena nafsu makannya berhenti. Makanan akan tersisa 

dan berdampak pada meningkatnya akumulasi ammoniak di air' . selain itu suhu 

juga berpengaruh terhadap munculnya serangan penyakit dan jumlah ikan. 

 

2.3 Aspek Legal 

 Di sesusaikan dengan Peraturan Daerah ( Perda ) Nomor 6/2009 tentang 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW ). Kawasan untuk budidaya 

perikanan terletak didaerah timur Kabupaten Sidoarjo yang meliputi 

beberapa desa di Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan 

Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, 

dan Kecamatan Jabon dengan komoditi unggulan udang windu dan 

bandeng. 

 Pemilihan lokasi sesuai dengan tata ruang  ( RTRW 2009 – 2029 ) yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Harus sesuai 

dengan rencana perletakan peraturan sehingga lokasi tambak budidaya 

bandeng tidak bertentangan dengan kepentingan lainnya, seperti 

pemukiman, kawasan lindung mangrove, pariwisata ataupun daerah industry 

sehingga bisa menghindari terjadinya konflik pertentangan tentang peraturan 

daerah. 

 Sesusai dengan kebijakan dan strategi penetapan ruang wilayah di Perda ( 

RTRW 2009 – 2029 ) dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang 

mendukung kegiatan sentra perikanan untuk meningkatkan hasil 

produktifitas ikan serta pembangunan dengan penyediaan prasarana dan 
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sarana pelayanan publik sesuai dengan skala pelayanan yang dapat memberi 

manfaat bagi setiap golongan masyarakat. 

 Untuk mewujudkan dalam ketahanan yang tertera dalam isu strategis ( 

RPJMD 2016 – 2021 ) Kabupaten sidoarjo , yang mempunyai produk 

unggulan perlu terus ditumbuh kembangkan.  Dengan  adanya prasarana dan 

sarana yang dapat mendukung aktivitas agar produk unggulan dapat 

meningkat . 

2.4 Studi Banding 

2.4.1 Balai Perikanan dan Penyuluhan Banyuwangi 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) didirikan pada tanggal 6 juli 

1962 di Banyuwangi  berawal dari pendiriaan Sekolah Usaha Perikanan Pertama 

(SUUP) Singaraja-Bali ,dengan surat keputusan Direktur Lembaga Pendidikan 

Usaha Perikanan Nomor: 163/L- P/2210/8. Pendidkannya dilaksanakan setingkat 

dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) , dengan masa pendidkan selama 3 

tahun, dengan sistem semi militer. Lokasi kantor dan kelas berada di jalan Skip 

Barat No. 6, Singaraja sedangkan  lokasi asrama berada di Jalan Jenderal Sudirman, 

Singaraja. 

Dengan Keputusan Direktur Jendral perikanan Nomor : H .II/2/3/6/72, tanggal 

20 juni 1972 SUUP-Singaraja secara resmi diganti menjadi Pusat Latihan Perikanan 

Singaraja yang mendidik dan melatih nelayan dan masyarakat. 

Surat keputusan Direktur  Jendral Perikanan Nomor : H.II/2/16/72, Pusat Latihan 

Perikanan Singaraja diganti menjadi Training Centre (TC) Perikanan Singaraja 

yang  merupakan Out Centre dari TC perikanan Tegal pada tanggal 14 september 

1972. 

Kemudian tanggal 12 November 1975 dengan surat keputusan Direktur 

Jenderal Perikanan Departemen Pertanian no : H. II/ 1/9/3/75 TC Perikanan diganti 

namanya menjadi Pangkalan Pengembangan Pola Ketrampilan Penangkapan 

Perairan Pantai (P3KP3) Singaraja, yang melatih Petugas dan Nelayan. Pada tanggal 

5 Mei 1978 dengan Surat Keputusan Materi Pertanian Nomor : 309/Kpts/Org/5/1978 

selain itu P3KP3 singaraja juga diganti menjadi Balai Keterampilan Penangkapan 

Ikan (BKPI) Singaraja, yaitu merupakan UPT  Badan Diklatluh Pertanian dibawah 

bimbingan dan Latihan dibidang Usaha Penangkapan Ikan. 

BKPI Singaraja secara resmi pindah lokasi ke Banyuwangi Jawa timur 

menjadi Balai Ketrampilan Penangkapan Ikan (BKPI) Banyuwangi, dengan surat 
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Keputusan menteri Pertanian Nomor : 416/Kpts /OT.210/6/1988. Pada tanggal 22 

Juni 1988, UPT Badan Diklat Pertanian dengan dibawah bimbingan Pusat Latihan 

Pegawai, mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan bimbingan latihan 

Ketrampilan Penangkapan Ikan. Lokasi Kantor berada di jalan Raya Situbondo KM. 

17 Banyuwangi. 

Pada tanggal 31 Juli 2000, BKPI Banyuwangi resmi bergabung dengan 

Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, yang merupakan UPT Pusat Pelatihan 

dan Penyuluhan Perikanan , tugas pokok Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan 

ini untuk melaksanakan bimbingan serta teknis dan manajerial dibidang usaha 

penangkapan ikan. Hal tersebut karena Sejalan dengan berdirinya Departemen 

Eksplorasi Laut dan Perikanan, dan dengan Surat Keputusan Menteri ELP Nomor: 

75 Tahun 2000 

Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep. 

26k/MEN/2001, pada tanggal 1 Mei 2001 BKPI Banyuwangi berubah nama menjadi 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, hal tersebut 

merupakan UPT Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan tugas pokok 

melaksnakan bimbingan serta pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan. 

Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi merupakan salah 

satu dari lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumberdaya 

Manusia Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Pertama kali Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi dimulai di 

daerah Singaraja, Bali Tahun 1975 yang selanjutnya pindah lokasi ke daerah 

Banyuwangi Tahun 1987. Balai ini berlokasi di Desa Bangsring, Kecamatan 

Wongsorejo dan berjarak  ±7 km dari pelabuhan penyeberangan Ketapang, dan ±19 

dari pusat kota Banyuwangi. 

Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh dalam mendukung Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi , salah satunya dalam hal berbagai 

kompetensi dan sumberdaya yang berupa sarana dan prasarana kediklatan dan non 

kediklatan. 

Dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) kelautan dan perikanan, 

sasaran yang tepat dituju pada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, 

wanita/pemuda nelayan, para pelaku usaha seperti bakul ikan, pemasar hasil 

perikanan serta aparatur dibidang kelautan dan perikanan. Disamping itu 

kesempatan juga dapat diberikan kepada mahasiswa /pelajar bidang kelautan dan 
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perikanan atau masyarakat lainnya yang ingin mempelajari lebih mendalam 

mengenai kelautan dan perikanan. 

 Visi 

Balai Pendidikan dan Pelatihan mampu mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas SDM perikanan bermakna sosok balai baik secara institusi, individu 

maupun sistem yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

secara terampil, baik dan benar serta dilandasi dengan nilai etika dan moral untuk 

mewujudkan peningkatan kualitas SDM perikanan. Sedangkan menunjang 

pembangunan kelautan dan perikanan mencerminkan cita-cita penyelenggaraan 

pelatihan yang demokratis, profesional, akuntabel dan memiliki kredibilitas  

Misi 

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPPP Banyuwangi yang 

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 

1. Mengembangkan diklat berbasis kompetensi 

2. Mengembangkan pelaku usaha kelautan dan perikanan 

3. Mewujudkan sentra kewirausahaan dan perluasan lapangan kerja 

4. Menyelenggarakan diklat yang bermutu dan akuntabel 

5. Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan 

6. Mengembangkan standarisasi sarana dan prasarana kediklatan 

Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 

Per.47/MEN/2011 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi sebagai berikut :  

1. Kedudukan 
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BPPP Banyuwangi dipimpin oleh Kepala Balai yang berada dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Pusat Pelatihan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 

2. Tugas Pokok 

BPPP Banyuwangi, mempunyai tugas pokok ”Melaksanakan bimbingan serta 

pelatihan teknis dan manajerial perikanan”. 

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BPPP Banyuwangi menyelenggarakan 

fungsi : 

1.Perencanaan kegiatan pelatihan 

2.Pelatihan teknis dan manajerial di bidang kelautan dan perikanan 

3.Penyusunan materi, metodologi dan penyelenggaraan penyuluhan sesuai   dengan 

kondisi wilayah 

4.Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan 

manajerial bidang kelautan dan perikanan. 

5.Pengelolaan prasaranan dan sarana  pelatihan 

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

4. Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.47/MEN/2011 tanggal September 2011 Tentang Tata Kerja dan Organisasi 

BPPP, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Kepala Balai 

dibantu oleh : 

1. Sub Bagian Tata Usaha 

2. Seksi Program 

3. Seksi Prasarana dan Sarana Pelatihan 

4. Kelompok Jabatan Fungsiona 
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Sumber : Dokumentasi Penulis 

 Fasilitas BPPP Banyuwangi 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

    

  

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.3 Lobby Gambar 2.4  Ruang Tamu 

Gambar 2.6 Auditorium Gambar 2.5  Asrama 

Gambar 2.7  Kantin Gambar 2.8  Klinik 
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Sumber daya Manusia BPPP Banyuwangi : 

Struktural : 4 Orang 

Widyaiswara : 13 Orang 

Intsruktur : 19 Orang 

Penyuluh : 2 Orang 

Pengelola Diklat : 47 Orang 

Tenaga Kontrak : 21 Orang 

Dengan kualifikasi sebagai berikut : 

 Sertifikasi Asesor Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan 

 Ahli nautika Kapal Penangkap Ikat Tingkat III ( ANKAPIN III ) 

 Ahli Tekhnika Kapal Penangkap Ikat Tingkat III ( ATKAPAN III ) 

 Hazard Analisis CriticalControl Point ( HACCP ) 

 Manajer Pengendali Mutu CPIB 

 IMOCourse 6.09  dan 3.12 

 Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) 

 POSSI ( Two Star Scuba Driver ) 

Gambar 2.9  Kolam Gambar 2.10 Kolam Bioflog 
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 MPA (101 dan Sertifikat ToT lainnya 

Workshop Pelatihan : 

 Workshop Permesinan Kapal Ikan 

 Workshop Navigasi 

 Workshop BAP / Fishing Gear 

 Workshop Budidaya 

 Workshop Pengolahan Hasil Perikanan 

 Workshop BST 

 Kapal Latih KM. Marlin 

 Tambak Garam BPPP Banyuwangi 

Skema Prosedur Pelatihan: 

 Mengajukan Permohonan Pelatihan 

 Registrasi : Mengisi formulir pendaftaran dan pengisian biodata 

 Seleksi Administrasi 

 Pembayaran Pelatihan 

 Menunggu Panggilan Pelatihan 

 Penyerahan Sertifikat 

 

 

2.4.2 Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo 

Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo adalah salah satu unit 

kerja di bawah Ditjen Perikanan Budidaya dilingkup Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP. BPBAP Stubondo dahulu bernama Balai Budidaya Air Payau 

Situbondo (BBAP). Seiring dengan visi KKP, yaitu Pembangunan Kelautan dan 

Perikanan  yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Sedangkan misi KKP yaitu: 
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 Mengoptimalkan Pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan 

 Meningkatnya nilai tambah dan saing produk kelautan dan perikanan 

 Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan 

perikanan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan No.6 tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan 

Budidaya Air Payau dan Perikanan Budidaya Laut,  yang salah satunya merupakan 

perubahan Nomenklatur dari Balai Budidaya Air Payau (BBAP) berganti nama 

menjadi Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP). Dengan adanya Permen. 

KP No.6 Tahun 2014, Juga mengubah Tugas Pokok dan Fungsi dari BBAP 

Situbondo. BPBAP Situbondo, memiliki 3 divisi kerja,  yaitu divisi ikan, divisi 

udang dan divisi budidaya. 

Divisi ikan 

Dipusatkan di Dusun Pecaron Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten 

Situbondo, dengan luas areal 4,39 ha.  Fasilitas divisi ikan ini berupa : bak induk dan 

benih ikan/udang, tambak udang, pembesaran calon induk, penggelondongan, KJA 

dan penyedia pakan alami.  Selain perkantoran, kantor utama dilengkapi dengan 

beberapa laboratorium, antara lain yaitu : laboratorium Kesehatan Ikan dan 

Lingkungan, Nutrisi dan Teknologi pakan, Bioteknologi  dan laboratorium Pakan 

Alami. BPBAP Situbondo juga dilengkapi  fasilitas auditorium, asrama,  guest house 

dan rumah dinas serta sarana penunjang lainnya.. 

Divisi udang 

Dipusatkan di instalasi Gelung yang terdiri dari prasarana : pembenihan, raceway 

dan tambak udang.  Divisi udang terletak di dua lokasi yang berbeda, yaitu 1) Unit 

Blitok yang terletak di Desa Blitok Kecamatan Mlandingan atau 10 km ke arah barat 

dari kantor utama dengan luas areal 1,45 ha. 2) Unit Gelung yang letaknya di Desa 

Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau 25 km ke arah timur dari 

kantor utama dengan luas areal 8 ha.  Divisi udang merupakan unit untuk 

memproduksi benih dan pembesaran atau budidaya udang. Selain itu, dalam 

menghasilkan induk dan benih udang didukung dari hasil produksi udang di 

Pecaron.  

Divisi budidaya 



30 
  

`  

Dipusatkan di instalasi Pasuruan dan Tuban, termasuk budidaya rumput laut dan 

polikultur.  Komoditas yang dihasilkan dan kini menjadi unggulan di BBAP 

Situbondo adalah udang vaname, 

ikan kerapu dengan hybridnya serta  ikan  pompano. 

Jenis Kegiatan Produksi  

1. Produksi benih (kerapu tikus, kerapu macan, kerapu kertang bandeng dan 

udang vanamei) 

2. Produksi induk udang vaname 

3. Produksi budidaya (ikan kerapu di KJA dan rumput laut) 

Kegiatan Perekayasaan 

1. Bidang Genetik (Pengembangan breeding program vannamei) 

2. Bidang Budidaya Moluska (Pemijahan dan budidaya abalon) 

3. Bioteknologi (Pemanfaatan marine yeast, pembuatan vaksin, pemakaian 

immunostimulan) 

4. Bidang pakan alami (Kultur masal nitzia, scenedesmus, rhadomonas, dunaliela, 

skeletonema, chaetoceros, chlorella, dll) 

5. Bidang Nutrisi (Pemanfaatan bahan baku lokal pengganti tepung ikan) 

6. Budidaya Rumput Laut (Cottoni dan Gracilaria) 

7. Bidang pembenihan ikan dan udang 

8. Bidang Penyakit Ikan dan Lingkungan (Uji Toksin, dll). 

Kegiatan Diseminasi 

1. Diseminasi tambak udang 

2. Diseminasi budidaya rumput laut 

3. Diseminasi budidaya ikan 

Kegiatan Pelayanan Laboratorium 

 Pelayanan Laboratorium Penyakit dan Lingkungan 



31 
  

`  

Pelayanan diagnosa penyakit ikan dan udang yang meliputi identifikasi parasit, 

bakteri dan jamur, deteksi penyakit viral (PCR) , analisa histopatologis dan analisa 

kualitas air. 

 Pelayanan Laboratorium Teknologi Pakan dan Nutrisi 

Penyediaan pakan buatan untuk ikan , udang dan analisa proksimat pakan sertabahan 

dalam rangka pemantauan kualitas pakan yang beredar di masyarakat. 

 Pelayanan Laboratorium Pakan Alami 

Menyediakan bibit phytoplankton murni (15 jenis) untuk starter kultur murni, 

intermediate, massal dan indetifikasi / kesuburan plankton di tambak guna 

menunjang keberhasilan produksi benih ikan dan udang di masyarakat. 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

1. Pelatihan pembenihan kerapu (Bekerjasama dengan JICA) 

2. Pelatihan pakan alami dan pakan buatan skala rumah tangga 

3. Pelatihan pembenihan udang vaname 

4. Pelatihan deteksi virus dengan teknik PCR 

5. Pelatihan Best Management Practices dalam Budidaya Udang 

6. Pelatihan Manager Pengendali Mutu 

7. International Training : Groupers Hatchery Production (Bekerjasama dengan 

NACA, ACIAR dan SKRETTING) 

8. Pelatihan vaksinasi ikan 

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi 

1. Survailenece penyakit ikan, udang dan monitoring Lingkungan 

2. Pengawasan dan Pembinaan Pembenihan Ikan dan Udang 

3. Pemantauan Kualitas Produk Perikanan Bebas Antibiotik 

4. Sertifikasi Budidaya Tambak 

Kegiatan Pelayanan Teknis 



32 
  

`  

1. Bimbingan teknis ke Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) di Bangka Blitung, 

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Banggai 

Kepulauan, Sumatera Barat dan Gorontalo 

2. Menerima pelayanan kunjungan dan konsultasi teknis 

3. Sebagai tempat magang/PKL mahasiswa, siswa, instansi pemerintah dan 

swasta. 

4. Pengujian sarana produksi perikanan (pakan, obat ikan, probiotik, pupuk dll.) 

Kegiatan Administrasi, Standarisasi dan Informasi 

 Administrasi : Kepegawaian, keuangan, rumah tangga 

 Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) 

o Melakukan sertifikasi sistem mutu kepada unit usaha pembenihan dan 

budidaya perikanan dengan tujuan agar dapat menghasilkan produk yang 

bermutu sehingga dapat bersaing di pasar global. 

o Pembinaan pelaksanaan sertifikasi dan SNI bagi pelaku usaha perikanan. 

 Pengelolaan Informasi 

o Pembuatan juknis, liflet, poster, audio visual 

o Pameran teknologi hasil kegiatan perekayasaan 

o Seminar dan temu usaha 

o Pelayanan perpustakaan 

Fasilitas BBAP Situbondo 

 

Gambar 2.14 Tampak depan BBAP ( sumber : google ) 
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Fasilitas yang tersedia di Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Situbondo yaitu untuk 

menunjang kegiatan produksi maupun kegiatan pelayanan kepada masyarakat 

sebagai berikut : 

1. Kantor utama (administrasi) 

2. Bak induk kerapu dan bandeng ( 7 buah, vol. 350 - 500 m3) 

3. Unit pembenihan ikan (3 unit 24 bak larva @ 10 m3) 

4. Unit broodstock center udang vanname (hatchery dan pembesaran) 

5. Unit pakan alami (3 unit) 

6. Unit karamba jaring apung (2 unit) 

7. Unit budidaya rumput laut cottoni 

8. Laboratorium : Lab. Kesehatan Ikan & Llingkungan, Lab. Nutrisi & Tek. 

Pakan, Lab. Pakan Alami 

9. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) 

10. Auditorium 

11. Ruang kuliah / Ruang rapat 

12. Perpustakaan 

13. Asrama (15 kamar) 

14. Akses internet 24 jam 

15. Fasilitas olah raga dan olah suara 

16. Mushola 

Selain fasilitas di lokasi utama BBAP Situbondo yang berada di Jalan Raya Pecaron 

Situbondo, BBAP Situbondo juga memiliki beberapa unit lain di lokasi yang 

terpisah, yaitu: 

 Unit Blitok (1,45 ha) 

 Lokasi : Desa Blitok, Kecamatan Mlandingan Situbondo 

 Fasilitas : Unit pembenihan ikan dan udang, guest house (kapasitas 8 

orang) 

 Unit Gelung (8 ha) 

 Lokasi : Desa Gelung, Kecamatan Panarukan - Situbondo 
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2.4.3 The Alma Aquaculture Research Station (AARS) 

 

 

 

 

 

The Alma Aquaculture Research Station (AARS) adalah pengembangan 

akuakultur mutakhir dan fasilitas penelitian yang mulai beroperasi penuh pada bulan 

April 1993. Program Penelitian Produksi Ikan ini merupakan fasilitas tulang 

punggung  yang menyediakan sistem skala atas untuk para peneliti akuakultur di 

Universitas Guelph dan institusi lainnya. AARS telah mendukung lebih dari 170 

proyek penelitian sejak awal. 

The Alma Aquaculture Research Station (AARS) adalah fasilitas penelitian dan 

pengembangan akuakultur yang canggih dan mulai beroperasi penuh pada bulan 

April 1993, fasilitas ini terletak di dekat Elmira, Ontario. AARS ini merupakan 

tulang punggung Program Penelitian Produksi Ikan yang menyediakan sistem up-

skala untuk peneliti akuakultur di Universitas Guelph dan institusi lainnya. Unit 

karantina telah berhasil memperkenalkan salmon Atlantik, arctic char dan strain ikan 

trout pelangi musim semi yang baru ke industri akuakultur Ontario. Dalam konser 

dengan Pusat Akuakultur, berbagai program pendidikan dan pelatihan telah 

dikembangkan di tingkat sarjana dan perguruan tinggi. 

Ikhtisar Fasilitas Historis dan Fisik 

Kementerian Pertanian, Pangan dan Urusan Pedesaan Ontario, bersamaan dengan 

Kementerian Sumber Daya Alam Ontario dan Universitas Guelph, mendirikan Alma 

Aquaculture Research Station (AARS) untuk memfasilitasi pengembangan dan 

komersialisasi industri peternakan ikan di Ontario. Mandat untuk penelitian 

mutakhir dan fasilitas karantina ini ditujukan untuk dua tujuan utama. Pertama, 

AARS adalah fasilitas penelitian dan pengembangan pra-produksi untuk melakukan 

studi yang relevan dengan produsen utama. Kedua, AARS menyediakan fasilitas 

karantina untuk impor spesies eksotis atau jenis ikan yang dikendalikan,  membantu 

sektor swasta dengan diversifikasi, dan mengejar peluang bisnis baru. Selain itu, 

AARS menyediakan fasilitas untuk uji coba dan penelitian skala besar serta tempat 

untuk pendidikan, pelatihan, demonstrasi peralatan dan transfer teknologi ke sektor 

 ( Gambar 2.12 Sumber : google ) 
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swasta. Terakhir, stasiun penelitian. 

The Alma Aquaculture Research Station terletak 37 kilometer sebelah barat laut 

Universitas Guelph, dan enam kilometer sebelah barat kota Alma. Properti tersebut 

terdiri dari 21,4 hektar lahan. Kebun berpagar seluas 1,6 hektar itu menampung 

bangunan dan kolam stasiun dan sisanya 19,8 hektar terdiri dari kayu keras dan / 

atau semak cedar dan ladang yang dibudidayakan dengan alfalfa atau tumbuhan 

runjung. Situs ini dipilih karena itu akuifer unggul dan dekat dengan University of 

Guelph.  

AARS terdiri dari sepuluh bangunan dan fasilitas dengan total luas lantai 2.616 m2. 

 Gedung Administrasi :3 laboratorium basah yang dikendalikan 

fotoperiod, laboratorium basah besar, laboratorium bangku, kantor 

dan ruang konferensi, ruang cuci dan area penyimpanan peralatan  

 Bangunan karantina dan resikulasi : 

laboratorium pembuangan isolasi / resirkulasi, kantor dan generator 

listrik siaga. 

 Hatchery Building : ruang inkubasi dan lab basah. 

 B / C Lab Building : 2 lab basah, laboratorium kantor dan bangku. 

 Utilitas Bangunan : bengkel kerja, lumbung tiang dan ruang 

penyimpanan pakan. 

 Pusat Pengolahan Air dan Pusat Pemompaan Air 

 Pusat Pengolahan Air Limbah : untuk menyelesaikan padatan dari 

pembuangan air limbah. 

 Fasilitas Outdoor - tangki pengikat sirkuler beton dan tangki 

raceway fiberglass. 

 Tempat tinggal / Asrama 

 

Sistem Ringan Ikan 

Ada 365 unit pembesaran ikan yang memungkinkan untuk produksi dan 

penelitian pada semua tahap kehidupan ikan, dari telur hingga induk. Secara 

khusus, ada inkubator tipe Heath, palung penetasan 2m, racermana 5m, balapan 

6 m, raceway 10 m, tangki semi-kuadrat 0,7m, tangki semi-kuadrat 1m, tangki 

semi-persegi 2m dan tangki melingkar 10m. 

 

Sistem Pengiriman Air 

Sumber Air. AARS dipasok dengan pasokan air tanah berkualitas tinggi secara 

terus menerus pada suhu sepanjang tahun konstan 8,5 C. AARS diizinkan 

untuk mengambil hingga 6.370 lpm air dari akuifer hasil panen tinggi. Air 



36 
  

`  

dioksigenasi dan dihancurkan di Pusat Pengolahan Air sebelum didistribusikan 

ke laboratorium basah dan area pembenihan. 

Fasilitas The Alma Aquaculture Research Station (AARS) 

  

 

  

Sumber : http://www.aps.uoguelph.ca/aquacentre/aars/research.html 

 ( Gambar 2.13 Lab dan Penyimpanan  ( Gambar 2.14 Sistem Panas Surya ) 

 ( Gambar 2.15 Kolam  )  ( Gambar 2.16 Air Hangat dan 
Karantina ) 
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2.5 Karakter Objek 

Karakter Objek merupakan karakter dari objek perancangan atau gambaran 

umum sebuah sifat , karakter objek dari sebuah perancangan pelatihan aquaculture  

adalah perancangan yang memiliki unsur pelatihan sebagai pembelajaran bagi 

masyarakat untuk menambah wawasan tentang budidaya atau aquaculture untuk 

wirausaha dengan informasi yang edukatif, komunikatif, efektif, dan inovatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.aps.uoguelph.ca/aquacentre/aars/research.html 

 ( Gambar 2.17 Kolam Budidaya )  ( Gambar 2.18 Panel Surya ) 


