LAPORAN

TAHUNAN BRPPUPP TA. 2019
(JANUARI – DESEMBER)

BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2019

KATA PENGANTAR
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dan fungsi pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Sektor 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
dengan jumlah penyuluh sebanyak 324 orang perbulan November 2019.
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

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

Indonesia

nomor

PENDAHULUAN
1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Riset perikanan dan Penyuluhan
tersebut BRPPUPPdipimpin oleh seorang pejabat eselon III (Kepala BRPPUPP) dan
dibantu oleh 4 (empat) pejabat Eselon IV dan 8 (delapan) pejabat eselon V
dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan. Disamping jabatan struktural,
di BRPPUPP terdapat kelompok jabatan fungsional yang menjalankan fungsi riset
yaitu peneliti dan teknisi litkayasa serta fungsi penyuluhan yaitu penyuluh. Untuk
mewadahi pelaksanaan tugas pejabat fungsional di bidang riset, maka sesuai
dengan SK Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan
Perikanantentang 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 disegala 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 ditahun 2019 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 324 orang sampai dengan
bulan November 2019.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.
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 2019 adalah
melaksanakan kajian stok ikan di 6 lokasi KPP PUD (413, 421, 422, 434, 437, 439).
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

bulanan/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 bulan Januari s.d
November tahun 2019 dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

II

2.1. 1. Realisasi Anggaran
Perkembangan

realisasi

anggaran

hingga

bulan

Desember

ditampilkan pada tabel berikut :
N
o
1
2

3

4
5
A

2.2. Kegiatan : Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Persentase
Output
Pagu
Realisasi
(%)
(Rp)
(Rp)
TENAGA PENYULUH
YANG MELAKUKAN
PENYULUHAN
KELOMPOK/PELAKU
UTAMA/USAHA YANG
MENDAPATKAN
PENYULUHAN
SATUAN PELATIHAN
DAN PENYULUHAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN YANG
TERSTANDAR
LAYANAN DUKUNGAN
MANAJEMEN SATKER
LAYANAN
PERKANTORAN

TOTAL

9.339.996.000

9.037.183.758

96,75 %

302.812.242

740.929.000

484.371.496

65,37 %

256.557.504

2.000.000.000

1.984.508.000

99,23 %

15.492.000

129.000.000

121.874.089

94,48 %

7.125.911

55.892.440.000

53.705.058.631

96,09 %

2.187.381.369

95,93

2.769.369.026

68.102.365.000

2.3. Kegiatan : Riset Perikanan
No
Output
Pagu
(Rp)
1

2
3
4
B

DATA DAN INFORMASI
SUMBERDAYA
PERIKANAN DI
PERAIRAN UMUM
DARATAN (PUD) YANG
DIHASILKAN
DATA DAN/ATAU
INFORMASI RISET
PERIKANAN
LAYANAN DUKUNGAN
MANAJEMEN ESELON I
LAYANAN
PERKANTORAN

Sisa

65.332.995.974

Realisasi
(Rp)

Persentase
(%)

Sisa

2.400.000.000

2.332.773.075

97,20 %

67.226.925

200.216.000

190.742.777

95,27 %

9.473.223

638.605.000

576.145.705

90,22 %

62.459.295

14.822.997.000

14.249.501.529

96,13%

573.459.471

TOTAL

18.061.818.000

17.349.163.086

96,05

712.654.914

TOTAL A+B

86.164.183.000

82.682.159.060

95,96

3.482.023.940

2.1.2. Dukungan SDM
BRPPUPP Palembang dikepalai oleh seorang Kepala Balai (Eselon III) dengan
4 pejabat Eselon IV, yaitu Kepala Sub-Bagian Tata Usaha, Kepada Seksi Tata
Operasional, Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana dan Kepala Seksi
Penyuluhan, serta 8 pejabat di Eselon V. Di bawah Kepala Balai, terdapat
kelompok jabatan fungsional.
Saat ini BRPPUPP Palembang didukung oleh 61 Pegawai Negeri Sipil, 13
orang tenaga kontrak, dan 37 orang outsourcing. Total pegawai BRPPUPP secara
keseluruhan berjumlah 111 pegawai/karyawan. Tenaga kontrak dan outsourcing
berperan dalam membantu kegiatan laboratorium (kualifikasi S1 dan D3),
administrasi, perpustakaan, komputer, satpam, supir, cleaning service.

Gambar2. Grafik komponen pegawai BRPPUPP Palembang tahun 2019

Sedangkan untuk menunjang kegiatan penelitian, BRPPUPP memiliki 34 tenaga
fungsional yang terdiri atas 28 peneliti dan 5 teknisi

litkayasa.
Gambar6. Grafik fungsional peneliti BRPPUPP tahun 2019
Bila dirincikan, BRPPUPP memiliki 2 orang Peneliti utama, 9 orang Peneliti
Madya, 14 orang Peneliti Muda, 3 orang Peneliti Pertama, 1 orang Calon peneliti,
serta 5 orang Teknisi Litkayasa.
Menurut Golongan

Gambar4. Grafik pegawai BRPPUPP menurut golongan

Dilihat pada grafik di atas, maka komposisi pegawai BRPPUPP paling banyak
pada Golongan III yaitu sebanyak 41 orang, sedangkan jumlah paling sedikit pada
Golongan IV yaitu sebanyak 9 orang.
Menurut Pendidikan

Gambar 5. Grafik pegawai BRPPUPP menurut jenjang pendidikan
Tergambar bahwa pegawai BRPPUPP didominasi dengan tingkat pendidikan
D4/S1 sebanyak 24 orang (46,03%), disusul dengan pendidikan SMA sebanyak 13
orang (15,87%), pendidikan S2 sebanyak 10 orang (14,28%), pendidikan D3
sebanyak 6 orang (11,11%), pendidikan SD sebanyak 3 orang (4,76%).
Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, saat ini BRPPUPP telah
mengirim para peneliti untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi
melalui kegiatan tugas belajar dan izin belajar beberapa universitas didalam
negeri. Mereka adalah:
Tabel 6. Daftar pegawai BRPPUPP yang mendapat tugas belajar dan izin belajar:
No
1

2

Prodi

Bidang/
Fakultas/
Jurusan

Perguruan
Tinggi

Siswanta
Kaban, S.Si,
M.Si

S3 Ilmu
Lingkungan

Lahan
Basah

Universitas
Sriwijaya

Sevrina Asri,
A.Md

Teknik
Informatika

S1 Ilmu
Komputer

Universitas
Bina Darma

Nama

Keterangan
IZIN BELAJAR
No.01/SJ/KP.56
0/III/2016
IZIN BELAJAR
No.206/BALITB
ANGKP.0/KP.56
0/I/2016

Jangka
Waktu
September
2015 –
Agustus
2018
November
2015September
2018

No

Nama

3

Dwi Atminarso,
S.Pi

4

Freddy
Supriyadi, S.Kel

5

Vipen
Adiansyah, ST

Prodi

Bidang/
Fakultas/
Jurusan

Perguruan
Tinggi

Keterangan

Charles Sturt
University,
Australia
S2
Teknologi
Kelautan

Pasca
Sarjana

Institut
Pertanian
Bogor

S2
Pengelolaan
Sumberdaya
Perairan

Pasca
Sarjana

Institut
Pertanian
Bogor

Jangka
Waktu
Januari
2019Oktober
2020

Tugas Belajar
No.305/SJ/KP.5
32/XI/2018
Tugas Belajar
No.306/SJ/KP.5
32/XI/2018

September
2018Agustus
2020
September
2018Agustus
2020

Menurut Kelompok Umur

Gambar 6. Grafik klasifikasi umur pegawai PNS BRPPUPP
Jumlah pegawai menurut kelompok umur 24-34 sebanyak 18 orang,
kelompok umur 35-45 sebanyak 19 orang, kelompok umur 46-56 sebanyak 19
orang, dan kelompok umur 57-67 sebanyak 7 orang.
2.2 Kegiatan Prioritas
Untuk tahun 2019, BRPPUPP memiliki 6 capaian program prioritas yaitu
“Stock Assesment di 6 lokasi KPP PUD (413, 421, 422, 434, 437, 439)”. Deskripsi
singkat mengenai program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Program Prioritas BRPPUPP TA.2019
Output

Jumlah

Anggaran
(Rp)

STOCK
ASSESSMENT
KPP-PUD

6

2,400,000,000

Penanggung
Jawab

Instansi/
Unit
Terkait

Kriteria
Keberhasilan

Ukuran
Keberhasilan

Ukuran
Keberhasilan
Triwulan

BRPPUPPPusat Riset
Perikanan,
BRSDMKP

DJPT

Tersedianya
data dan
informasi
tentang SDI

Data dan
informasi
tentang SDI di
6 KPP-PUD
KPP-PUD 413,
421, 422, 434,
437 dan 439

B01:

Persiapan:
Informasi
mengenai
lokasi/ daerah
tujuan survey
KPP-PUD 413,
421, 422, 434,
437 dan 439

B02:

1. Persiapan
alat penelitian
2. Persiapan
administrasi
lapangan
3. Survei stock
assessment di
KPP-PUD 431,
432, 435, 436,
438 439 trip I

Keterangan
(menerangkan tingkat
capaiannya,
keberhasilan dan
kegagalan/kendala)
1. Diperoleh informasi
mengenai kondisi perikanan
dilokasi penelitian dari Dinas
setempat mencakup kondisi
lingkungan dan aktivitas
perikanan
2. Koordinasi dan
pemantapan metode teknis
pengambilan sampel.
3. Tersusunnya dokumen/
keputusan pelaksana
kegiatan penelitian

Jenis Data
Dukung

1. Diperoleh data sekunder
(Data produksi, data RTP,
dan jenis ikan) dari dinas
terkait dan data lain terkait
lingkungan (Peta tematik,
Cuaca dsb). 2. Diperoleh
data primer (data insitu,
sampel, data ikan, aktivitas
tangkap dll. 3. Tenaga
pembantu pencatat hasil
tangkapan.

Laporan
perjalanan
dinas kegiatan
Survei.

1. Proposal,
KAK/TOR. 2.
SK kepala balai
mengenai
pelaksana
kegiatan
penelitian
(Penanggung
Jawab dan
anggota tim)

B03:

Analisa sample
laboratorium

B04:

1.Validasi data
hasil
pengamatan
2. Pelaporan
capaian
kegiatan dan
hasil simpulan
Sintesa hasil
sementara

B05:

B06:

Sintesa hasil
sementara

B07:

1. Pelaporan
capaian
kegiatan hasil
survey trip II
(KPP PUD 413
dan 434)
2. Survey trip
III KPP PUD
421
1. Pelaporan
capaian
kegiatan hasil

B08:

Analisa sample laboratorium
(1. Terselesaikannya analisa
laboratorium 2. Peneliti
menganalisa hasil awal dan
menyimpulkan hasil awal
yang dicapai guna
menentukan langkah dalam
survei selanjutnya. 3.
Kompilasi dan analisis data
hasil pencatatan pembatu
lapangan.)
1. Peneliti berkoordinasi
mempersiapkan laporan
kegiatan dan
perkembangan,
menganalisa resiko dan
tingkat keberhasilan pada
survei 1.
Sebagian peneliti KPP PUD
431, 438, dan 439 sedang
mengumpulkan data
produksi serta
memverifikasi data
tangkapan dari enumerator.
Kompilasi hasil tangkapan
pembantu lapangan
Analisis sampel
laboratorium trip tw 1 dan 2
sudah selesai. Sebagaian
besar peneiliti sedang
menghitung analisis MSY
dan potensi produksi.

1. Laporan perjalanan dinas
Trip II (KPP PUD 413 dan
434)

Hasil
pemeriksaan
laboratorium

Laporan
capaian
triwulan I, dan
highlight
kegiatan

Laporan
lembar evaluasi
per KPP PUD

Laporan
lembar evaluasi
per KPP PUD
1. Laporan
perjalanan
dinas Trip II
(KPP PUD 413
dan 434)

1. Laporan
perjalanan
dinas Trip II

B09:

B10:

B11:

B12:

survey trip II
(KPP PUD 413
dan 434)
1. Survey Trip
III KPP PUD
413.
2. Pelaporan
capaian
kegiatan hasil
survey trip III
(KPP PUD 434
dan 437)
1. Pelaporan
capaian
kegiatan hasil
survey trip III
(KPP PUD 413
dan 439)
1.Validasi data
hasil
pengamatan
2. Pelaporan
capaian
kegiatan dan
hasil simpulan
3.Analisis data
4. pembuatan
laporan teknis
TA. 2019.
Pelaporan
Akhir

(KPP PUD 413
dan 434)
1. Laporan perjalanan dinas
Trip III (KPP PUD 434 dan
437)

1. Laporan
perjalanan
dinas Trip III
(KPP PUD 434
dan 437)

1. Laporan perjalanan dinas
Trip III (KPP PUD 413 dan
439)

1. Laporan
perjalanan
dinas Trip III
(KPP PUD 413
dan 439)

1. Analisis sampel di
laboratorium, 2. Diperoleh
data primer (data insitu,
sampel, data ikan, aktivitas
tangkap dll. 3. Tenaga
pembantu pencatat hasil
tangkapan. 4. Laporan
akhir

1. Hasil
pemeriksaan
laboratorium.
2. Laporan
capaian
kegiatan,
3.highlight
kegiatan,
4.
laporan akhir

Laporan Teknis

Laporan Teknis

Capaian Indikator Kinerja Unit BRPPUPP TA. 2019

Kegiatan riset “Stock Assesment di 6 KPP PUD” terakomodir pada sub output
kajian stok sumber daya perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)
yang dihasilkanyang meliputi KPP PUD 413 (Papua Bagian Barat), KPP PUD 421
(Gorontalo), KPP PUD 422 (Nusa Tenggara Barat), KPP PUD 434 (Jawa Tengah dan
Jawa Timur), KPP PUD 437 (Kalimantan Utara), KPP PUD 439 (Sumatera Barat).
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui stok ikan, potensi produksi, potensi lestari
dan tangkapan. Indikator output yang diharapkan dari penelitian ini adalah paket
data dan informasi hasil riset Kajian Stok Sebagai Dasar Untuk Pengelolaan
Sumberdaya Ikan.
Tabel 2. Realisasi anggaran Riset KPP PUD per November 2019
Kegiatan

STOCK
ASSESSMENT

KPP-PUD 413,
421, 422, 434,
437 dan 439

Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

Realisasi Keuangan
Rp.
%
0
0
3.704.976
0,10
594.560.361
16,52
815.446.272
22,65
1.257.851.145
34,93
1.353.580.845
37,60
1.426.718.245
39,63
1.924.060.753
53,45
2.000.000.000
83
86,97
2.087.359.000
2.143.802.075
2.332.773.089

Tabel 3. Grafik realisasi keuangan kegiatan riset KPP PUD

89.33
97,19

fisik
%
0
5
15
20
30
35
40
60
80
85
92
100

Di bulan November setiap tim riset sudah selesai melakukan survey
lapangan, perkembangan capaian kegiatan prioritas riset KPP PUD sampai dengan
bulan November dan data hasil riset dimasing-masing lokasi sudah mulai dikompilasi
kedalam matrik data, di targetkan Data Stok dapat diakumulasi dari masing-masing
lokasi riset di minggu ketiga Bulan Desember 2019.Berikut ini disajikan
dalammasing-masing lokasi kegiatan dan data 4 parameter yang diperoleh dari
masing-masing penanggungjawab kegiatan:

KPP-PUD 413:
Kajian stok dan potensi sumber daya ikan di KPP-PUD 413 pada
2019dilakukan di Danau Ayamaru yang terletak di Provinsi Papua Barat. Danau
Ayamaru terletak kurang lebih di bagian tengah Jazirah Kepala Burung (Vogelkop)
Papua di Provinsi Papua Barat, sekitar 170 km ke arah tenggara dari Kota Sorong.
Nama Ayamaru juga digunakan sebagai nama Kota Ayamaru yang merupakan
ibukota Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, sejak pemekaran wilayah ini dari
Kabupaten Sorong Selatan pada 2009. Posisi geografinya kurang lebih pada
kordinat 1o12’ Lintang Selatan dan 132o 14’ Bujur Timur. Danau Ayamaru terdiri
dari rangkaian tiga danau yang berada dalam satu aliran sungai yang mengalir dari
Barat ke Timur.Menurut Boeseman (1963) danau-danau ini dapat dipandang
sebagai bentuk pelebaran dari Sungai Ayamaru yang terdiri dari Danau Jow dengan
panjang 7 km dan lebar 2 km, Danau Semitu dengan panjang 2 km dan lebar 1,5
km, dan yang terakhir Danau Yate dengan panjang 3 km dan lebar tak sampai 1,5
km (Gambar 1). Rangkaian ketiga danau seperti ini dalam limnologi (ilmu perairan
darat) dikenal sebagai danau paternoster (bagaikan tasbih) yang merupakan
rangkaian danau dalam satu untaian aliran sungai, masing- masing dengan elevasi
yang menurun secara bertahap. Pintu keluar utamanya adalah Sungai Ayamaru
yang akan menyatu dengan Sungai Kais, yang selanjutnya akan bermuara ke Laut
Seram.

Gambar 2.1. Peta Rangkaian Danau Ayamaru (Danau Jow, Semitu dan Yate).
Danau Ayamaru merupakan salah satu danau alami di Papua yang berair
jernih berwarna kebiruan. Danau dengan luas sekitar 980 hektar dengan kedalaman
maksimum 6 meter ini memiliki karakteristik pasang surut sesuai musim. Pentingnya
fungsi dari Danau Ayamaru ini sendiri sangat disadari oleh masyarakat. Tidak hanya
berfungsi sebagai sumber kehidupan saja karena airnya berlimpah untuk memenuhi
kebutuhan satu distrik, tetapi juga berfungsi sebagai sarana transportasi antar
distrik dan juga fungsinya dalam sektor pariwisata. Dalam bidang perikanan, danau
ini cukup unggul karena ikan yang hidup disini tidak hanya ikan untuk dikonsumsi
saja, namun banyak juga jenis-jenis ikan hias yang berwarna-warni. Beberapa jenis
udang pun dapat dijumpai di sini, seperti udang merah, udang kuning dan udang
biru. Ikan tawar beragam jenis dan siput danau sudah menjadi makanan nikmat
bagi penduduk sekitar danau. Danau Ayamaru memegang peranan penting bagi
masyarakat Kabupaten Maybrat dan Sorong, Papua Barat.
Kemajuan kegiatan penelitian yang dilakukan pada bulan November tahun
2019 yaitu sebagai berikut:
Parameter/Provinsi/Lokasi

KPP PUD-413
Papua Barat
Danau Ayamaru

Standing Stok

± 79,45 Kg/ha

Potensi Produksi Ikan

64,44 kg/ha/th

Estimasi Potensi Lestari-MSY
Produksi Hasil Tangkapan

37,14Kg/ha,

1. Persiapan Informasi mengenai lokasi/ daerah tujuan survey.
2. Teknis pengambilan sample (metode).
3. Kelengkapan administrasi pelaksana kegiatan penelitian.
4. Survey trip I bulan Maret 2019.
5. Analisa di laboratorium serta membuat laporan perjalanan, highlight dan
triwulan.
6. Survey trip II di Bulan Juli.
7. Selesai melakukan Survey Trip II.
8. Persiapan trip III.
9. Selesai melakukan survey lapangan trip III di awal bulan November.
10. Analisa Data dan sample trip III.
11. Pembuatan Laporan Teknis Riset TA. 2019.
12. Mengumpulkan Laporan Teknis Riset TA. 2019
KESIMPULAN DAN SARAN
- Kesimpulan
1. Standing stock perairan Danau Ayamaru rata-rata dengan metode Mark and
Recapture (block area) mencapai ± 79,45 Kg/ha
2. Rata-rata Potensi produksi berdasarkan khlorofil-a untuk Danau Ayamaru adalah
64,44 kg/ha/th
3. Potensi Lestari (MSY) berdasarkan standing stock dan total kematian
untukikanwhite fishsebesar37,14Kg/ha, sedangkan untuk ikan black fish sebesar
37,76 Kg/ha
4. Dinamika populasi ikan dominan seperti Ikan Mas (Cyprinus carpio) dan Ikan
Sepat (Trichopoduspectoralis) menunjukkan telah over exploitation (E > 0,5)
5. Kondisi parameter fisika dan kimia perairan Danau Ayamaru masih tergolong baik
untuk kehidupan ikan.
6. Selama penelitian ditemukan 23 jenis fitoplankton yang didominasi Bacillario
phyceae, dan 6 jenis zooplankton yang didominasi Mastigophora.
- Saran
1. Kebijakan Pemerintah dalam upaya menaikkan tinggi muka air dengan membuat
bendungan merupakan hal positif yang harus didukung. Stocking ikan endemik
merupakan hal yang sangat disarankan.
2. Untuk budidaya ikan dengan KJA tidak disarankan di perairan danau karena
melihat kondisi ketinggian air yang kurang memadai.
A. Pagu Keuangan KPP PUD 431 yaitu: Rp 500.000.000,Realisasi keuangan KPP PUD 431 yaitu : Rp 432.972.963,- (86,59%)

KPP-PUD 421:
Kajian stok dan potensi sumber daya ikan di KPP PUD 421 pada tahun 2019
akan dilakukan di Danau Limboto.Danau Limboto terletak di bagian tengah Provinsi
Gorontalo dan secara astronomis, DAS Limboto terletak pada 122° 42’ 0.24” – 123°
03’ 1.17” BT dan 00° 30’ 2.035” – 00° 47’ 0.49” LU. Danau Limboto terletak di
Kabupaten dan Kota Gorontalo dengan luas berkisar 2900 ha dan kedalaman 1 – 5
meter (Krismono et al 2016).DAS Limboto merupakan bagian dari Satuan Wilayah
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP-DAS) Bone-Bolango yang luasnya 91.004
ha dan termasuk salah satu DAS Prioritas dari DAS Kritis di SWP-DAS Bone-Bolango.
Danau Limboto, merupakan cekungan rendah atau laguna, yang merupakan muara
sungai-sungai, diantaranya: Ritenga, Alo Pohu, Marisa, Meluopo, Biyonga, Bulota,
Talubongo dan sungai-sungai kecil dari sisi selatan: Olilumayango, Ilopopala, Huntu,
Hutakiki, Langgilo (Polontalo,2018).
Berdasarkan Polontalo (2018), fungsi utama Danau Limboto yaitu sebagai
penyedia air bersih, habitat tumbuhan dan satwa, pengatur fungsi hidrologi,
pencegah bencana alam, stabilisasi sistem dan proses-proses alam, penghasil
sumberdaya alam hayati, penghasil energi, sarana transportasi, rekreasi dan
olahraga, sumber perikanan, sumber pendapatan, pengendali banjir, dan sebagai
sarana penelitian dan pendidikan. Sebanyak kurang lebih 75 % masyarakat sekitar
danau menggantungkan hidup pada usaha perikanan di Danau Limboto (Krismono
et al., 2016). Berdasarkan Lukman (2011), sejak jaman penjajahan Belanda, Danau
Limnoto telah dimanfaatkan oleh masyarakat Gorontalo untuk kegiatan perikanan,
ditandai dengan adanya bangunan pelabuhan dan pasar ikan yang didirikan tahun
1932 yang digunakan sebagai tempat pelelangan ikan hasil penangkapan ikan di
perairan danau (Anonim, 2006 dalam Lukman, 2011). Danau Limboto diketahui
sebagai perairan yang memiliki produktivitas ikan yang tinggi, sebagaimana
informasi Sarnita (1993) bahwa produksi perikanan danau tersebut berkisar antara
970 – 1.282 ton/tahun. Penangkapan ikan di Danau Limboto dilakukan hampir
setiap waktu dengan tipe alat tangkap dan nelayan yang berbeda secara
bergantian. Jenis alat tangkap dominan di Danau Limboto antara lain bibilo, tiopo,
amelo dan olate serta alat tangkap lain seperti rawai, jala, sero, sodo, bunggo
(Krismono dan Kartamihardja, 2010).

Peta Danau Limboto KPP PUD 421
Kemajuan kegiatan penelitian yang dilakukan pada bulan Novembertahun
2019 yaitu sebagai berikut:
Parameter/Provinsi/Lokasi
Standing Stok
Potensi Produksi Ikan

Estimasi Potensi Lestari-MSY
Produksi Hasil Tangkapan

KPP PUD-421
Gorontalo
Danau Limboto
157,63 ton
Berdasarkkan MEI Morpho Edaphik Index
169,75 kg/ha. Sedangkan berdasarkan
Chlorofil-a Potensi Produksi Ikan Danau
Limboto sebesar 707,35 kg/ha.
Ikan manggabai 60,69 ton, ikan mujaer
89,85 ton dan ikan tawes 104,03 ton atau
rata rata 84,56 ton.
ikan manggabai 60,64 ton, ikan mujaer 71,88
dan ikan tawes 83,22 ton atau rata rata
67,88 ton.

1. Persiapan Informasi mengenai lokasi/ daerah tujuan survey.
2. Teknis pengambilan sample (metode).
3. Kelengkapan administrasi pelaksana kegiatan penelitian.

4. Tim telah melakukan studi lapangan pada Agustus 2019.
5. Tim telah mendapatkan beberapa data sekunder tahun 2019.
6. Selesai melakukan survey trip I.
7. Sedang dilaksanakannya analisa sampel di laboratorium.
8. Selesai melakukan survey trip II.
9. Selesai melakukan survey trip III.
10. Melakukan analisa data dan analisa Lab sampel yang didapat.
11. Pembuatan Laporan Teknis Riset TA. 2019.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
- Jumlah stok ikan di Danau Limboto adalah 157,63 ton.
- Potensi Produksi Ikan (PPI) berdasarkkan MEI Morpho Edaphik Index 169,75
kg/ha. Sedangkan berdasarkan Chlorofil-a Potensi Produksi Ikan Danau Limboto
sebesar707,35 kg/ha.
- Potensi Lestari (PL) di Danau Limbotosebesaruntuk ikan manggabai 60,69 ton,
ikan mujaer 89,85 ton dan ikan tawes 104,03 ton atau rata rata 84,56 ton.
- Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB) di Danau Limboto untuk ikan
manggabai 60,64 ton, ikan mujaer 71,88 dan ikan tawes 83,22 ton atau rata
rata 67,88 ton.
- Parameter lingkungan (fisika, kimia dan biologi) perairan Danau Limboto relatif
masih cukup baik terutama untuk kehidupan organisme akuatik, namun dengan
semakin bertambahnya aktivitas manusia kondisi perairan Danau Limboto
terancam, aktivitas tersebut antara lain dari perkebunan, pertanian,
penambangan pasir dan limbah industri dan masyarakat.
A. Pagu Keuangan KPP PUD 421 yaitu: Rp 400.000.000,Realisasi keuangan KPP PUD 421 yaitu : Rp358.471.301,- (89,62%)
KPP-PUD 422:
Kajian stok dan potensi sumber daya ikan di KPP PUD 422 pada tahun 2019
akan dilakukan di Waduk Batujai dan Waduk Pandan Duri yang terletak di Provinsi
Nusa Tenggara Barat. Potensi sumberdaya penangkapan ikan di wilayah perairan
umum Nusa Tenggara Barat diperkirakan mencapai luas 12.208,14 ha (sungai, rawa
banjiran, Waduk/embung dan Danau). Jumlah produksi penangkapan ikan di
wilayah perairan umum NTB pada tahun 2012 tercatat sebanyak 493 buah berupa
armada perahu tanpa motor (jukung) 448 buah dan 45 buah perahu motor tempel.
Jumlah rumah tangga perikanan (RTP) penangkapan ikan di wilayah perairan umum
NTB pada tahun 2012 tercatat sebanyak 2.928 RTP terdiri dari 2.227 RTP tanpa
perahu dan 599 RTP perahu tanpa motor (jukung) dan 35 RTP dengan perahu
motor tempel. Jumlah produksi penangkapan ikan di wilayah perairan umum Nusa
Tenggara Barat pada tahun 2013 tercatat sebesar 3.575,2 ton (Anonim, 2013).

Perikanan dapat memberikan nilai tambah di perairan waduk, danau, sungai dan
rawa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.Menurut Fatah (2016) jenis ikan seperti
halnya ikan Nila, Tawes, Karper, Dole, Lele, Mujair, Jenggot, Lindung, Kepala
Timah, Brobok dan Blukis ditemukan di Waduk Batu Mbulan. Jenis Ikan di Waduk
Batujai di jumpai lebih banyak di bandingkan dengan jumlah jenis ikan di Pandan
Duri. Di temukan sebanyak 12 jenis ikan di di Waduk Batu Jai (Ikan nila, Karper,
tawes, salem, gabus, lele, sepat siam, sepat batik, sapu-sapu, gurame udang rebon,
dan udang galah) sedangkan jenis ikan di Waduk Pandan Duri kurang dari 5 jenis
ikan (ikan nila, karper, tawes, lele dan udang rebon) yang di temukan. Sedangkan
alat tangkap yang dominan di temukan di Waduk Pandan Duri dan Waduk Batu
adalah Anco dan Jaring. Target ikan dengan menggunakan alat ini adalah Ikan Nila,
Tawes dan Salem dengan total tangkapan berkisar antara 3-7 Kg/Hari. Sedangkan
alat tangkang kodong adalah alat tangkap yang digunakan untuk menangkap udang
kecil. Dengan hasil tangkapan 3-5 Kg/hari

Lokasi Riset KPP PUD 421 (Waduk Batujai dan Waduk Pandan Duri)

Kemajuan kegiatan penelitian yang dilakukan pada bulan November tahun
2019 yaitu sebagai berikut:
KPP PUD-422
Parameter/Provinsi/Lokasi

Standing Stok
Potensi Produksi Ikan

Nusa Tenggara Barat
Waduk Batujai
101,6 kg/Ha

Waduk Pandan Duri
95,5 kg/ha

481,6 Kg/Ha/tahun

183,3 Kg/ha/tahun

81,3 Kg/Ha

73,5 Kg/ha

Estimasi Potensi Lestari-MSY
Produksi Hasil Tangkapan
1.
2.
3.
4.
5.

Persiapan Informasi mengenai lokasi/ daerah tujuan survey.
Teknis pengambilan sample (metode).
Kelengkapan administrasi pelaksana kegiatan penelitian.
Telah melakukan survei pertama
Pendugaan potensi produksi ikan di lokasi penelitian masih dalam proses
analisa.
6. Sedang dilaksanakannya analisa sampel di laboratorium.
7. Selesai Melaksanakan survey Lokasi Trip II.
8. Melakukan analisa data dan analisa sample di laboratorium.
9. Selesai Melaksanakan survey Lokasi Trip III.
10. Melakukan analisa data dan analisa sample di laboratorium.
11. Pembuatan Laporan Teknis Riset TA. 2019.
A. Pagu Keuangan KPP PUD 422 yaitu: Rp 350.000.000,Realisasi keuangan KPP PUD 422 yaitu : Rp 343.328.931,- (98,09%)
B. KESIMPULAN
Kesimpulan utama dari penelitian di sungai Kapuas adalah:
1. Standing stock perairan di waduk batu jai dan waduk pandan duri adalah
sebesar 101,6 Kg/ha dan 95,5 Kg/Ha
2. Potensi produksi rata-rata berdasarkan pendekatan khlorofil di Waduk Batu Jai
dan Pandan Duri adalah 481,6 kg/ha/th, sedangkandengan berdasarkan
khlorofil-a adalah 183,3 kg/ha/th.
3. Potensi Lestari (MSY) Perairan Umum Daratan berdasarkan data analisis
dengan pendekatan stok didapatkan nilai MSY di Waduk Batu Jai dan Waduk
Pandan Duri sebesar 81,3 Kg/hadan 73,5 Kg/Ha
4. Alat tangkap di waduk batu jai dan dan pandan duri didominasi oleh anco
(Hand Lift net) dengan produktifitas rata-rata 3-7 kg/hari dan 3-5 Kg/hari,
sering dioperasikan di inlet sungai dengan hasil tangkapan didominasi oleh

Ikan nila, Karper, tawes, salem.

5. Berdasarkan kualitas air masih sangat ideal mendukung kehidupan ikan dan
organisme perairan lainnya sebagai makanan ikan berdasarkan parameter
kualitas air (fisika dan kimia).
KPP-PUD 434
Kajian stok dan potensi sumber daya ikan di KPP PUD 434 pada tahun 2019
dilakukan di Sungai Bengawan Solo Privinsi Jawa Tengah.
Kemajuan kegiatan penelitian yang dilakukan pada bulan Novembertahun
2019 yaitu sebagai berikut:

Parameter/Provinsi/Lokasi

Standing Stok

KPP PUD-434
Jawa Tengah
Sungai Bengawan Solo
300.6 ton

Potensi Produksi Ikan
Estimasi Potensi Lestari-MSY

-

Produksi Hasil Tangkapan

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Persiapan Informasi mengenai lokasi/ daerah tujuan survey.
Teknis pengambilan sample (metode).
Kelengkapan administrasi pelaksana kegiatan penelitian.
melakukan survey trip I.
Sedang dilaksanakannya analisa sampel di laboratorium.
Selesai melakukan Survey Trip II.
Sedang dilaksanakannya analisa sampel Survey Trip II
di laboratorium.
8. Selesai melakukan Survey Trip III.
9. Sedang dilaksanakannya analisa data dan sampel Survey Trip III.
di laboratorium.
10. Pembuatan Laporan Teknis Riset TA. 2019.
A. Kesimpulan:
1) Stok Ikan di Bengawan Solo KPP PUD 434 Jawa Tengah adalah 300.6 ton yang
didominasi oleh ikan sapu sapu dan tawes. Stok ikan di Waduk KPP PUD 434
Jawa Tengah adalah 3.226 ton yang didominasi oleh ikan Nila dan Ikan berkumis
seperti ikan sogo dan patin tebaran.
2) Kualitas air mulai dari kota Solo sampai Sragen pencemarannya yang cukup
tinggi (oksigen rendah, kecerahan rendah, warna air hitam), jenis ikan
didominasi oleh ikan sapu-sapu.

Saran.
1) Bagi industri di tepi Bengawan Solo agar dapat melakukan pengolahan limbah
yang baik sebelum dibuang ke Sungai.
2) Penebaran ikan diperairan umum hendaknya jenis ikan asli yang ditebar (Tawes,
Sogo, dan lainnya), bukan ikan introduksi seperti ikan Nila.
B. Pagu Keuangan KPP PUD 434 yaitu: Rp 300.000.000,Realisasi keuangan KPP PUD 434 yaitu : Rp 256.331.517,- (85,44%)
KPP-PUD 437
Kajian stok dan potensi sumber daya ikan di KPP PUD 437 pada tahun 2019
dilakukan di sungai Sembakung Provinsi Kalimantan Utara. KPP-PUD NRI 437, yaitu
kawasan pengelolaan perikanan perairan umum daratan Indonesia yang terletak di
Kalimantan Utara, kawasan tersebut meliputi Sungai Sesayap, Sungai Sebuku,
Sungai Sembakung di daerah Tanjung Sungai Sesayap, dan Perairan Umum Daratan
Lainnya di kawasan tersebut (PERMEN KP, 2015). Sungai Sembakung merupakan
bagian dari perairan umum daratan di Provinsi Kalimantan Utara yang terletak di
Kabupaten Nunukan yang memiliki potensi perikanan perairan umum daratan yang
cukup tinggi. Terhubung langsung dengan Negara Malaysia, dimana bagian hulu
dari Sungai ini berada pada negara tetangga tersebut, yang berdampak pada bagian
tengah dari Sungai yang sering mendapatkan kiriman air dari negara Malaysia. Hal
tersebut tentu saja akan berdampak terhadap kondisi perikanan Sungai Sembakung.
Sebagai provinsi baru informasi terkait dengan perikanan khususnya perikanan
perairan umum daratan di wilayah ini sangat minim bahkan hampir tidak dijumpai.
Hingga saat ini informasi terkait dengan perikanan termasuk produksi
perikanan perairan umum dan data kekayaan spesies ikan yang komprehensifi KPPPUD 437 belum diketahui. Sehingga perlu adanya kajian terhadap sektor tersebut.
Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum dan Penyuluh Perikanan (BRPPUPP)
sebagai satu-sutunya Balai Penelitian Perairan Umum daratan di Indonesia dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sejak tahun 2017 diberi mandat oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian terhadap stok ikan di
seluruh KPP PUD-RI dalam rangka mendukung pengelolaan dan pemanfaatan
perairan umum secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang ditetapkan
sebagai program Nasional.

Gambar 2.1. Peta Sungai Sembakung.
Kemajuan kegiatan penelitian yang dilakukan pada bulan November tahun
2019 yaitu sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Persiapan Informasi mengenai lokasi/ daerah tujuan survey.
Teknis pengambilan sample (metode).
Kelengkapan administrasi pelaksana kegiatan penelitian.
Pengukuran beberapa kualitas air
Pengamatan biologi beberapa jenis ikan
Data dasar termasuk pengamatan standing stok telah diperoleh, dan dalam
tahap analisa
7. melakukan survey trip I.
8. Sedang dilaksanakannya analisa sampel di laboratorium.
9. Selesai melakukan Survey Trip II.
10. Sedang dilaksanakannya analisa sampel Survey Trip II di laboratorium.
11. Selesai melakukan Survey Trip III.
12. Melakukan analisa data dan analisa sample trip III.
13. Pembuatan Laporan Teknis Riset TA. 2019.

Parameter/Provinsi/Lokasi

Standing Stok
Potensi Produksi Ikan
Estimasi Potensi Lestari-MSY
Produksi Hasil Tangkapan

KPP PUD-437
Kalimantan Utara
Sungai Sembakung
25.78 kg/ha
84.77 kg/ha untuk perairan sungai
sembakung dan 155.36 kg/ha untuk
danau rawa banjiran
2232.44 kg
1786 kg

A. Kesimpulan Sementara KPP PUD 437 (Kalimantan Utara)
Diperoleh beberapa kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan, beberapa
kesimpulan tersebut sebagai berikut :
1. Diduga stok awal ikan yang ada pada perairan sungai sembakung adalah sebesar
25.78 kg/ha.
2. Potensi Produksi Perikanan di Sungai Sembakung pada badan perairan atau
sungai adalah sebesar 84,77 kg/ha. Sedangkan pada danau rawa banjiran sebesar
155,36 kg/ha.
3. Nilai MSY sungai Sembakung sebesar 2232.44 kg dengan upaya optimal (fopt.)
sebesar 1658 unit setara jala. Dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)
sebesar 80% dari potensi lestarinya yaitu 1786 kg.
4. Berdasarkan data hasil tangkapan enomerator selama penelitian berlangsung
tahun 2019, terdapat 7 kelompok jenis ikan yang umumnya didaratkan di sepanjang
perairan sungai Sembakung, kelompok jenis ikan catfish merupakan kelompok jenis
ikan dominan di sungai Sembakung. Hal tersebut terlihat dari persentase volumenya
yang mencapai 31.43%.
5. Diduga sungai Sembakung merupakan daerah asuhan bagi ikan sidat. Hal
tersebut didasarkan dengan ditemukannya anak-anak ikan sidat pada beberapa
lokasi di perairan Sembakung, dimana menurut informasi dari masyarakat keadaan
tersebut terjadi hampir setiap tahun.
B. Pagu Keuangan KPP PUD 437 yaitu: Rp 350.000.000,Realisasi keuangan KPP PUD 437 yaitu : Rp 349.713.050,- (99,92%)
KPP-PUD 439
Kajian stok dan potensi sumber daya ikan di KPP PUD 439 pada tahun 2019
akan dilakukan di Danau Singkarak Provinsi Sumatera Barat.Danau Singkarak adalah
sebuah danau yang membentang di dua kabupaten di provinsi Sumatera Barat,
yaitu kabupaten Solok dan kabupaten Tanah Datar. Danau ini memiliki luas 107,8
km² dan merupakan danau terluas ke-2 di pulau Sumatera. Inlet danau yaitu pada
Batang (sungai) Paninggahan, Batang Kuok, Batang Lembang, Batang Imang
Gadang dan Batang Aripan. Outlet danau yaitu Batang Ombilin (bermuara ke
Provinsi Riau) dan PLTA Danau Singkarak. Posisi geografis pada koordinat 0,36º

Lintang Selatan (LS) dan 100,3º Bujur Timur (BT) dengan ketinggian 363,5 meter di
atas permukaan laut (mdpl). Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200
hektar dengan panjang maksimum 20 kilometer, lebar 6,5 kilometer dan kedalaman
268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1.076 kilometer dengan
curah hujan 82 hingga 252 milimeter per bulan (Wikipedia, 2019).
Danau

Singkarak

memiliki

banyak

manfaat

bagi

penduduk

sekitar,

diantaranya air danau dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi Pembangkit Listrik
Tenaga Air (PLTA), sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat sebagai
nelayan dan sebagai objek wisata alam. Danau Singkarak juga memiliki hewan,
seperti Ikan Bilih. Ikan bilih yang memiliki nama latin Mystacoleucus padangensis
merupakan target tangkapan utama oleh nelayan yang ada di sekitar danau. Alasan
mengapa ikan bilih menjadi tangkapan utama karena ikan ini memiliki nilai jual yang
sangat tinggi yaitu tahun 2016 mencapai Rp. 200.000,- per kilogramnya dan
diekspor ke Malaysia. Berdasarkan keadaan tersebut maka para nelayan menangkap
Ikan Bilih secara terus menerus tanpa memperhatikan jumlah populasi Ikan Bilih
yang ada di Danau Singkarak. Penangkapan Ikan Bilih secara terus menerus dan
tidak ramah lingkungan menyebabkan keberadaan populasi Ikan Bilih ini mulai
terancam, yaitu adanya penurunan hasil tangkapan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data yang diperoleh adanya penurunan hasil tangkapan Ikan Bilih di
Kabupaten Solok dari tahun 2013 sebesar 81,78 ton dan pada tahun 2014 turun
mencapai 68,37 ton (Amanda et al., 2016).

Gambar. Lokasi Riset KPP PUD 439
Kemajuan kegiatan penelitian yang dilakukan pada bulan Novembertahun
2019 yaitu sebagai berikut:
Parameter/Provinsi/Lokasi

Standing Stok
Potensi Produksi Ikan

KPP PUD-439
Sumatera Barat
Danau Singkarak
34,80 kg/ha
Sungai Lembang 573,80 kg/ ha, Sungai
Ombilin 244,75 kg/ha dan di Danau
Singkarak 50,92 kg/ha.

Estimasi Potensi Lestari-MSY
Produksi Hasil Tangkapan

3.192,8 ton

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Persiapan Informasi mengenai lokasi/ daerah tujuan survey.
Teknis pengambilan sample (metode).
Kelengkapan administrasi pelaksana kegiatan penelitian.
Selesai melakukan survey trip I.
Sedang dilaksanakannya analisa sampel di laboratorium.
Selesai melakukan survey trip II.
Selesai melakukan survey trip III.
Melakukan analisa data yang diperoleh untuk nantinya dikompilasi oleh tim
KPP PUD BRPPUPP.
9. Pembuatan Laporan Teknis Riset TA. 2019.
- Kesimpulan
Berdasarkan hasil riset estimasi stok dan potensi sumberdaya ikan di Danau
Singkarak dan sungai-sungai terhubung, Sumater Barat, dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Estimasi densitas/ kepadatan ikan sebesar 34,80 kg/ha.
2. Potensi produksi ikan di perairan Sungai Lembang 573,80 kg/ha, Sungai Ombilin
244,75 kg/ ha dan di Danau Singkarak 50,92 kg/ha.
3. Pada perairan Danau Singkarak telah terjadi kelebihan penangkapan (over
fishing)
4. Produksi hasil tangkapan setahun (2019) di perairan Danau Singkarak 3.192,8
ton.
5. Secara umum kualitas perairan Sungai Musi masih ideal untuk mendukung
kehidupan ikan.
- Saran
Upaya dan hasil tangkapan ikan di Danau Singkarak sudah melebihi nilai potensi
lestari (MSY), disarankan upaya penangkapan dikurangi agar pendapatan nelayan
meningkat.

A. Pagu Keuangan KPP PUD 439 yaitu: Rp 300.000.000,Realisasi keuangan KPP PUD 439 yaitu :Rp 226.809.460,- (75,60%)

2.3 Kegiatan Kunci/Prioritas lainnya
2.3.1. Pembangunan Balai Penyuluhan Perikanan Keramasan
Pembangunan gedung balai penyuluhan perikanan keramasan sampai
dengan minggu ke dua bulan November telah terlaksana sebesar 80%
sedangkan sisa pekerjaan fisik disebesar 20% akan dapat diselesaikan
hingga minggu kedua bulan Desember.
Pada tanggal 20 November 2019 telah dilakukan pengecekan
langsung kelokasi pembangunan gedung keramasan oleh staf PPK dan tim
teknis untuk melihat progres pembangunan dan melakukan pengukuran
terhadap volume pekerjaan untuk memonitor keakuratan dan ketepatan
pekerjaan fisik terhadap dokumen perencanaan. Diharapkan pada tanggal 19
Desember 2019 semua pekerjaan fisik telah dapat diselesaikan sesuai masa
lamanya pelaksanaan pekerjaan yang tertera pada kontrak.

Gambar Perencanaan Gedung Penyuluhan Keramasan

Gambar Pekerjaan fisik Gedung Penyuluhan Keramasan

2.3.2 Dinamika Populasi Ikan Sidat (Anguilla sp) di Sungai Lorok,
Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika populasi ikan sidat yang
termasuk didalamnya mengumpulkan data terkait ukuran panjang ikan dari yang
paling kecil sampai dengan yang terbesar yang berguna untuk mengidentifikasi
tingkat

eksploitasi,

mortalitas

alami,

mortalitas

penangkapan,

koefisien

pertumbuhan, panjang maksimal rata-rata, sebagai bahan untuk pemanfaatan
potensi sidat yang maksimal dan pengelolaan sidat yang berkelanjutan. Di samping
itu penelitian ini juga akan mengkaji kualitas perairan sebagai faktor yang
berpengaruh terhadap degradasi lingkungan.
Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari, Juli dan September 2019,
dengan pendekatan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yang
diambil yaitu data kualitas air in situ dan ex situ untuk mengetahui karakteristik
lingkungan perairan, data biologi ikan dan data frekuensi panjang berat untuk
dinamika populasi ikan. Data sekunder dikumpulkan melalui wawancara dengan
nelayan yang khusus menangkap ikan sidat, penelusuran pustaka dan hasil
penelitian yang relevan dari instansi terkait, (Dinas Kelautan dan Perikanan, BLH
dan Perguruan Tinggi).
Metode pengumpulan data frekuensi panjang ikan sidat pada tiap tahapan
siklus hidupnya didapatkan melalui pembantu lapangan yang akan mencatat data
frekuensi

panjang

tiap

bulan

selama

setahun.

Enumerator

dipilih

dari

pengumpul/nelayan atau pegawai dinas perikanan setempat yang bisa memperoleh
hasil tangkapan sidat secara terus menerus dan dapat mewakili semua ukuran ikan.
Survei pertama tim peneliti menentukan enumerator dan lokasi serta mengajari cara
pengukuran ikan. Enumerator dipilih di lokasi perairan yang banyak hasil tangkapan
ikan sidat yaitu Sungai Lorog.

Gambar 1. Wilayah DAS Serayu dan gambaran aliran sungai

Gambar . Dokumentasi kegiatan riset Sidat Serayu
KESIMPULAN
1. Sungai Lorog merupakan salah satu sungai dari 14 sungai yang ada di Kabupaten
Pacitan dengan panjang 51,77 km yang masih banyak terdapat ikan sidatnya dan
Sungai Lorog. Sungai Lorog termasuk sungai terpanjang nomor 2 setelah Sungai

Grindulu (70 km).
2. Berdasarkan hasil analisa kualitas air menunjukkan bahwa perairan Sungai Lorog
memiliki kriteria kualitas air yang sesuai untuk kehidupan ikan sidat.
3. Pola pertumbuhan ikan sidat yang tertangkap di Sungai Lorog selama penelitian
menunjukkan pola yang bersifat isometrik, dimana pertumbuhan bobot equal atau
sebanding dengan pertumbuhan panjang, menandakan bahwa ikan sidat yang
dimaksud dapat tumbuh dengan baik dan ideal di perairan tersebut. Hal ini juga
menjadi indikasi perairan Sungai Lorog tersebut menunjang dalam hal ketersediaan
makanan maupun kondisi lingkungannya.
4. Populasi ikan sidat jenis Anguilla bicolor di Sungai Lorog didominasi oleh individuindividu berukuran panjang 35-40 cm dengan frekuensi 41,5%.
5. Panjang asimtotik/panjang maksimum rata-rata (L∞)= 85,33 cm dan koefisien
pertumbuhan (K)= 0,24 per tahun.
6. Mortalitas alami (M) dan mortalitas penangkapan (F) masing-masing sebesar 0,51
dan 0,77 per tahun. Laju eksploitasi (E)=0,60 lebih besar dari nilai optimum
(E=0,5), mengindikasikan upaya penangkapan ikan sidat di Sungai Lorog sedikit
diatas nilai optimumnya.
Pagu Keuangan KPP PUD 434 yaitu: Rp 200.000.000,Realisasi keuangan KPP PUD 434 yaitu : Rp 176.174.858,- (88,09%)

Matriks Realisasi Keuangan Data dan Informasi Sidat Pacitan:

Penelitian data dan informasi ini ditargetkan selesai dibulan Desember 2019 dan
hasil riset akan dituangkan dalam Laporan Teknis data dan informasi TA. 2019.

2.3.3 Penyuluhan Perikanan

Penyuluh perikanan di Satker Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan
Penyuluhan Perikanan tersebar di 5 (lima) provinsi yaitu Sumatera Selatan sebanyak
125 orang penyuluh perikanan, Lampung 60 orang penyuluh perikanan, Bangka
Belitung 37 orang penyuluh perikanan, Jambi 59 orang penyuluh perikanan dan
Bengkulu sebanyak 89 orang penyuluh perikanan dengan jumlah Total sampai
dengan bulan November 2019 sebanyak 324orang penyuluh perikanan.
Penyuluh perikanan melakukan kegiatan penyuluhan terhadap koperasi,
kelompok nelayan, kelompok pembudidaya, kelompok pengrajin olahan hasil
perikanan dan outlet penjualan hasil produk perikanan untuk dapat meningkatkan
kelas koperasi, transfer teknologi dan manajemen pemasaran.Tenaga penyuluh
yang melakukan penyuluhan di awal Bulan Januari adalah sebanyak 382 orang
penyuluh, namun sampai dengan bulan November 2019 jumlah total penyuluh
sebanyak 324 orang penyuluh perikanan 13 diantaranya memasuki masa pensiun
dan 1 orang meninggal dunia.

Daftar nama penyuluh yang pensiun dan meninggal di Tahun 2019:

NO
1
2
3
4
5
6
7

Nama
Suatman, S.PKP
Hambali
Heriyanto, SP, M.Si
Ramelan, S.Pi
Sopan, SP
Darni, A.Md
Efendi Fadhil, S.PKP

Provinsi
Bengkulu
Bengkulu
Bengkulu
Bengkulu
Bengkulu
Bengkulu
Jambi

Keterangan
Pensiun
Pensiun
Meninggal dunia
Pensiun
Pensiun
Pensiun
Pensiun

8
9
10
11
12
13
14

Elly Martati Syukur, SP
Karmawati, A.Md
Marimun, S.PKP
Sumanto. S
Zulan Tunimi
Edi Sudiana, SP
Pujiatim, SP

Jambi
Jambi
Lampung
Lampung
Sumsel
Sumsel
Sumsel

Pensiun
Pensiun
Pensiun
Pensiun
Pensiun
Pensiun
Pensiun

CAPAIAN IKU TRIWULAN III - SATMINKAL BRPPUPP PALEMBANG TA. 2019
Indikator Kinerja

Target 2019

Realisasi

Kekurangan
dari Target

Ket

Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha
yang meningkat kelasnya (kelompok)

152

260 Kelompok

-

Melebihi Target

Jumlah anggota kelompok pelaku utama dan
pelaku usaha yang disuluh yang dinilai kelas
kelompoknya (orang)

3.040

11.960 Orang

-

Melebihi Target

727

965

-

Melebihi Target

720

951 unit

7

14 unit

45.900

70.333 orang

-

Melebihi Target

Jumlah Profil Kelompok Pelaku utama/ usaha
yang disusun (Dokumen)

4.590

4662 Dokumen

-

Melebihi Target

Persentase Penyuluh perikanan yang
berkontribusi terhadap pelaksanaan program
KKP (%)

100

100 %

-

-

Tersedianya Metode Percontohan Penyuluhan
KP (lokasi)

2

3

-

Melebihi Target

Legalisasi Izin Usaha Mikro Kecil dan
Pendirian Koperasi Sektor KP (unit)

IUMK
KOPERASI
Jumlah Pelaku utama/ usaha yang disuluh
(orang)

Realisasi Keuangan Penyuluhan Perikanan

Realisasi anggaran dikegiatan penyuluhan kurang maksimal, ini dikarenakan
adanya rencana refining anggaran diawal tahun yang kemudian tidak jadi dilakukan
hingga pertengahan tahun. Namun demikian beberapa kegiatan yang penyerapan
anggarannya

tidak

maksimal

tidak

menggangu

pencapaian

output

secara

keseluruhan.Rencana anggaran tak terserap sudah disampaikan kepada Puslatluh
dan juga sudah dilaporkan pada saat kegiatan monev terpadu
2.3.3 Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM
Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di BRPPUPP pada tahun 2019
telah dilakukan pendampingan oleh inspektorat III KKP, reviu oleh sekertariat
BRSDM serta prapenilaian oleh Inspektorat V KKP pada bulan Oktober dan
dijadwalkan pleno penetapan ZI WBK akan dilakukan pada bulan November 2019.

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

III

Riset KPP PUD merupakan riset yang perolehan data nya tergantung pada
seberapa banyak intensitas survey yang dapat dilakukan, kondisi yang ada saat ini
hanya memungkinkan melakukan survey kelokasi riset sebanyak 3-4 kali saja dalam 1
tahun. Kondisi ini dikarenakan anggaran yang terbatas serta pembatasan alokasi
perjalanan dinas dalam struktur anggaran yang sebesar 20-22 % dalam 1 kegiatan
riset, sehingga jumlah tim dan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih sedikit.
Kondisi seperti ini menjadi satu permasalahan bagi peneliti dalam memaksimalkan
perolehan data. Namun demikian dalam memaksimalkan capaian output KPP PUD telah
diupayakan dengan melakukan monitoring capaian data stok ikan oleh kepala
kelompok peneliti dan seksi tata operasional (TO) dalam rangka menjamin data yang
diserahkan penanggungjawab kegiatan valid.
Salah satu faktor keberhasilan yang menunjang dalam perolehan data stok ikan
adalah peralatan akustik. BRPPUPP memiliki 2 alat akustik namun hanya 1 yang dapat
beroperasi dikarenakan 1 alat mengalami kerusakan. Biaya perbaikan yang cukup
mahal menjadi kendala oleh karena itu perlu penambahan anggaran pemeliharaan
khusus untuk alat akustik. Namun apabila alat akustik mengalami kerusakan solusi
alternatif yang harus dilakukan peneliti adalah dengan melakukan metode swept area
untuk menetukan stok ikan pada satu kawasan perairan.
Disisi lain jumlah SDM juga menjadi hambatan dalam beberapa tahun yang akan
datang, mengingat beberapa peneliti senior sudah akan pensiun ditahun depan
sedangkan penambahan tenaga PNS peneliti yang baru belum ada. Demikian halnya
dengan tenaga administrasi, seiring dengan penambahan tusi penyuluhan dari tahun
2017 dan membawahi sebanyak 370 orang penyuluh perikanan di lima (5) provinsi,
tidak diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga administrasi di BRPPUPP.
Penyuluh perikanan yang tersebar di 5 provinsi Sumatera Selatan, Lampung,
Bangka belitung, jambi dan Bengkulu menjadi salah satu permasalahan dalam kontrol
kinerja dan aktivitas masing-masing penyuluh, belum ada mekanisme yang dapat
mengontrol secara pasti setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap penyuluh
mengingat jarak yang berjauhan apalagi kegiatan penyuluhan kebanyakan dilakukan

dipelosok-pelosok desa yang belum terjangkau oleh teknologi informasi. Kedepan kami
berharap para pemangku kebijakan dapat memberikan solusi terkait hal tersebut.

PENUTUP

IV

Bulan Januari hingga November 2019 BRPPUPP fokus untuk mencapai output
yang ditargetkan, meski ada beberapa hal yang menjadi permasalahan namun kami
berupaya sebaik mungkin dalam melaksanakan mandat yang sudah diberikan.
Untuk mencapai pelaksanaan yang baik dan hasil yang optimal, BRPPUPP akan
terus melakukan evaluasi bulanan secara rutin untuk memonitoring progres kegiatan
dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh, mendiskusikan masalah/kendala, serta
solusi

pemecahannya.

BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
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Telp. +62711 5649598, Fax. +62711 5649599
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