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!1IIIII 

PENDAHULUAN                I 

1.1. LATAR BELAKANG 

Diketahui luas perairan umum Indonesia yang mencapai 54 juta ha, terdiri 

atas 12 juta ha perairan sungai dan paparan banjirnya serta 39 juta ha perairan 

rawa memiliki potensi biota perairan umum yang kaya didalamnya serta 

membutuhkan pengelolaan yang kontinu agar dapat dimanfaatkan secara 

berkelanjutan. Kurangnya manajemen apik dapat mengakibatkan kerusakan fatal 

terhadap sumberdaya yang ada, sedangkan manajemen dan sebuah kebijakan 

lahir dari data-data riset penelitian sehingga dapat dijadikan landasan 

pengambilan sebuah keputusan dan model pengelolaan. 

Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum (BP3U) sebagai salah satu 

lembaga riset yang memiliki mandat melaksanakan penelitian di perairan umum 

sangat berperan dalam menjawab setiap permasalahan perairan umum di 

Indonesia. Sejak pertama didirikannya BP3U telah banyak memberikan masukan 

berupa input teknologi dan data-data tentang kondisi perairan umum di seluruh 

wilayah Indonesia. 

Program kerja BP3U dibagi menjadi beberapa program utama yaitu 

peningkatan layanan perkantoran, dokumen dukungan manajerial, sarana dan 

prasarana, peningkatan IPTEK melalui kegiatan riset, dan layanan IPTEK seperti 

kerjasama antar instansi dan diseminasi hasil-hasil riset. Masing-masing program 

ini setiap bulannya akan diimplemetasikan menjadi beberapa kegiatan dan sub 

kegiatan. 

Laporan Semester I ini berusaha menguraikan semua kinerja BP3U, 

keberhasilan serta permasalahan yang dihadapi selama 6 bulan terakhir. 

Penyusunan laporan ini didasarkan pada Rencana Kinerja BP3U dan DIPA tahun 

2016 serta data-data dari masing-masing bagian yang ada BP3U. 
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1.2 RENCANA STRATEGIS 

Rencana Strategis BP3U 2016 berisi langkah-langkah stratejik jangka 

menengah yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan penelitian dan 

pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan. Penyusunan renstra BP3U 

mengacu pada renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah 

ditetapkan oleh kepala Balitbang KP dengan SK nomor  PER. 15.1/BALITBANG 

KP/2010. Pada periode pertengahan tahun 2014, sesuai dengan dinamika 

organisasi yang berkembang ada upaya perbaikan pengelolaan kinerja 

organisasi pada tingkat BP3U, yaitu berupa penggunaan metode balanced 

scorecard (BSC). 

Tujuan strategis BP3U dalam pencapaian visi-misi adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan sebagai bahan bagi 

perumusan komponen kebijakan teknis pemanfaatan dan pengelolaan 

perikanan perairan umum; 

2. Menyiapkan dan meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya riset; 

3. Memberdayakan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya riset, 

meningkatkan citra institusi dan mempercepat proses alih pengetahuan dan 

teknologi; 

4. Mewujudkan kinerja riset yang efektif dan efisien. 

1.3. SASARAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA TAHUNAN BP3U  TA  2016 

Sasaran yang ingin dicapai oleh Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 

dirumuskan sebagai berikut :  

1. Tersedianya data dan  informasi IPTEK potensi dan karakteristik sumber 

daya ikan serta inovasi teknologi pemanfaatannya; 

2. Tersebarnya data dan  informasi IPTEK strategis status, pemanfaatan 

dan pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum; 

3. Terbentuknya institusi riset yang menjadi pusat data dan informasi 

IPTEK strategis perikanan perairan umum; 
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4. Tercapainya sistem manajemen administrasi dan keuangan yang 

transparan, akuntable, efektif dan efisien. 

Peta strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang 

memetakan SS ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang 

menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi BP3U. Peta strategi 

memudahkan BP3U untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya  kepada 

seluruh  pejabat/ pegawai  dalam rangka pemahaman demi suksesnya 

pencapaian visi, misi, dan tujuan BP3U. Peta strategi BP3U tahun 2016 berikut 

Gambar Peta Strategis BP3U : 

 

Gambar Peta  Strategis BP3U 

Pada gambar Peta strategi BP3U diatas setiap SS yang disusun 

dimaksudkan untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang 

diemban. menggunakan metodologi Balanced Scorecard, setiap SS dikelompokan 

kedalam empat perspektif, yaitu a)stakeholders perspective, b)customers  

perspective, c)internal  process  perspective, dan d) learning and growth 

perspective. Dari perpektif stakeholder, terdapat SS yang disusun untuk melihat 

dampak dari program penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan dan 

perikanan bagi KKP dan  stakeholder. 

Dari perspective customers terhadap KKP dan masyarakat kelautan dan 

perikanan, terdapat SS yang disusun untuk meningkatkan pemanfaatan hasil 

Litbang KP oleh masyarakat KP dan meningkat pengelolaan SDKP yang 
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berkelanjutan. Untuk mendukung pencapaian SS pada dua layer stakeholders 

perspective dan customers perpective tersebut diperlukan adanya empat faktor 

penting berupa Tersedianya kebijakan kelautan dan perikanan yang 

implementatif, Tersedianya jumlah data dan informasi ilmiah KP, 

Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, 

pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan 

bermutu  dan Terselenggaranya  pengendalian  BP3U.  Sedangkan  dari perspektif  

learning and growth, terdapat empat faktor penting : 

a) Tersedianya SDM BP3U yang kompeten dan professional, 

b) Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses, 

c) Terwujudnya good governance & clean government dan 

d) Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup BP3U. 

Penetapan sasaran strategis BP3U merupakan penjabaran dari rencana 

strategis BP3U yang telah disusun. Rencana strategis BP3U 2016 terdiri dari 9 

kegiatan litbang, 28 KTI, 7 output dokumen dukungan managerial, 1 paket 

Mebulair Gedung IFRDMD II, dan 12 bulan pelayanan perkantoran. Keseluruhan 

Renja BP3U 2016 ditampilakan pada tabel dibawah ini:  
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Tabel Rencana Kerja Tahunan BP3U TA 2016 

 

1.4. PENETAPAN KINERJA BP3U TAHUN 2016 / PERJANJIAN KERJA 

Pada tahun 2016, BP3U telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai 

dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala BP3U dengan Kepala 

PUSLITBANGKAN. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy 

map) dengan 7 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang 

disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja 

Utama (IKU). Adapun dokumen penetapan kinerja yang dimaksud  adalah 

sebagai berikut :  
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Tabel Penetapan Kinerja BP3U 

 

Penetapan kinerja BP3U Tahun 2016 / Perjanjian Kinerja merupakan 

bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Memuat sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan target. Indikator kinerja 

utama (IKU) tersebut merupakan salah satu dukungan program penelitian dan 

pengembangan Iptek kelautan dan perikanan tahun 2016 yang dianggarkan 

sebesar Rp. 24.296.806.000.- 
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!1IIIII 

PELAKSANAAN ANGGARAN           II 

Sebagai salah satu bentuk pemantauan, pengendalian, dan evaluasi 

perkembangan pencapaian target penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja, 

dalam jangka 6 bulan sekali, laporan monev dikompilasi dan disajikan dalam 

bentuk laporan Semester, BP3U telah melakukan monitoring dengan hasil 

sebagaimana diuraikan di bawah ini : 

2.1. Perkembangan Capaian Kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BP3U. 

Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang 

didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar 

sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan 

kinerja BP3U tahun 2016 dapat tercapai. 

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BP3U hingga bulan Juni tahun 2016 

pada customer perspective, internal process perspective dan learn & growth 

perspective mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada 

Balanced Scorecard (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator 

kinerja tersebut, sebagian besar telah berhasil tercapai. Pencapaian Sasaran 

Strategis (SS) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016 yang mengacu 

Balanced Scorecard (BSC) dapat dilihat pada  Tabel sebagai berikut : 
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Tabel Capaian IKU BP3U hingga Triwulan I Tahun 2016 
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Tabel Capaian IKU BP3U hingga Juni Tahun 2016
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Beberapa progres capaian kinerja sasaran strategis penelitian dan pengembangan 

IPTEK Kelautan dan Perikanan pada BP3U Tahun 2016 Semester 1 diantaranya sbb : 

1. Jumlah presentase hasil penelitian perikanan perairan umum yang digunakan sesuai 

kontrak kinerja Eselon I KKP (%) terpenuhi 100% karena kegiatan penelitian 

perikanan tangkap BP3U sesuai dengan kontrak kerja BalitbangKP.  

2. Jumlah Wilayah Pengelolaan PUD Yang Terindentifikasi Karakteristik Biologi 

Perikanan Karakteristik Biologi Perikanan Serta Habitat Sumberdaya, Potensi 

Produksi, Kapasitas Penangkapan Ikannya, dimana progress fisik telah mencapai 

24,85% oleh karena telah dilakukan kegiatan pengambilan data dan informasi hingga 

akhir bulan Juni.  

3. Jumlah karya tulis ilmiah bidang pengelolaan PUD tahun 2016 mencapai 21,53%. 

4. Realisasi proporsi fungsional di BP3U dibandingkan total pegawai BP3U sebesar 

54,55.  

5. Jumlah sarana dan prasarana serta kelembagaan litbang perikanan perairan umum 

yang ditingkatkan kapasitasnya progres fisiknya sebesar 1,92, hal ini dikarenakan 

proses penyediaan mebulair baru sedang berlangsung dan sempat terkendala 

rencana efisiensi penganggaran hingga awal Juni tahun 2016. 

6. Jumlah indeks kompetensi dan integritas BP3U belum dilakukan pengukuran dengan 

progress output mencapai 88,89%. 

7. ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup Balitbang KP (orang) belum dilakukan 

pengukuran. 

8. Nilai kinerja reformasi birokrasi BP3U belum dilakukan pengukuran.  

9. Nilai SAKIP BP3U belum dilakukan pengukuran.  

10. Nilai kinerja anggaran BP3U belum dilakukan pengukuran dengan realisasi output 

mencapai angka 67. 

11. Nilai presentase kepatuhan terhadap SAP BP3U belum dilakukan pengukuran dan 

realisasi output mencapai 100%. 
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2.2. Perkembangan Realisasi Anggaran 

Perkembangan realisasi anggaran hingga bulan Juni ditampilkan pada tabel berikut : 

Tabel realisasi serapan anggaran BP3U hingga bulan Juni TA. 2016 

No Komponen 
Kegiatan 

Pagu Realisasi Persentase 
(%) 

Sisa 

1 Belanja Manajerial 1,833,000,000 508,564,842 - 1,324,435,158 
2 PNBP 13,000,000 0 0 13,000,000 
3 KTI 78,000,000 19,844,000 25,44 58,156,000 
4 Belanja Layanan 

Perkantoran & 
Operasional 

13,672,806,000 6,316,181,011 46,20 7,356,624,989 

5 Penelitian Perikanan 
Tangkap 

6,200,000,000 2,297,941,223 37,06 3,902,058,777 

6 Belanja Modal 2,500,000,000 245,380,000 9,82 2,254,620,000 
 TOTAL 24,296,806,000 9,400,911,076 38,69 14,895,894,924 

 

Tabel perkembangan realisasi anggaran BP3U hingga Semester I TA. 2016 

No UPT / Output 
DIPA 

Anggaran s/d Triwulan 1 Anggaran s/d Triwulan 2 

Realisasi Realisasi 

Rp Rp % Rp % 

1 
Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bidang IPTEK Perikanan 
Budidaya 

Rp.78.000.00,- Rp. 16.794.000,- 21,53 Rp. 2.297.941.223,- 37,06 

2 

Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum 
Daratan (KPP PUD) yang telah Teridentifikasi 
Karakteristik Biologi Perikanan, serta Habitat 
Sumberdaya, Potensi Produksi dan Kapasitas 
Penangkapan Ikannya 

Rp. 6.200.000.000,- Rp. 889.546.673,- 14,35 Rp.19.844.000,- 25,44 

3 
Pelayanan dan Pengelolaan Sarana dan Jasa Litbang 
Perikanan 

Rp. 161.870.000,- Rp. 24.922.246,- 15,4 Rp. 60.272.286,- 37,23 

4 Perencanaan dan Penganggaran Litbang Perikanan Rp. 305.415.000,- Rp. 87.000.417,- 28,49 Rp.128.167.368,- 41,96 

5 Pengendalian dan Pelaporan Litbang Perikanan Rp. 201.610.000,- Rp. 36.311.100,- 18,01 Rp. 39.770.135,- 19,73 

6 
Penatausahaan keuangan, BMN dan rumah tangga 
Litbang 

Rp. 594.345.000,- Rp 52.822.937,- 8,89 Rp.150.488.213,- 25,32 

7 
Pengembangan SDM dan penataan organisasi 
Litbang Perikanan 

Rp. 208.840.000,- Rp. 36.953.398,- 17,69 Rp. 79.576.846,- 38,10 

8 
Pengelolaan Data, Informasi, dan Publikasi hasil 
Litbang Perikanan 

Rp. 149.200.000,- Rp. 10.155.800,- 6,81 Rp. 50.900.894,- 34,12 

9 Pengembangan Kerjasama Litbang Perikanan Rp. 224.720.000,- RP. 3.100.000,- 1,38 RP. 12.389.100,- 5,51 

10 Layanan Perkantoran Rp. 13.672.806.000,- Rp. 2.812.782.568,- 20,57 Rp.6.316.181.011,- 46,20 

11 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp. 2.500.000.000,- Rp. 0,- 0 Rp.245.380.000,- 9,82 

TOTAL Rp. 24.296.806.000,-- Rp. 3.970.389.139.-- 16,34 Rp.9.400.911.076,- 38,69 
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Grafik Perkembangan Realisasi Anggaran Semester I BP3U TA.2016 

 

2.3. Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa 

No 
Judul 

Pekerjaan 
Total Pagu 

(Rp.) 

Status 

Perkembangan (Ket) 
Proses 
Lelang 

Nilai HPS 
(Rp.) 

Pelaksanaan 
Kontrak 

Nilai 
Kontrak 

(Rp.) 

Nilai 
Kontrak 

yang 
sudah 

terealisasi 
(Rp) 

Tanggal 
Selesai 
Kontrak 

Fisik 
(%) 

1 

Lelang 
Meublere 
Gedung 
Kantor 
BP3U di 

Jakabaring 
(BP3U) 

(Tahap I) 

781.256.000 √ 781.256.000 
Proses 

Pelaksanaan 
732.664.000 - 90 Hari - 

Telah ditandatanganinya kontrak lelang 
dengan nomor kontrak : 

1162/BalitbangKP/BP3U/PL420/VI/2016 
tanggal 17 Juni 2016, CV.Rehimonim 

Salim 

Tabel Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa 

 

Lelang meubelair dan interior gedung IRFDMD II sudah memasuki tahap proses 

pelaksanaan kontrak dan sempat terkendala pada proses lelang hingga awal bulan Juni 

dikarenakan revisi anggaran untuk penghematan anggaran (self blocking). 

 

2.4. Perkembangan Sumberdaya Manusia (SDM) 

Hingga akhir Juni tahun 2016, jumlah pegawai BP3U berjumlah 66 orang PNS dan 38 

orang tenaga kontrak, total pegawai BP3U secara keseluruhan berjumlah 104 

pegawai/karyawan. Tenaga kontrak berperan dalam membantu kegiatan laboratorium 
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(kualifikasi S1 dan D3), administrasi, perpustakaan, komputer, satpam, supir, cleaning service 

dan motoris. 

1. Menurut Golongan 

 

Grafik Pegawai BP3U Menurut Golongan 

Dilihat pada grafik diatas, maka komposisi pegawai BP3U paling banyak pada 

Golongan III yaitu sebanyak 37 orang (56,06%), sedangkan jumlah paling sedikit pada 

Golongan I yaitu sebanyak 1 orang (1,52%). Sebagai keterangan bahwa pada bulan Mei 

terdapat 1 (satu) orang pegawai BP3U yang mengalami purnabakti atas nama Bapak Misbah, 

jumlah pegawai yang diatas sudah disesuaikan. 

2. Menurut Jabatan 

 

Grafik Jumlah PNS Menurut Jabatan 

Sesuai dengan grafik, pegawai BP3U pada tahun 2016 yang terbanyak adalah Eselon V, 

yaitu sejumlah 6 orang  sedangkan esellon III dan IV  masing – masing 1 dan 3 orang. BP3U 

merupakan Balai setingkat Eselon III maka tidak memiliki eselon I dan II. 
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3. Menurut Pendidikan 

 

Grafik Pegawai BP3U Menurut Jenjang Pendidikan 

Jika dilihat berdasarkan grafik diatas, tergambar bahwa pegawai BP3U didominasi 

dengan tingkat pendidikan D4/S1 sebanyak 27 orang (41,54%), disusul dengan pendidikan 

SMA sebanyak 13 orang (20%), pendidikan S2 sebanyak 10 orang (15,38%), pendidikan D3 

sebanyak 9 orang (13,85%),  pendidikan SMP sebanyak 3 orang (4,62%) dan pendidikan S3 

sebanyak 3 orang (4,62%). 

4. Menurut Kelompok Umur 

 

Grafik Klasifikasi Umur Pegawai PNS BP3U 

Jumlah pegawai menurut kelompok umur 18-34 sebanyak 21 orang, kelompok umur 

35-51 sebanyak 26 orang, kelompok umur 52-68 sebanyak 18 orang. 
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!1IIIII 

PELAKSANAAN KEGIATAN            III 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

Terkait komponen dalam RKA-KL BP3U memiliki beberapa output kegiatan di Tahun 

Anggaran 2016 seperti pada tabel dibawah ini : 

NO KOMPONEN KEGIATAN PAGU (Rp) OUTPUT 

1 Manajerial 1,846,000,000 7  Dok 

2 KTI 78,000,000 28 KTI 

3 
Layanan Perkantoran dan 
Operasional 

13,672,806,000 12 Bln 

4 Penelitian Perikanan Tangkap 6,200,000,000 9 PUD 

5 Modal 2,500,000,000 1 Paket 

 
TOTAL 24,296,806,000 

 
 

Pada tahun 2016, BP3U melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan riset. Kegiatan riset ini 

merupakan kegiatan baru ataupun kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dengan 

lokasi tersebar diseluruh Indonesia. Pelaksanaan riset ini melibatkan instansi lain yang 

terkait dengan tupoksi BP3U. Kegiatan riset pada tahun 2016 yaitu : 

Tabel Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Tahun 2016 

NO JUDUL RISET Target 

1 
Penelitian aspek biologi dan dinamika populasi di waduk Widas, Jawa 
Timur 

1 Kegiatan 

2 Bioeksplorasi potensi perikanan sungai Membrano Papua 1 Kegiatan 

3 
Kajian sumberdaya perairan waduk Batu Bulan Kabupaten Sumbawa 
Provinsi NTB 

1 Kegiatan 

4 
Kajian stok dan konsep pengelolaan sumber daya perairan di estuari 
Berau, Kalimantan Timur 

1 Kegiatan 

5 
Identifikasi karakteristik habitat, potensi dan biologi ikan dominan 
untuk pengelolaan perikanan di sungai Batanghari Jambi 

1 Kegiatan 

6 
Identifikasi karakteristik habitat, potensi dan biologi ikan di danau 
Paniai Papua 

1 Kegiatan 

7 
Penelitian kajian stok sebagai dasar untuk pengelolaan sumberdaya 
ikan danau Tondano Sulawesi Utara 

1 Kegiatan 

8 Pengunaan alat tangkap ramah lingkungan di DAS Barito 1 Kegiatan 

9 
Penelitian kajian bioekologi ddan lingkungan perikanan sidat (Anguila 
spp) di Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Kabupaten Cilacap 

1 Kegiatan 
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Berikut adalah capaian hasil yang diperoleh sampai dengan Semester I dari setiap 

kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditargetkan 

dan ditetapkan dalam TAPJA BP3U TA.2016. 

3.1. ASPEK BIOLOGI DAN DINAMIKA POPULASI IKAN DI WADUK PONDOK DAN WIDAS, 

PROVINSI JAWA TIMUR (KPP PUD 431) 

 

1. Tujuan 

Mendapatkan teknik pengelolaan perikanan tangkap, konservasi sumberdaya ikan, 

tata ruang yang baik untuk penebaran jenis ikan yang yang sesuai. 

Tahun 2016 (kedua) : Mendapatkan data stok ikan, dinamika populasi ikan dominan 

dan aspekbiologi beberapa jenis ikan ekonomis penting. 

2. Deskripsi Output  

Data dan informasi tentang aspek biologi beberapa jenis ikan, stok ikan, estimasi 

jumlah penebaran benih, peta bathimetri , dinamika populasi beberapa jenis ikan 

3. Metodologi yang digunakan 

Survey lapangan, analisa lab, wawancara, quesioner, sampling. Tahapan indikator out 

put yang diharapkan (Data dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh 

pengguna/Dinas Perikanan ),  durasi penelitian ( 2 tahun, ini tahun kedua), lokasi 

spesifik ( Waduk Widas, Kabupaten Madiun dan Pondok di Kabupaten Ngawi Jawa 

Timur), pihak yg trlibat (Dinas Perikanan setempat, kelompok nelayan, Jasa Tirta), total 

anggaran yg di alokasikan Rp. 479.000.000,- (Self Blocking) dari Rp. 650.000.000,-.  

4. Kemajuan penelitian 

Data  lenght frequensi beberapa jenis ikan tiap bulan waduk Pondok dan Widas, 

analisa biologi ikan, lingkungan, hasil tangkapan.  Persentasi  fisik penelitian 40 % dan  

serapan angggaran sebesar Rp. 232.298.646,- . 

5. Hasil yang telah dicapai 
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 Koordinasi dengan Pemda setempat, didapatkan informasi tentang perikanan 

tangkap data statistik perikanan.  

 Informasi perikanan Tangkap di waduk Pondok dikelola oleh Koperasi Unit 

Bersama, dan di waduk Widas kelompok nelayan Mina Widas Makmur binaan 

Pemda Kab Madiun. 

 Alat tangkap yang digunakan terutama : jaring bentang, pancing dan jarring 

jebaan 

 Ikan yang terdapat di waduk Pondok dan Widas  : Tawes, Nila, Kutuk, red devil, 

belida (putak), gurame, wader, udang air tawar, tombro, dan betutu.  

 Puncak musim penangkapan pada musim hujan 10- 100 kg/hari di waduk Widas, 

dan di waduk Pondok 5-20 kg/hari. 

 Kondisi kualitas air secara in situ khususnya DO mendukung kehidupan ikan. 

 Lingkungan waduk di inlet berbatasan dengan terrestrial yang ditumbuhi rumput-

rumputan; pohon (Jati, Asem, randu, ploso), perdu ‘krangkong’, lampis, angsono, , 

kolondono, eceng gondok, dan sebagian tanaman tegalan pertanian (jagung, padi, 

kacang tanah, kacang panjang 

6. Keunggulan dan hal positif yang telah dicapai dalam penelitian 

 Termonitor hasil tangkapan ikan di waduk Pondok dan Widas 

 Laporan hasil penelitian thn 2012 sudah diterima oleh Dinas Perikanan Kab.Ngawi 

dan akan dipakai sebagai bahan pertimbangan pengelolaan waduk Pondok. 

7. Kendala yang dihadapi 

Adanya pemblokiran anggaran sebesar Rp 171.000.000,- 

8. Manfaat/stakeholdes atau pihak yang akan memanfaatkan hasil riset 

Dinas Perikanan Kabupaten Ngawi dan Madiun, Kelompok nelayan, dan JasaTirta. 

9. Rencana dan langkah untuk minggu depan 

Membuat rencana untuk survey tahap ke tiga 

10. Hal lain yang dianggap perlu 

Kerja di laboratorium biologi dalam satu minggu selama tiga hari. 

 



Page 23 of 42 

 

3.2. PENELITIAN BIOEKSPLORASI POTENSI PERIKANAN SUNGAI MAMBERAMO PAPUA 

(KPP PUD 411) 

 
1. Deskripsi penelitian 

Judul penelitian : Bioeksplorasi potensi perikanan sungai Mamberamo, provinsi papua. 

Tujuan Kegiatan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi sumberdaya ikan dan karakteristik 

ekologi perairan sungai Mamberamo 

Deskripsi Output  

Paket data dan informasi Karakteristik lingkungan (fisika,kimia, biologi) perairan, 

biologi beberapa jenis ikan, dinamika populasi dan kegiatan penangkapan ikan 

Metodologi 

Penelitian dilakukan pada Januari – Desember 2016 di Sungai Membramo Provinsi 

Papua, 4 stasiun pada masing-masing lokasi yang akan ditentukan berdasarkan 

purposive random sampling didasarkan pada perbedaan mikrohabitat. 

Indikator output 

Didapatkan data kondisi terkini tentang potensi, biologi ikan, dinamika populasi , 

kegiatan penangkapan dan lingkungan perairan yang dapat mendukung pengelolaan  

sumberdaya ikan dan perikanan tangkap  di Sungai Membramo Papua. 

Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan melalui 4 trip penelitian survey 1 bulan Februari dan survey 2 

bulan juni telah selesai dilaksanakan, untuk survey ke 3 pada bulan agustus dan survey 

ke 4 pada bulan September. 

Pihak yg terlibat  

yaitu peneliti dari BP3U dan DKP Provinsi Papua. 

Total anggaran 

Rp. 700.000.000,- tetapi karena adanya penghematan anggararan menjadi Rp. 

582.500.000,- 
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Realisasi Serapan 

Rp. 288.053.497,- 

2. Kemajuan penelitian 

Sudah dilaksanakan survey penelitian pada bulan Februari dan Juni. Data yang sudah 

didapat adalah jenis-jenis ikan yang tertangkap menggunakan experiment 

penangkapan dengan jaring maupun dengan pancing, karena tidak ada nelayan yang 

rutin menangkap ikan. Data panjang dan berat ikan yang tertangkap serta data tingkat 

kematangan gonad trip 1 selesai dianalisa .Data parameter fisika kimia lingkungan trip 

1 selesai dianalisa sedangkan data kimia trip 2 sedang dianalisa. Data plankton dan 

benthos trip 1 sudah selesai dianalisa. Data trip 2 sedang proses analisa laboratorium. 

Hasil yang telah dicapai  sampai  Maret 2016  

• Pada survey 1 (februari) didapatkan 8 jenis ikan melalui eksperimen penangkapn 

dengan jaring insang yaitu: ikan Duri, Mujaer, Mata Merah, Tawes, Mas, Sumpit, 

Glossomia apprion, dan pelangi,  

• Hasil eksperimen penangkapan didapatkan 164 ekor ikan yang didominasi ikan 

tawes  sebanyak 51,8 %,  

• Larva ikan yang didapatkan adalah 120 ekor,  

• Parameter kualitas air tiap stasiun 

Stasiun kalimerah s.putus telaga kerumi 

Waktu (WIT) 16,05 10,000 08,25 16,00 

Suhu Air (oC) 22 19 23 22 

Suhu Udara (oC) 24 22 28 23 

DO (ppm) 4,54 5,64 4,13 5,23 

Kedalaman (m) 2 0,9 1,5 0,9 

Kecerahan (m) 0,3 0,25 1,5 0,5 

 

3. Keunggulan dan hal positif yang telah dicapai 

Banyak didapatkan ikan endemik yaitu ikan pelangi pada jaring berukuran ¾ sampai 1 

inchi, terdapat ikan yang diduga ikan introduksi yaitu ikan mujair, ikan nila, ikan lele. 

Lama menunggu hasil tangkapan experiment penangkapan sangat singkat, hal ini 

menandakan masih sangat banyak ikan dialam dan penangkapan ikan sangat rendah. 
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4. Kendala yang dihadapi 

Sulitnya mencapai lokasi penelitian dan biaya sewa mobil serta perahu yang sangat 

mahal. Hal ini menyulitkan tim peneliti untuk menjangkau lokasi yang lebih luas. 

Kondisi isuisu keamanan mengganggu keberadaan mobil ke lokasi penelitian. 

5. Manfaat 

Pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari penelitian ini adalah pemerintah daerah 

terkait untuk menentukan program pengembangan perikanan serta kebijakan 

pengelolaan. 

6. Rencana dan langkah selanjutnya 

Rencana selanjutnya yaitu melakukan analisa laboratorium untuk sampel trip kedua 

dan melakukan survey penelitian trip ke3 pada bulan agustus, dimana lokasi titik 

sampling akan ditambah, karena berdasarkan informasi yang didapat lokasi ini 

memiliki banyak ikan serta karakteristik fisikanya berbeda. 

3.3. PENELITIAN KAJIAN BIOEKOLOGI DAN LINGKUNGAN PERIKANAN SIDAT (ANGUILLA 

SPP) DI BENGKULU, LAMPUNG DAN CILACAP (KPP PUD 439 dan 432) 

 

PJ : Ni Komang Suryati 

1. Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini bersifat survei-eksploratif yang meliputi pengumpulan data dan 

informasi secara primer dan sekunder. Lingkup kegiatan meliputi kajian/analisa 

parameter lingkungan perairan, sertaidentifikasi spesiesikan dengan wilayah kerja 

adalah Bengkulu LampungdanCilacap. Pelaksanaan kegiatan riset akan melibatkan 

para peneliti yang mempunyai keahlian di bidang ekologi perairan, biologi ikan, 

taksonomi, penangkapandansosialekonomiperikanan. Dari hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengelolaan yang keberlanjutan 

dalam pemanfaatan sumberdaya ikan sidat. 

Tujuan Kegiatan  
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Mengetahui bagian siklus hidup ikan sidat di lingkungan air tawar untuk pengelolaan 

dan konservasinya. Serta rekomendasi untuk pengelolaan yang keberlanjutan dalam 

pemanfaatan sumber daya ikan sidat 

Metodologi 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metoda survei. Penentuan stasiun 

pengambilan contoh ditentukan secara purposif yang didasari pada keberadaan 

danpopulasi ikansidat. Pengambilan beberapa parameter fisika, kimia dan biologi 

perairan, data curah hujan serta pasang surut air.Observasi lapang dan wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan data aktivitas penangkapan yaitu data lokasi, jenis alat 

dan cara operasionalnya. Pengambilan sampel ikan sidatdilakukan dengan melibatkan 

partisipasi aktif dari masyarakat nelayan setempat sebagai enumerator. Sampel ikan 

yang didapatkan diawetkan dan dibawa ke laboratorium untuk identifikasi dan analisis 

biologi. 

Tahapan 

Survei Lapangan : bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 

Analisa data :Maret-Oktober 2016 

Laporan semester :juli 2016 

Laporan akhir Desember 2016 

Indikator output yang diharapkan 

informasi terkini mengenai hasil Penelitian bioekologi dan Lingkungan Perikanan Sidat 

(Anguilla spp) di Bengkulu, Lampung dan Cilacap. 

Durasi penelitian, 1 tahun merupakan kegiatan lanjutan tahun 2015 

Lokasi spesifik, Provinsi Bengkulu 3 stasiun, Lampung 2 stasiun dan Cilacap 2 stasiun 

Pihak yang terlibat, Pemda Setempat, UniversitasHAzairin, Bengkulu 

Total anggaran yang dialokasikan (sebelum pemotongan) Rp 800.000.000,- 

Realisasi Rp. 246.027.489,- 

2. Kemajuan Penelitian 

- Telah didapatkan data mengenai biologi ikan sidat dan lingkungan perairannya. 
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- Data produksi dari pengepul sebagai pembanding data eksperimental fishing yg 

dilakukan. 

Hasil yang telah dicapai 

Biologi : 

 Identifikasi karakteristik biologi reproduksi ikan di Bengkulu, Lampung dan 

Cilacap, Identifikasi fase/stadia ikan sidat yang tertangkap, Makanan alami ikan 

sidat kepiting, udang dan ikan, Lingkungan : - Data kualitas air dan habitat ikan 

sidat 

Dinamika populasi:  

 Data ukuran panjang perbulan, Eksperimental fishing dengan menggunakan 

electrofishing di Bengkulu, Komposisi hasil tangkapan dominan di semua lokasi 

penelitian adalah Anguilla bicolor 

Aktivitas Penangkapan : 

 Diketahui lokasi penangkapan sidat di Lampung, Aktivitas penangkapan dominan 

menggunakan alat tangkap bubu (trap), degut (pancing tanpa kail) serta fyke net  

Kendala dan permasalahan :  

Faktor alam seperti gempa, longsor dan banjir menjadi kendala dalam pelaksanaan 

survey. 

3. Keunggulan dan hal positif yang telah dicapai dalam penelitian 

Penelitian ini untuk menjawab isu mengenai potensi ikan sidat di Indonesia.Telah 

dilakukan beberapa fishing eksperimen namun data yang telah didapat jauh dari data 

hasil tangkapan nelayan yang disetor ke pengepul.Oleh karena itu dilakukan juga 

pengumpulan data oleh enumerator setiap bulan khusus untuk provinsi Bengkulu dan 

Kab.Cilacap. 

Dari empat trip yang dilakukan dan data yang telah dikumpulkan, barupa data hapan 

pengumpulan data primer dan sekunder, analisis untuk menghasilkan informasi 

kepada pemangku kepentingan tentang estimasi besaran stoksumberdaya ikan masih 

dilakukan. 

4. Kendala yang dihadapi 

- Pemotongan anggaran mengakibatkan berkurangnya jumlah pelaksanaan survey. 
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5. Manfaat / stakeholder / pihak yang akanmanfaatkanhasilriset 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada PEMDA setempat dan menjadi 

bahan dalam penyusunan RPP Sidat. 

6. Rencanadanlangkahminggudepan 

Analisa sample di laboratorium 

7. Hal lain yang dianggapperlu 

-- 

3.4. KAJIAN STOK SEBAGAI DASAR UNTUK PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN DANAU 

TONDANO SULAWESI UTARA (KPP PUD 412) 

 

PJ : Dr. Safran Makmur, S.Si., M.Si 

1. Deskripsi Penelitian 

Kajian stok sebagai dasar pengelolaan sumberdaya ikan Danau Tondano Sulawesi 

Utara merupakan judul kegiatan Tahun ke 2. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui stok ikan sebagai dasar untuk pengelolaan 

sumberdaya ikan Danau Tondano Sulawesi Utara. 

Indikator output yang diharapkan dari penelitian ini adalah paket data dan informasi 

hasil riset kajian stok, aktivitas penangkapan, karakteristik morfometrik dan 

bathymetrik sebagai dasar untuk konsep pengelolaan sumberdaya ikan Danau 

Tondano Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa kajian yang akan 

dilakukan pada penelitian ini antara lain : kajian karakteristik habitat, biologi ikan, dan 

kajian stok dengan menggunakan akustik. Survey direncanakan sebanyak 4 kali. 

Peneliti yang terlibat sebanyak 7 orang dari BP3U, UNSRAT, UNIMA dan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa. 

Total Anggaran penelitian Rp.475.251.000.- (Self Blocking) dari Rp. 700.000.000,- 

(Total awal) 
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Realisasi Anggaran = Rp. 303.071.640.- 

Lokasi penelitian Danau Tondano Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. 

Penelitian tahun ini merupakan tahun terakhir. 

2. Kemajuan Penelitian 

Telah melakukan survey ke dua pada bulan Mei 2016 (Survey pertama pada bulan 

Maret 2016). 

3. Keunggulan dan hal positip yang telah dicapai dalam penelitian 

Telah didapatkan data stok ikan Danau Tondano berdasarkan hasil pendugaan dengan 

menggunakan metode akustik.Mendapatkan data morfologi dan peta batimetrik 

Danau Tondano. 

4. Kendala yang dihadapi 

Adanya pemotongan anggaran mengakibatkan rencana awal yang telah dibuat harus 

berubah dan disesuaikan dengan anggaran yang baru. 

5. Manfaat/ stakeholder/ pihak yang akan memanfaatkan hasil penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk nelayan Danau Tondano, Dosen dan 

mahasiswa UNSRAT dan UNIMA, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa 

dalam pengambilan kebijakan untuk pengelolaan danau. 

6. Rencana dan langkah minggu depan 

Melanjutkan analisis sampel, terutama sampel plankton dan bentos serta sampel 

gonad ikan payangka, betutu dan mujaer. 

7. Hal lain yang dianggap perlu 

- 

8. Progress fisik sampai minggu ini 

Untuk kegiatan survey telah 2 kali dari 4 kali yang direncanakan. Data survey pertama  

data kualitas air, akustik dan data biologi ikan telah selesai, data plankton dan bentos 

masih dianalisis di laboratorium biologi perairan BP3U. 
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3.5. KAJIAN STOK DAN KONSEP PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN DI ESTUARI 

BERAU, KALIMANTAN TIMUR 2016 (KPP PUD 436) 

PJ : Freddy Supriyadi, S.Kel 

 

1. Tujuan Kegiatan  

Memperoleh estimasi stok, keanekaragaman jenis ikan, dinamika beberapa ikan 

penting sebagai bahan dan konsep pengelolaan di Estuari Berau Kalimantan Timur 

2. Deskripsi Penelitian 

Prakiraan Keluaran : 

a) Gambaran tentang kepadatan stok, diversitas, biologi spesies dominan, 

parameter populasi, ukuran pertama tertangkap,  sebaran dan status 

penangkapan (alat tangkap, musim, ikan target) serta  aspek lingkungan sumber 

daya ikan di perairan estuari Sungai Berau 

b) Informasi tentang sumberdaya ikan dan kondisi lingkungan sebagai dasar untuk 

pengelolaan sumber daya ikan di perairan estuari Sungai Berau  

 Metodologi 

 Komponen Kegiatan 

a) Pendugaan stok ikan dengan metoda akustik dan pukat tarik  

b) Keanekaragaman jenis ikan dan biota air lainnya  

c) Keanekaragaman jenis biota perairan (plankton dan bentos)  

d) Biologi spesies dominan  

e) Kondisi lingkungan perairan  

f) Wawancara dengan nelayan tentang perubahan penangkapan dan kondisi 

lingkungan terhadap sumberdaya ikan  

Jadwal dan lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di Estuari Sungai Berau Kalimantan Timur, sampling dilakukan 

sebanyak empat kali yang dianggap mewakili musim kemarau dan musim penghujan. 
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Anggaran 

Total Anggaran = Rp. 650.000.000,- (Anggaran awal); Rp.473.671.000,- (Setelah Self 

Blocking) 

3. Kemajuan Penelitian 

Serapan Anggaran telah mencapai Rp. 208.956.181,- dari Total Pagu Rp. 473.671.000 

(Setelah Self Blocking), Telah dilakukan 2 Kali Survey (Februari dan Mei) 2016, Data 

Trip 1 (Febuari) telah selesai di analisa,  Data Trip 2 Sedang dalam proses analisa. 

Hasil yang telah dicapai 

• Kualitas Air di Estuari Berau, suhu rata-rata 29 0/00, Dissolve Oxigen rata-rata 6,54 

mg/l, CO2 rata-rata 0,99 mg/l, kecerahan rata-rata 115 cm, salinitas 19,9 0/00 . 

• Ikan petek/bete lis kuning mendominasi yaitu sebnyak 1140,6 g, Udang yang 

tertangkap hanya sebanyak 55 g (21 ekor), udang loreng sebanyak  95 g (16 

ekor) dan udang kipas sebanyak 14 g (2 ekor), sebanyak 11 jenis dengan 

dominasi ikan bete lis kuning dan ikan  bulu ayam (Coilia lindmani),  

• St,3 Muara Guntung merupakan muara dari Sungai Guntung yang di dalam 

sungai terdapat tambak milik penduduk, Percobaan penangkapan ikan dengan 

alat tangkap pukat hela mendapatkan paling banyak jenis ikan dan udang yaitu 

22 jenis yang terdiri dari 18 jenis ikan dan 4 jenis udang yaitu udang putih yang 

merupakan udang ekspor, udang bintik, udang brown (udang jahe), udang 

loreng dan udang kipas. 

• Stasiun 6 Muara Mengkajang merupakan alur pelayaran kapal-kapal besar 

menuju ke dalam sungai (Tanjung Redep), sehingga memiliki kontur perairan 

yang dalam, Terdapat 18 jenis ikan di dominasi gulama dompok. 

4. Keunggulan dan hal positif yang telah dicapai dalam penelitian 

Pada Trip 2 telah dilakukan Survey Pendugaan stok dengan alat hidroakustik, dan 

dilakukan pengambilan sampel larva (tambahan diluar proposal) yang akan dianalisa 

dengan metode DNA Barcoding di laboratorium BP3U. 

5. Kendala yang dihadapi 

Adanya Self Blocking Anggaran yang hanyamengambildari Mata Anggaran (MAK) 

perjalanandinas, sehingga Mata Anggaran (MAK) Lain menjadi tidak proporsional 
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6. Manfaat / stakeholder / pihak yang akan manfaatkan hasil riset 

Semua data yang didapatkan digunakan untuk mendapatkan output sebagai dasar 

konsep pengelolaan perairan. 

7. Rencana dan langkah minggu depan 

Melanjutkan Analisa Data Trip 2, sebagai dasar pembuatan laporan semester 1. 

8. Hal lain yang dianggap perlu 

Pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Berau, kaltim pada bulan februari telah 

mengirimkan Surat permohonan penelitian lanjutan tahun 2017, dan BP3U pada 

bulan Juni melalui Kepala Balai telah mengirimkan surat balasan dan menyampaikan 

bahwa untuk tahun 2017 belum dapat melakukan penelitian lanjutan secara utuh di 

kab berau, kaltim karena masih fokus di KPP-PUD di wilayah sumatera, sebagian 

jawa, nusatenggara, dan sebagian Indonesia Timur, Tetapi jika ada sesuatu hal yang 

mendesak, seperti terjadi kembali kematian ikan masal, maka pihak dinas dapat 

segera menghubungi pihak BP3U, dan Tim Dari BP3U akan bergerak cepat 

menindaklanjuti hal tersebut. 

9. Progress fisik sampai minggu ini 

Data yang telah didapatkan yaitu data hasil tangkapan dari alat takap pukat tarik, 

biologi perairan (plankton & bentos) dan kualitas air bulan Februari dan Mei (Survey 

trip 1 & 2), kemudian data hasil tangkapan ikan dominan dari alat tangkap pukat 

tarik dan Bagan (Julu) Bulan Maret dan April,  2016 (Enumerator), serta data survey 

akustik bulan Mei (Survey trip 2). Data ikan, biologi perairan dan kualitas air bulan 

Februari (Survey trip 1) telah selesai dianalisa, untuk bulan-2 berikutnya (Trip 2) 

sedang dalam tahap analisa. 
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3.6. KAJIAN SUMBERDAYA PERAIRAN WADUK BATU BULAN KABUPATEN SUMBAWA 

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT (KPP PUD 422) 

 

PJ : Khoirul Fatah, ST 

1. DeskripsiPenelitian: 

Waduk Batu Bulan mempunyai luas 932 ha terletak di Batu Bulan Kecamatan Moyo 

Hulu, Kabupaten Sumbawa. Waduk Batu Bulan saat ini tercatat sebagai waduk 

terbesar dan terpanjang di Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan panjang puncak 

bendungan total 2.750 m. Kegiatan perikanan yang menonjol yaitu perikanan 

budidaya dan perikanan tangkap (memancing, menjaring dan bagan perahu). 

Permasalahan yang timbul sekarang di Waduk Batu Bulan adalah sedimentasi,  

pencemaran, penangkapan berlebih, penurunan hasil tangkapan ikan dan belum ada 

tata ruang yang baik untuk mendukung pelestarian sumberdaya perikanan waduk. 

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data dan informasi potensi produksi 

ikan, produktivitas dan tingkat kesuburan perairan, kualitas air, biologi perairan 

(plankton), jenis-jenis ikan dan aktifitas penangkapan di Waduk Batu Bulan 

Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat. 

Metoda Survey Penelitian dengan menggunakan metoda survey dan wawancara 

dengan nelayan. 

Keluaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah data dan informasi tentang 

kualitas air dan lingkungan, estimasi potensi produksi ikan, tingkat kesuburan 

perairan, keragaman jenis ikan, hasil tangkapan nelayan, informasi vegetasi air dan 

beberapa aspek biologi ikan yaitu hubungan panjang berat, jenis kelamin, sex ratio, 

TKG dan makanan. 
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Total Anggaran Penelitian ini dilakukan selama satu tahun dengan dana 

Rp.650.000.000,-, melibatkan berbagai instansi terkait yaitu BPPPU, Dinas Perikanan 

dan Nelayan. 

Realisais Anggaran Rp. 291.408.800,- 

2. Kemajuan Penelitian: 

Penelitian kajian sumberdaya perairan di waduk Batu Bulan telah dilakukan survey 

sebanyak 3 kali, hasil yang telah dicapai didapatkan data kualitas air, estimasi 

produksi ikan, status trofik, keragaman jenis ikan dan hasil tangkapan nelayan 

sampai bulan Mei 2016. 

Hasil yang telah dicapai 

Jenis jenis ikan asli sebelum bendungan dibuat adalah ikan mujair, tawes, gabus 

(dole), lele, sidat, udang dan belukis. Jenis ikan introduksi/ ikan tebaran adalah ikan 

nila dan karper.  

Alat tangkap jaring yang diperbolehkan dalam menangkap ikan di waduk berukuran 2 

inchi s/d 7 inchi sedangkan bagan hanya berukuran 2 inchi. 

Kegiatan perikanan budidaya di waduk Bulan Bulan sepertinya kurang bisa 

berkembang karena perekonomian nelayan setempat rata rata di bawah garis 

kemiskinan dan masih banyak mengandalkan bantuan keramba dari dinas perikanan 

setempat. 

3. Keunggulan dan hal positif yang telah dicapai dalam penelitian: 

 Mendapat dukungan dari dinas perikanan setempatdan nelayan di sekitar 

waduk. 

 Tersediannya serana dan fasilitas yang baik dalam melakukan penelitiaan 

4. Kendala yang dihadapi 

Kurang Kooperatifnya pemerintah daerah dan nelayan setempat 

5. Manfaat / stakeholder / pihak yang akan manfaatkan hasil riset 

Tersedianya data dasar potensi produksi ikan ,kualitas perairan,  status kesuburan 

perairan, keragaman jenis ikan dan komposisi hasil tangkapan sebagai bahan 
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masukan untuk Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dalam pengelolaan 

perikanan waduk Batu Bulan waktu di masa mendatang 

6. Rencana dan langkah minggu depan 

- 

7. Hal lain yang dianggap perlu 

- 

8. Progress fisiksampaimingguini: 

Telah selesai melaksanankan riset survey ke 3 di waduk batu bulan, hasil yang 

diperoleh berupa data kualitas air, estimasi produksi ikan, status trofik, keragaman 

jenis ikan dan hasil tangkapan nelayan sampai bulan Mei 2016 

3.7. PENGGUNAAN ALAT TANGKAP RAMAH LINGKUNGAN DI DAS BARITO (KPP PUD 

435) 

PJ : Khoirul Fatah, ST 

   

1. DESKRIPSI PENELITIAN 

Kegiatan penelitian pada kelti ini berjudul : Penggunaan Alat Tangkap Ramah 

Lingkungan di DAS Barito (KPP PUD 435) telah dilaksanakan dua kali yaitu pada: 

1) 13 – 27 Maret 2016 

2) 27 Mei – 5 Juni 2016 

Tujuan: Menginventarisasi  dan identifikasi  alat  tangkap  ramah lingkungan  yang 

beroperasi  di DAS Barito   Kalimantan Tengah dan Selatan 

Metodologi: 

Survei difokuskan kepada dua lokasi utama penangkapan yaitu daerah Kecamatan 

Paminggir dan Danau Panggang, serta Kabupaten Barito Kuala. Menggunakan 

metodologi sampling, analisis deskriptif, wawancara nelayan, enumerator, 

pengamatan jenis ikan, produksi ikan, jenis alat tangkap, waktu tangkap dan metode 



Page 36 of 42 

 

yang digunakan, serta kondisi lingkungan (kualitas perairan). Data dilengkapi dengan 

data sekunder dari Dinas terkait. 

Tahapan: 

Pendahuluan : Februari 

Survei Lapangan : Maret, Mei, Agustus dan Oktober 2016 

Pengumpulan data Enumerator : Februari – November 2016. 

Analisis data/ Sampel : April, Juni, September dan November 

Laporan Perjalanan :  Maret, Mei, Agustus dan Oktober 2016 

Laporan Semester : Juli 

Laporan Akhir : Desember 

Indikator output yang diharapkan : memberikan  informasi terkini  (Data dan 

informasi   Desain rancang bangun  ( ukuran, bentuk, meshsize, bahan  penyusun);  

metoda penangkapan  (bagaimana, dimana, kapan ); hasil tangkapan  ( jenis, jumlah , 

ukuran ), analisa finansial  uisaha perikanan tangkap) kepada pemangku 

kepentingan, pengusaha ikan dan terutama nelayan tentang estimasi besaran 

sediaan stok sumber daya ikan dan habitatnya untuk kebijakan pemanfaatannya. 

Durasi penelitian: 1 tahun, merupakan kegiatan lanjutan tahun 2015. 

Lokasi Spesifik : DAS Barito  Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yaitu Rawa 

Banjiran Danau Panggang dan Paminggir (Kab. Hulu Sungai Utara) dan Sungai Negara 

dan Barito (Kabupaten Barito Kuala). 

Total anggaran: Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) 

2. KEMAJUAN PENELITIAN 

Saat dilakukan penelitian, kondisi air masih tinggi karena musim hujan. Kondisi 

perairan yang miskin oksigen mengakibatkan hanya black fish yang mampu bertahan 

di perairan seperti ini. Telah dikumpulkan data alat tangkap dan sebarannya, dan 

didapatkan komposisi hasil tangkapan untuk mendapatkan kelimpahan stok. Analisis 

yang sedang dilakukan adalah: hasil tangkapan, plankton, kualitas air (nitrat dan 

pospat).  

Persentase kemajuan: 60% 

Serapan anggaran: Rp. 295.556.100,- 
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3. KEUNGGULAN DAN HAL POSITIF YANG TELAH DICAPAI DALAM PENELITIAN 

Penelitian ini untuk menjawab isu bahwa aktivitas penangkapan mengutamakan 

untuk mendapatkan jumlah dan nilai hasil tangkapan yang  sebanyak-banyaknya. 

Keadaan ini akan mengarah kepada pemanfaatan yang berlebih dan penggunaan alat 

tangkap yangtidak ramah lingkungan yang pada akhirnya akan mengakibatkan 

berkurangnya jumlah hasil tangkapan per upaya penangkapan dan kepunahan jenis 

tertentu. 

Dari dua trip yang dilakukan dan data yang telah dikumpulkan, baru pada tahapan 

pengumpulan data primer dan sekunder, analisis untuk menghasilkan informasi 

kepada pemangku kepentingan tentang estimasi besaran stok sumber daya ikan 

masih dilakukan. 

Hasil yang telah dicapai 

1. Data dan informasi   deskripsi  desain  rancang bangun ,  metoda penangkapan  5  

jenis alat  tangkap  (Salambau  kasa, Hampang padang,Salambau  sungai, 

Hampang tukung/tamba, Jaring  ingsang  dasar)  

2.  Monitoring  hasil tangkapan  harian  12 jenis  alat  tangkap  utama  dengan 

bantuan  nelayan   yang ditugaskan  sebagai pencatat :  pancing pelampung, 

tempirai, Salambau kasa, Hampang padang, Tamba, Kalang, jabak, Lukah, 

Hampang tamba, Pancing  rawai, Rengge dasar, Salambau danau,      

3. Data  ukuran  panjang berat  dan komposisi  jenis  hasil tangkapan  alat  tangkap  

yang dapat menangkap  banyak, 

4. Diperoleh data komponen  biaya  usaha (biaya  tetap dan biaya operasional), 

kompopnen  pendapatan   dari hasil   tangkapan   harian  dari  data  hasil 

tangkapan  harian nelayan enumerator, 

5. Data    beberapa  parameter fisika –kimia air  : Suhu air/ udara, oksigen terlarut, 

karbondioksida, kecerahan air, kedalaman air 

4. KENDALA YANG DIHADAPI 

Penelitian : 

-Perubahan musim yang mempengaruhi jumlah dan aktivitas  

penangkapan.   

-Lokasi yang jauh mengakibatkan keterbatasan akses. 
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Administratif : 

Pemotongan anggaran perjalanan, mengakibatkan proyeksi jumlah survey 

direncanakan hanya 3 kali dari target awal 4 kali. Survei Hidroakuistik tidak 

dilaksanakan karena tidak adanya dana perjalanan dalam pelaksanaannya. 

5. MANFAAT/STAKEHOLDERS ATAU PIHAK YANG AKAN MEMANFAATKAN HASIL 

RISET 

Diharapkan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap 

untuk pemanfaatan dan pengelolaan perikanan tangkap DAS Barito Kalimantan 

Tengah dan Kalimantan Selatan. 

6. RENCANA DAN LANGKAH UNTUK MINGGU DEPAN 

Melanjutkan analisis di laboratorium 

3.8. IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK HABITAT, POTENSI DAN BIOLOGI IKAN DOMINAN 

UNTUK PENGELOLAAN PERIKANAN DI SUNGAI BATANGHARI JAMBI (KKP PUD 438) 

 

Tujuan Kegiatan  

Penelitian ini bertujuan untuk identifikasi data dan informasi tentang karteristik 

lingkungan baik fisik, biota, dan kimia perairan serta potensi sumber daya ikan untuk 

upaya konservasi  di Sungai Batangahari, Jambi 

Deskripsi Output  

Identifikasi sumberdaya ikan, wilayah perlindungan ikan (reservat) dan lingkungan 

perairan sebagai dasar untuk pengelolaan sumber daya ikan dan biota air lainnya di 

Sungai Batanghari, Provinsi Jambi 

Hasil yang telah dicapai 

Sungai Batanghari telah mengalami degradasi dengan tingkat pencemaran sedang, 

dengan tingkat pencemaran tertinggi di bagian tengah yang disebabkan oleh 

industri, aktifitas masyarakat, kja dan kegiatan penambangan ilegal, Hasil tangkapan 
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dengan experiment fishing dengan menggunakan jaring yang dilakukan pada bagian 

hulu hingga hilir terdapat perbedaan komposisi tangkapan, Adanya perbedaan hasil 

tangkapan yang didapatkan dari mulai hulu sampai hilir, di daerah jambi pada lokasi 

penyengat khususnya hasil tangkapan menggunakan jaring hasil yang dominan yang 

didapatkan adalah ikan baung (Hemibagrus nemurus) sedangkan pada bagian hilir 

diominasi oleh ikan juaro (Pangasius polyuronodon) dan ikan kepiat (Barbodes 

schwanenfeldi), Pada bagian tengah ikan yang mendominasi adalah ikan sapu-sapu 

khususnya di sekitar kota jambi, Hasil penelitian menunjukkan tingginya kegiatan 

penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkul di sepanjang aliran sungai 

Batanghari dengan hasil tangkapan 2-5 kg/hari dan hasil tangkapan dengan ukuran 

yang relatif kecil 

Total Anggaran = Rp. 550.000.000,- 

Realisasi  = Rp. 190.070.000,-  

3.9. IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK HABITAT, POTENSI DAN BIOLOGI IKAN DI DANAU 

PANIAI PAPUA 

 

Tujuan Kegiatan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kondisi terkini mengenai 

karakteristik habitat, potensi sumberdaya ikan, dan aspek biologis ikan ekonomis 

penting di Danau Paniai, Papua. 

Deskripsi Output  

Paket data dan informasi mengenai karakteristik habitat, potensi produksi ikan, dan 

beberapa aspek biologi ikan ekonomis penting di Danau Paniai, Papua.  

Hasil yang telah dicapai  sampai  Maret 2016  

• Kedalaman pada bagian tengah danau masih berkisar pada 20 – 40 m 

• Biota yang dominan tertangkap adalah ikan mas, nila, dan lobster air tawar 

• Lokasi titik sampling di tentukan sebanyak 6 titik yang mewakili inlet, outlet, 

tengah danau dan pemukiman serta pasar 
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Permasalahan dan Tindak Lanjut 

• Pihak Maskapai penerbangan dari Ambon ke Nabire sering mengalami 

penundaan penerbangan 

• Tindak lanjut : penyesuaian jadwal keberangkatan dan pulang dengan memberi 

kelonggaran 1 hari. 

• Aktivitas penangkapan hanya dilakukan oleh masyarakat lokal dan masih 

tertutup dengan masyarakat pendatang 

• Tindak lanjut : pendampingan oleh pihak dinas perikanan paniai. 

Total Anggaran = Rp. 700.000.000,- 

Realisasi  = Rp. 242.498.870,- 
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!1IIIII 

PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT          IV 
 

 

Selama Semester I berjalan, terdapat beberapa permasalahan yang telah dihadapi 

BP3U dan telah terselesaikan, diantaranya : 

No Uraian Kegiatan Permasalahan Tindak Lanjut 

Instansi/ 
pihak yang 

dapat 
membantu 

Status 

1 

Kegiatan Penelitian 
Pengambilan data 
dikhawatirkan tidak 
maksimal 

Dengan adanya 
penghematan 
anggaran (self 
blocking), intensitas 
pengambilan data 
berkurang dan 
dikhawatirkan kualitas 
data tidak maksimal 

Penyesuaian 
rencana survey 
pengambilan data 

- Tidak ada kendala 

2 
 
 
 

Belanja Modal 
Lelang Meubelair 
Gedung II SEAFDEC-
IFRDMD 

Penundaan Proses 
Lelang 

Menunggu proses 
revisi anggaran 
untuk 
penghematan 
anggaran 

 
ULP dan PPK 

Telah ditandatanganinya 
kontrak lelang dengan 

nomor kontrak : 
1162/BalitbangKP/BP3U/

PL420/VI/2016 tanggal 
17 Juni 2016, 

CV.Rehimonim Salim 

3 

Penyelenggaraan 
Operasional dan 
Pemeliharaan 
Perkantoran  

Pelaksanaan 
dikhawatirkan tidak 
maksimal karena 
penghematan 
anggaran (self blocking) 

Memaksimalkan 
dengan anggaran 
yang tersedia 

- Tidak ada kendala 
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!1IIIII 

PENUTUP               V 
 

 

Demikianlah laporan Semester ini disusun, dengan tujuan sebagai pertanggung 

jawaban dan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Balai Penelitian Perikanan Perairan 

Umum. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan rencana 

tindak lanjutnya kedepan. 

 


