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Sambutan 

Kepala Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, 

Syukur Alhamdulillah bahwa Laporan Tahunan BP3U Tahun 2016 

telah dapat diselesaikan. Terimakasih dan apresisasi saya 

sampaikan kepada tim penyusun dan seluruh kontributor yang telah 

bekerja keras menyelesaikan laporan ini. 

Pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan 

berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, yang telah menjadi 

visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan memang harus didukung dengan penelitian 

dan IPTEK. Setiap kebijakan seyogyanya menggunakan pertimbangan ilmiah, didukung 

dengan data, informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Peran BP3U 

adalah menyiapkan dukungan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal itu.  

Peranan istimewa yang dimiliki oleh perikanan perairan umum daratan dalam 

mendukung ketahanan pangan dan mata pencaharian bagi masyarakat penting untuk 

dilakukan kajian ilmiah agar tepat kebijakan dalam implementasi pengelolaannya. Dalam 

perannya di ASEAN, Inland Fishery Resources Development and Management 

Department (IFRDMD / BP3U) yang juga merupakan bagian dari Southeast Asian Fisheries 

Development Center (SEAFDEC) berperan sebagai sebuah pusat pengembangan yang 

bertujuan untuk membantu negara anggota SEAFDEC dalam mengelola sumber daya 

perikanan perairan umum di kawasan ASEAN secara berkelanjutan. Diantaranya, 

menyediakan sebuah forum regional untuk melakukan konsultasi dan kerja sama, basis 

ilmiah dan pedoman pengelolaan yang tepat, rekomendasi pengelolaan sumber daya 

perikanan perairan umum, serta publikasi, diseminasi dan pertukaran informasi. Oleh 

karena itu, BP3U selalu berusaha untuk menyusun dan melaksanakan penelitian yang 

dapat menjawab isu-isu nasional dan internasional mengenai perairan umum daratan. 
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Laporan Tahunan ini tersaji secara ringkas dalam membahas kegiatan-kegiatan yang telah 

dilakukan oleh BP3U selama tahun anggaran 2016. Melalui laporan ini saya berharap 

kiranya para stakeholder  BP3U dapat lebih memahami kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh jajaran BP3U beserta kinerja luarannya. Untuk mempercepat terwujudnya visi 

Pembangunan Kelautan dan Perikanan serta target Revitalisasi Perikanan, sinerji dengan 

unit terkait harus dibangun. Jajaran BP3U senantiasa siap bersinerji dengan seluruh 

stakeholder. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

 

 Kepala Balai Penelitian Perikanan 
Perairan Umum 

 
 
 

Dr. Arif Wibowo, SP., M.Si 
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KATA PENGANTAR 

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas izin 

dan rahmat-Nyalah BP3U dapat menyelesaikan program dan kegiatan tahun 2016 dan 

menyajikannya dalam bentuk Laporan Tahunan. 

Penyusunan Laporan Tahunan didasarkan pada hasil-hasil pelaksanaan kegiatan program 

BP3U Palembang selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2016. Pelaksanaan kegiatan 

terkait perihal administrasi, penggunaan anggaran dan kegiatan riset 

dipertanggungjawabkan dan tertuang dalam laporan ini. 

Penghargaan setinggi-tingginya kami berikan kepada semua pihak yang berkepentingan 

dan telah membantu dalam pengumpulan materi serta penyusunan Laporan Tahunan. 

Guna mencapai peningkatan dalam penyusunan laporan, kritik dan saran yang 

membangun kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 

Akhir kata semoga Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membutuhkan. 

 

 Palembang,       Desember 2016 
Penyusun 
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RINGKASAN 
 
Laporan Tahunan 2016 Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum (BP3U) adalah 
gambaran dari seluruh kegiatan penelitian dan non penelitian baik secara fisik maupun 
non fisik selama setahun. Sesuai dengan tupoksi BP3U, maka kegiatan penelitian menjadi 
kegiatan pokok yang akan disajikan dengan porsi yang lebih banyak, namun demikian 
kegiatan non penelitian juga disampaikan secara proporsional. Dari total pagu anggaran 
2016 sebesar Rp.21.392.912.000,- yang dikelola oleh BP3U terealisasi sebesar 
Rp.20.638.461.938,- atau 96,47 % hingga akhir tahun. Penyerapan anggaran tidak 
maksimal disebabkan karena tidak terealisasinya secara keseluruhan dari akun layanan 
perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan. Namun, realisasi anggaran tahun 
2016 adalah meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 96,14 %. 

Kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) di BP3U pada tahun anggaran 2016 
telah memenuhi target capaian kinerja yaitu tercapainya 9 KPP-PUD yang telah 
teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, habitat sumberdaya, potensi produksi dan 
kapasitas penangkapan ikan; serta jumlah karya tulis ilmiah (KTI) sebanyak 36 KTI yang 
sudah status terbit (7 KTI terbit di jurnal dan 29 KTI terbit di prosiding). 

Kegiatan pembinaan pegawai seperti pelatihan tenaga teknis laboratorium (Laboran Lab. 
Hidrobiologi, Laboran Lab. Biologi Ikan, Laboran Lab. Taksonomi Ikan); pelatihan TOEFL 
yang diikuti oleh 14 orang pegawai; dan penyelenggaraan seminar litkayasa telah selesai 
dilaksanakan. Selain itu jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya adalah berasal dari 
6 orang pegawai yang sedang melaksanakan tugas dan izin belajar didalam negeri, 3 
orang yang telah melaksanakan diklat prajabatan PNS, 7 orang telah melaksanakan diklat 
jabatan fungsional peneliti tingkat lanjutan, serta pengukuhan Profesor Riset atas nama 
Bapak Dr. Ir. Agus Djoko Utomo, M.Si. 

Sementara, untuk sarana dan prasarana pada tahun 2016, satu paket pengadaan yang 
dilakukan BP3U adalah pengadaan meubelair laboratorium hidrobiologi dan biologi ikan 
pada bulan April, meubelair ruang staff pada bulan September, dan lelang tahap ke II 
pengerjaan meubelair difokuskan pada penyediaan fasilitas laboratorium (interior) dan 
interior aula pertemuan gedung pada bulan Desember. Keseluruhan realisasi fisik 
pengadaan mencapai 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 7 of 56 

 

 

DAFTAR ISI 

 
 

TIM PENYUSUN    

SAMBUTAN    

KATA PENGANTAR    

RINGKASAN    

DAFTAR ISI    

DAFTAR GAMBAR    

DAFTAR TABEL    

 

I. PENDAHULUAN  11  

II. VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 

2.1. Visi  ........................................................................................................................  12 

2.2. Misi  .......................................................................................................................  12 

2.3. Struktur Organisasi ................................................................................................  12 

2.4. Sasaran Strategis dan Rencana Kerja ....................................................................  14 

2.5. Penetapan/ Perjanjian Kinerja BP3U Tahun 2016 .................................................  17 

III. LAYANAN PERKANTORAN  19  

IV.  DOKUMEN DUKUNGAN MANAJERIAL 

4.1. Program .................................................................................................................  22 

4.2. Monitoring dan Evaluasi ........................................................................................  24 

4.3. Pelayanan Teknis  ..................................................................................................  29 

V. SARANA DAN PRASARANA  35  

VI.  PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

6.1. Aspek Biologi Dan Dinamika Populasi Ikan Di Waduk Pondok 

 Dan Widas, Provinsi Jawa Timur (KPP PUD 431)  ..................................................  37 

6.2. Penelitian Bioeksplorasi Potensi Perikanan 

 Sungai Mamberamo Papua (KPP PUD 411)  ..........................................................  38 

6.3. Penelitian Kajian Bioekologi & Lingkungan Perikanan Sidat 

 (Anguilla Spp) Di Bengkulu, Lampung & Cilacap (KPP PUD 439 & 432  ................  39 

6.4. Kajian Stok Sebagai Dasar Untuk Pengelolaan Sumberdaya Ikan 

 Danau Tondano Sulawesi Utara (KPP PUD 412)  ...................................................  41 

6.5. Kajian Stok Dan Konsep Pengelolaan Sumberdaya Perairan 

 Di Estuari Berau, Kalimantan Timur 2016 (KPP PUD 436)  ....................................  43 

6.6. Kajian Sumberdaya Perairan Waduk Batu Bulan 

 Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat (KPP PUD 422)  ..................  45 

6.7. Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Di Das Barito 

 (KPP PUD 435)  ......................................................................................................  47 



Page 8 of 56 

 

 

6.8. Identifikasi Karakteristik Habitat, Potensi Dan Biologi Ikan Dominan 

 Untuk Pengelolaan Perikanan Di Sungai Batanghari Jambi 

 (KKP PUD 438)  ......................................................................................................  49 

6.9. Identifikasi Karakteristik Habitat, Potensi Dan Biologi Ikan 

 Di Danau Paniai Papua (KPP PUD 412)  .................................................................  52 

VII. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN ........................................................................  54  

VIII. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 .............................................................................  55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 9 of 56 

 

 

DAFTAR GAMBAR 
 

 

1. Struktur Organisasi BP3U  ............................................................................................  14 

2. Peta  Strategis BP3U .....................................................................................................  15 

3. Dashboard Kinerja BP3U ..............................................................................................  18 

4. Kunjungan 2016 ............................................................................................................  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 10 of 56 

 

 

DAFTAR TABEL 
 

 

1. Rencana Kerja Tahunan BP3U TA 2016 ........................................................................  16 

2. Penetapan Kinerja BP3U  ..............................................................................................  17 

3. Realisasi serapan anggaran BP3U hingga bulan Desember TA. 2016 ..........................  25 

4. Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa ................................................................  26 

5. Laporan Capaian Kinerja BP3U TA. 2016 ......................................................................  27 

6. Jumlah Buku Yang Tersedia di Perpustakaan ...............................................................  30 

7. Jumlah Eksemplar .........................................................................................................  30 

8. Jumlah Buku SEAFDEC ..................................................................................................  31 

9. Pengunjung Perpustakaan BP3U ..................................................................................  31 

10. Daftar pelatihan/ seminar intern yang diselenggarakan BP3U ....................................  33 

11. Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) BP3U Palembang tahun 2016 ..............  35 

12. Output Kegiatan BP3U tahun 2016 ..............................................................................  36 

13. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Tahun 2016 ........................................  36 

14. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Tahun 2017 ........................................  55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 11 of 56 

 

 

PENDAHULUAN                 I 

Dalam perspektif plasma nutfah dan genetik, perairan umum daratan Indonesia 

memiliki keanekaragaman jenis ikan yang tinggi, sehingga tercatat sebagai salah satu 

perairan dengan "mega biodiversity" di dunia. Kottelaat & Whitten (1996) memperkirakan 

bahwa terdapat 1.300 ikan air tawar, 90 jenis kepiting dan 70  jenis udang 

yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekayaan hayati perikanan air tawar 

terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kolombia dan nomor satu di Asia. 

Sektor perikanan perairan umum daratan memiliki kontribusi besar serta memiliki 

peranan sangat penting khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan mata 

pencaharian bagi masyarakat. Dengan potensi kekayaan tersebut dibutuhkan model 

pengelolaan yang kontinyu agar sumberdaya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara 

berkelanjutan. Kurangnya manajemen apik dapat mengakibatkan kerusakan fatal 

terhadap sumberdaya yang ada, sedangkan manajemen dan sebuah kebijakan lahir dari 

data-data penelitian sehingga dapat dijadikan landasan pengambilan sebuah keputusan 

dan model pengelolaan.  

Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum (BP3U) dalam merancang kegiatan 

penelitian selain mempertimbangkan faktor strategis yang didasarkan pada isu berjangka 

menengah atau panjang, sebagian kegiatan didasarkan pada hal-hal mendesak 

berdasarkan isu-isu dan kebijakan terkini yang sedang berkembang. Isu-isu mutakhir 

tersebut terkait berbagai persoalan pengelolaan perairan umum daratan, diantaranya 

yaitu degradasi lingkungan; erosi yang menyebabkan terjadinya proses sedimentasi; pola 

penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan; tata ruang yang kurang baik; 

memburuknya kualitas air akibat pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan limbah 

rumah tangga, pertanian, industri, serta kegiatan budidaya juga turut memperparah 

kualitas air suatu PUD. Pada saat ini pengelolaan perikanan yang dirasakan kurang efektif, 

serta pola penangkapan ikan yang cenderung intensif dan tidak ramah lingkungan 

merupakan beberapa pemicu terjadinya kelangkaan SDI asli/lokal/endemik di perairan 

umum daratan, mulai dari penurunan jumlah, ukuran dan jenis ikan hingga tidak 

ditemukannya lagi beberapa spesies/jenis tertentu. Disamping itu, berbagai bentuk 

pemanfaatan oleh berbagai sektor memberikan hambatan dan dampak terhadap kondisi 

habitat maupun kelestarian SDI di perairan umum daratan. Peranan strategis tersebut 

menjadi suatu kekuatan bagi BP3U dalam memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan perikanan dan kelestarian sumberdaya perairan umum daratan. 
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VISI, MISI, STRUKTUR ORGANISASI         II 

DAN RENCANA KERJA 

2.1. VISI 

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan kelautan dan perikanan yang 

berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka Balai Penelitian 

Perikanan Perairan Umum (BP3U) menetapkan visi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

2.2. MISI 

Berdasarkan visi yang ingin diwujudkan serta tugas dan fungsi yang diembannya, 

maka misi BP3U dirumuskan sebagai berikut : 

1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang bioekologi ikan; 

2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam karakterisasi dan valuasi habitat 

perikanan di perairan umum; 

3. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi pemanfaatan sumberdaya 

ikan; 

4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi mitigasi dan degradasi 

lingkungan perairan; 

5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sosial-ekonomi lingkup pengguna 

perairan umum berbasis ekologi; 

6. Melaksanakan pengembangan teknologi, diseminasi dan publikasi hasil penelitian. 

2.3. STRUKTUR ORGANISASI 

Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum yang selanjutnya disingkat BP3U, 

berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

Per.29/Men/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai  Penelitian Perikanan Perairan 

Umum merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang 

penelitian perikanan perairan umum daratan yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber 

daya Ikan. Institusi ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian perikanan 

perairan umum daratan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. 

“Balai Penelitian Yang Berkompetensi Menghasilkan Sain Dan Teknologi 

Pengelolaan Perikanan Di Perairan Umum Untuk Meningkatkan Kesejahteraan 

Nelayan Berbasis Pemanfaatan Yang Lestari Dan Adaptif Terhadap Dinamika 

Ekosistem Dan Iklim Global” 
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Dalam melaksanakan tugasnya, BP3U menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :  

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta 

laporan; 

2. Pelaksanaan penelitian perikanan perairan umum daratan meliputi ekosistem 

waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjiran, dan ekosistem 

estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan 

sumber daya  dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan; 

3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama penelitian perikanan 

perairan umum daratan;  

4. Pengelolaan prasarana dan sarana penelitian; dan 

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

Keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BP3U 

perlu dievaluasi, sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pasal 

3, yaitu penyelenggaraan negara harus mengacu kepada azas proposionalitas, profesional 

dan akuntibilitas. 

Struktur organisasi BP3U dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi (i) 

Subbagian Tata Usaha, (ii) Seksi Tata Operasional, (iii) Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana, 

dan (iv) Kelompok Jabatan Fungsional. 

Subbagian Tata Usaha terdiri atas (i) Urusan Keuangan dan Umum dan (ii) Urusan  

Kepegawaian. Seksi Tata Operasional membawahi dua Subseksi, yaitu: (i) Subseksi 

Program dan (ii) Subseksi Monitoring dan Evaluasi. Selanjutnya Seksi Pelayanan Teknis 

dan Sarana terdiri atas (i) Subseksi Pelayanan Teknis (ii) Subseksi Prasarana dan Sarana. 

Saat ini BP3U Palembang didukung oleh 63 Pegawai Negeri Sipil dan 58 Pegawai Kontrak. 

Struktur organisasi BP3U tersaji dalam gambar berikut. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi BP3U 

2.4. SASARAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA 

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. 
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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; 

4. Tercapainya sistem manajemen administrasi dan keuangan yang transparan, 

akuntable, efektif dan efisien. 

Peta strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang dipetakan 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 2.Peta  Strategis BP3U 
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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 ditampilkan pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1. Rencana Kerja Tahunan BP3U TA 2016 
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2.5. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA BP3U TAHUN 2016 

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 : 

Tabel 2. 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. Penetapan kinerja BP3U Tahun 2016 / 

Perjanjian kinerja ini 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. 

21.392.912.000.- 
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 Berikut penilaian Dashboard Kinerja BP3U pada kinerjaku.kkp.go.id, secara 

keseluruhan penilaian berwarna hijau dan bersifat baik. 

 

Gambar 3. Dashboard Kinerja BP3U 
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LAYANAN PERKANTORAN         III 

Untuk mendukung tugas pokok pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

diperlukan adanya kegiatan layanan perkantoran yang rutin meliputi : (A) pembayaran 

gaji dan tunjangan; (B) pengelolaan sarana litbang perikanan (pengelolaan laboratorium 

dan maintenance akreditasi laboratorium); (C) Laporan dukungan manajemen dan 

pelaksanaan tugas teknis lainnya; (D) penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan 

kantor; serta (E) pengadaaan peralatan dan fasilitas perkantoran gedung IFRDMD II. 

Adapun tujuan dari layanan perkantoran ini adalah melaksanakan administrasi 

umum di Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum yaitu dengan menyediakan, 

mengembangkan, dan memelihara sumberdaya manusia dan sumberdaya penelitian yang 

mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Balai, serta mengoptimalkan 

pengelolaan SDM dan sarana/prasarana. Secara rinci kegiatan layanan perkantoran 

diuraikan sebagai berikut : 

A. Pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan dengan mekanisme mengajukan 

permintaan langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Palembang setiap bulan. Jumlah gaji dan tunjangan yang dikelola pada tahun 2016 

sebanyak Rp.8.341.259.109,- untuk 121 pegawai; 

B. Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan perikanan meliputi pengelolaan 

laboratorium dan maintenance akreditasi laboratorium. 

Pelaksanaan maintenance laboratorium pengujian BP3U dalam standarisasi KAN 

sesuai ISO 17025. 

C. Laporan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

a) Subbidang Perencanaan meliputi perjalanan dan pertemuan konsinyasi 

program dan pertemuan SEAFDEC, penyusunan program, pertemuan 

perumusan Rencana Strategis untuk RPJM II, penyusunan anggaran, dll 

b) Subbidang Monitoring dan Evaluasi meliputi perjalanan dan pertemuan 

monitoring dan evaluasi kegiatan riset dan non riset, penyusunan SAKIP, 

penelaahan manjemen resiko, pertemuan pengukuran dan analisa kontrak 

kinerja individu, dan pemutakhiran data 

c) Pengelolaan Administrasi Keuangan meliputi perjalanan dan pertemuan 

pengelolaan administrasi keuangan, UAKPA, ISP meeting, SIMAK BMN, tata 

persuratan dan kearsipan, SPIP, PIAK, E-Dalwas, dll 

d) Subbagian Kepegawaian meliputi pembinaan pegawai, pelatihan, dll 
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e) Subbidang Data dan Informasi meliputi penyiapan dan penyusunan bahan 

updating website BP3U untuk peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan 

seminar internal, dll 

f) Subbidang kerjasama berkaitan dengan program, perjalanan dan pertemuan 

kerjasama riset dalam negeri dan SEAFDEC 

D. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran : 

1. Pakaian dinas pegawai/tenaga teknis lainnya/satpam/pramubakti; 

2. Jamuan tamu dan delegasi, kegiatan ini 

digunakan untuk menjamu tamu baik 

dari pusat maupun tamu lainnya 

termasuk kunjungan. Dalam tahun 2016 

BP3U mendapat beberapa kunjungan 

yaitu kunjungan Badan Penelitian 

Pengembangan dan Inovasi Daerah 

Provinsi Banten, Kunjungan Dinas 

Perikanan Provinsi Jambi, serta  

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI;  

3. Pemeliharaan gedung kantor yang terdiri 

atas gedung kantor IFRDMD, gedung 

Mariana dan gedung patratani; 

4. Pemeliharaan gedung khusus meliputi 

gedung koleksi ikan hidup, koleksi ikan 

mati, aula, laboratorium, mushola, mess, rumah dinas, rumah genset, pos jaga, 

garasi mobil, garasi kapal, IPAL, bak penampungan air; 

5. Pemeliharaan speedboat sebanyak 2 unit; 

6. Pemeliharaaan peralatan perkantoran meliputi alat laboratorium, komputer, 

laptop, notebook, AC, CCTV, faximile, telepon, printer, scanner, LCD, wireless, 

soundsystem, camera, mesin fotocopy, mesin pemotong rumput, generator, 

TV, pompa air, lift; 

7. Pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 9 unit; 

8. Pemeliharaan sarana/prasarana gedung meliputi kolam patratani, pagar kantor 

mariana, aquarium bandara, pagar kantor IFRDMD dan pagar tanah patratani; 

9. Langganan daya dan jasa yang terdiri atas listrik, telepon dan air; 

10. Operasional sehari-hari perkantoran dan pimpinan terdiri atas, pengiriman 

surat dinas pos pusat, langganan internet (sewa jaringan), website 

Gambar 4. Kunjungan 2016 

http://bp3upalembang.kkp.go.id/posting/84-kunjungan-dinas-perikanan-provinsi-jambi
http://bp3upalembang.kkp.go.id/posting/84-kunjungan-dinas-perikanan-provinsi-jambi
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maintenance, honor operasional satuan kerja, honor satpam, sopir, cleaning 

service dan pramubakti. 

E. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran gedung IFRDMD meliputi 

Meubelair dan interior gedung IFRDMD. Jumlah sarana dan prasarana, serta 

kelembagaan litbang perikanan perairan umum yang ditingkatkan kapasitasnya 

dengan target sebesar 1 paket dengan anggaran senilai Rp.2.041.336,000,-. Satu 

paket pengadaan yang dilakukan BP3U adalah pengadaan meubelair laboratorium 

hidrobiologi dan biologi ikan pada bulan April, meubelair ruang staff pada bulan 

September, dan lelang tahap ke II ini pengerjaan meubelair difokuskan pada 

penyediaan fasilitas laboratorium (interior) dan interior aula pertemuan gedung 

pada bulan Desember. Keseluruhan realisasi fisik pengadaan mencapai 100 %. 

Pada pengadaan tahun ini, BP3U menyadari adanya keterlambatan khususnya 

pada pengadaan tahap lelang terakhir. Pada tahun kedepan BP3U akan lebih 

mempercepat proses pelelangan pada belanja modal, agar tercapai tepat waktu. 
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DOKUMEN DUKUNGAN MANAJERIAL        IV 
 

4.1 PROGRAM 

Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum yang selanjutnya disingkat BP3U, 

berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor Per.29/Men/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian 

Perikanan Perairan Umum merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian 

Kelautan dan Perikanan di bidang penelitian perikanan perairan umum daratan 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian 

Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber daya Ikan. Institusi ini mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan penelitian perikanan perairan umum daratan 

meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjiran, 

dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, 

lingkungan sumber daya  dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan yang 

meliputi seluruh wilayah Indonesia. Selain itu BP3U juga menyelenggarakan fungsi 

seperti penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, 

serta laporan; pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama 

penelitian perikanan perairan umum daratan; pengelolaan prasarana dan sarana 

penelitian; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

Program penelitian yang dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan dilakukan 

sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan BP3U untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi BP3U. Pada 

tahun 2016, penelitian yang dilakukan oleh BP3U difokuskan pada 9 kegiatan 

penelitian di KPP-PUD yang telah terindetifikasi karakteristik biologi perikanan, 

serta habitat sumberdaya, potensi produksi dan kapasitas penangkapan ikannya 

serta menghasilkan rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP yang 

efektif, dan karya tulis ilmiah litbang yang diterbitkan. Kesembilan kegiatan 

tersebut adalah : 1) Penelitian aspek biologi dan dinamika populasi di waduk 

Widas, Jawa Timur; 2) Bioeksplorasi potensi perikanan sungai Membrano Papua; 

3) Kajian sumberdaya perairan waduk Batu Bulan Kabupaten Sumbawa Provinsi 

NTBl; 4) Kajian stok dan konsep pengelolaan sumber daya perairan di estuari 

Berau, Kalimantan Timur; 5) Identifikasi karakteristik habitat, potensi dan biologi 

ikan dominan untuk pengelolaan perikanan di sungai Batanghari Jambi; 6) 

Identifikasi karakteristik habitat, potensi dan biologi ikan di danau Paniai Papua; 7) 

Penelitian kajian stok sebagai dasar untuk pengelolaan sumberdaya ikan danau 

Tondano Sulawesi Utara; 8) Pengunaan alat tangkap ramah lingkungan di DAS 
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Barito; 9) Penelitian kajian bioekologi dan lingkungan perikanan sidat (Anguila spp) 

di Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Kabupaten Cilacap. 

Agar tujuan dan sasaran dari kegiatan BP3U tersebut tercapai dan sesuai 

dengan apa yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis, maka diperlukan 

penyusunan rencana kegiatan Litbang dan anggaran yang realistis melalui 

pembahasan dan penilaian  ditingkat internal BP3U. 

Outcomes 

Dari kegiatan ini diperoleh 1 (satu) paket dokumen perencanaan kegiatan 

litbang dan non litbang yang terdiri dari Matrix kegiatan, Kerangka Acuan Kegiatan 

(KAK), Kerangka Usulan Kegiatan (KUK), Proposal, Rencana Anggaran Belanja 

(RAB), Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) serta Daftar 

Isian Perencanaan Anggaran (DIPA). Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini 

terlaksananya kegiatan litbang dan non-litbang dengan baik dan tepat waktu yang 

didukung dengan terealisasinya anggaran kegiatan sesuai dengan perencanaan 

yang telah disusun sebelumnya. 

Penerima Manfaat 

Penerima manfaat dalam kegiatan penyusunan program dan rencana 

kerja/teknis adalah staf Bagian Program dan Anggaran, Peneliti, Teknisi, Pejabat 

Struktural, Pegawai dan Kepala BP3U, serta institusi lain seperti pemerintah 

daerah Kabupaten/Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Kelautan dan Perikanan), 

Kanwil Pembendaharaan untuk koordinasi kegiatan dan program di tingkat daerah 

serta koordniasi dan sinkronisasi kegiatan di P4KSI, Balitbang KP, Biro Perencanaan 

KKP, Inspektorat Jenderal KKP serta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian 

Keuangan serta stakeholders  lainnya. 

Tahapan/Kegiatan Yang Dilakukan 

Tahapan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran yang telah 

dilakukan adalah penyusunan matriks program penelitian dan pengembangan 

perikanan perairan umum daratan. Penyusunan matriks tersebut dilakukan 

dengan menghimpun dan menyusun matriks rencana kegiatan litbang dari setiap 

peneliti yang dihimpun dalam beberapa kelompok peneliti (KELTI). Matrik yang 

telah terkumpul selanjutnya dibahas dalam lingkup internal balai kemudian 

diusulkan ketingkat eselon II yakni Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan Dan 

Konservasi Sumberdaya Ikan (P4KSI). Setelah dibahas oleh tim pembina teknis, 

matriks  yang telah di evaluasi dan diperbaiki diteruskan ke Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kelautan dan Perikanan untuk dibahas lebih lanjut. Matrik yang 

telah disetujui tersebut telah dikembangkan menjadi proposal 
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(KAK/KUK/PROPOSAL TEKNIS/RAB), disempurnakan dan diusulkan ke Badan 

Penelitian dan Pengembangan (Balitbang KP). 

4.2. Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di BP3U 

merupakan tanggungjawab dari Sub Seksi Monitoring dan Evaluasi di bawah Seksi 

Tata Operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 

yang menginstruksikan seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD untuk 

melakukan pengendalian pelaksananaan rencana pembangunan sesuai dengan 

tugas dan kewenangan masing-masing. Selanjutnya dimaksudkan untuk  

menjamin  tercapainya  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  yang tertuang  dalam 

rencana, dilakukan  melalul  kegiatan  pemantauan  dan pengawasan. Kegiatan   

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasl pelaksanaan rencana  

merupakan bagian-bagian dari fungsi  manajemen yang   saling terkait  dan tidak  

dapat dipisahkan  satu sama lain. Keempatnya  saling melengkapi dan masing- 

masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. 

Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak 

dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan dengan  

lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang balk. Sejalan dengan itu 

dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta 

meningkatkan transparansi dan akuntabilltas pengelolaan kegiatan, perlu 

dllakukan upaya monltoring/pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan    

rencana kegiatan. Keglatan monitoring dimaksudkan untuk mengamati    

perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi permasalahan yang timbul  

dan atau akan timbul untuk dapat diambil  tindakan sedini mungkin, berdasarkan 

hasil pemantauan di lapangan maka dilakukan tindak lajut berupa langkah-langkah  

operasional antara lain melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan akselerasi  

atas keterlambatan pelaksanaan, ataupun klasifikasi atas ketldak jelasan 

pelaksanaan rencana, sedangkan  evaluasi  dilakukan  untuk dapat mengetahui 

dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan rencana keglatan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan 

pelaksanaan rencana keglatan selanjutnya. Kegiatan ini diharapkan dlperoleh satu 

paket dokumen dukungan manajemen terkait monitoring dan evaluasi  

pelaksanaan program dan kegiatan baik litbang dan non litbang Tahun Anggaran  

2016 yang terdlri dari Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Laporan Tahunan dan  

Laporan Akuntabllltas Klnerja lnstansi Pemerlntah (LAKIP). Hasil yang diharapkan 

dari kegiatan ini adalah meningkatkan efisiensi dan efiektifitas alokasi 

sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan balk dan tepat waktu. 
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Tahapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan riset dilakukan 

secara berkala yaitu bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Pada tahap 

pelaksanaan (on going) setiap penanggung jawab kegiatan litbang dan non litbang 

menyampaikan laporan perkembangan kegiatannya masing-masing serta kendala 

dan permasalahan yang dihadapi. Seluruh laporan hasil pemantauan dan evaluasi 

kemudian dilaporkan kepada eselon I dan II secara berkala setiap berakhirnya 

masa pelaksanaan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi 

yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. 

Perkembangan Realisasi Anggaran 

Perkembangan realisasi anggaran hingga akhir tahun ditampilkan pada tabel 

berikut : 

Tabel 3. Realisasi serapan anggaran BP3U hingga bulan Desember TA. 2016 

No Komponen Kegiatan Pagu Awal Pagu Akhir Realisasi 
Persentase 

(%) 
Sisa 

1 Belanja Manajerial 1.833.000.000 1.319.660.000 1.260.545.233 95,52 59.114.767 

2 PNBP 13.000.000 13.000.000 0 0 13.000.000 

3 KTI 78.000.000 78.000.000 72.718.000 93,23 5.282.000 

4 
Belanja Layanan 
Perkantoran & 

Operasional 
13.672.806.000 13.517.810.000 13.085.820.867 96,80 431.989.133 

5 
Penelitian Perikanan 

Tangkap 
6.200.000.000 4.423.106.000 4.272.088.514 96,59 151.017.486 

6 Belanja Modal 2.500.000.000 2.041.336.000 1.947.289.324 95,39 94.046.676 

 
TOTAL 24.296.806.000 21.392.912.000 20.638.461.938 96,47 754.450.062 

Dari total pagu anggaran 2016 sebesar Rp.21.392.912.000,- yang dikelola oleh 

BP3U terealisasi sebesar Rp.20.638.461.938,- atau 96,47 % hingga akhir tahun. 

Penyerapan anggaran tidak maksimal disebabkan karena tidak terealisasinya 

secara keseluruhan dari akun layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan 

tunjangan serta tidak terserap totalnya kegiatan penelitian. 

Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pada pengadaan tahun ini, BP3U menyadari adanya keterlambatan khususnya 

pada pengadaan tahap lelang terakhir. Pada tahun kedepan BP3U akan lebih 

mempercepat proses pelelangan pada belanja modal, agar tercapai tepat waktu. 
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Tabel 4. Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa 

No 
Judul 

Pekerjaan 
Metode 

Pelaksanaa 
Anggaran Kontrak Perkembangan (Ket) 

1 

Pengadaan 
Meubelair 

dan Interior 
Laboratorium 

Gedung 
IFRDMD II 

Pengadaan 
Langsung 

Pagu                 : Rp. 198.000.000 
HPS                  : Rp. 198.000.000 
Kontrak           : Rp. 197.380.000 
Realisasi          : Rp. 197.380.000 
Penghematan : Rp. 620.000 
Fisik                 : 100% 

Pelaksana : CV. Towi Putra 
Tanggal Kontrak : 23/05/2016 
Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 
Hari 
Selesai Kontrak : 21/06/2016 

Telah ditandatanganinya kontrak lelang. 
Dengan nomor kontrak : 

958/BALITBANGKP/BP3U/PL.420/V/2016 
Tanggal 23 Mei 2016 

Telah selesai dikerjakan 

2 

Lelang 
Meubelair 

dan Interior 
Gedung 

IFRDMD II 
Tahap I 

Pelelangan 
Umum 

 
Pagu                 : Rp. 781.256.000 
HPS                  : Rp. 781.256.000 
Kontrak           : Rp. 732.664.000 
Realisasi          : Rp. 732.664.000 
Penghematan : Rp. 48.592.000 
Fisik                 : 100% 

Pelaksana : CV. Rhimonim Salim 
Tanggal Kontrak : 17/06/2016 
Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 
Hari 
Selesai Kontrak : 14/09/2016 

Telah ditandatanganinya kontrak lelang. 
Dengan nomor kontrak : 

1162/BalitbangKP/BP3U/PL420/VI/2016 
tanggal 17 November 2016 

Telah selesai dikerjakan 

3 

Lelang 
Meubelair 

dan Interior 
Gedung 

IFRDMD II 
Tahap II 

Pelelangan 
Umum 

Pagu                 : Rp. 600.000.000 
HPS                  : Rp. 600.000.000 
Kontrak           : Rp. 559.079.900 
Realisasi          : Rp. 559.079.900 
Penghematan : Rp. 40.920.100 
Fisik                 : 80% 

Pelaksana : CV. Monaco 
Tanggal Kontrak : 11 November 
2016 
Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 
Hari 
Selesai Kontrak : 10/12/2016 

Telah ditandatanganinya kontrak lelang. 
Dengan nomor kontrak : 

2720/BalitbangKP/BP3U/PL420/XI/2016 
tanggal 11 November 2016. 

Telah selesai dikerjakan 

 

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. 

Penilaian Laporan Capaian Kinerja BP3U tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 5. Laporan Capaian Kinerja BP3U TA. 2016 
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Sebaran Pengguna Output Penelitian meliputi : 

1. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) 

a) Data dan informasi carrying capacity 

2. Direktorat Jenderal Pengeloolaan Ruang Laut (DJPRL) 

a) Data dan informasi tentang aktivitas perikanan sidat; 

b) Data dan informasi tentang bioekologi ikan; 

c) Konsep pengelolaan perikanan sidat. 

3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) 

a) Data dan informasi aktivitas perikanan tangkap DAS Barito meliputi 
nelayan, alat tangkap dan hasil tangkapannya untuk klasifikasi alat 
tangkap ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan , kebijakan 
dan ke arifan lokal pemanfaatan sumberdaya ikan; 

b) Data dan informasi aspek biologi dan dinamika di wilayah KPP PUD; 

c) Identifikasi sumberdaya ikan, wilayah perlindungan ikan (reservat) dan 
lingkungan perairan sebagai dasar untuk pengelolaan sumberdaya ikan 
dan biota air lainnya di Sungai Batanghari, Provinsi Jambi; 

d) Kajian stok dan konsep pengelolaan Sumberdaya perairan di estuari 
Berau, Kalimantan Timur; 

e) Karakteristik lingkungan, potensi dan biologi ikan di Danau Paniai 
papua; 

f) Bioeksplorasi potensi perikanan Sungai Membramo, Papua; 

g) Kajian bioekologi dan lingkungan perikanan sidat (anguilla spp) di 
Pantai Barat Sumatera; 

h) Kajian stok sebagai dasar untuk pengelolaan sumberdaya ikan Danau 
Tondano, Sulawesi Utara; 

i) Kajian sumberdaya perairan Waduk Batu Bulan Kabupaten Sumbawa 
Provinsi NTB; 

j) Aspek biologi dan dinamika populasi di Waduk Pondok dan Widas, 
Jawa Timur. 
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4.2 PELAYANAN TEKNIS 

Hasil-hasil litbang sangat dimanfaatkan dalam kepentingan pengambilan 

keputusan suatu kebijakan. Disamping itu, hasil litbang juga diperlukan oleh 

ilmuwan lainnya sebagai sarana umpan balik, baik untuk kegiatan risetnya ataupun 

untuk menghindari adanya duplikasi riset. Balai Penelitian Perikanan Perairan 

Umum (BP3U) sebagai salah satu lembaga Litbang memmiliki kewajiban untuk 

menyebarluaskan hasil penelitian secara kontinyu, baik dalam bentuk desiminasi, 

sosialisasi, asimilasi, temu konsultasi, gelar teknologi, pameran dan promosi 

melalui media cetak serta media elektronik. Selain itu penyebarluasan hasil riset 

dan promosi Balai juga dilakukan dalam bentuk kerjasama baik riset (dengan 

perguruan tinggiatau instansi terkait lainnya) ataupun non riset (penerimaan 

sisawa yang akan melakukan praktek kerja lapang, penelitian, magang ataupun 

kunjungan). 

Beberapa output Seksi Pelayanan Teknis BP3U tahun 2016 yaitu : 

1. Maintenance akreditasi laboratorium 

2. Pembuatan bahan publikasi berupa Video Profil BP3U 

3. Pemindahan dan penataan laboratorium dari kantor lama ke kantor baru 

4. Inventarisasi ulang koleksi ikan awetan BP3U 

5. Kegiatan simulasi tentang keselamatan kerja dan bahaya kebakaran 

6. Telah dilaksanakannya Komitmen Deklarasi Anti Korupsi 

7. Inventarisasi peralatan dan rencana perbaikan peralatan laboratorium yang 

rusak 

Hasil dan prestasi yang dicapai BP3U tahun 2016 yaitu : 

1. Koleksi ikan awetan berbagai jenis dari seluruh perairan daratan suluruh 

indonesia 

2. Presenter nasional terbaik lingkup P4KSI (tahun 2010 Ir. Syarifah Nurdawati, 

M.Si)(tahun 2012 : Dr. Arif Wibowo, SP., M.Si; Dr. Ir. Husnah, M.Phil)(tahun 

2013 dan 2014 : Dr. Arif Wibowo, SP., M.Si; Siswanta Kaban, S.Si., M.Si) 

3. Terbitan jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi 

4. Terbitan buku-buku perairan perikanan umum daratan 
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Pengelolaan Perpustakaan 

Kegiatan pengelolaan perpustakaan Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana 

merupakan kegiatan rutin layanan perpustakaan sebagai sumber referensi ilmiah 

untuk kegiatan Litbang. Pada tahun 2016 beberapa kegiatan rutin meliputi 

pengadministrasian buku, jurnal, prosiding, warta, buletin teknik litkayasa dan 

juga majalah-majalah non ilmiah yang masuk maupun keluar serta melayani 

photocopy. Perpustakaan juga melakukan kegiatan pemeliharaan kelestarian 

koleksi. Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan hingga Desember 2016 

disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 6. Jumlah Buku Yang Tersedia di Perpustakaan 

No Jenis 
Jumlah Judul 

Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014 Th 2015 Th 2016 

1 Teks Books 1419 1419 1452 1454 1478 1510 

2 Majalah Ilmiah 447 452 466 477 539 570 

3 Majalah Populer 208 223 276 295 346 359 

4 Skripsi 53 55 54 65 65 65 

5 Thesis 5 7 11 12 12 15 

6 Peta 7 7 7 7 7 7 

7 Brosur 147 147 150 143 154 154 

8 Poster 10 10 28 28 31 31 

9 CD 4 4 5 5 7 9 

10 VCD/DVD 17 17 38 31 40 40 

11 Film 3 3 3 3 3 3 

12 Buku Langka 25 25 25 25 25 25 

13 Kliping 43 43 43 43 43 43 

14 Foto 23 23 23 23 25 23 

Tabel 7. Jumlah Eksemplar 

No Jenis 
Jumlah Eksemplar 

Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014 Th 2015 Th 2016 

1 Teks Books 1422 1422 1452 1602 1658 1713 

2 Majalah Ilmiah 555 580 685 701 790 831 

3 Majalah Populer 323 348 418 468 532 557 

4 Skripsi 53 55 64 65 65 65 

5 Thesis 5 7 11 12 12 15 

6 Peta 7 7 7 7 7 7 

7 Brosur 150 150 150 153 177 177 

8 Poster 28 28 28 31 31 31 

9 CD 5 5 5 7 7 9 

10 VCD/DVD 38 38 38 40 40 40 
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No Jenis 
Jumlah Eksemplar 

Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014 Th 2015 Th 2016 

11 Film 3 3 3 3 3 3 

12 Buku Langka 25 25 25 25 25 25 

13 Kliping 43 43 43 43 43 43 

14 Foto 23 23 23 23 25 23 

Tabel 8. Jumlah Buku SEAFDEC 

No Jenis 
Jumlah Judul Jumlah Eksemplar 

Th 2015 Th 2016 Th 2015 Th 2016 

1 Teks Books 39 51 40 53 

2 Magazine 17 27 38 275 

3 Report 20 21 29 87 

Peningkatan mutu dan jumlah koleksi perpustakaan dimaksudkan agar 

perpustakaan selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang 

terwujud dalam bentuk publikasi. Pelaksanaannya diwujudkan melalui pembelian, 

penggandaan, download buku dan jurnal di internet, dan hadiah dengan tetap 

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas peneliti dan kebutuhan para 

pengguna. 

Pengunjung yang datang ke perpustakaan berasal dari lingkup BP3U (para 

peneliti, teknisi, administrasi, umum) dan juga mahasiswa dari berbagai perguruan 

tinggi di Palembang dan juga dari berbagai daerah (dosen dan mahasiswa) dan 

pengguna lainnya. Jumlah pengunjung perpustakaan BP3U per Desember 2016 

terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 9. Pengunjung Perpustakaan BP3U 

No Pengunjung 
Tahun 
2010 
(Org) 

Tahun 
2011 
(Org) 

Tahun 
2012 
(Org) 

Tahun 
2013 
(Org) 

Tahun 
2014 
(Org) 

Tahun 
2015 
(Org) 

Tahun 
2016 
(Org) 

1 Peneliti 33 99 35 30 40 36 25 

2 Teknisi 57 75 30 25 35 33 37 

3 Mahasiswa 78 101 80 60 61 73 43 

4 Umum 8 12 14 15 6 3 5 

Jumlah 176 287 159 130 142 145 110 

Operasional Pengelolaan dan Akreditasi Laboratorium 

Dalam rangka menunjang kegiatan penelitian BP3U diperlukan sarana dan 

prasarana laboratorium yang memadai, untuk itu diperlukan belanja bahan berupa 

pengadaan bahan kimia, ATK, konsumsi, belanja jasa profesi untuk honorium 
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narasumber dan belanja perjalanan lainnya dalam rangka koordinasi dan 

konsultasi. 

Tujuan dari kegiatan pengelolaan laboratorium adalah terselenggaranya 

kegiatan laboratorium yang baik untuk mendukung kegiatan penelitian di BP3U. 

Pengelolaan sampel uji dimulai dari penerimaan sampel, pengujian laboratorium, 

penyusunan laporan hasil, uji sementara (LHUS) sampai pengeluaran sertifikat 

hasil uji. Selama tahun 2016 tercatat sebanyak 1.115 sampel uji yang dianalisis di 

laboratorium penguji BP3U Palembang, dengan jumlah sertifikat yang dikeluarkan 

sebanyak 98 sertifikat. 

Untuk pengguna jasa laboratorium uji BP3U terdiri atas Mahasiswa PGRI 

Palembang, Mahasiswa STP Jakarta, DKP OKI, Taman Nasional Sembilang 

Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang dan Kegiatan Penelitian 

BP3U. 

Berdasarkan Permen KP Nomor 29/MEN/2011 pasal 2, Balai Penelitian 

Perikanan Perairan Umum (BP3U) memiliki tugas pokok melakukan kegiatan 

penelitian dan pengembangan perikanan perairan umum daratan, yang salah satu 

fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat baik berupa jasa, 

informasi, komunikasi, serta kerja sama penelitian dan pengembangan perikanan 

perairan umum daratan. Untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut, BP3U 

memiliki 5 laboratorium yang terdiri atas Laboratorium Hidrologi, DNA, Biologi 

Ikan, Kimia dan Pengawetan Ikan. Namun hingga tahun 2016 laboratorium yang 

memiliki akreditasi dan mendapat pengakuan formal dari KAN yaitu Laboratorium 

Kimia. Dalam pelaksanaannya laboratorium penguji harus mengacu pada SNI 

ISO/IEC/ 17025: 2008, melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus 

menerus serta menerapkan praktek berlaboratorium yang baik sehingga pada 

akhirnya akan memberikan kepuasan kepada customer. 

Seminar Intern 

Pembangunan bidang kelautan perikanan dihadapkan pada tantangan yang 

semakin kompleks. Salah satu strategi yang ditempuh oleh BP3U untuk dapat 

berdaya saing adalah dengan memperkuat kapasitas dan daya dukung 

sumberdaya penelitian. BP3U telah melakukan investasi baik dalam sarana-

prasarana penunjang penelitian, SDM, maupun kelembagaan. 

Pengembangan kapasitas dan kompetensi sumberdaya penelitian kelautan 

dan perikanan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung 

sumberdaya penelitian kelautan dan perikanan. 

Dalam rangka menjalankan dan mengelola kinerja laboratorium yang 

mengacu pada pedoman SNI ISO/IEC 17025:2008, diperlukan pengelolaan yang 
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baik dan konsistensi untuk menjalankan aktivitas kegiatan secara terus menerus. 

Lebih lanjut perlu dilakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam bentuk 

pelatihan khususnya untuk tenaga laboratorium agar tersertifikasi dalam 

melakukan analisa. 

Metode pelatihan yang digunakan adalah pemaparan tahapan analisa 

laboratorium yang disampaikan oleh narasumber berkompeten di bidangnya 

dilanjutkan dengan praktek dan diskusi mengenai materi pelatihan kemudian 

ditutup dengan evaluasi praktek analisa laboratorium sebagai bentuk pemahaman 

peserta. Peserta pelatihan terdiri atas pelatih, peneliti, dan teknisi BP3U. Berikut 

seminar intern yang dilakukan pada tahun 2016. 

Tabel 10. Daftar pelatihan/ seminar intern yang diselenggarakan BP3U 

NO JUDUL PELATIHAN 
TANGGAL & 

LOKASI 
PELAKSANAAN 

NARASUMBER TUJUAN PELATIHAN 

1 

Peningkatan 
Kompetensi Tenaga 
Laboratorium 
Hidrobiologi 

Aula BP3U Lt.3, 
19 – 21 

September 
2016 

1. Dr. Cynthia Henny, M.Sc 
(Ahli Kualitas Air, Puslit 
Limnologi LIPI) 

2. Dr. Jojok Sudarso, M.Si (Ahli 
Bentos, Puslit Limnologi LIPI) 

3. Tri Suryono, M.Si (Ahli 
Plankton, Puslit Limnologi 
LIPI) 

Memberikan 
pengetahuan terhadap 
peserta terkait praktek 
analisa laboratorium 
lingkup plankton dan 
benthos yang benar dan 
standar 

2 
Peningkatan 
Kompetensi Tenaga 
Laboratorium Ikan 

Aula BP3U Lt.3, 
03 – 04 

Oktober 2016 

1. Dr. Mohammad Mukhlis 
Kamal, M.Sc (Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan 
IPB) 

2. Nina Nurmalia Dewi, S.Pi., 
M.Si (Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan IPB) 

Untuk meningkatan 
sumberdaya manusia 
dalam bentuk training, 
khususnya mereka yang 
intens 
bekerja di Laboratorium 
Ikan 

3 
Pelatihan Taksonomi 
Ikan 

Aula BP3U Lt.3, 
9 – 10 

November 
2016 

1. Dr. Haryono, M.Si (Pusat 
Penelitian Biologi LIPI) 

2. Gema Wahyudewantoro, 
M.Si (Pusat Penelitian Biologi 
LIPI) 

Untuk meningkatan 
sumberdaya manusia 
dalam bentuk training, 
khususnya mereka yang 
intens 
bekerja di Laboratorium 
Ikan 

4 
Seminar Internal 
Teknisi Litkayasa 

Aula BP3U Lt.3, 
11 November 

2016 

1. Ir. Sri Turni Hartaty, M.Si 
(Puslitbang Perikanan 
Jakarta) 

2. Ir. Samuel (BP3U) 

1. Meningkatkan 
kemampuan dan 
kapasitas teknisi 
BP3U untuk 
membuat karya tulis 
ilmiah. 

2. Diharapkan para 
teknisi dapat 
menerapkan 
kemampuannya 
sebagai mitra kerja 
peneliti baik di 
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lapangan maupun 
dilaboratorium. 

 

5 

Pelatihan Molekular 
dan Bio Informatika 
analisis Variasi 
Genetik 

Fakultas Biologi 
UGM, 

Jogjakarta 
24-25 

September 

Daryono.M.Agr.Sc 

Untuk mempelajari teknik 
analisa molekuler sampel 
jaringan hewan dan 
analisa data hasil analisa 
molekular 
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SARANA DAN PRASARANA              V 
 

Untuk sarana dan prasarana pada tahun 2016, satu paket pengadaan yang 

dilakukan BP3U adalah pengadaan meubelair laboratorium hidrobiologi dan biologi ikan 

pada bulan april, meubelair ruang staff pada bulan september, dan lelang tahap ke II 

pengerjaan meubelair difokuskan pada penyediaan fasilitas laboratorium (interior) dan 

interior aula pertemuan gedung pada bulan desember. Keseluruhan realisasi fisik 

pengadaan mencapai 100%. 

Tabel 11. Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) BP3U Palembang tahun 2016 

No Jenis Peralatan/Barang/Jasa Volume 

1 Cermin Besar 1 

2 Lemari Penyimpanan 29 

3 Lemari Kayu 29 

4 Lemari Display 3 

5 Alat Kantor Lainnya 3 

6 Meja Kerja Kayu 37+37+2 

7 Kursi Besi / Metal 12+16+15+50 

8 Sice 15 

9 Meja Rapat 26 

10 Meja Resepsionis 2 

11 Partisi  37 

12 Meubelair lainnya 16 

13 A.C. Split 5 

14 Mimbar/ Podium 1 

15 Vertikal Blind 20 

16 Alat Rumah Tangga Lainnya 14 

17 Kursi Dorong 66 

18 Meja Kerja (Laaboratorium lainnya) 7 

Pada proses pengadaan barang dan jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

panitia pengadaan barang dan jasa. Perlu diinformasikan bahwa sesuai ketentuan, semua 

panitia PBJ sudah memiliki sertifikat ahli sebagai Panitia PBJ. Pemilihan pelaksana jasa 

konsultasi perencanaan dan pengawas serta pelaksana konstruksi dilakukan secara 

transparan dan ketat untuk mendapatkan pelaksana yang handal. 
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PELAKSANAAN KEGIATAN            VI 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
 

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

Anggaran 2016 seperti pada tabel dibawah ini : 

Tabel 12. Output Kegiatan BP3U tahun 2016 

NO KOMPONEN KEGIATAN PAGU (Rp) OUTPUT 

1 Manajerial 1,332,660,000 7  Dok 

2 KTI 78,000,000 28 KTI 

3 
Layanan Perkantoran dan 
Operasional 

13,517,810,000 12 Bln 

4 Penelitian Perikanan Tangkap 4,423,106,000 9 PUD 

5 Modal 2,041,336,000 1 Paket 

 
TOTAL 21.392.912.000 

 
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 13. 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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Keunggulan yang dimiliki oleh BP3U dari kegiatan penelitian yaitu : 

1. Rekomendasi kebijakan pengelolaan perairan umum berupa rekomendasi 

pengelolaan perikanan tangkap dan rekomendasi teknologi pengelolaan suaka 

perikanan; 

2. Pemetaan potensi dan sumberdaya ikan pada kawasan perairan umum daratan; 

3. Pengembangan bioteknologi budidaya ikan perairan umum daratan. 

 

6.1. 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 aspek biologi 

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 tErlibat (Dinas Perikanan 

setempat, kelompok nelayan, Jasa Tirta).  
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4. Hasil 

Ikan di waduk Widas mempunyai ukuran lebih besar dari pada ikan di waduk 

Pondok. TKG ( I-V/spent), IKG : 0,2-5,5  %; Fekunditas  tinggi, ISC  mencapai 20 %, 

Omnivora, herbivora , karnivora ; dan pola pertumbuhan isometrik-allometrik 

positif  yang sama pada kedua waduk. Tingkat kesuburan waduk Pondok dan Widas 

eutrofik (TSI rata rata 62). Daya dukung perairan untuk budidaya  ikan  pada 

keramba jaring apung di Waduk Pondok yaitu 196,5 ton ikan/th setara dengan 130 

petak KJA), Jumlah KJA di Waduk Pondok sekarang 126 petak (sudah optimum tidak 

dapat ditambah lagi). Estimasi jumlah ikan  yang  dapat ditebar  di Waduk Pondok 

adalah 35.587 ekor/thn untuk nila, 17.793 ekor/thn untuk Tawes, dan 120.106 

ekor/thn untuk Wader. Sedangkan estimasi jumlah ikan yang dapat ditebar  di 

Waduk Widas adalah 29.743 ekor/thn untuk nila, 43.907 ekor/thn  untuk Tawes, 

dan 151.078 ekor/thn untuk Wader. Stok ikan di waduk Pondok 256.91 kg/ha, 

waduk Widas 165,67 kg/ha. Parameter dinamika populasi ikan Tawes di Waduk 

Pondok: L∞= 29Cm, K =0,55, M=1,25051, F= 3,0556, Z= 3,703 dan E= 0,7. Untuk ikan 

Nila: L∞= 29,1Cm, K = 0,44, M=1,08540, F=3,0556, Z= 4,141dan E= 0,7.  Sedangkan 

Parameter dinamika populasi ikan di Waduk Widas untuk ikan Nila: L∞= 44,4 Cm, K 

= 0,7, M= 1,29704, F= 6,2579, Z= 7,555 dan E= 0,8.  Untuk ikan Tawes: L∞= 45 Cm, K 

= 0,63, M= 1,2061, F= 3,5473, Z= 4,780, dan E= 0,7. 

6.2. BIOEKSPLORASI POTENSI PERIKANAN SUNGAI MAMBERAMO, PROVINSI PAPUA 

(KPP PUD 411) 

1. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

potensi sumberdaya ikan dan karakteristik 

ekologi perairan sungai Mamberamo 

2. Deskripsi Output 

Paket data dan informasi Karakteristik 

lingkungan (fisika,kimia, biologi) perairan, 

biologi beberapa jenis ikan, dinamika 

populasi dan kegiatan penangkapan ikan. 
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3. 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. 

4. Hasil 

1. Hasil eksperimen penangkapan ikan di dapatkan 12 spesies ikan yaitu : ikan 

mujaer (Oreochromis mossambicus), Nila (Oreochromis niloticus), Mata merah 

(Systomus rubripinnis), Tawes (Barbonymus gonionotus), Mas (Cyprinus carpio), 

Sumpit (Pristolepis sp), Gete-gete (Glossamia aprion), pelangi (Chilatherina 

fasciata), Duri (Bagridae), Gabus (Chana sp), Lele (Clarias sp), Julung-julung 

(Hemiramphus sp); 

2. Nilai parameter-parameter kualitas air mendukung kehidupan dan 

pertumbuhan ikan; 

3. Hasil pendugaan potensi produksi dengan Chlophil-a juga menunjukkan bahwa 

potensi produksi  pada musim hujan berkisar 41-114 kg/ha/th dan pada musim 

kemarau berkisar 28,5-31,1 kg/ha/th; 

4. Berdasarkan keanekaragaman makrozoobenthos di sungai mamberamo 

tergolong tingkat keanekaragaman rendah-sedang.. plankton, perifiton maupun 

bentos masih kategori bagus dan belum mengalami pencemaran atau belum 

ada gangguan dari luar. 

6.3. PENELITIAN BIOEKOLOGI DAN LINGKUNGAN PERIKANAN SIDAT (Anguilla spp) DI 

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

1. Tujuan Kegiatan  

Mengetahui bagian siklus hidup ikan sidat di lingkungan air tawar untuk 

pengelolaan dan konservasinya. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi untuk pengelolaan yang keberlanjutan dalam 

pemanfaatan sumber daya ikan sidat. 
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2. Deskripsi Output 

Data dan Informasi untuk pengelolaan Perikanan Sidat (Anguilla spp) di Bengkulu, 

Lampung dan Cilacap 

3. 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. 

4. Hasil 

 Pola pertumbuhan ikan sidat selama penelitian menunjukkan hasil yang 

bersifat alometrik (+), dimana pertumbuhan bobot lebih cepat dibandingkan 

panjang, menandakan bahwa ikan sidat yang dimaksud dapat tumbuh dengan 

baik di perairan tersebut. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa perairan 

tersebut menunjang dalam hal ketersediaan makanan maupun kondisi 

lingkungannya. Berdasarkan hasil analisa kualitas air menunjukkan bahwa 

perairan pada lokasi penelitian memiliki kriteria yang sesuai untuk kehidupan 

ikan sidat.  

 Komposisi species ikan sidat pada tiap lokasi yaitu sample ikan yang berasal 

dari Bengkulu 85% A. bicolor, 12% A.marmorata dan 3 % A. nebulosa; 

Lampung yaitu 93% A.bicolor dan 7% A.nebulosa dan  Cilacap 100% A.bicolor.  
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 Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap 

ikan sidat di Bengkulu, Lampung dan Cilacap yaitu 

bubu, pancing tanpa kail dan fyke net.  

 Semua isi lambung sample ikan sidat (A.bicolor) 

yang didapat berada dalam keadaan kosong. Hal 

ini diduga karena ikan sudah memuntahkan isi 

lambungnya sesaat setelah tertangkap nelayan. 

Berbeda dengan A.marmorata yang ditangkap di 

Sungai Manna, Bengkulu menunjukkan bahwa 

makanan utamanya yaitu kepiting dengan 

makanan pelengkap yaitu ikan dan tambahan 

berupa udang.  

 Semua sample ikan sidat (A.marmorata) yang tertangkap di Sungai Manna, 

Bengkulu terdapat cacing nematoda yang merupakan parasit di lambung ikan.  

 Trend CPUE di wilayah Bengkulu menunjukkan penurunan hingga tahun 2015 

sedangkan Lampung dan Cilacap tidak dilakukan analisa CPUE.  

 Penghasilan nelayan per malam tertinggi di Kabupaten  Cilacap yaitu Rp 

400.000,-  

 Pertumbuhan panjang dan bobot sidat relatif kecil yang dipelihara dikolam 

kurang optimal. 

6.4. KAJIAN STOK SEBAGAI DASAR UNTUK PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN DANAU 

TONDANO SULAWESI UTARA (KPP PUD 412) 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi stok ikan sebagai 

dasar untuk pengelolaan sumberdaya ikan Danau Tondano Sulawesi Utara. 

2. Deskripsi Penelitian 

Kajian stok sebagai dasar pengelolaan sumberdaya ikan Danau Tondano Sulawesi 

Utara merupakan judul kegiatan Tahun ke 2. 
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3. Metodologi 

Penelitian pada tahun 2016 merupakan penelitian lanjutan (tahun ke 2). Lokasi 

Penelitian Danau Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Survei 

direncanakan sebanyak 4 kali untuk pengambilan sampel dan analisis di 

laboratorium. Pengumpulan data primer dilakukan langsung di lapangan melalui 

pengambilan sampel, survei dan wawancara. Sedangkan data sekunder akan 

didapatkan melalui pengumpulan berbagai referensi yang relevan. Pengambilan 

beberapa parameter fisika, kimia dan biologi perairan dilakukan berdasarkan 

stratifikasi kedalaman perairan danau (permukaan, batas kecerahan dan dasar 

danau atau untuk bagian terdalam danau dilakukan pengambilan sampel 

berdasarkan kedalaman dengan interval 2-3 m. Pendugaan kepadatan ikan dengan 

akustik dilakukan dengan peralatan Biosonic DT-X scientific echosounder yang 

dioperasikan pada frekuensi 120 kHz. Sampel ikan diperoleh dari hasil tangkapan 

nelayan. Tangkapan, komposisi hasil tangkapan dibuat grafik atau tabel. Selain itu 

beberapa jenis ikan akan diambil sampelnya untuk pengamatan beberapa aspek 

biologi.  Analisis kepadatan ikan dilakukan dengan melihat target strength. selain 

untuk mendapatkan data potensi produksi ikan, penggunaan metode akustik juga 

digunakan untuk mendapatkan data 

karakteristik morfometrik Danau Tondano 

serta peta bathymetriknya. 

4. Hasil 

Karakteristik habitat Danau Tondano masih 

layak untuk kehidupan ikan, stastus tropik 

perairan eutropik ringan rata rata kecerahan 

2,3 m. Jumlah alat tangkap di Danau 

Tondano: jaring insang mata jaring 1,5 inchi 

62 unit, 2 inchi 21 unit dan >2 inchi 75 unit, 

jala lempar 20 unit, bubu 430 unit, valo valo 

renga 17 unit dan sibu sibu 142 unit. 
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Komposisi hasil tangkapan dengan jaring insang 2,5 inchi: ikan mujaer 67,06%, 

payangka 17,38% dan betutu 15,55%. Komposisi hasil tangkapan dengan jala: 

mujaer 85,22%, payangka 8,17% dan betutu 6,6%. Hasil tangkapan nike  berkisar 

antara 3,75 – 75 kg rata rata 15,16 kg/hari. Hasil tangkapan renga dengan alat valo 

valo renga  berkisar antara 25-150 kg rata rata 72,35 kg/hari. Ikan payangka 

memijah sepanjang tahun di Danau Tondano, ukuran pertama matang gonad 

betina 10,26 cm jumlah fekunditas rata rata 36723 butir. Potensi produksi ikan di 

Danau Tondano berkisar antara 56,18-60,75 kg/ha/tahun rata-rata 58,35 

kg/ha/tahun atau 270,61 ton/tahun. Hasil estimasi standing stock dengan akustik, 

nilai biomassa total perairan Danau Tondano 17822,03 kg atau 4,01 kg/ha. 

Pengelolaan perairan Danau Tondano dapat dilakukan melalui pengelolaan 

habitat, pengelolaan populasi dan pengelolaan penangkapan. 

6.5. KAJIAN STOK DAN KONSEP PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN DI ESTUARI 

BERAU, KALIMANTAN TIMUR 2016 (KPP PUD 436) 

1. Tujuan Kegiatan  

Memperoleh estimasi stok, keanekaragaman jenis ikan, dinamika beberapa ikan 

penting sebagai bahan dan konsep pengelolaan di Estuari Berau Kalimantan Timur. 

2. 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. 

3. 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  
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e) Kondisi lingkungan perairan  

f) Wawancara dengan nelayan tentang perubahan penangkapan dan kondisi 

lingkungan terhadap sumberdaya ikan  

4. Hasil 

Biota hasil tangkapan dari empat kali 

pengambilan contoh (Februari, Mei, 

Agustus dan Oktober) teridentifikasi 

terbanyak di stasiun muara guntungan 

dan muara mengkajang sebanyak 51 – 

52 species. Estuari berau terdapat 

sumberdaya udang diantara nya udang 

putih (Fenneropenaeus indicus), udang 

bintik (Metapenaeus tenuipes), udang 

kuning (Metapenaeus monoceros), 

udang brown atau udang coklat 

(Metapenaeus ensis) dan udang loreng 

(Parapenaeopsis sculptilis). Hasil 

perhitungan akustik menunjukkan 

bahwa luas perairan estuari Berau yang disurvei adalah ± 114.8 mil2. Nilai estimasi 

biomassa total perairan estuari Berau adalah ± 457 ton, Hasil analisis terhadap 

struktur komunitas ikan di perairan estuari Berau terbesar di stasiun muara 

mengkajang adalah: nilai indeks keanekaragaman (H’): 1.51-2.18, nilai ini masuk 

dalam kriteria keanekaragaman sedang, indeks keseragaman (E): 0.61-0.08, yang 

menunjukkan komunitas yang labil dan indeks dominansi spesies (C): 0,22-0.28 

atau dominansi spesies yang rendah. Dari pengamatan plankton didapatkan 

kelimpahan plankton berkisar antara 12 – 426 individu/ liter dan jumlah ini selalu 

berbeda antara bulan februari, Mei, dan Agustus. Adanya perbedaan ini 

disebabkan adanya perubahan musim. Indeks keanekaragaman plankton berkisar 

antara 0,83 – 2,29 dengan kategori rendah hingga sedang. Kepadatan 

makrozoobentos berkisar antara 4 – 1333  individu per m2 dengan kepadatan yang 
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lebih tinggi ke arah laut. Hasil perhitungan Indeks keanekaragaman 

makrozoobentos berkisar antara 0 – 2,59 dengan kategori rendah sampai sedang. 

Berdasarkan hasil penelitian 2016 dan hasil-hasil penelitian sebelumnya kualitas 

perairan di estuari Berau masih tergolong baik dan layak untuk kehidupan biota 

air. Sungai Simon atau Sungai selalan merupakan stasiun yang memenuhi syarat 

untuk direkomendasikan sebagai suaka perikanan khususnya untuk melindungi 

udang-udang bermigrasi dari muara ke perairan laut dan sebaliknya. 

6.6. KAJIAN SUMBERDAYA PERAIRAN WADUK BATU BULAN KABUPATEN SUMBAWA 

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT (KPP PUD 422) 

1. Tujuan penelitian 

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. 

2. Keluaran yang diharapkan 

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. 

3. Metoda Survey 

Penelitian dengan menggunakan metoda survey dan wawancara dengan nelayan. 

4. Hasil 

1. Kualitas perairan Waduk Batu Bulan masih dalam keadaan baik dan layak 

untuk mendukung kehidupan ikan; 
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2. Jenis jenis Ikan yang ditemukan 

selama penelitian di Waduk Batu 

Bulan yaitu sebanyak 12 jenis 

terdiri dari ikan Nila, Tawes, 

Karper, Dole, Lele, Mujair, Tuna, 

Jenggot, Lindung, Kepala Timah, 

Brobok dan Blukis; 

3. Dari hasil analisa plankton dan 

benthos untuk perairan waduk 

Batu Bulan dikategorikan perairan 

tercemar ringan hingga sedang; 

4. Nilai rata-rata indeks status trofik 

perairan waduk Batu Bulan tahun 

2016 yaitu sebesar 58,53, termasuk 

dalam kategori tingkat kesuburan 

eutrofik ringan; 

5. Nilai rata-rata estimasi potensi 

produksi ikan di waduk Batu Bulan 

tahun 2016 yaitu sebesar 160,2 kg/ha/tahun, termasuk dalam kategori cukup 

tinggi; 

6. Komposisi hasil tangkapan bagan di dominasi oleh ikan nila lalu disusul oleh 

ikan tawes dan karper; 

7. Waduk Batu Bulan memiliki beberapa ikan ekonomis penting, seperti ikan 

nila, tawes dan karper. Sebagian besar ikan-ikan tersebut diduga memiliki 

waktu puncak pemijahan sekitar akhir hingga awal tahun atau awal musim 

penghujan. Perbandingan jenis kelamin ikan di waduk menunjukkan bahwa 

populasi betina lebih banyak dibandingkan jantan; 

8. Jenis vegetasi air yang ditemukan di waduk Batu Bulan hanya satu jenis yaitu 

kangkung jawa 
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6.7. PENGGUNAAN ALAT TANGKAP RAMAH LINGKUNGAN DI DAS BARITO, 

KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN (KPP PUD 435) 

1. Tujuan 

penelitian ini bertujuan untuk 

mengiventarisasi dan 

tersedianya data dan informasi 

penggunaan jenis alat tangkap 

yang ramah lingkungan  di DAS 

Barito. 

Parameter pengamatan 

meliputi: Desain  dan rancang 

bangun alat  yaitu bentuk, 

ukuran, bahan penyusun, 

meshsize, metoda penangkapan 

meliputi bagaimana, dimana dan 

kapan alat tangkap beroperasi, 

hasil tangkapan meliputi jenis, 

jumlah dan ukuran hasil 

tangkapan.  

2. 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 usaha 

perikanan tangkap) kepada pemangku kepentingan, pengusaha ikan dan terutama 

nelayan tentang estimasi besaran sediaan stok sumber daya ikan dan habitatnya 

untuk kebijakan pemanfaatannya. 

3. 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, 
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pengamatan jenis ikan, produksi ikan, jenis alat tangkap, waktu tangkap dan 

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

dilengkapi dengan data sekunder dari Dinas terkait. 

1) Penentuan criteria alat tangkap ramah lingkungan berdasarkan ketentuan 

FAO, 1995. 

2) Pendugaan standing stock menggunakan alat akuistik 

3) Sebaran alat tangkap dengan sensus 

4) Analisis komposisi dan produksi hasil tangkapan  

5) Sosial ekonomi masyarakat nelayan 

4. Hasil 

Terdapat 33 jenis alat tangkap, dan teridentifikasi 30alat masuk kedalam kriteria 

alat tangkap ramah lingkungan dan 3 alat merupakan alat tangkap sangat ramah 

lingkungan. Alat tangkap tidak ramah lingkungan yaitu pemasangan alat tangkap 

jebakan yang diperluas/ diperpanjang, alat tangkap strum penggunaan racun. Nilai 

biomassa total untuk perairan Sungai Barito yang disurvey adalah 393,4 ton 

dengan kepadatan 0,2 ton/km 2 atau 231 kg/km atau 2,3 kg/ha. 

Sebaran alat tangkap diwilayah Kalimantan Kabupaten Barito Selatan didominasi 

oleh selambau danau, dan Beje. Aktivitas penangkapan cenderung meningkat 

pada musim kemarau atau saat air surut. Kegiatan perekonomian masyarakat 

cukup bervariasi mulai dari usaha rumahan, budidaya perikanan, itik, kerbau rawa, 

sarang burung walet dan perniagaan. Faktor antropogenik yang tinggi diperoleh 

dari aktivitas pertambangan yang banyak ditemukan sepanjang DAS Barito berupa 

penganggkutan batu bara. Selain itu aktivitas angkut juga menjadi kendala dalam 

aktivitas perikanan karena dapat merusak alat tangkap. Faktor lain berupa 

penyuburan perairan berasal dari kegiatan perkebunan dan pertanian. 
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6.8. IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK HABITAT, POTENSI DAN BIOLOGI IKAN DOMINAN 

UNTUK PENGELOLAAN PERIKANAN DI SUNGAI BATANGHARI JAMBI (KKP PUD 

438) 

 

Gambar Lokasi Penelitian di Sungai Batanghari 

1. 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 

2. 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 

3. Hasil 

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 illegal. 
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       PETi (Penambangan Emas Tanpa ijin)  KJA (Keramba Jaring Apung) 

 

Industri Crumb Rubber 

Sungai Batanghari juga dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai lahan 

pencarian emas, hal ini ditandai  dengan adanya PETI (Penambangan Emas Tanpa 

Izin). Mereka beroperasi dengan menggunakan kapal kayu bermuatan mesin dan 

menggunakan merkuri (Hg) untuk mempercepat pemisahan antara emas dengan 

partikel lain yang disebut dengan dompeng. Sebaran PETI di sungai Batanghari 

mulai dari Pulau Musang hingga Sungai Duren dengan jumlah melebihi 1000 unit 

alat dompeng. 

Menurut Prof. Agus Djoko Utomo, mekanisme yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi PETI adalah penetapan wilayah suaka perikanan karena wilayah 

tersebut merupakan Pabrik Ikan. Selanjutnya masyarakat setempat diberi 

bimbingan mengenai cara budidaya yang hasilnya untuk dijual dan sebagian dapat 

untuk restocking kembali ke alam. 
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Peta Sebaran PETI (Penambangan Emas Tanpa Ijin) di Sungai Batangari 

Karateristik dan kondisi habitat beberapa ikan dominan di Sungai Batanghari 

masih cukup baik, dengan nilai parameter oksigen terlarut 3,6 – 6,6 mg/l, suhu air 

25,6-32,0 0C, Kecerahan 10-34 cm, pH berkisar 5,8-7,2, Alkalinitas berkisar 11-53 

mg/l, klorofil a berkisar 0,44-28,53 mg/m3, kesuburan perairan (nitrat dan 

ortoposfat) berkisar 0,089-0,92 mg/l dan 0,073-0,23 mg/l. 

Hasil tangkapan 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. 

Penangkapan ikan berlangsung sepanjang tahun terutama pada musim kemarau 

dan pada awal musim penghujan serta ekploitasi terhadap ikan hias serta anakan 
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ikan masih tetap dilakukan sehingga di kuatirkan akan terjadi penurunan populasi 

dan keragaman jenis ikan di Sungai Batanghari. Hasil tangkapan dengan 

menggunakan alat tagkap tangkul (lift net) dengan menggunakan mesh size 5 mm 

hingga  ¾ inch dan akan menghasilkan 2-5 kg/hari dimana sepanjang sungai duren 

hingga kunangan diperkirakan sebanyak 300 orang sehingga hasil tangkapan ikan 

yang masih kecil di dapatkan sebesar 600 -1500 kg/hari. 

Nilai standing stok ikan yang di dapatkan dengan menggunakan alat akustik di 

dapatkan sebesar 3,4 kg/Ha. Potensi produksi ikan di Sungai Batanghari dengan 

pendekatan metode Leger-Huet di dapatkan sebesar 2,6 kg/ha/tahun, dimana 

luasan sungai adalah 774698 Ha. Sehingga Potensi Produksi ikan sepanjang Sungai 

Batanghari sebesar 2014,2 ton/tahun. 

6.9. KARAKTERISTIK HABITAT, POTENSI DAN BIOLOGI IKAN DI DANAU PANIAI PAPUA 

 

1. Tujuan Kegiatan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kondisi terkini mengenai kualitas 

lingkungan perairan danau, karakteristik habitat, potensi sumberdaya ikan, dan 

aspek biologis ikan ekonomis penting di Danau Paniai, Papua. 

2. Deskripsi Output  

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

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

3. Metodologi 

Pengukuran karakteristik habitat berdasarkan APHA 2005; Potensi produksi ikan 

menggunakan pendekatan MEI (Morpho Edhaphic Index) Moreau dan De Silva 

(1991) yaitu:   



Page 53 of 56 

 

 

4. Hasil 

1. Danau Paniai merupakan danau dengan kondisi lingkungan yang mendukung 

pengembangan aktifitas perikanan dengan karakteristik pH yang netral 

(6,59-7,82), kandungan oksigen terlarut baik (>4 mg/L), nilai ammonia 

perairan Danau Paniai <0,02 mg/L. Kondisi kesuburan perairan danau 

Berdasarkan nilai TSI status trofik perairan Danau Paniai tergolong eutrofik 

ringan dengan rentang nilai berkisar 39-56. 

2. Jenis ikan yang dominan tertangkap dan mempunyai nilai ekonomis penting 

adalah : ikan mas (Cyprinus carpio), ikan nila (Oreochromis niloticus), dan 

lobster air tawar endemic (udang Cherax). 

3. Hasil pendugaan potensi produksi dengan MEI menunjukkan bahwa estimasi 

potensi produksi Danau Paniai berkisar antara 439-617 ton/tahun. Nilai 

estimasi terendah didapat pada saat muka air tinggi. 
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PERMASALAHAN & PENYELESAIAN               VII 
 

Adanya penghematan anggaran (self blocking) pada pertengahan semester pada 

awalnya menyebabkan beberapa kekhawatiran dalam mempengaruhi kualitas kegiatan 

penelitian serta tidak maksimalnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan 

perkantoran. Namun, dengan upaya penyesuaian rencana survey pengambilan data dan 

memaksimalkan anggaran yang tersedia mampu menguraikan kendala yang ada. 

Selain itu, pada pengadaan tahun ini, BP3U menyadari adanya keterlambatan 

khususnya pada pengadaan tahap lelang terakhir. Pada tahun kedepan BP3U akan lebih 

mempercepat proses pelelangan pada belanja modal, agar tercapai tepat waktu. 
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rencana kegiatan tahun 2017            VIII 

Beberapa langkah kedepan yang menjadi prioritas kegiatan Balai Penelitian 

Perikanan Perairan Umum (BP3U) adalah sebagai berikut : 

a. Melengkapi fasilitas laboratorium berupa Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), dan 

beberapa alat analisa guna mendukung kegiatan penelitian dan menjaga predikat 

laboratorium terakreditasi; 

b. Mengembangkan beberapa lingkup laboratorium lain, seperti laboratorium histologi 

dan mikrobiologi untuk menambah jangkauan penelitian BP3U; 

c. Melakukan koordinasi intensif bersama dinas dan instansi terkait; 

d. Mengenalkan perairan umum lebih dekat kepada masyarakat dengan menampilkan 

display koleksi ikan PUD, peralatan survei dan pemetaan, serta pameran model 

ecosistem approach for fisheries management (EAFM). 

Dalam menyusun rencana kegiatan penelitian tahun anggaran 2017, BP3U 

memiliki 3 (tiga) output KPP PUD yaitu meliputi KPP PUD 431, 438 dan 439. 

Tabel 14. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Tahun 2017 

NO JUDUL RISET Target 

1 
Estimasi Stok Dan Potensi Perikanan Di Waduk Karangkates dan Waduk 
Selorejo, Provinsi Jawa Timur  (KPP PUD 431) 

1 Kegiatan 

2 Estimasi  Stok dan Potensi Perikanan di KPP PUD 438 
4 Sub 

Kegiatan 

 

Estimasi  Stok dan Potensi Perikanan di Waduk Koto Panjang, Provinsi Riau 
(KPP PUD 438) 

 

Estimasi Stok dan Potensi Perikanan di Danau Sipin dan Danau Teluk, 
Provinsi Jambi (KPP PUD 438) 

Estimasi Stok dan Potensi Perikanan di Danau Ranau dan Danau Cala, 
Provinsi Sumatera Selatan (KPP PUD 438) 

Estimasi Stok dan Potensi Perikanan di Waduk Batutegi, Provinsi Lampung 
(KPP PUD 438) 

3 Estimasi Stok dan Potensi Perikanan di KPP PUD 439 
4 Sub 

Kegiatan 

 

Estimasi Stok dan Potensi Perikanan di Danau Aneuk Laot dan Waduk 
Keuliling, Provinsi Aceh (KPP PUD 439) 

 

Estimasi Stok dan Potensi Perikanan di Danau Toba, Provinsi Sumatera 
Utara (KPP PUD 439) 

Estimasi Stok dan Potensi Perikanan di Danau Maninjau, Provinsi Sumatera 
Barat (KPP PUD 439) 

Dinamika Populasi Ikan Sidat (Anguilla sp) di Provinsi Bengkulu (KPP PUD 
439) 
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