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KATA PENGANTAR 

 

      engan  mengucap  puji  syukur  kehadirat  ALLAH SWT,  telah 

tersusun Laporan Tahunan BRPPUPP periode Januari s.d Desember 2021. 

Laporan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis 

maupun Rencana Kerja Tahunan. 

Laporan ini merupakan hasil pencapaian kinerja BRPPUPP selama 1 Tahun, 

berisikan kegiatan dan capaian kinerja selama 1 Tahun  yang ditinjau dari 

perkembangan kegiatan berdasarkan perkembangan realisasi keuangan serta 

perkembangan kegiatan yang dilakukan. 

Akhir kata, kami  berharap agar laporan Tahunan ini dapat menjadi media 

pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi serta memberikan gambaran 

yang jelas dan terarah mengenai perkembangan dari pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan 

Perikanan. 

Demikianlah laporan ini disusun, semoga bermanfaat. 

 

 

 

   

 Palembang, 30 Desember 2021 

Kepala Balai 

 

  

 

 

Zulkarnaen Fahmi, S.Pi., M.Si 
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  PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

ektor perikanan perairan umum mempunyai kontribusi yang besar 

serta memiliki peranan sangat penting khususnya dalam mendukung 

ketahanan pangan dan mata pencaharian bagi masyarakat. Dengan 

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 dan membutuhkan 

pengelolaan yang lestari agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, yang 

selanjutnya disingkat BRPPUPP, telah berdiri sejak tahun 1969, merupakan Unit 

Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan 

perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan. Salah satu tugas BRPPUPP adalah melaksanakan kegiatan 

riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan di 5 (lima) provinsi yaitu 

provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan Lampung. 

Pelaksanaan riset meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai 

dan rawa banjiran, ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika 

populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum 

daratan. Kegiatan riset dan penyuluhan BRPPUPP ini mengacu kepada Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 

KEP.176/MEN/KU.611/2017 tanggal 22 Maret 2016. 

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Riset perikanan dan Penyuluhan 

tersebut BRPPUPP dipimpin oleh seorang pejabat eselon III (Kepala BRPPUPP) 

dan dibantu oleh 4 (empat) Subkoordinator dan 8 (delapan) Pelaksana dengan 

tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan. Di samping jabatan struktural, di 

BRPPUPP terdapat kelompok jabatan fungsional yang menjalankan fungsi riset 

yaitu peneliti dan teknisi litkayasa serta fungsi penyuluhan yaitu penyuluh 

perikanan SATMINKAL BRPPUPP. Untuk mewadahi pelaksanaan tugas pejabat 
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fungsional di bidang riset, maka sesuai dengan SK Kepala Badan Riset dan 

Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Kelompok Penelitian 

lingkup Pusat Riset Perikanan, BRPPUPP memiliki 2 (dua) Kelompok Penelitian 

(Kelti) yaitu: Kelompok Penelitian Manajemen Perikanan dan Kelompok 

Penelitian Sumberdaya Ikan dan Lingkungan. 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan 

Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) 

 

Kegiatan riset memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan dan 

penerapan IPTEK di segala bidang termasuk bidang kelautan dan perikanan. Peran 

inilah yang menjadi tupoksi Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan 

Perikanan (BRPPUPP) sejak mulai berdirinya. Selain itu sejak tahun 2018 ada 

penambahan tupoksi yaitu penyuluhan di 5 (lima) Provinsi antara lain Provinsi 

Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi lampung, 

Provinsi Bengkulu dengan jumlah penyuluh sebanyak 287 orang Penyuluh PNS 

dan 207 Penyuluh Perikanan Bantu pada tahun 2021. Berdasarkan mandat 

tersebut, BRPPUPP sangat berperan dalam menjawab setiap permasalahan 

perairan umum yang ada. Sejak pertama didirikannya BRPPUPP telah banyak 

memberikan masukan berupa input teknologi dan data-data tentang kondisi 

perairan umum di seluruh wilayah Indonesia. 
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Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan 

Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) telah menetapkan 

salah satu program prioritas KKP adalah melaksanakan kajian stok ikan (stock 

assessment). Untuk perairan Umum Daratan program prioritas KKP tahun 2021 

adalah melaksanakan kajian stok ikan di 5 lokasi yaitu WPP PD (438, 421, 433, 

413, 436) serta 2 kegiatan riset lainnya yaitu kegiatan riset Patra Tani dan 

Mariana. 

Dalam perannya di ASEAN, BRPPUPP bekerja sama dengan Inland Fishery 

Resources Development and Management Department/ Southeast Asian Fisheries 

Development Center (IFRDMD/SEAFDEC). IFRDMD merupakan pusat 

pengembangan bagian dari SEAFDEC yang berperan dalam 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 kerjasama, basis ilmiah dan pedoman 

pengelolaan yang tepat, rekomendasi pengelolaan sumber daya perikanan 

perairan umum, serta publikasi, diseminasi dan pertukaran informasi. 

Dalam melaksanakan program, kegiatan riset dan pengembangan IPTEK, 

setiap penyelenggaraan negara dituntut untuk dapat mempertangungjawabkan 

kinerja atau hasil-hasilnya dari seluruh program/ kegiatannya atas penggunaan 

dana dan kewenangan yang diberikan. Keberhasilan pelaksanaan atau capaian 

program/ kegiatan riset dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan 

tentunya harus dapat dimonitoring dan dievaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi 

selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pelaksanaan 

program/kegiatan riset dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan 

selanjutnya dan sebagai perbaikan perencanaan kedepan. Dalam kaitannya 

dengan hal ini, keberadaan laporan pelaksanaan program/kegiatan bidang Riset 

dan pengembangan Iptek kelautan dan perikanan (laporan 

Tahunan/triwulan/Tahunan) mutlak diperlukan. 

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran singkat 

mengenai program/kegiatan riset perikanan dan pelatihan dan penyuluhan 

kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh BRPPUPP selama tahun 2021 
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dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga 

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam 

memberikan informasi kepada semua pihak terkait kegiatan yang telah 

dilaksanakan dan kinerja yang telah dicapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 5 

    KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA 

 

 

DM dalam sebuah instansi pemerintah, yang bisa dilihat dalam pengertian 

secara Mikro dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama 

adalah pegawai fungsional dan pegawai struktural yang masing-masing 

memiliki peranannya dalam organisasi atau instansi tersebut. SDM tersebut yang 

akan mengelola jalannya proses bisnis pada instansi atau organisasi. Sehingga 

dibutuhkan kinerja yang optimal dari seluruh SDM yang ada dan terlibat 

dalamnya.  Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan merupakan hasil kerja yang di 

capai oleh seorang pegawai dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan 

ketentuan yang di tetapkan oleh instansinya. Kinerja pegawai yang baik dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja pada diri pegawai. Munculnya kepuasan kerja 

dapat membuat meningkatnya kinerja pegawai 

 

2.1 Jumlah SDM BRPPUPP 

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan 

merupakan satuan kerja/ unit pelayanan teknis (UPT) dibawah Kementerian 

Kelautan Perikanan yang bertanggungjawab kepada dua pusat yaitu Pusat Riset 

Perikanan dan Pusat Pelatihan dan penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang 

secara otomatis memiliki komposisi pegawai beragam diantaranya peneliti dan 

teknisi untuk pelaksanaan tugas bidang riset dan penyuluh perikanan untuk 

melaksanakan tugas dibidang pelatihan dan penyuluhan. total jumlah pegawai 

BRPPUPP hingga Desember 2021 sebanyak 626 orang yang terdiri dari tenaga 

peneliti, teknisi, pejabat fungsional tertentu, fungsional umum, penyuluh 

perikanan dan tenaga administrasi. 
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2.2 Jumlah SDM Riset 

 

Gambar 2. Jumlah SDM Riset 

 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BRPPUPP dikepalai oleh seorang 

kepala balai yang menjalankan tugas dan fungsinya serta dibantu oleh pejabat 

fungsional dan tenaga administrasi yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-

masing. total jumlah pegawai riset perikanan sebanyak 133 orang dengan rincian 

sebagaimana terlihat pada gambar diatas. 
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2.3 Jumlah SDM Penyuluhan 

 

Gambar 3. Jumlah SDM Penyuluhan 

 BRPPUPP merupakan Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) yang 

menaungi 5 (lima) provinsi dengan jumlah penyuluh sebanyak 493 orang. 

Penyuluh tersebar ditingkat kecamatan pada setiap kabupaten di 5 (lima) Provinsi 

Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung. 
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   SASARAN KINERJA 

 

 

3.1. Rencana Strategis 

Rencana strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk 

menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk 

mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) 

untuk mencapai strategi ini. Rencana strategis BRPPUPP tahun 2020-2024 

memuat perencanaan selama 5 tahun yang kemudian dituangkan kedalam 

Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya. 

Sasaran  strategis  pembangunan  perikanan  untuk  perairan  darat  

mengacu  pada  Rencana Strategi dan Program Terobosan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan adalah:  

1. Meningkatnya peranan perikanan perairan umum terhadap 

pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.  

2. Meningkatnya kapasitas sentra produksi perikanan perairan umum 

yang memiliki komoditas unggulan disesuaikan dengan jenis dan 

habitat.  

3. Meningkatnya pendapatan nelayan dan ketersediaan hasil perikanan.   

Terwujudnya  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  perairan  umum  dan  

konservasi  habitat spesifik secara berkelanjutan.   

 Arah kebijakan penelitian BRPPUPP Palembang hingga tahun 2024 adalah 

penelitian untuk menghasilkan nilai potensi sumberdaya perikanan perairan umum 

daratan. Parameter utama yang akan dievaluasi yaitu 1). Parameter utama :stok 

ikan, potensi produksi, potensi lestari dan tangkapan ikan. 2). Parameter 

pendukung: biologi ikan, lingkungan, kualitas air.Keempat faktor yang ada 

diharapkan dapat memberikan masukan berupa infomasi dan kajian ilmiah 

mengenai: 

   III 
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a. Kajian stok ikan akan menggambarkan jumlah dan jenis ikan pada area 

yang diteliti.  

b. Kajian potensi produksi akan menggambarkan kemampuan perairan 

untuk menghasilkan ikan, juga menggambarkan peluang pemanfaatan 

relung ekologi untuk penebaran.  

c. Potensi lestari akan menggambarkan seberapa besar ikan yang dapat 

dimanfaatkan agar tetap lestari.  

d. Tangkapan ikan-ikan oleh nelayan akan menggambarkan seberapa besar 

ikan yang sudah tertangkap oleh nelayan.   

Keempat parameter utama beserta parameter pendukungnya tersebut 

merupakan landasan dalam pengelolaan perikanan tangkap di perairan umum 

daratan. Dari keempat parameter beserta parameter pendukungnya diharapkan 

BRPPUPP dapat memberikan rekomendasi konkrit suatu wilayah perairandarat 

dalam kerangka pengelolaan yang berkesinambungan dan kegiatan perikanan 

yang berkelanjutan kepada stakeholder yang bersinergi.  

 

3.2. Perjanjian Kinerja 

 Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.  

 Tahun 2021 BRPPUPP memiliki 2 perjanjian kinerja yaitu masing-masing 

perjanjian kinerja dengan Kepala Pusat riset Perikanan untuk pelaksanaan tugas 

dan fungsi riset dan perjanjian kinerja dengan Kepala Pusat Pelatihan dan 

Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi 

penyuluhan. tabel perjanjian kinerja tersaji sebagai berikut:  

 

 

 

 



 
 

 10 

Tabel 1. PK BRPPUPP 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM 

DAN PENYULUHAN PERIKANAN 

      

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Hasil riset dan inovasi 

BRPPU-PP yang 

dimanfaatkan 

 

1 Data dan informasi hasil riset BRPPU-PP 

yang digunakan sebagai bahan 

penyusunan kebijakan (paket) 
2 

  2 Data dan/atau informasi stok sumber 

daya perikanan di Wilayah Pengelolaan 

Perikanan NRI di Perairan Daratan 

(WPP NRI PD) (paket) 

5 

  3 Sarana dan Prasarana  BRPPU-PP yang 

ditingkatkan kapasitasnya (Paket) 
1 

  4 Karya Tulis Ilmiah BRPPU-PP yang 

dipublikasikan (Dokumen) 
20 

  5 Jejaring dan/atau Kerjasama  BRPPU-PP 

yang disepakati dan / atau 

ditindaklanjuti (Dokumen) 

2 

  6 Sertifikasi Kelembagaan  BRPPU-PP 

(Lembaga) 
1 

2 

 

Tata kelola pemerintahan 

BRPPU-PP yang 

baik 

7 Indeks Profesionalitas ASN   BRPPU-PP 

(Indeks) 
73 

8 Unit kerja yang menerapkan sistem 

manajemen pengetahuan yang 

terstandar BRPPU-PP  (%) 

84 

9 
Nilai IKPA BRPPU-PP (Nilai) 

89 

10 Persentase penyelesaian temuan LHP 

BPK BRPPU-PP (%) 
≤1 

  11 Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai) 

86 

  12 Nilai Rekonsilasi Kinerja BRPPU-PP 

(Nilai) 

80 

 

  13 Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal BRPPU-PP 
100 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN 

PENYULUHAN PERIKANAN 

 
NO SASARAN KEGIATAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET  

1 Pendampingan kelompok 

pelaku usaha/utama 

dalam mendukung 

terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat 

KP 

1 Kelompok kelautan dan perikanan 

yang ditingkatkan kelasnya di 

Satminkal BRPUPP (Kelompok) 

175                 

1

7

5

  

2 Kelompok kelautan dan perikanan 

yang dibentuk di Satminkal BRPPUPP 

(Kelompok) 

275                 

2

7

5

  

2 Tersedianya Sarana dan 

Prasarana Pelatihan dan 

Penyuluhan KP Yang 

Terstandar 

3 Jumlah Sarana pelatihan dan 

penyuluhan KP yang terstandar di 

BRPPUPP Palembang (unit) 

1                      

1

  

3 Terselenggaranya 

Penyuluhan Kelautan dan 

Perikanan 

4 Jumlah Kelompok Pelaku utama/ 

Pelaku Usaha yang disuluh di 

BRPPUPP (kelompok)  

4.853             

4

.

8

5

3

  

5 Jumlah Percontohan Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan yang 

diterapkan di BRPPUPP (unit) 

   1                   

1

  

4 Tata kelola pemerintahan 

yang baik lingkup 

BRPUPP 

6 Persentase layanan dukungan 

manajemen internal BRPPUPP (%) 

100  

 

 



 
 

 12 

 

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN 

 

 

 

4.1 Anggaran Tahun 2021 

itahun 2021 dimana pandemi belum berakhir terjadi beberapa kali 

refocusing anggaran yang menyebabkan perubahan pagu anggaran serta 

penyesuaian jadwal kegiatan yang terdampak pemotongan anggaran 

seperti kegiatan riset, namu demikian pelaksanaan kegiatan tetap dapat dilakukan 

seoptimal mungkin dengan tetap mengedepankan pencapaian output dan 

pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Pagu anggaran tahun 2021 setelah 

refocusing terakhir sebesar Rp. 75.242.956.000 dengan rincian perjenis akun 

belanja tersaji pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4. Pagu anggaran perjenis belanja 

 

 Dari gambar diatas dapat dilihat porsi besaran anggaran masih didominasi 

oleh belanja pegawai hal tersebut dikarenakan memang jumlah pegawai PNS 

BRPPUPP yang berjumlah 363 orang dengan persentase jumlah penyuluh 

perikanan PNS yang terbesar yaitu 78%.  
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4.2 Target Realisasi Anggaran 

 Penyampaian target realisasi anggaran sampai dengan akhir Desember 

disampaikan kepala BRPPUPP saat rapat pimpinan (Rapim) dengan Plt. Kepala 

BRSDM yaitu sebesar 99,68% seperti tertuang dalam matrix dibawah ini: 

Tabel 2 . Target realisasi anggaran hingga akhir Desember 

Nama 

Satker 
Balai Riset Perikanan Perairan Umun dan Penyuluhan Perikanan 

Kode 

Satker 
403823 

        

DATA OM-SPAN  

Jenis 

Belanja 
 Pagu  

Realisasi s.d. 30 

November 2021 
% 

Belanja 

Pegawai 

  

53,991,770,000  

                   

49,436,294,659  

91.56% 

Belanja 

Barang 

  

18,739,420,000  

                   

16,340,397,539  

87.20% 

Belanja 

Modal 

    

2,511,766,000  

                     

2,403,427,769  

95.69% 

Total   

75,242,956,000  

                   

68,180,119,967  

90.61% 

                  

Target 

Jenis 

Belanja 

 Desember  % Keterangan 

Belanja 

Pegawai 
4,345,475,341 99.61% 

      

Belanja 

Barang 
2,387,000,000 99.94% 

      

Belanja 

Modal 
87,000,000 99.15% 

Masih Proses Pengesahan 

Hibah 

     

Total 6,819,475,341 99.68% 
      

  

  

 Target yang telah disampaikan tersebut merupakan hasil perhitungan secara 

rinci dari setiap sisa anggaran yang akan dilaksanakan serta perhitungan secara 

akurat sisa kegiatan yang akan menyerap anggaran hingga akhir tahun 2021. 

 

4.3 Capaian Realisasi Anggaran  

 Realisasi anggaran OMSPAN per 27 Desember tahun 2021 sebesar Rp. 

74.378.832.317 atau sebesar 98, 85%. capaian realisasi anggaran tersebut hampir 

mendekati target realisasi anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar 99,68% dengan 

deviasi antara target dan realisasi hanya sebesar 0,83%, diperkirakan hingga 31 

Desember realisasi anggaran masih dapat bertambah.   
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 Perbandingan pagu dan realisasi anggaran tersaji sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Realisasi anggaran BRPPUPP 

 Realisasi anggaran per 27 Desember 2021 data OMSPAN perjenis belanja 

tersaji sebagai berikut:  

Tabel 3. Realisasi anggaran 

Jenis Belanja Pagu Realisasi % Sisa 

Pegawai 53,991,770,000 53,360,823,482 (98.83%) 630,946,518 

Barang 18,739,420,000 18,527,581,066 (98.87%) 211,838,934 

Modal 2,511,766,000 2,490,427,769 (99.15%) 21,338,231 

Total 75,242,956,000 74,378,832,317 (98.85%) 864,123,683 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target realisasi sebesar 

99,68% hampir dapat dicapai, deviasi antara target dan realisasi sangat kecil 

hanya sebesar 0,83% ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam 

merencanakan kegiatan dan melaksanakan kegiatan serta konsisten dalam 

pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. 

 

4.4 Capaian Pengadaan barang/Jasa 

 Seluruh paket pengadaan barang/jasa selama tahun 2021 telah selesai  

dilaksanakan 100% dan sudah dilakukan audit oleh inspektorat KKP dan semua 

temuan telah diselesaikan dan ditindak lanjuti. perkembangan pengadaan 

barang/jasa tersaji sebagai berikut: 
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Tabel 4 . Perkembangan pengadaan barang/jasa Prasarana Riset Perikanan 

No 
Nama/Paket 

Pekerjaan 
PAGU (Rp) Proses Pengadaan Foto / dokumentasi 

1 

Renovasi 

Mess 

Rajawali 

150,000,000 Selesai 

 

2 

Renovasi 

Rumah 

Dinas 

Mariana 

112,500,000 Selesai 

 

3 

Pengadaan 

Pekerjaan 

Revitalisasi 

Kolam 

Patratani 

untuk 

Kegiatan 

Silvofishery 

2,100,000,000 Selesai 
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Tabel 5. Perkembangan pengadaan barang/jasa Sarana Riset Perikanan 

No Nama/Paket Pekerjaan PAGU (Rp) Proses Pengadaan FOTO/DOKUMENTASI 

1 Meublair 4,550,000 Selesai 

 

2 Notebook 18,000,000 Selesai 

 

3 

Microphone Saramonic 

Blink 

2,976,000 Selesai 

 

4 Gazebo 7,939,000 

 

Selesai 

 

 

5 AC 19,800,000 Selesai 
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6 Printer 3,914,000 selesai 

 

7 UPS 1,180,000 Selesai 

 

8 

Thermometer 

Handsanitaizer 

1,300,000 Selesai 

 



 
 

 18 

9 Mesin Cuci 2,679,000 Selesai 

 

10 Generator 26,776,000 Selesai 

 

13 Pompa 11,852,000 Selesai 
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14 

Lampu Jalan Tenaga 

Surya 

57,000,000 Selesai 

 

 

 

Tabel 6. Perkembangan pengadaan barang/jasa Sarana Pelatihan dan Penyuluhan 

Kelautan dan  Perikanan 

No 
Nama/Paket 

Pekerjaan 
PAGU (Rp) 

Realisasi 

Keuangan (Rp) 
Proses Foto Dokumentasi 

1 

Pekerjaan 

Pembuatan 

Meublair dan 

Partisi 

Keramasan 

43,059,000 43,033,000 
Selesai 

 

2 
Lampu Tenaga 

Surya 
28,480,000 28,480,000 

Selesai 

 

3 

Sound System 

dan 

Teleconference 

25,000,000 24,999,920 
Selesai 

 

4 Dispenser 7,977,000 7,977,000 
Selesai 
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5 

Mesin 

Penghancur 

Kertas 

3,636,000 3,636,000 
Selesai 

 

6 Showcase 4,000,000 3,940,000 
Selesai 

 

7 
PC Desktop 

Windows 10 
9,250,000 9,250,000 

Selesai 

 

8 Printer 2,900,000 2,900,000 
Selesai 

 

9 UPS 25,698,000 25.698,000 
Selesai 

 

 

 Seluruh pengadaan barang  belanja modal telah selesai dilaksanakan tepat 

waktu, proses pengadaan dilakukan mengikuti aturan yang berlaku dilakukan 

secara transparan dan akuntabel. 
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       CAPAIAN IKU BRPPUPP 

 

ndikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu 

instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap 

lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, 

dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. 

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui 

kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat 

meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa 

meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

 Setiap instansi pemerintah pasti membuat indikator kinerja utama karena 

ada tujuannya. Adapun beberapa tujuan dibalik pembuatan indikator tersebut 

adalah: 

• Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang 

telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran 

tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja 

instansi tersebut. 

• Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja pegawai selama ini. 

Nantinya, informasi tersebut akan dijadikan salah satu pedoman dalam 

menyusun manajemen kerja yang baik. 

 

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) BRPPUPP Tahun 2021 

 Indikator kinerja utama merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja (PK) 

antara Kepala BRPPUP dengan Kepala Pusat Riset Perikanan dan Kepala Pusat 

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.  

 

 

 

I 
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Tabel 7. PK BRPPUPP 
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 Berdasarkan PK diatas ditahun 2021 terdapat 8 Sasaran Strategis (SS) 

dengan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masing IKU terdapat target 

capaian yang harus dipenuhi hingga akhir tahun 2021. 
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5.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BRPPUPP Tahun 2021 

 Hingga akhir Desember 2021 semua Indikator kinerja Utama telah tercapai, 

proses penginputan data capaian dan bukti capaian sudah dilakukan kedalam 

aplikasi kinerjaku yang nantinya akan dituangkan kedalam laporan kinerja instansi 

pemerintah (LKjIP) tahun 2021. Daftra capaian IKU tersaji sebagai berikut: 

Tabel 8. Capaian IKU 2021 

No Indikator Kinerja Target 2021 
Capaian sesuai 

data dukung 

1 

Kelompok kelautan dan perikanan 

yang ditingkatkan kelasnya di 

Satminkal BRPPUPP (Kelompok) 

175 295 

2 

Kelompok kelautan dan perikanan 

yang dibentuk di Satminkal 

BRPPUPP (Kelompok) 

275 906 

3 

Data dan informasi hasil riset 

BRPPU-PP yang digunakan sebagai 

bahan penyusunan kebijakan 

(paket) 

2 2 

4 

Data dan/atau informasi stok 

sumber daya perikanan di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan NRI di 

Perairan Daratan (WPP NRI PD) 

(paket) 

5 5 

5 

Sarana dan Prasarana BRPPU-PP 

yang ditingkatkan kapasitasnya 

(Paket) 

1 1 

6 
Karya Tulis Ilmiah BRPPU-PP yang 

dipublikasikan (Dokumen) 
20 20 

7 

Jejaring dan/atau Kerjasama 

BRPPU-PP yang disepakati dan / 

atau ditindaklanjuti (Dokumen) 

2 2 

8 
Sertifikasi Kelembagaan BRPPU-PP 

(Lembaga) 
1 1 

9 

Jumlah Sarana pelatihan dan 

penyuluhan KP yang terstandar di 

BRPPUPP Palembang (unit) 

1 1 

10 

Jumlah Kelompok Pelaku utama/ 

Pelaku Usaha yang disuluh di 

BRPPUPP (kelompok) 

4853 6981 
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11 

Jumlah Percontohan Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan yang 

diterapkan di BRPPUPP (unit) 

1 1 

12 
Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-

PP (Indeks) (IKU) 
73   74,4 

13 

Unit kerja yang menerapkan sistem 

manajemen pengetahuan yang 

terstandar BRPPU-PP (%) 

 84  83,23 

14 Nilai IKPA BRPPU-PP (Nilai)  89 94,22  

15 
Persentase penyelesaian temuan 

LHP BPK BRPPU-PP (%) 
≤1 ≤1 

16 
Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP 

(nilai) 
 86  86,10 

17 
Nilai Rekonsilasi Kinerja BRPPU-PP 

(Nilai) 
 80  97,46 

18 
Persentase Layanan Dukungan 

Manajemen Internal BRPPU-PP 
 100  100 

 

 dari tabel diatas dapat dilihat semua terget IKU dapat dilaksanakan dan 

dicapai targetnya, hanya untuk IKU Unit kerja yang menerapkan sistem 

manajemen pengetahuan yang terstandar BRPPU-PP nilai capaiannya masih sedikit 

kurang dari target ada deviasi sebesar 0,77 IKU tersebut merupakan penilaian 

penggunaan aplikasi Bitrix yang dilakukan oleh kepala Balai, Sub Koordinator dan 

Pelaksana dengan metode perhitungan IKU nya menggunakan rata-rata dalam 

satu tahun, total nilai yang kurang dari target disebabkan pada triwulan I nilai IKU 

ini hanya sebesar 32% sehingga berdampak pada perhitungan ditiwulan 

berikutnya. Rendahnya capaian IKU ini pada triwulan I disebabkan kondisi 

pandemi saat itu yang tengah mencapai masa puncak sehingga kegiatan 

perkantoran menjadi sangat terbatas oleh karena itu sharing informasi dan 

pengetahuann pada aplikasi Bitrix menjadi terhambat. 
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      PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 

 

 

 

 

paya peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan dalam rangka 

menggali potensi dan mengembangkan kapasitas pegawai BRPPUPP, 

peningkatan kapasitas kelembagaan juga terkait erat dengan upaya 

mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteria good governance. dibawah 

ini akan dijabarkan beberapa kegiatan yang termasuk dalam upaya peningkatan 

kapasitas kelembangaan BRPPUPP ditahun 2021. 

 

6.1 IFRDMD/SEAFDEC 

SEAFDEC (South East Asian Fisheries Development Centre) adalah 

organisasi antar Negara otonom di Asia Tenggara di bawah organisasi badan 

dunia FAO (Food Agriculture Organization), bergerak di bidang Perikanan. 

SEAFDEC berdiri pada Tahun Maret tahun 1967. Bertujuan untuk 

mempromosikan pengembangan perikanan yang berkelanjutan di Asia 

Tenggara (for the purpose of promoting sustainable fisheries development in 

the region). 

Pada tahun 2009 setelah melalui pertemuan sebanyak 41 

kali, SEAFDEC mempunyai mandat yaitu mengelola dan mengembangkan 

perikanan dengan cara rasionalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan 

untuk ketahanan pangan dan kesehatan pangan bagi manusia (food security 

and safety) melalui transfer teknologi baru, penelitian dan desiminasi. 

SEAFDEC terdiri dari 11 negara anggota : Brunei Darussalam, Kamboja, 

Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan 

Vietnam. Pusat ini beroperasi melalui Sekretariat yang berada di Thailand dan 

memiliki lima Departemen Teknis, yaitu: Departemen Pelatihan (TD); 

Departemen Penelitian Perikanan Laut (MFRD); Departemen Akuakultur (AQD); 

Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut 

U 

   VI 
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(MFRDMD); dan Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya 

Perikanan Perairan Darat (IFRDMD). 

Untuk bidang Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum Daratan 

didirikan kota di Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia . Nama 

Depertemen SEAFDEC tersebut adalah ” Inland Fishery Resources 

Development and Management Departement (IFRDMD). 

IFRDMD didirikan pada tahun 2014 sebagai Departemen Teknis Kelima 

SEAFDEC, yang bertempat di Palembang, Indonesia. IFRDMD merupakan 

lembaga kerjasama Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Badan Riset dan Sumber 

Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan SEAFDEC.   

Ruang lingkup kerjasamanya, antara lain : 

• Menyiapkan forum kerja sama dan konsultasi regional dalam bidang 

penelitian, pengelolaan dan konservasi sumberdaya perairan darat dan 

pemberdayaan masyarakat nelayan  

• Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan program penelitian untuk 

mendukung pengembnagan berkelanjutan, pengelolaan dan konservasi 

sumberdaya perikanan darat negara anggota SEAFDEC  

• Menyelenggarakan pelatihan pendugaan besaran stok ikan, pengelolaan 

dan konservasi untuk peningkatan kapasitas negara-negara anggota 

SEAFDEC dalam rangka pengembangan berkelanjutan sumberdaya 

perikanan darat  

• Melaksanakan publikasi, diseminasi dan pertukaran informasi 

IFRDMD bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan perikanan tangkap perairan darat di 

kawasan Asia Tenggara. Perikanan darat merupakan salah satu komponen penting 

untuk pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan dan memberikan kontribusi bagi 

masyarakat pedesaan, serta berperan sangat penting dalam pengentasan 

kemiskinan, ketahanan pangan dan kesejahteraan gizi. Kelestarian perikanan 

tangkap perairan darat sangat bergantung pada kualitas habitat dan ekosistem 

perairan. Perikanan darat dan akuakultur air tawar di wilayah Asia Tenggara, 
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sebagai produsen ikan utama, telah menyediakan berbagai jenis produk ikan ke 

pasar dunia.  

Dalam melaksanakan kegiatannya, SEAFDEC bekerjasama dengan 

beberapa organisasi donor seperti JTF (Japan Trust Fund), JAIF (Japan -

ASEAN Integrated Fund), ACIAR (Australian Centre for International Agricultural 

Research), dan lain sebagainya. 

Kegiatan IFRDMD juga mencakup pengembangan metodologi 

pengumpulan data, pemantauan dan penilaian sumber daya perikanan darat 

untuk memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan dan pengelolaan perikanan. 

 

6.2 ACIAR 

 Proyek ACIAR FIS/2018/153 dengan judul Translating Fish Passage Research 

Outcomes into Policy and Legistlation Across South East Asiabetujuanuntuk 

mempersatukan dan menghasilkan penelitian guna memfasilitasi adopsi yang lebih 

besar dari teknologi fish passage di Indonesia melalui peningkatan capacity 

building dan struktur tata kelola agar pembangunan bendung-bendungan 

difasilitasi dengan tangga ikan serta dampak terhadap perikanan khususnya migrasi 

ikan dapat diantisipasi lebih awal. 

Proyek ini telah melakukan kegiatan penelitian dan melakukan sosialisasi kepada 

semua elemen terkait untuk mencapai tujuan dari kerjasama ini yaitu merancang 

bentuk tangga ikan yang bisa diaplikasikan di Indonesia, peningkatan kapasitas 

(capacitybuilding) pengetahuan tentang tangga ikan kepada semua stakeholder, 

serta membuat regulasi tentang pentingnya tangga ikan pada pembangunan 

bendung dan bendungan.  

Bendung adalah sebuah konstruksi yang dibangun melintasi aliran sungai yang 

berguna untuk mengubah karakteristik aliran sungai atau menghalangi aliran 

sungai agar permukaan air sungai naik sampai pada ketinggian bendungan itu 

sendiri. Bendung juga terbagi menjadi dua jenis: 

• Bendung tetap adalah jenis kontstruksi bendung yang dibuat untuk 

meninggikan muka air sungai pada ketinggian yang telah ditetapkan atau 

diperlukan supaya air dapat disalurkan kesaluran irigasi atau lahan pesawahan. 
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• Bendunggerak /berpintu adalah jenis bendungan yang tinggi pembendungan 

airnya dapat diatur atau diubah-ubah sesuai keperluan. Pada bendungan gerak 

muka air di hulu bendungan dapat dikendalikan naik turun sesuai keperluan 

dengan cara membuka atau menutup pintu air. 

 Bendungan merupakan sebuah konstruksi yang dibangun untuk menahan 

laju air dan menyimpan air menjadi waduk, danau, ataupun tempat rekreasi. 

sering kali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air untuk menggerakan 

turbin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). 

Jadi perbedaan antara bendung(weir) dan bendungan (dam) diantaranya 

terletak pada fungsi dari pembuatan konstruksi itu sendiri. Bendung dibangun 

untuk menaikan muka air di sungai tetapi air tetap melewati ketinggian 

bendungan itu sendiri, sedangkan bendungan dibangun untuk menahan laju dan 

menyimpan air menjadi waduk atau danau. Dalam hal ini konstruksi bendungan 

(dam) lebih besar dari pada bendungan (weir). 

Dampak yang besar dari pembangunan bendung sangat terlihat dari sisi 

perikanan, khususnya migrasi ikan secara alamiah. Migrasi ikan untuk memijah dan 

berkembang biak akan terganggu dengan adanya pembangunan bendung tersebut. 

Hanya ada beberapa pembangunan bendung dan bendungan di Indonesia yang 

dibangun dengan fasilitas tangga ikan sebagai salah satu cara untuk memfasilitasi 

migrasi ikan, seperti BendungPerjaya di OKU Timur, Sumatera Selatan dan 

BendunganSulewana di Poso, Sulawesi Tengah. 

 FIS/2018/153 merupakan kelanjutan dari program kerjafish passage 

yang didanai ACIAR di Asia, yang dimulai sebagai studi pembuktian 

 konsep (FIS/2006/183) pada tahun 2006, sebelum berlanjut ketahap 

penelitian dan implementasi hingga kemudian kefase pemantauan/evaluasi untuk 

memvalidasi dampak (FIS/2014/041). 

Proyek ini bermaksud untuk memfasilitasi adopsi dan perluasan teknologi 

fish passage di seluruh negara Asia, dengan menghasilkan pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan antara penelitian teknis (2006-2018) 

dan peningkatan capacity  building serta kebijakan. Meskipun masih dalam tahap 

awal, FIS/2018/153 telah mulai berkembang menuju tujuan ini menggunakan 

pendekatan tiga pilar yang memastikanpenelitian yang ada (Pilar 1) diterapkan 

untuk mendorong kelembagaan dan capacity masa depan (Pilar 2), yang 
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mengarah pada fish passage diadopsi dalam kerangka pemerintahan dan agenda 

kebijakan yang dipimpin oleh donor dan lembaga pemerintah (Pilar 3). 

Tim BRPPUPP-ACIAR sejauh ini telah: 

• Mendaftarkan 2 orang, Rezki Antoni S. dan Moh. FaozanTsani, dalam 

kegiatan Graduate Certificate Program dan mempersiapkankan kandidat 

untuk kelompok kedua untuk tahun 2022. 

• Mengadakan inceptionmeeting dan MOTA workshop 

• Mengadakan beberapa stakeholder meeting untuk melakukan koordinasi 

dengan para stakeholder terkait dan memastikan komitmen mereka untuk 

tetap terlibat pada proyek 

• Melakukan kerja lapangan baik untuk pengambilan data maupun sosialisasi 

kepada masyarakat lokal 

Kemajuan Ilmiah 

• Melakukan stakeholder mapping untuk mengidentifikasi stakeholder yang 

terlibat secara langsung dan tidak langsung guna pengembangan versi 

MOTA di Indonesia. 

• Mengembangkan rancangan penelitian (fish trap) untuk melihat efektifitas 

fishpassage yang ada di Bendung Perjaya. 

 Proyek ini membantu memberikan awareness kepada para 

stakeholder terkait tentang pentingnya keberadaan fish way guna keberlanjutan 

sumberdaya ikan yang ada di perairan darat. Proyek ini juga bertujuan untuk terus 

membangun team capacity, yang meliputi:  

• Diselenggarakannya stakeholder meeting dan kegiatan temu lapang serta 

penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya 

manusia atau stakeholder yang terlibat dalam perencanaan pembangunan 

dan pengelolaan bendung atau bendungan di Indonesia. 

• Keterlibatandua orang perwakilantim Indonesia dalam Graduate Certificate 

Program yang 

bertujuanuntukpeningkatankapasitastentangmanajemenperikanan. 

• Stakeholder mapping yang bertujuan untuk mendukung Analisis MOTAagar 

terpetakan stakeholderkunci yang menjadi penentu kebijakan fishpassage di 

Indonesia. 
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Pengembangan hasil riset di sekitar Bendung atau Bendungan diharapkan 

dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Hal ini tentu memberikan 

nilai tambah akan keberadaan sumberdaya ikan terhadap kelangsungan hidup 

masyarakat dalam hal pemenuhan protein dan kebutuhan akan pangan. Oleh 

karena itu, keberadaan tangga ikan yang tepat akan memberi dampak terhadap 

hasil tangkapan ikan yang optimal di daerah hulu dan hilirnya. 

 

 

Gambar 6. Kegiatan rapat ACIAR 

 Kegiatan ini diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran pemangku 

kepentingan, sehingga apabila akan 

melakukan pembangunan pada sungai 

dan menerbitkan kebijakan terkait 

pembangan tersebut dapat melihat darisisi 

perikanan juga, khususnya dengan 

memperhatikan pola migrasi ikan di lokasi  

tersebut. Keterlibatan stakeholder dari bidang perikanan menjadi penting dalam 

penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan pada lokasi yang akan 

dibangun agar terciptanya kebijakan 

yang lebih komprehensif dengan 

memperhatikan keragaman 

biodiversitas ikan.  

Selain itu, keterlibatan penyuluh 

perikanan dalam melakukan 

pendampingan kepada masyarakat 
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sekitar bendung dan bendungan menjadi sama pentingnya agar dapat bersama 

menjaga komunitas perikanan, dengan tetap menjaga fasilitas tangga ikan, 

menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan menjaga lingkungan agar 

keberlangsungan sumberdaya perikanan dapat terjaga dengan baik. 

 Kegiatan ini diharapkan dapat merehabilitasi perikanan yang terkena 

dampak dari pembangk itlistrik tenaga air dan infrastruktur irigasi serta 

membangun awareness terhadap pentingnya keberadaan tangga ikan untuk 

mendukung keberadaan biodiversitas ikan akibat modifikasi lingkungan dengan 

tetap memperhatikan aspek  keberlanjutan ekosistem yang ada di dalamnya. 

Sehingga keberadaan bendung dan bendungan tidak akan menimbulkan dampak 

lingkungan yang merugikan, namun keberadaannya diharapkan dapat 

meningkatkan potensi perikanan darat. 

 

     Gambar 7. Kegiatan rapat ACIAR 
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6.4 PUSAT UNGGULAN IPTEK (PUI) 

Pusat Unggulan Iptek adalah suatu organisasi yang sudah terbentuk 

setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir, baik berdiri sendiri maupun berkolaborasi 

dengan organisasi lainnya (konsorsium) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset 

bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan 

standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna Iptek. 

Pusat Unggulan Iptek memiliki slogan UNGGUL (menghasilkan lembaga 

litbang yang unggul dalam kegiatan riset), INOVATIF (membina lembaga litbang 

yang mampu menghasilkan hasil riset yang inovatif sehingga memberikan manfaat 

bagi masyarakat luas) dan BERDAYA SAING (menghasilkan lembaga litbang yang 

mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional). 

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengembangan Pusat Unggulan Iptek adalah 

untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, sumber daya dan 

jaringan iptek dari lembaga litbang dalam bidang prioritas spesifik agar terjadi 

peningkatan relevansi dan produktivitas serta pendayagunaan iptek dalam sektor 

produksi untuk menumbuhkan perekonomian nasional yang pada gilirannya 

dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Manfaat yang akan diperoleh lembaga litbang menjadi Pusat Unggulan 

Iptek di antaranya adalah: 

1. Memperoleh dana insentif operasional Pengembangan Pusat Unggulan Iptek 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setiap tahun selama 

maksimum 3 (tiga) tahun. Diharapkan lembaga litbang menyediakan dana 

pendampingan sebesar minimum 10% dari total dana insentif yang 

diperoleh. 

2. Kemudahan (prioritas) mendapatkan program insentif lain yang ada di 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

3. Mendapatkan pembinaan secara kelembagaan dengan tujuan meningkatkan 

kinerja (output) lembaga litbang dari sisi akademik dan komersialisasi hasil 

litbang sehingga dapat berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
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Keikutsertaan BRPPUPP ke dalam PUI sebagai upaya untuk peningkatan 

kapasitas kelembagaan telah melalui beberapa tahapan, yaitu penentuan fokus 

bidang unggulan, mengikuti seleksi, mendapatkan assessment, verifikasi data dan 

penandatanganan Dokumen Masterplan Pembinaan Pusat Unggulan Iptek Tahun 

2017. Sejak pertengahan Maret 2017, BRPPUPP berupaya semaksimal mungkin 

dalam mengumpul data terkait SDM, SOP, kunjungan, pelatihan, publikasi dan 

diseminasi, kerjasama, sarana prasarana, Produk (Proff of Concept, Prototype) dan 

lain sebagainya. Dengan kerjasama tim yang baik membuat BRPPUPP 

mendapatkan predikat “DIBINA” dan melakukan penandatanganan Dokumen 

Masterplan Pembinaan Pusat Unggulan Iptek Tahun 2017 bersama dengan 29 

lembaga litbang lainnya berproses menjadi Pusat Unggulan Iptek (PUI) untuk 

periode 2019 hingga 2020. 

Kedepannya, fokus terhadap pemenuhan target-target yang ditetapkan 

oleh KEMENRISTEKDIKTI menjadi sangat penting agar BRPPUPP bisa naik level. 

Akreditasi Laboratorium, KNAPP, Paten dan Diseminasi harus diperkuat di 

BRPPUPP. Selain itu, berproses menjadi PUI membuat BRPPUPP harus mampu 

mencetak para peneliti yang bisa menghasilkan publikasi internasional, 

menghasilkan prototype, dan bisa menghasilkan suatu inovasi. Produk-produk 

yang dihasilkan BRPPUPP juga harus bisa dihilirisasikan serta dikomersialisasikan. 

Berproses menjadi lembaga yang ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI) 

membuat BRPPUPP menjadi tertantang dalam meningkatkan kapabilitas lembaga 

dan mutu dari hasil penelitiannya 

Pencapaian kinerja lembaga di tahun pertama pembinaan cukup 

memuaskan, penyerapan dana insentif yang diberikan mencapai 100%. Didalam 

perjalanannya ditemukan berbagai macam kendala pencapaian, namun dengan 

prinsip optimis BRPPUPP yakin akan bertransformasi menjadi lembaga yang 

ungguldi tahun mendatang.Beberapa capaian yang positif terlihat pada upaya 

pengembangan jaringan dan akses informasi, pembicara dan pemakalah dalam 

konferensi internasional yang memenuhi target, Tingkat Pemanfaatan Roadmap 

Riset dalam Penguatan Fokus Unggulan yang kuat;kerjasama riset tingkat nasional 

dan internasional;Kerjasama Non Riset (Jasa Konsultasi, Diklat) dengan Pengguna 

Teknologi; Kontrak bisnis dengan industri dalam rangka Hilirisasi  Produk 
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Unggulan; Perolehan Apresiasi National Reference bagi Kinerja PUI; serta 

Perolehan Economic Benefit dan Social Impact. 

Beberapa capaian yang harus dikejar pada tahun 2021 yaitu upaya 

penguatan kapasitas riset dan kapabilitas riset; perolehan akreditasi manajemen 

litbang berupa KNAPPP dan ISO 9001: 2015 (Manajemen Mutu);perolehan 

akreditasi, standardisasi dan sertifikasi lainnya berupa Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-

WBBM);perolehan paten dan rezim HKI lainnya; publikasi dalam jurnal nasional 

dan internasional terakreditasi; lulusan S3; Pengembangan Basis Data dan 

Informasi Produk Unggulan Lembaga; Penguatan Mekanisme Hilirisasi Produk; 

Perolehan Apresiasi National Recognation untuk Produk Berbasis Produk 

Unggulan Lembaga; serta Perolehan Economic Benefit dan Social Impact agar lebih 

maksimal. 

Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan akan difokuskan pada 

kegiatan yang terkait dengan tata  kelola organisasi yang baik. Program 

pengembangan kompetensi sumber daya manusia  akan dilakukan dengan fokus 

pada pendidikan formal, pelatihan teknis dan manajerial serta mengikutkan 

peneliti atau teknisi pada seminar baik nasional maupun internasional. 

Pengembangan kapasitas akses dan jejaring lembaga akan dilakukan dengan 

peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang 

pengembangan akses informasi dan peningkatan kerjasama litbang dan nonlitbang 

baik dengan lembaga nasional maupun internasional.   

Saat ini, berbagai programpengembangan IPTEK telah dijalankan secara 

mandiri dengan dukungan anggaran dariinternal Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, khususnya Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 

Perikanan. Namun, kesempatan untuk dibina dalam programpengembangan PUI 

yang diselenggarakan oleh KEMENRISTEK DIKTI, diyakini akanmengakselerasi 

terwujudnya visi BRPPUPP sebagai lembaga penelitian yang terkemukadalam 

penyediaan data, informasi, dan rekomendasi teknologi pada bidang pengelolaan 

perikanan perairan umum daratan. 

Dengan hadirnya BRPPUPP sebagai Pusat Unggulan IPTEK diharapkan 

dapat berpartisipasi dan berkontribusi nyata dalam menghasilkan hasil riset yang 
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implementatif sebagai solusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi 

masyarakat baik di daerah, nasional, regional dan global, terutama yang berkaitan 

dengan pengelolaan PUD dengan menganut asas lestari dan pemanfaatan 

berkelanjutan.Oleh karena itu, BRPPUPP berharap tetap dapat menjadi bagian 

dari Pusat Unggulan IPTEK dengan memperoleh dukungan yang digunakan untuk 

peningkatan operasional pengembangan PUI P3UD, mendapatkan prioritas dalam 

program instrumen kebijakan lainnya, serta mendapatkan pembinaan secara 

kelembagaan. 

 

6.5 Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM 

 WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani) merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) kepada unit 

kerja di instansi pemerintah sekurang-kurangnya eselon III yang menyelenggarakan 

fungsi pelayanan. 

Untuk mencapai predikat WBK dan WBBM, unit kerja harus terlebih dahulu 

membangun Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan 

kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen 

untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal 

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.  

 BRPPUPP merupakan salah satu satuan kerja dibawah Badan Riset Sumber 

Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) yang memiliki tugas pelayanan 

publik yaitu pelayanan jasa analisa laboratorium berupa analisa kualitas air, jasa 

analisa biologi ikan, jasa analisa fitoplankton, zooplankton, bentos serta jasa 

analisa pengolahan data hidroakustik dan pembuatan peta. 

 Untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi 

pelayanan kepada pengguna jasa serta dalam rangka tercapainya tata kelola 

pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN), dilakukan reformasi birokrasi, yang apabila efektif akan akan mencapai 

salah satu tujuan untuk mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap 

penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan. 

Reformasi birokrasi juga telah menjadi salah satu aksi strategi pencegahan korupsi 
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yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK). Pembangunan ZI 

dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan 

pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan ZI menjadi aspek penting 

dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Dalam membangun ZI, pimpinan 

instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan 

sebagai WBK/WBBM. 

 BRPPUPP sebagai salah satu satuan kerja di Kemeterian Kelautan dan 

Perikanan berkewajiban untuk mewujudkan pencegahan korupsi melalui upaya 

pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. dengan menerapkan 

instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan 

Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen 

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan 

Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan 

Publik. 

 selama tahun 2021 telah dilakukan upaya pembangunan ZI menuju WBK 

WBBM tingkat nasional dimulai dengan asistensi yang dilakukan Inspektorat V 

KKP yang mendampingi tim BRPPUPP dalam melakukan update dokumen serta 

melakukan penilaian mandiri sbelum dialkukan penilaian oleh tim KEMENPAN 

RB. Dan pada bulan November 2021 dilakukan penialian tahap awal oleh 

KEMENPAN RB secara daring dimana kepala BRPPUPP memaparkan progres 

capaian pembangunan ZI WBK WBBM di BRPPUPP kemudian dilanjutkan sesi 

tanya jawab untuk mendalami peran BRPPUPP bagi masyarakat terkait 

pelaksanaan tugas dan fungsi BRPPUPP sebagai lembaga riset perikanan daratan 

serta tugas dan fungsi penyuluhan perikanan. 

 

 

 

 

 

https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175551/Perpres%20Nomor%2054%20Tahun%202018.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175551/Perpres%20Nomor%2054%20Tahun%202018.pdf
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                      RISET WPPNRI PD 

 

           

 

iset WPPNRI PD merupakan kegiatan prioritas BRSDM yang progres 

perkembangannya terus dipantau secara berkala. ditahun 2021 kegiatan 

riset WPPNRI PD dilaksanakan dilima (5) lokasi riset yaitu WPPNRI PD 

413, 421, 422, 437, 438. Riset WPPNRI PD merupakan kegiatan riset berbasis 

survey yang dilaksanakan BRPPUPP. Tujuan riset WPPNRI PD yaitu Mendapatkan 

data stok ikan dan potensi perikanan Sebagai masukan untuk pengelolaan 

sumberdaya perikanan di masing-masing lokasi. Dalam melaksanakan kegiatan 

penelitian WPPNRI PD peneliti BRPPUPP mengacu kepada empat (4) parameter 

utama yang wajib diperoleh yaitu data dan informasi tentang standing stok dan 

dinamika populasi, potensi produksi, potensi lestari dan data hasil tangkapan, 

metode yang dilakukan yaitu Survey lapangan, analisa lab, wawancara, quesioner, 

sampling. 

 Adapun beberapa langkah dalam penentuan stock dan potensi pada setiap 

habitat mengacu pada metode metode hidroakustik (wilayah sungai utama dan 

estuari), metode mark and recapture/ penandaan dan tertangkap kembali/ lincoln-

peterson method (rawa banjiran), potensi produksi menggunakan (leger-huet’s 

method), metode potensi produksi berdasarkan klorofil dan DHL, metode potensi 

produksi berdasarkan morpho edhapic index.  

 

Gambar 8. Peta WPPNRI PD 

R 
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7.1 Capaian Riset WPPNRI PD Tahun 2021 

7.1.1 WPPNRI PD 413 

 

 Maluku adalah 

sebuah provinsi yang 

meliputi bagian 

selatan Kepulauan 

Maluku, Indonesia. 

Provinsi ini berbatasan 

dengan Laut Seram di 

utara, Samudra 

Hindia dan Laut Arafura di 

selatan, Papua di timur, dan Sulawesi di barat. Ibu kota dan kota terbesarnya ialah 

Ambon. Maluku merupakan provinsiterbesar ke-28 

menurutjumlahpendudukdenganperkiraanjumlahpenduduksebanyak 1,8 jutajiwa 

dan ke-14 menurutluas wilayah denganluas wilayah sebesar 46 

ribukilometerpersegi, Maluku ditetapkan sebagai salah satu provinsi yang 

merupakan daerah swatantra tingkat I melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

1958 tertanggal 17 Juni 1958 yang juga dapat disebut sebagai Undang-Undang 

Pembentukan Maluku. Undang-undang tersebut merupakan penetapan dari 

Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 yang memiliki tujuan yang sama. 

Pada undang-undang tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku ditetapkan 

berkedudukan di Ambon. 

Pulau Seram adalah sebuah pulau terletak di sebelah utara Pulau Ambon, 

Provinsi Maluku, Indonesia. Di Pulau Seram ada tiga Kabupaten yaitu kabupaten 

Maluku Tengah dengan ibu kota Masohi serta dua kabupaten hasil pemekaran 

yaitu Kabupaten Seram Timur dengan ibu Kotanya Bula dan Kabupaten Seram 

Bagian Barat dengan Ibu Kotanya Piru. Di pulau ini terdapat beberapa pelabuhan: 

Amahai, Masohi, Kairatu, Piru dan pelabuhan rakyat seperti Tehoru, Bula, Geser, 

Wahai, Kobisadar dan Way ley. DAS Tala masuk pada wilayah Kabupaten Seram 

Bagian Barat.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Maluku
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Maluku
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Seram
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Arafura
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Papua
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_ibu_kota_provinsi_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_(Indonesia)
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Ambon
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Ambon
https://id.wikipedia.org/wiki/Maluku
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maluku_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maluku_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Masohi
https://id.wikipedia.org/wiki/Tehoru
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Sungai Tala Menurut cerita rakyat Maluku Tengah, tiga sungai, 

yaitu sungaiEti, sungai Tala, 

dan sungaiSapalewa, bersumber pada 

sebuah danau keramat di puncak 

sebuah gunung yang bernama 

"Nunusaku". Di tempat itu tumbuh 

suatu pohonberingin dengan tiga akar 

tunjangnya yang masing-masing 

mengarah kesungai-sungai tersebut di 

atas dan di situlah berasal manusia-

manusia asli pulau Seram, yaitu orang 

"Alifuru", yang kemudian mendiami 

pulau-pulau di sekitarnya. Ketiga 

sungai itu dikenal dengan nama 

"TigaBatang Air" (dalam bahasa daerah: KweleBataiTelu atau KwalaiBataiTelu) 

atau "TigaRuas Sungai" yang mengaliri pulau Seram (Nusa Ina). Nunusaku (yang 

menurut legenda adalah suatu kerajaan besar yang kemudian menghilang) adalah 

istilah yang terbentuk dari dua kata, yaitu "nunu" atau "nunue" yang merujuk 

kepada "pohonberingin", dan "saku" yang berarti "benar". Tempat ini terletak di 

wilayah Manusa-Manue dan dianggap sebagai wilayah yang tidak dapat dimasuki 

oleh manusia. Di wilayah tiga sungai ini berdiam suku Alune dan suku Wemale, di 

mana suku Alune menghuni seluruh wilayah sungai Eti, daerah bergunung sungai 

Tala dan sebagian besar wilayah sungai Sapalewa di dekat pantai, sedangkan suku 

Wemale tinggal di sebelah timur sungai Tala dan sungai Sapalewa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Foto kegiatan riset 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Eti
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Sapalewa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pohon_beringin
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Hasil Riset 

1. Standing stokdenganmetodeMark and Recapture (block area) di Sungai 

Talamencapai110 Kg/ha dan di Rawa Gemba mencapai 75 Kg/ha 

2. Rata-rata potensiproduksiberdasarkankhlorofil-a untuk Sungai Tala 

adalah59.74kg/ha/th, sedangkan di Rawa Gemba sebesar71.16 kg/ha/th 

3. Total Potensi Lestari (MSY) Sungai Tala mencapaisebesar 72,59  Kg/ha/th 

4. Ekploitasihasiltangkapan ikan relative rendahuntuk ikan jenisblack fish. 

Sementara jenis white fish dan ikan laut yang migrasi di sungaiMarine fish 

telahterjadieksploitasiberlebih  (E > 0.5) 

5. Terdapat 23 jenis ikan dengan 7 alat tangkap yang dioperasikan di Sungai 

Tala. 

 

Saran dan Masukan 

1. Pendataan ikan hasil tangkapan ikan perairan umum masih sangat minim, 

untuk itu diharapkan peran penyuluh dan Dinas Kelautan dan Perikanan di 

Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah untuk mendata ikan 

hasil tangkapan di perairan umum. 

2. Beberapa jenis ikan rawa masih bisa dieksplotasi untuk menambah 

pendapatan nelayan. Ikan tersebut rawa tidak dianggap tidak memiliki nilai 

ekonomis di Maluku namun di tempat lain punya nilai ekonomis yang 

tinggi 

 

7.1.2 WPPNRI PD 421 

 Lokasi penelitian akan 

dilakukan di Danau Poso dan 

Sungai Poso, Kabupaten Poso, 

Sulawesi Tengah (Gambar 2).  

Adapun gambar dari lokasi 

pengambilan sampling adalah 

sebagai berikut: 

 Ikan di daerah paparan 
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sunda sudah banyak teridentifikasi khususnya dalam penelitian dari Kotellat 

(2003). Ikan – ikan diwilayah ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan 

sebagai ikan hias, dan tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. 

Potensi yang besar masih tersimpan guna pengelolaan sumber daya ikan PD yang 

lebih lestari kedepannya. Pembangunan perikanan sendiri diperlukan adanya data 

dan informasi mengenai kondisi terkini sumber daya ikan tersebut, sehingga 

pemerintah dan seluruh pihak dapat memberikan opsi yang tepat dalam rencana 

dan pengelolaan kedepannya. Kajian Stok ikan di WPP PD 421 telah di lakukan 

pada beberapa wilayah danau dengan jumlah ikan lebih kurang 49 jenis dan 

umunya banyak ditemukan ikan endemik dan potensi sebagai ikan hias (Herjanto, 

et.al, 2019).  

Jenis ikan di Danau Poso yaitu: 

gabus (Channa striata), nilem 

(Osteochillus hasseltii), sogili (Anguilla 

marmorata), nila (Oreochromis 

niloticus), ikan rono (Oryzias Spp), 

Ikan Mas, ikan Nilem Ikan Gabus, Ikan 

Nila, ikan Erik dan udang. Sedangkan 

di Sungai Poso, kualitas perairan secara in-situ masih mendukung organisme 

perairan dengan beberapa jenis ikan seperti halnya ikan emas, Sogili, Ikan kakap 

batu, ikan kaca-kaca.  Jenis alat tangkap yang umum digunakan adalah pukat dan 

pancing sedangkan di Sungai Poso adalah Pancing dan trap. Alat tangkap corong 

di muara Sungai Poso merupakan alat tangkap dominan untuk penagkapan glass 

eel. Telah didapatkan Data frekuensi panjang ikan (nila, mas, sidat, gabus, nilem). 

Penentuan Stok ikan telah dilakukan di Danau Poso dan Hilir Sungai Poso dengan 

menggunakan hidroakustik. Di Danau Poso, ikan mas merupakan hasil tangkapan 

dominan dengan menggunakan jaring alat tangkap mesh 

size > 2,5 Inch. Di Hulu Sungai Poso, ikan sogili 

merupakan ikan dominan dengan menggunakan 

alat tangkap tombak sedangkan di muara sungai 

glass eel merupakan ikan target dan ikan dominan 

dengan menggunakan alat tangkap corong.  
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Kesimpulan  

1. Jenis ikan di Danau Poso yaitu: gabus (Channa striata), betok 

(Anabastestudineus), nilem (Osteochillus hasseltii), sogili (Anguilla 

marmorata), nila (Oreochromis niloticus), , rono (Oryzias nigrimas), ikan 

mas (Cyprinus carpio), lohan (Amphilophus sp), ikan erik (Melanochromis 

auratus), udang. Sedangkan jenis ikan di Sungai Poso adalah gabus (Channa 

striata), nilem (Osteochillus hasseltii), sogili (Anguilla marmorata), nila 

(Oreochromis niloticus), ikan mas (Cyprinus carpio), ikan kaca-kaca 

(Parambasis sp), ikan kakap batu dan glass eel. 

2. Ikan Rono (Oryzias spp) merupakan ikan endemik di danau poso denngan 

tingkat expolitasinya masih di bawah 22%, hal ini karena ikan ini tidak 

mempunyai nilai ekonomis penting di wilayah tentena, namun perlu 

perhatian khusus  

3. Pemanfaatan Ikan sidat di Danau Poso dan Sungai Poso sudah melebihi 80% 

sehingga isu ini menjadi poin penting dalam pengelolaan ikan sidat di 

Kabupaten Poso. 

4. Potensi produksi berdasarkan MEI di Danau Poso diperoleh nilai 61,3 - 65,23 

kg/ha/tahun. Sedangkan Di Sungai Poso sebesar 6,2–11,2 kg/ha/tahun 

5. Berdasarkan pengukuran dengan pendekatan akustik, kepadatan rata-rata 

stok ikan di Danau Poso dan sungai Poso sebesar 492,5 kg/Ha dan 134,8 

kg/Ha. 

6. Nilai MSY Danau Poso 15.901 Ton/ tahun dan MSY Di Sungai Poso sebesar 

889 Ton/Tahun. 

7. Berdasarkan pengukuran dengan pendekatan akustik, kepadatan rata-rata 

stok ikan di Danau Poso dan sungai Poso sebesar 492,5 kg/Ha dan 134,8 

kg/Ha. 

8. Secara umum bahwa tingkat ekpolitasi ikan di danau poso dan Sungai Poso 

telah melampaui batas optimum dengan nulai E>0,5. 

Saran 

1. Perlunya pengaturan beberapa jenis alat tangkap seperti halnya alat tangkap 

pagar dan membuat regulasi terhaadap alat tangkap pagar sogili yang akan 

menggangu ruaya ikan sidat. 
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7.1.3 WPPNRI PD 433 

 Provinsi Banten  

memiliki perairan 

umum antara lain 

sungai, danau, 

waduk, rawa, 

dan lainnya. 

Perairan tersebut 

tersebar 6 

Kabupaten. Luas 

lahan perairan 

umum ada 4.665,6 ha terdiri dari waduk 620,5 ha, Danau/Situ  258,7 ha ; Rawa 

3.415,6 ha dan bekas galian pasir  370,8 ha;  sedangkan panjang sungai 

keseluruhan ada 2.242,3 km (Tabel 1 dan 2). Perairan umum mempunyai arti 

penting bagi perekonomian masyarakat setempat, terutama kehidupan nelayan. 

Produksi perikanan tangkap di Provinsi Banten 620 

ton/tahun, tertinggi di Kabupaten Serang 

mencapai 419 ton (67,5 %) (Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, 

2008). 

Berdasarkan Wilayah pengelolaan 

administratif, Sungai Citarum dan Sungai 

Ciliwung termasuk dalam Pengelolaan DAS Citarum- Ciliwung 

yang meliputi Wilayah administratif (1). Provinsi Banten dengan 3 Kabupaten 

yaitu Serang, Pandeglang, dan Lebak. Serta dua Kota yaitu Cilegon dan 

Tanggerang. (2). Provinsi Jawa Barat dengan 7 Kabupaten yaitu Bandung, 

Purwakarta, Kerawang, Cianjur, Bogor, Depok, dan Bekasi (3). DKI dengan 5 kota 

yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta 

Utara. Pada tahun 2020 telah dilakukan kajian stok ikan di WPPNRI-PD 433 Jawa 

Barat. Hasil yang telah didapatkan yaitu stok ikan di Waduk Cirata yaitu 158,4 

kg/ha terdiri dari kelompok ikan Nila= 83,97 kg/ha, Patin= 33,11kg/ha, Baung= 

4, 39 kg/ha, Gabus= 1,63 kg/ha, Mas= 8,65 kg/ha, Tawes= 5,76 kg/ha, Lele= 
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4,26 kg/ha, dan Bawal= 0,46 kg/ha. 

Stok ikan di Sungai Citarum 187,8 

kg/ha terdiri dari Nila= 62,91 kg/ha, 

Tagih= 33 kg/ha, Garang= 65,73 

kg/ha, Lelawak= 11,26 kg/ha, 

Goldsom= 12,20 kg/ha, dan sapu sapu 

= 2,67 kg/ha (Aida, et al., 2020). 

Pada tahun 2021 telah dilakukan penelitian stok ikan di WPPNRI-PD 433 

Provinsi Banten. Sungai di Provinsi Banten antara lain: Ci Banten (35 km), Ci 

Sadane (126 km), Ci Baliung (84,8 km), Ci Durian (24,8 km), Ci Liman 55 km), Ci 

Ujung (142 km), Ci Pasanggrahan (66,7) km), dan Ci Manceuri (126 km). Waduk 

yang ada di Provinsi Banten antara lain: Waduk Krakatau steel, 

Waduk/Bendungan Sindang Heula, Waduk Karian, Waduk/Bendungan Cikoncang, 

Bendung Cibaliung, Waduk/Bendungan Pamarayan, Waduk/Bendungan 

Cipasauran, Waduk Ciater, Waduk Krenceng, Waduk Pertanian Kronco, Waduk 

Sumur Karang Kronco, Waduk Bukit Pamulang Indah, Waduk Citra raya dll.  

Permasalahan lingkungan perairan darat di Banten adalah Limbah dari 

beberapa sektor antara lain kegiatan pertanian dan peternakan, serta aktifitas 

industri, limbah bahan organik dan anorganik menyebabkan kualitas perairan 

menurun. Akibat dari kondisi tersebut beberapa jenis ikan di sungai mengalami 

tekanan, sehingga komunitas ikan di Sungai Citarum diduga menurun. Ikan asli 

sungai bagian hulu adalah ikan hampala (Hampala macrolepidota), ikan arar 

(Cyprinus carassius), ikan pelati pedang (Xyphophorus helleri), senggal (Mystus 

nemurus), gerang (Mystusnigriceps), kehkel (Glyptothorax platypogon), bogo 

(Ophiochephalus gachua), dan betok (Anabas testudineus). Ikan Tagih (Mystus 

nemurus) dulu mudah ditemukan dari mulai hulu sampai hilir, namun sekarang 

sangat sulit didapatkan. 

Berdasarkan data statistik perikanan Provinsi Banten kegiatan penangkapan 

dilakukan dengan alat tangkap yang sederhana seperti pancing, jala, jaring, 

tangkul, dan lainnya. Data produksi hasil tangkapan tersedia, namun data tentang 

stok ikan, potensi lestari, dan tingkat eksploitasi belum tersedia. Padahal informasi 

tersebut sangat bermanfaat bagi pengelolaan perikanan tangkap di perairan umum 

daratan.  
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Kesimpulan 

1. Stok ikan sungai di WPPNRI-PD 

433 berkisar antara 20,1- 187,8 

kg/ha dengan rata rata 103,95 

kg/ha. Sedangkan stok ikan di 

Waduk WPPNRI-PD 433 

berkisar antara 158,43 - 254 

kg/ha dengan rata-rata 206,21 

kg/ha. Dengan komposisi Nila (Chilids) = 44 %, ikan berkumis (Cat-fish) = 

35,4 %, Tawes (Minows) = 5 %, Karper (Barb) = 17,7 %, Gabus (Snake 

head) = 1,5 %, Sepat (Labyrinth) = 1 %, Lain (Sapu-sapu) = 9,6%. 

2. Stok ikan sungai di WPPNRI-PD 

433 berkisar antara 20,1- 187,8 

kg/ha dengan rata rata 103,95 

Kg/ha. Dengan komposisi Nila 

(Chilids) = 55,7 %., Ikan 

berkumis (Cat-fish) = 13,3%., 

Tawes (Minows) = 2,7 %, Karper 

(Barb) = 3,5 %,  Gabus (Snake 

head) = 2,8 %., Sepat (Labyrinth) = 7,8 %., Lain (Bawal) = 0,6 %. 

3. Potensi lestari WPPNRI-PD 433 di Sungai Jawa Barat dan Banten adalah 

175,83 kg per hektar dan jumlah tangkap yang diperbolehkan 140,66 kg 

per hektar. Potensi lestari di waduk 150,29 kg per hektar dan Jumlah 

tangkap yang diperbolehkan 120,23 kg per hektar. Eksploitasi penangkapan 

antara 0,5 – 0,7 yang berarti secara keseluruhan sudah over fishing. Potensi 

produksi ikan antara 374 – 497. 

4. Secara umum kualitas air di Waduk Cikoncang dan Pamarayan masih dalam 

ambang batas yang dizinkan untuk kualitas perairan kelas II Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 82 tahun 2001. 

 

Rekomendasi 

1. Seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah WPPNRI-PD 433 Banten 

dan Jawa Barat seharusnya mendukung program kali bersih (PROKASIH) 
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dengan menjaga kebersihan perairan sungai yang  akan meningkatkan 

sumberdaya ikan. 

2. Untuk menaikan potensi sumberdaya ikan perlu dilakukan penebaran di 

perairan umum sungai dan waduk, hendaknya jenis ikan asli yang ditebar 

(Tawes, Baung, dan Lelawak), bukan ikan introduksi seperti ikan Nila. 

 

7.1.4. WPPNRI PD 437 

 

 

 WPPNRI PD 437 merupakan 

salah satu wilayah potensial yang besar 

pemanfaatannya akan tetapi masih minim data sebagai referensi pembangunan 

perikanannya, salah satunya karena Provinsi Kalimantan Utara tergolong baru dan 

hasil pemekaran. Diharapkan dari kegiatan ini dapat memberikan masukan akan 

pentingnya sumberdaya PUD bagi masyarakat serta menggambarkan potensi 

sumberdaya ikan itu sendiri.  

Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 75.477,70 Km
2
 memiliki potensi 

sumberdaya perikanan yang tinggi (Gambar 2). Provinsi ini memiliki batas laut dan 

daratan yang dipenuhi dengan jalur jalur sungai. Terdapat empat daerah aliran 

sungai (DAS) utama di Provinsi Kalimantan Utara yaitu DAS Kayan, DAS 

Sembakung, DAS Bahui, dan DAS Sesayap (Anonim, 2018). Dimana keempat DAS 

ini tersebar pada 4 Kabupaten. Potensi perikanan sebagai sumberdaya pakan dan 

pemenuhan kebutuhan protein masyarakat dan cukup tinggi ditunjukan dengan 

hasil statsitik dari perikanan tangkap Provinsi Kalimantan utara 2018 (Tabel 1) 
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(BPS Kalimantan Utara, 2019).  

Berdasarkan data BPS, dapat dilihat bahwa produksi perikanan perairan 

umum ada pada setiap kabupaten di Kalimantan Utara kecuali pada Kota 

Tarakan, karena wilayah ini terpisah dari pulau Kalimantan secara geografis. Nilai 

tertinggi dari produksi perikanan tercatat pada Kabupaten Bulunggan dengan 238 

Ton/ tahun, dan disusul dengan Kabupaten Tana Tidung dengan 217 Ton/tahun. 

Produksi ikan pada Kabupaten Bulungan bersumber dari berbagai lokasi 

penangkapan yang tersebar karena tidak terdapat sungai besar sebagai pusat 

penangkapan atau aktivitas perikanan. Sedangkan pada Kabupaten Tana Tidung, 

produksi perikanan disumbangkan oleh Sungai Sesayap sebagai sungai utama di 

wilayah tersebut. 

Lokasi penelitian akan dilaksanakan sepanjang sungai Sesayap yaitu dibagian 

muara (Kota Tanah Laut), sedangkan bagian tengah dan hulu masih memasuki 

kabupaten Tanah Laut. Bagian tengah difokuskan pada wilayah rawa banjiran dan 

bagian hulu diharapkan dapat dicapai wilayah anak-anak sungai yang masuk 

alirannya ke dalam sungai Sesayap. 

Hasil Penelitian 

a. Nilai biomassa ikan di perairan Sungai Sesayap didapatkan nilai biomassa 

tertinggi dengan nilai 786,4 Kg/Ha sedangkan nilai biomassa terendah pada 

dengan nilai 66,5 Kg/Ha sedangkan nilai rata-rata biomassa sebesar 232, 2 

Kg/Ha. 

b. Perhitungan biomassa standing stok dengan metode swept dan tangging 

diperoleh nilai berkisar 33,0 – 94,8 kg/ha pada anak-anak sungai Sesayap. 

c. Perhitungan potensi produksi perairan dengan menggunakan pendekatan 

klorofil- a diperoleh nilai 48,47 – 61,29 kg/ha/tahun menurut Merau & De Silva, 

sedangkan menurur Alamazan dan Boyd diperoleh nilai 39.5 – 72,69 

kg/ha/tahun. 

d. Parameter kualitas air berfluktuatif, dan terdapat beberapa parameter yang 

melebihi ambang batas normal yang dipersyaratkan, akan tetapi perlu 

identifikasi mendalam terkait justifikasinya. 

e. Uji pada logam berat Timbal (Pb) dan besi (Fe) memiliki kadar yang melebihi 

batas normal yang dipersyaratkan. Hal ini perlu adanya tindakan cepat untuk 
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menesuri penyebab tingginya konsentrasi logam seperti Fe. 

f. Terdapat tujuh jenis alat tangap yang rutin digunakan leyan sungai Sesayap 

yaitu ampas, jala, rawai, bubu, pukat, pancing dan tugu. 

g. Hasil tangkapan setiap alat tangkap memiliki perbedaan, baik yang meangkap 

ikan maupun undag. 

h. Hasil tangkapan dominan adalah ikan pari (Hymantura sp) yang tertangkap 

menggunakan alat rawai, udang galah/ satang (Macrobrachium rosenbergii) 

banyak tertangkap menggunakan rawai, bubu, jalan dan tugu. 

i. Alat tangkap tugu memiliki nilai laju tangkap tertinggi untuk sekali 

operasionalnya dengan lajutangkap mencapai 11,6 kg/ usaha tangkap. 

j. Hasil analisa FiSAT II menunjukan bahwa penangkapan pada ikan lele (Clarias 

sp) dan udang galah (Macrobrachium rosenbergii) telah mengalami lebih 

tangkap atau overfishing dengan nilai E (exploitasi) lebih dari 0,5. 

k. Nilai MSY Sesayap adalah senilai 199.768 kg per tahun, dengan sejumlah 

3.025 usaha alat  tugu sebagai alat standart (F.MSY). 

Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan setelah 

pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Perlu adanya program yang tegas dan terstruktur untuk menangani 

permasalah penangkapan yang illegal, dan tidak ramah lingkungan untuk 

mencegah kerusakan lingkungan dan populasi. Kerjasama dan konsolidasi 

dari Dinas Kabupaten, Provinsi, aparat keamanan, dan masyarakat sangat 

diperlukan. 

2. Untuk pengembangan daerah penangkapan, dapat dilakukan penangkapan 

pada ekosistem rawa gambut, pasang surut dan rawa banjiran, dimana ikan 

targetnya adalah ikan ikan black fish seperti ikan gabus, sapat, tembakang, 

papuyu dan lainnya. 

3. Perlu diinisiasi wilayah wilayah anak sungai sebagai daerah lindungan 
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dengan system konservasi terbatas yang dijaga dan diawasi oleh masyarakat 

setempat, sehingga timbul kearifan local dalam pemeliharaan sumberdaya 

ikan. 

4. Perlu peningkatan dan dukungan pemerintah dalam pengembangan 

budidaya ikan konsumsi baik yang bersifat intensif dan semi intensif pada 

kolam terbuka/ tanah atau system keramba. Dan komoditas yang 

dibudidayakan adalah ikan local yang tidak merusak relung pakan seperti 

baung dan patin. 

 

7.1.5. WPPNRI PD 438 

 DAS Musi, 

mencakup area seluas 

59.942 km
2 

di Provinsi 

Sumatera Selatan yang 

terletak antara 2°17’ 

sampai 4°58’ Lintang 

Selatan dan antara 

102°4’ sampai 

105°20’ Bujur Timur. 

Sebagian besar dari 

daerah tersebut berada di Provinsi Sumatera Selatan, dan hanya sebagian kecil 

yang termasuk wilayah Propinsi Bengkulu, Jambi dan Lampung. Topograpi DAS 

Musi dibagi dalam 5 zona ; yaitu, dari barat, merupakan Zona Pegunungan, Zona 

Piedmont, Pusat Dataran, Rawa Pedalaman dan Dataran Pantai. Zona 

Pegunungan yang termasuk bagian barat laut dan tenggara daerah study terdiri 

dari lembah, lempeng dataran tinggi dan gunung berapi. Zona Piedmont 

lebarnya hampir 40 km yang merupakan peralihan antara Zona Pegunungan 

dan Pusat Dataran. Daerahnya berupa perbukitan hingga bergelombang dan 

dataran. Dataran pusat terdiri dari tiga bagian, yaitu : tanah tinggi, dataran banjir 

dan tanggul sungai. Rawa Pedalaman terdiri dari tanggul alami sungai dan rawa 

lebak. Rawa lebak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan permukaan sungai 

dan banjir selama musim hujan. Dataran pesisir terdiri dari dataran rendah 
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sepanjang pantai dan dataran rendah delta sebelah utara, yang ditutupi dengan 

hutan rawa gambut. 

 Daerah Aliran Sungai Musi merupakan salah satu sungai terpanjang dan 

terbesar di Sumatera dengan panjang mencapai +510 km yang terdiri atas 

wilayah hulu (upper stream), wilayah tengah (middle stream), dan wilayah hilir 

(lower stream). Pada wilayah tengah banyak terdapat rawa banjiran (flood plain) 

(Samuel et al., 2002; Utomo et al., 1995). Daerah Aliran Sungai Musi di Sumatera 

Selatan merupakan ekosistem yang berperan penting sebagai sentra produksi 

ikan, sumber mata pencaharian penduduk serta penyedia protein hewani berupa 

ikan bagi masyarakat. Daerah aliran Sungai Musi di Sumatera Selatan telah lama 

dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk perikanan 

tangkap dan beberapa bagian 

telah menunjukkan 

penurunan  hasil  tangkapan.  

Penurunan  ini  disebabkan  

oleh  penangkapan  yang 

intensif dan juga perubahan atau hilang habitat ikan tersebut akibat perubahan 

fungsi lahan. Keragaman jenis ikan yang tinggi disertai dinamika perairan di rawa 

banjiran mengakibatkan kegiatan penangkapan ikan di perairan rawa banjiran 

mempunyai intensitas yang tinggi pula. 

Perairan rawa banjiran adalah lahan datar di sekitar sungai yang 

digenangi air saat banjir, yaitu pada saat daya tampung alur sungai terlampaui 

sehingga air meluap   dan   membentuk rawa. Rawa   banjiran berupa   danau-

danau   dangkal musiman dan hutan rawa air tawar (Rahardjo et al, 2007). 

Perairan Rawa banjiran merupakan penghasil ikan air tawar yang potensial dan 

memiliki keanekaragaman jenis yang cukup tinggi (Lim et al, 1999; Rupawan et 

al, 2005; Rachmatika et al, 2006; Utomo dan Asyari; Jutagate et al, 2001, 

Hoeinghaus et al, 2003; Yustina (2001). 
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 Rawa  banjiran  merupakan  

ekosistem  yang  sangat  beragam,  

baik  secara spasial maupun 

temporal. Sebagai bagian ekosistem 

sungai, daerah ini dicirikan oleh 

fluktuasi air antara musim kemarau 

dan penghujan yang bervariasi 

sepanjang tahun. Habitat pada 

ekosistem sungai banjiran terdiri atas 

daerah lotik, yaitu alur sungai (river 

channels) baik yang besar atau yang 

kecil; daerah lentik yaitu daerah rawa, hutan, dan rumput yang tergenangi; serta 

danau atau genangan yang permanen dan semi permanen. Pada musim kemarau 

volume air sangat kecil dan hanya ditemukan pada  sungai  utama,  cekungan-

cekungan  tanah  (lebung)  dan  sungai  mati  (oxbow lakes); sedangkan pada 

musim penghujan air meluap menggenangi daerah paparan, danau, genangan 

dan alur-alur sungai. Kondisi ini menimbulkan beragamnya habitat yang tersedia 

bagi organisme akuatik (Welcomme, 1985). Besarnya keragaman habitat yang 

tersedia memungkinkan banyak spesies ikan memanfaatkan daerah ini dengan  

berbagai  cara  untuk  menunjang  proses  kehidupannya  seperti  pemijahan 

(Copp, 1989; Lim et al., 2002), pengasuhan anak-anak ikan (Ribeiro et al., 2004; 

Sommer et al., 2004), mencari makan, dan habitat untuk ikan-ikan dewasa 

selama siklus hidupnya (Borcherding et al., 2002). Rawa banjiran yang terdapat 

di beberapa sungai di Indonesia seperti Sungai Kampar, Musi, Lempuing, 

Batanghari, Rokan, Kahayan, Barito, Mahakam, dan Kapuas merupakan 

ekosistem yang memegang peranan penting dalam 

produksi perikanan perairan tawar (Komatsu et al., 

2000; Sarnita, 2001). 

 

Hasil Penelitian  

1. Pengambilan  data untuk  analisis  hidroakustik  

di  Sungai  Komering  dilakukan pada  Bulan  Juni.  

Hasil  analisis  ini  digunakan  untuk  nilai  Standing  
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Stock  di Sungai Komering, yaitu 504,15 kg/ha. 

2. Potensi Perikanan di Sungai Komering dihitung dengan 2 pendekatan, 

yaitu : 

o Pendekatan MEI diperoleh nilai rata-rata 115,203 kg/ha/tahun 

 

o Pendekatan Klorofil-a diperoleh nilai rata-rata 9,437 kg/ha/tahun 

3. Produksi  Penangkapan  di  Sungai  Komering  didominasi  oleh  Ikan  

Lampam (Puntius schwanenfeldii), Ikan Dalum (Bagarius yarelli), dan Ikan 

Umbut (Labiobarbus leptochellius) dimana dari pengolahan data dengan 

FISAT II, laju eksploitasi ketiga ikan tersebut masih di bawah 0,5. 

4. Pengambilan data untuk analisis hidroakustik di Sungai Belida dilakukan 

pada Bulan September. Hasil analisis ini digunakan  untuk nilai Standing 

Stock di Sungai Belida, yaitu 99,416 kg/ha. 

5. Potensi Perikanan di Sungai Belida dihitung dengan 2 pendekatan, yaitu : 

o Pendekatan MEI diperoleh nilai rata-rata 48,663 kg/ha/tahun 

o Pendekatan Klorofil-a diperoleh nilai rata-rata 64,051 

kg/ha/tahun 

6. Produksi Penangkapan di Sungai Belida didominasi oleh Ikan Baung 

(Mystus nemurus), Ikan Gabus (Channa striata), Ikan Sepat (Trichogaster 

trichopterus), Ikan Sapil (Helostoma temminckii), dan Ikan Betok 

(Tricopterus pectoralis), dimana dari pengolahan data dengan FISAT II, laju 

eksploitasi keempat ikan tersebut masih di bawah 0,5, kecuali Ikab Baung 

0,5938. 
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            PENYULUHAN PERIKANAN 

 

 

8.1 Penyuluhan Perikanan BRPPUPP Tahun 2021 

Sejak diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan 

selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi 

Personel, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen (P3D), maka sejak November 2016 

seluruh penyuluh perikanan pengangkatan daerah secara status akan berubah 

menjadi penyuluh pusat. Penyuluh perikanan resmi bergabung dengan BRPPUPP 

pada tahun 2017. 

Terbitnya PERMEN KP RI Nomor 24/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan 

membuat struktur Organisasi BRPPUPP Palembang Tahun 2017 melebar dengan 

bertambahnya  Sub Koordinator Penyuluhan. Sub Koordinator  Penyuluhan sendiri 

terdiri atas 2 Pelaksana yaitu Pelaksana Kelembagaan Kelompok dan Pelaksana 

Penyelenggaraan. 

BRPPUPP berperan sebagai Satuan Administrasi Pangkalan (SATMINKAL) 

yang membawahi 5 Provinsi di Pulau Sumatera yaitu Provinsi Sumatera Selatan, 

Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung dan Lampung. Sampai dengan Maret 2021 

sebanyak 287 PNS Penyuluh Perikanan dan 207 Penyuluh Perikanan bantu 

tergabung kedalam SATMINKAL BRPPUPP. Peran penting yang dimiliki Penyuluh 

Perikanan membuat BRPPUPP berharap diseminasi hasil riset yang dihasilkan dapat 

berjalan lebih optimal. 

Kegiatan pelatihan dan penyuluhan perikanan tahun 2021 di SATMINKAL 

BRPPUPP Palembang selain melakukan kegiatan operasional rutin seperti 

pembayaran gaji dan tunjangan penyuluh perikanan PNS, Pembayaran BOP, 

VIII 
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layanan ketatausahaan, penatausahaan kepegawaian dan monitoring dan evaluasi, 

SATMINKAL BRPPUPP juga melakukan upaya-upaya dalam mencapai target IKU 

yang ditetapkan.  

 

8.2.  Kegiatan Percontohan Penyuluhan Perikanan 

Monev Internal dilaksanakan oleh Tim Monev BRPPUPP dengan dibantu  

oleh staf dari Seksi Penyuluhan BRPPUPP. Pelaksanaan Monev Internal ini dilakukan 

pada tanggal 4 Maret 2021, yang menjadi objek monev ini adalah Budidaya Ikan 

Patin menggunakan Pakan Mandiri Fermentasi oleh Kelompok Pembudidaya 

Perikanan SAJIWO USAHA yang merupakan kegiatan percontohan tahun 

2020 yang berlokasi Desa Kurungan Nyawa II, KecamatanBuay Madang, 

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera 

 Selatan. 

Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkala 2 

kali dalam 1 tahun yang melibatkan fungsi-fungsi dari organisasi pelaksana 

percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan, yang dimulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan akhir kegiatan, dengan variabel yang dimonitor 

antara lain : tingkat capaian kinerja dibandingkan target rencana kinerja dan 

kendala/permasalahan yang dihadapi.  

Kegiatan evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun setelah berakhirnya 

pelaksanaan kegiatan percontohan penyuluhan dan sekurang-kurangnya telah 

melalui satu siklus produksi. Variabel yang dievaluasi adalah : 

a) Relevansi dengan prioritas dan kebijakan; 

b) Efektifitas kegiatan dalam memperlihatkan secara nyara pembinaan dan cara 

atau hasil penerapan teknlogi yang dapat diterima pelaku utama dan pelaku 

usaha perikanan; 

c) Efisiensi dalam perhitungan keluaran dan masukan secara kualitatif dan 

kuantitatif; 

d) Dampak, yaitu perubahan prositif yang dihasilkan dari kegiatan percontohan; 

e) Keberlanjutan kegiatan dan terus dirasakan manfaatnya setelah kegiatan dan 

anggaran tidak diberikan lagi. 
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Hasil dari kegiatan monev ini diperoleh informasi  sebagai berikut:  

1. Tebar benih dilakukan pada tanggal 25 Juli 2020, panen dilakukan pada 

tanggal 1 Januari 2021, masa pemeliharan selama enam Tahun. Untuk hasil 

panen rata-rata 2 ekor per Kg. Dengan tebar benih 10.000 ekor, Kelangsungan 

hidup pada saat panen 80,32 %. Untuk F/C Rationya 1,2. Hasil Panen 4 ton 5 

kg dari benih 10.000 ekor dibagi menjadi dua kolam atau masing-masing kolam 

berisi 5.000 benih.  

2. Pembudidaya merasakan manfaat dari Percontohan yang telah dilakukan, 

dibuktikan dengan  masih dilanjutkan budidaya patin dengan pakan mandiri. 

Selain itu beberapa pembudidaya di luar kempok Sajiwo Usaha juga belajar 

Teknik fermentasi pakan mandiri dan mempraktekannya di kolam budidaya 

patinnya. Sebagai lanjutan setelah selesai percontohan, Untuk siklus kedua benih 

yang ditebar adalah 14.000 atau satu kolam 7.000 ekor. Pak Mashuri sebagai 

pelaksana percontohan juga melakukan beberapa modifikasi diantaranya 

penambahan katul Ketika akan membuat pellet pakan mandiri. Katulnya sendiri 

tidak ikut difermentasi tetapi sebagai bahan tambahan.  Ketika dilakukan 

monev, siklus kedua sudah berjalan satu Tahun lima hari. Benih Patin masih 

diberikan pakan pabrikan, karena bukaan mulut masih belum bisa diberikan 

pakan mandiri, (kendala ukuran pakan). Untuk tahun 2020 atau Ketika 

dilaksanakan percontohan , pakan pabrikan diberikan sampai 1 Tahun 15 hari.  

3. Dari proyek percontohan pakan mandiri ini, pembudidaya merasakan 

penghematan dari anggaran pakanyang lebih kecil jika dibandingkan full pakan 

pabrikan. Untuk mengetahui kandungan gizi pakan mandiri, telah dilakukan uji 

proksimat dengan mengirim sampel ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar 

Sungai Gelam Jambi. Adapun hasiln dari uji proksimat, kadar abu 18,01 %, 

kadar lemak 7,04 %, Serat 15,30%, dan Protein 13,58%. Untuk pemasaran 

hasil panen patin bisa dikatakan lancar, hanya saja jika ada panen yang 

berbarengan maka harga bisa turun. Dari hasil wawancara dengan Pak Mashuri 

diketahui bahwa hasil dari pakan mandiri, ikannya besar lebar tetapi kurang 

padat, beberapa pembubidaya menyiasati dengan menggunakan pakan 
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pabrikan ketika akan dipanen agar ikan yang dipanen memiliki kualitas yang 

lebih baik.  

4. Informasi Tambahan 

a) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Perikanan “SAJIWO USAHA” dengan 

dampingan penyuluh perikanan.  Kelompok Perikanan “SAJIWO USAHA” 

beralamat di Desa Kurungan Nyawa II, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten 

OKU Timur. Kegiatan percontohan penyuluhan budidaya ikan patin dengan 

pakan mandiri fermentasi tahun 2020 ini bersumber dari program bantuan yang 

diberikan oleh Kementrian Kelautan Perikanan melalui Balai Riset Perikanan 

Perairan Ummum dan penyuluhan perikanan (BRPPUPP) Palembang. 

b) Keberlanjutan kegiatan budidaya patin ini sangat potensial, karena sejalan 

dengan kebijakan daerah baik kabupaten maupun provinsi dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat perikanan 

c) Kelompok pembudidaya perlu diberikan pelatihan terkait dengan teknologi 

pembuatan pakan mandiri yang lebih banyak lagi variasinya dengan kualitas 

yang lebih baik. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 10. Foto kegiataan monev percontohan 

 

 Tahun 2021 terdapat 1 kegiatan percontohan yang menjadi Indikator Kinerja 

Utama Satminkal BRPPUPP yaitu Budidaya MAGOT BSF (Black soldier fly) sebagai 
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pakan alternatif untuk ikan air tawar (ikan nila dan mas) dengan menggunakan solid 

sawit di Pokdakan Handayani Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten 

Bengkulu Utara. Progres kegiatan percontohan tahun 2021 adalah sebagai berikut:  

Tabel 9. Progres kegiatan percontohan 

No Kegiatan Tanggal Ket 

1. Penebaran  

benih Ikan  

Sekaligus  

Serah Terima 

 Barang 

percontohan 

8 April 

2

0

2

1 

 

 

2. Uji Coba 

Pembuatan 

Pakan Ikan 

dengan 

Menggunakan 

Solid dan 

Magot 

9 April 

2

0

2

1 

 

 



 
 

 

59 

3. Budiddaya 

Magot Bsf telah 

memasuki Fase 

Penetasan 

Menjadi lalat 

16 April 

2

0

2

0 

 

 

 

 

4. Benih Ikan 

mulai memakan 

pakan Ikan yg 

di buat dengan 

menggunakan 

Solid dan 

Magot 

16 April 

2

0

2

1 
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Pada tanggal 6-7 Juli 2021 telah dilakukan kegiatan Monev lanjutan untuk 

melihat keberhasilan kegiatan percontohan Budidaya MAGOT BSF (Black soldier fly) 

sebagai pakan alternatif untuk ikan air tawar (ikan nila dan mas) dengan 

menggunakan solid sawit ini. Magot yang dihasilkan setiap hari sebagai pakan 

olahan sebanyak 4-5 kg/hari dan dapat ditingkatkan sebanyak 16 kg/hari seiring 

pertumbuhan ikan yang semakin besar, ukuran ikan yang ada saat ini untuk ikan 

yang diberi pakan buatan berbahan magot ukuran 1kg nila sebanyak 6-7 ekor, ikan 

mas 4-5 ekor dan permintaan pasar rata-rata ukuran per 1 kg ikan nila sebanyak 3-4 

ekor dan ikan mas 2-3 ekor. Diperkirakan sampai dengan minggu kedua Januari s.d 

Desember berat ikan akan dapat mencapai ukuran pasar tersebut yang artinya 

panen dapat dilakukan diwaktu tersebut. 

 Adapun kendala yang dihadapi Terkait dengan penggunaan pakan yang 

cukup banyak mengingat jumlah ikan yang tidak sedikit dibutuhkan mesin 

pengolahan pakan yang berkapasitas banyak dan dapat bekerja dengan baik, 

kondisi yangada saat ini mesin pakan yang tersedia belum cukup baik dalam 

menghasilkan pakan yang bermutu baik dikarenakan hasil keluaran pakan yang 

dioleh lewat mesin pakan yang ada harus dilakukan pengayakan dikarenakan 

keluaran butiran pakan belum sempurna sehingga pengolahan pakan membutuhkan 

waktu yang lebih lama. Oleh karena itu diharapkan kedepan ada bantuan berupa 

mesin pakan yang baik sehingga proses budidaya dapat berjalan lebih optimal.  



 
 

 

61 

 Untuk memaksimalkan proses budidaya melalui pemberian pakan olahan 

magot ini perlu diupayakan mesin olahan pakan yang baik namun harga untuk 1 

unit mesin pakan cukup mahal oleh karena itu akan diupayakan perolehan bantuan 

lewat dana CSR perusahaan-perusahaan pengolahan sawit yang ada disekitar lokasi, 

disamping memanfaatkan produk sampingan berupa solid sawit sebagai media 

pertumbuhan magot upaya mendapatkan dana CSR akan semakin melengkapi 

harmonisasi antara industri yang ada disekitar lokasi dengan upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat perikanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Foto kegiatan monev percontohan 6-7 Juli 
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Pada tanggal 26 November telah dilakukan kegiatan panen raya ikan nila 

dan mas hasil budidaya percontohan menggunakan pakan mandiri berbahan 

maggot BSF yang dihasilkan dari bahan solid sawit secara hybrid (luring dan daring). 

Kegiatan temu lapang yang diadakan dalam rangka panen raya ikan mas dan 

nila yang merupakan kegiatan percontohan penggunaan pakan mandiri budidaya 

magot BSF sebagai pakan alternatif ikan air tawar (nila dan mas) dengan 

menggunakan solid sawit di pokdapan handayani Desa Sidomukti Kecamatan 

Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dihadiri oleh Bupati 

Bengkulu utara, Kepala Dinas Perikanan Bengkulu Utara, Camat Padang Jaya, 

Kepala BRPPUPP, serta hadir secara daring Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan 

Kelautan dan Perikanan. 

Kegiatan temu lapang diawali laporan kepala BRPPUPP selaku kepala 

SATMINKAL yang menaungi penyuluh perikanan yang mendampingi pelaku utama 

dalam melakukan kegiatan percontohan. Dalam sabutannya kepala BRPPUPP 

menyampaikan beberapa hal antara lain: 

a. Bahwa kegiatan temu lapang ini merupakan akhir dari rangkaian kegiatan 

percontohan yang sudah dilakukan dan awal untuk BRPPUPP dan penyuluh 

perikanan diBengkulu Utara untuk segera melakukan alih teknologi dan 

sharing pengetahuan kepala kelompok atau pelaku utama yang lain baik 

dilingkup provinsi Bengkulu maupun diluar Provinsi Bengkulu 

b. Pada kegiatan temu lapang ini akan dilakukan secara simbolis panen ikan 

hasil budidaya yaitu jenis nila dan mas. 

c. Sinergi antara penyuluh perikanan dengan pemerintah daerah sangat penting 

untuk semakin menggali potensi yang ada disetiap daerah. 
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Gambar 12. foto kegiatan panen raya 
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        CAPAIAN POSITIF DAN PENGHARGAAN 

 

 

 

 

9.1.1 SPEECTRA  

SPEECTRA (Special area for conservation and Fish refugia) merupakan model 

suaka perikanan pada tipe daerah rawa banjiran.  SPEECTRA diharapkan menjadi 

suaka perikanan buatan untuk tempat berlindung ikan (spawning, nursery dan 

feeding ground) serta menjadi cadangan produksi 

ikan. Berlokasi di Patra Tani, Muara Belida, 

Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, 

SPEECTRA tahap 1, 2 dan 3 telah dibangun bertahap 

sejak tahun Adapun hal yang melandasi pembuatan 

SPEECTRA adalah kecenderungan berpindahnya ikan 

saat musim kemarau yang akan bergerak menuju 

daerah SPEECTRA yang lebih dalam. Selanjutnya pada saat musim penghujan, ikan 

yang terperangkap akan menyebar di sekitar SPEECTRA, mencari makan dan 

memijah tanpa merasa terganggu. Salah satu capaian utama dalam kontribusi 

BRPPUPP Palembang pada program SPEECTRA adalah dapat meningkatkan 

pendapatan nelayan sekitar pada khususnya dan mendukung kebutuhan protein 

masyarakat Sumatra Selatan pada umumnya. 

 

Gambar 13 . ilustrasi SPEECTRA 
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Gambar 13. SPEECTRA 

 

9.1.2 MUSI BELIDA LESTARI/BELIDA LANJUT LESTARI 

  Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi, salah satunya adalah ikan 

belida dengan demikian melalui kegiatan Prgram Musi Belida Lestari bekerjasama 

antara PT. Kilang Pertamina Internasional Unit Plaju dengan Balai Riset Perikanan 

Perairan Umum Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang telah berhasil dalam 

penyelamatan plasma  nutfah  ikan  Belida  Sumatera  Selatan.  Dalam  

pelaksanaannya,  kegiatan kerjasama antara BRPPUPP dan PT. Kilang Pertamina 

Internasional RU III untuk program Musi Belida Lestari sebagai bentuk tanggung 

jawab sosial dan lingkungan (TJSL) untuk mendukung capai PROPER Emas Tahun 

2021.  

 Waktu pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara 

BRPPUPP dan Pertamina Program Belida Musi Lestari dilaksanakan selama  2 tahun 

terhitung dari tanggal 14 Juli 2021 sampai 13 Juli 2023 yang dilakukan secara daring 

pada pukul 10.00 WIB dikarenakan kondisi masih pandemic COVID-19. Adapun 

lokasi kegiatan kerjasama ini dilaksanakan di Inslatalasi Mariana dan Kelompok 

Penerima Bantuan Benih Ikan Belida. 

Dalam prosesnya, kerjasama tersebut telah berhasil dalam upaya 

penyelamatan plasma  nutfah  ikan  Belida  sebanyak  66  ekor  per  22  

September  2021  di  Kolam berdasarkan fakta tersebut, maka pihak BRPPUPP 

bersama Pertamina mendapatkan penghargaan dari MURI atas rekor kolaborasi 

pemangku kepentingan pertama untuk penyelamatan plasma nutfah ikan Belida 

pada tanggal 24 September 2021 di Jakarta. 
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Gambar 14. Kegiatan Musi Belida Lestari 

 

9.2.1 Rekor MURI tentang “Kolaborasi Pemangku Kepentingan Pertama untuk  

        Penyelamatan Plasma Nutfah Ikan Belida.” 

Kerja sama yang telah terjalin antara PT Kilang Pertamina Internasional Unit 

Plaju dengan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan 

(BRPPUPP) Palembang telah berhasil dalam penyelamatan plasma nutfah Ikan 

Belida Sumatera Selatan. 

 

Gambar 15. Penghargaan MURI 
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Sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi, ikan perairan 

darat yang menjadi ikon Kota Palembang yaitu ikan belida termasuk di dalamnya. 

Untuk itu perlu suatu usaha untuk menjaga kelestarian ikan belida. BRPPUPP 

menaruh perhatian besar kepada keberlanjutan ikan belida, dan menggalakkan 

program "SELASIH" yaitu Selamatkan Belida dan Ikan Lokal untuk SUMSEL Mandiri 

Sejahtera melalui kegiatan pelestarian plasma nutfah. BRPPUPP bersama PT Kilang 

Pertamina Internasional Unit Plaju konsen pada program keanekaragaman hayati 

berbasis pemberdayaan masyarakat (Belida Musi Lestari) dan dituangkan dalam 

bentuk kerja sama antara BRPPUPP Palembang dan PT. Pertamina Refinery Unit III 

Plaju sebagai salah satu upaya untuk pelestarian kekayaan plasma nutfah ikan belida 

dan ikan asli di Sumatera Selatan. Kegiatan ini mendapatkan anugerah Rekor MURI 

tentang “Kolaborasi Pemangku Kepentingan Pertama untuk Penyelamatan Plasma 

Nutfah Ikan Belida.” 

 

9.2.2 Penghargaan dari KPPN Palembang untuk banyaknya transaksi menggunakan  

       Kartu  Kredit Pemerintah. 

Penghargaan dari KPPN Palembang ini diperoleh 2 tahun berturut-turut sejak 

pertama kali penggunaan Kartu Kredit Pemerintah ditahun 2020 BRPPUPP menjadi 

Satker dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah terbanyak diwilayah KPPN 

Sumatera Selatan untuk pembayaran kegiatan perkantoran yang sudah ditentukan.  

Tujuan diadakannya Kartu Kredit Pemerintah antara lain sebagai berikut:  

1. Meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan Negara 

1. (cashless);  

2. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi;  

3. Mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai;  

4. Mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP  

Diadakannya Kartu Kredit Pemerintah merupakan amanat dari:  

1. Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
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menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan 

penggunaan kartu kredit diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  

2. Pasal 46 ayat (7) PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas 

PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam 

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

menyatakan bahwa Ketentuan mengenai Penggunaan dan Pembayaran UP 

melalui Kartu Kredit Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan 

tersendiri. 

 

Gambar 16. Penghargaan penggunaan KKP 

 

9.2.3 Penghargaan dari KPP Pratama Palembang tentang penyumbang pajak 

terbanyak 

Ditahun 2021 selain kedua penghargaan diatas BRPPUPP Palembang juga 

berhasil memperoleh satu lagi pengakuan terkait penyumbang pajak terbanyak 

diwilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang ULU, hal ini menunjukkan bahwa 

BRPPUPP selain berkontrobusi lewat pelaksanaan kegiatan sesuai TUSI juga 

berkontribusi kepada Negara secara riil melaui pembayaran pajak yang disetorkan 

ke kas Negara. 
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Gambar 17. Penghargaan kontribusi pajak 

 

9.2.4 Penghargaan Inovator Sumatera Selatan Tahun 2021 

  Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) 

turut berpartisipasi sebagai peserta lomba inovator dengan tema “Belida Lanjut 

Lestari (Belari)”, diprakarsai oleh Peneliti BRPPUPP Ike Trismawanti, S.St.Pi dan 

beranggotakan Ir. Samuel dan Dr. Dina Muthmainnah, S.Si., M.Si. Ikan Belida yang 

merupakan ikon dari Provinsi Sumatera Selatan harus diupayakan pelestariannya. 

Untuk itu, BRPPUPP selaku Unit Pelaksana Teknis – Kementerian Kelautan dan 

Perikanan bekerjasama dengan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III 

sebagai Pemangku Kepentingan Pertama turut andil dalam Penyelamatan Plasma 

Nutfah Ikan Belida dalam kegiatan riset yang beranggotakan Tim Lapangan Musi 

Belida Lestari. 

Puncak acara penganugerahan 17 kategori inovator dilaksanakan pada 20 

Desember 2021 bertempat di Griya Agung, Demang Lebar Daun Palembang. Dalam 

acara tersebut, BRPPUPP mendapat penghargaan “Juara Terbaik II” kategori Peneliti 

Inovatif yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bapak H. 

Herman Deru. Dengan anugerah penghargaan ini diharapkan dapat menjadi 

motivasi untuk terus berkiprah dalam upaya pelestarian ikan belida Sumatera 

Selatan di masa yang akan datang. 



 
 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18 . Penghargaan lomba inovator 
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                PENUTUP  

 

 

 

 Sampai dengan akhir bulan Desember 2021 kegiatan perkantoran berjalan 

menyesuaikan dengan kondisi saat ini dimana pandemi masih belum reda meski 

kota status Kota Palembang tidak lagi menerapkan PPKM namun protokol 

kesehatan tetap dijalankan selain dengan protokol kesehatan jga menggunakan 

aplikasi peduli lindungi sebagai syarat akses masuk kantor, kegiatan perkantoran 

tetap dengan penjadwalan WFH dan WFO.  

Secara keseluruhan target capaian IKU dapat dicapai dengan baik hanya pada 

IKU Manajemen pengetahuan terstandar BRPPUPP yang kemungkinan tidak 

tercapai 100% dikarenakan pada triwulan I hanya tercapai 32% hal ini harus 

diantisipasi ditahun 2022 agar sejak awal tahun sudah ada peringatan dini untuk 

semua pegawai BRPPUPP yang memiliki akses kepada aplikasi bitrix agar rutin 

melakukan sharing informasi dan pengetahuan sehingga capaian tiap triwulan dapat 

100%. 

 Realisasi keuangan sampai dengan 27 Desember 2021 berdasarkan data 

OMSPAN sebesar RP. 74.378.832.317 Atau sebesar 98,85% dari total pagu sebesar 

75.242.956.000.  

Untuk mencapai pelaksanaan yang baik dan hasil yang optimal, BRPPUPP 

akan terus melakukan evaluasi secara rutin untuk memonitoring progres kegiatan 

dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh, mendiskusikan masalah/kendala, serta 

solusi pemecahannya. 

    X 


