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I. PENDAHULUAN 

 
 

 
1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati 

terbesar (mega biodiversity) kedua di dunia setelah Brazil. Indonesia 

memiliki sekitar 25.000 spesies tumbuhan dan 400.000 jenis hewan 

dan ikan. Selain itu, laut nusantara memiliki sekitar 85.707 km2 

terumbu karang atau sekitar 14% dari luas terumbu karang dunia, 

lebih dari 700 jenis rumput laut (makro alga); lebih dari 2.500 jenis 

moluska; lebih dari 450 jenis karang batu; dan lebih dari 1.400 jenis 

ekinodermata. Berdasarkan hal tersebut laut nusantara dikenal 

dengan istilah marine mega diversity. 

Diperkirakan 8500 spesies ikan hidup di perairan Indonesia 

(Australian museum) atau merupakan 45% dari jumlah spesies yang 

ada di dunia. Sebanyak 1300 spesies dari jumlah tersebut menempati 

perairan tawar (Kottelat & Whitten, 1996). Dilihat dari jumlah spesies 

ikan air tawar, Indonesia menempati ranking kedua di dunia setelah 

Brazil dan pertama di Asia (Budiman et al., 2002). Indonesia memiliki 

total 440 spesies ikan air tawar endemik berada di posisi ke-4, 

setelah Brazil (1716 spesies), China (888 spesies) dan Amerika 

Serikat (593 spesies), serta lebih dari 140 spesies endemik ikan laut.  

Menyadari besarnya keanekaragaman hayati yang dimiliki 

Indonesia, perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan melindungi 

kelestariannya. Hal ini dikarenakan keanekaragaman hayati memiliki 

peranan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem, sebagai sumber 

plasma nutfah dan sumber ekonomi. Keanekaragaman hayati juga 

berpotensi sebagai obyek industri eko-wisata yang dapat menjadi 

salah satu sumber devisa negara (Husnah et al., 2008). 

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati 

dan ekosistem alam di seluruh dunia adalah introduksi spesies 

eksotik/asing yang bersifat invasif (dikenal sebagai spesies asing 

invasif (SAI). Menurut Reid and Miller (1989), kepunahan ikan air 

tawar yang disebabkan oleh introduksi spesies asing mencapai 30%. 

SAI dianggap sebagai penyebab kedua menurunnya keanekaragaman 
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hayati global setelah perusakan habitat secara langsung. Pemasukan, 

penyebaran dan penggunaan berbagai spesies asing baik yang 

dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja yang kemudian 

menjadi invasif telah menyebabkan kerugian ekologi, ekonomi dan 

sosial yang cukup besar. SAI juga dapat mengakibatkan dampak 

buruk bagi kesehatan manusia, hewan dan ikan, serta menimbulkan 

kerugian yang sangat besar pada berbagai-macam sektor komersial, 

termasuk: pertanian, kehutanan, perikanan/budidaya, perdagangan, 

transportasi, pariwisata dan rekreasi.  

Introduksi ikan eksotik menyebabkan penurunan 

keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia (Whitten et al. 

1991 dalam Supriatna 2008). Biota eksotik, termasuk ikan, dapat 

merusak biota di danau dan sungai. Sampai saat ini paling tidak ada 

16 jenis ikan eksotik dari luar negeri yang secara sengaja dimasukan 

ke danau dan sungai-sungai Indonesia (Schuster 1950; Welcomme 

1988 dalam Kottelat et al. 1993). Sebagian kecil ikan eksotik tersebut 

tidak berdampak nyata terhadap ikan lokal, tetapi kebanyakan 

menyebabkan kerusakan permanen pada ikan lokal. Ikan mujair 

telah ditemukan di Sungai Mamberamo, Papua (Supriatna, 2008). 

Ikan lele dumbo telah menyingkirkan 2 (dua) jenis lele yang umum 

ditemukan di Indonesia seperti Clarias batrachus dan Clarias 

melanoderma di sungai dan danau-danau kita. Kerusakan 

lingkungan atau habitat ikan yang disebabkan oleh introduksi ikan 

eksotik dapat berupa disintegrasi komunitas ikan lokal, kerusakan 

genetik ikan lokal karena terjadinya hibridisasi, transfer penyakit dan 

dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar perairan yang rusak 

(Welcomme, 1988). 

Dalam rangka mencegah kerusakan terhadap keanekaragaman 

ikan dan lingkungannya, Pemerintah Indonesia telah melakukan 

beberapa upaya diantaranya: 

1. Penetapan jenis-jenis ikan yang dilindungi melaui Peraturan 

Pemerintah maupun Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

(KEPMEN KP); 

2. Pelarangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke 

Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia melalui Peraturan 
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Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2014; dan  

3. Keputusan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

lainnya yang mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran 

ikan. 

Namun demikian, peraturan tersebut belum cukup untuk 

mencegah kerusakan keanekaragaman ikan di Indonesia. Diperlukan 

komponen lain, salah satunya ketersedian data dan informasi yang 

memadai khususnya tentang peta sebaran JADDI di Indonesia. Data 

dan informasi tersebut masih terbatas dan tersebar. Oleh karenanya, 

perlu dilakukan pemetaan sebaran agen hayati dengan melibatkan 

instansi-instansi terkait secara terkoordinasi dan terintegrasi. Peta 

sebaran selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk 

penetapan kebijakan dalam rangka perlindungan dan pelestarian 

jenis-jenis ikan di Indonesia. 

1.2. Tujuan 

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini adalah memberikan 

acuan bagi pelaksana kegiatan di Pusat Karantina Ikan (Puskari) 

maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan, Pengendalian 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) dalam melaksanakan 

kegiatan pemetaan sebaran JADDI. 

1.3. Sasaran 

Sasasaran Penyusunan Pedoman Teknis ini adalah 

terlaksananya kegiatan pemetaan sebaran JADDI, baik di tingkat 

Pusat maupun UPT KIPM sesuai kaidah ilmiah dan kebijakan BKIPM. 

1.4. Indikator Output 

Tersusunnya peta sebaran JADDI 

1.5. Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusunan petunjuk teknis pemetaan sebaran 

JADDI di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 

2. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina 

Hewan, Ikan, dan tumbuhan; 
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3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

United Nation Convention on Biological Diversity (Konvensi 

Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Keanekaragama Hayati; 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan 

Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention On Biological 

Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas 

Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati); 

5. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009; 

6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 

Jenis Tumbuhan dan Satwa; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina 

Ikan; 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 

Tentang Keanekaragaman Hayati Produk Rekayasa Genetik; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi 

Sumberdaya Ikan; 

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 

PER.18/MEN/2009 tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat 

(Anguilla spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar 

Wilayah Negara Republik Indonesia; 

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 21/PERMEN-

KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan 

Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari 

Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara 

Republik Indonesia; 

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-

KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya 

dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara RI; 

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 59/PERMEN-

KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi 
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(Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari 

Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara 

Republik Indonesia; 

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 1/PERMEN-

KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting 

(Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.); 

17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 

59/KEPMEN-KP/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan 

Terbatas Jenis Ikan Terubuk (Tenualosa macrura); 

18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 

18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan 

Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodontypus) 

19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 

37/KEPMEN-KP/2013 tentang Status Perlindungan Terbatas 

Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus); 

20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 4/KEPMEN-

KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan 

Pari Manta. 

1.6. Pengertian dan Definisi 

Pengertian dan definisi dari istilah-istilah yang digunakan 

dalam petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:   

1. Pemetaan Sebaran JADDI adalah proses inventarisasi agen 

hayati yang ada di wilayah perairan umum Indonesia untuk 

mengetahui sebaran jenis agen hayati yang tergolong dilindungi, 

dilarang dan invasif. 

2. Keanekaragaman hayati/biodiversitas adalah keanekaragaman 

diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk 

diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik (perairan) 

lainnya, serta komplek-komplek Ekologi yang merupakan bagian 

dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam 

spesies, antara spesies dengan ekosistem. Keanekaragaman 

hayati terdiri atas tiga tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, 

keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. 

3. Spesies asing invasif adalah spesies organisme tertentu yang 

sebelumnya tidak ada di suatu habitat tertentu, secara sengaja 
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atau tidak sengaja terintroduksi ke wilayah tersebut dan 

keberadaannya mengganggu atau mengancam spesies lokal yang 

sebelumnya sudah ada di wilayah tersebut. 

4. Spesies invasif adalah spesies asli maupun bukan yang 

mengkolonisasi suatu habitat secara masif. 

5. Agen hayati adalah setiap organisme yang meliputi spesies, sub 

spesies, varietas, semua jenis serangga, nematoda, protozoa, 

cendawan (fungi), bakteri, virus, mikoplasma, serta organisme 

lainnya dalam semua tahap perkembangannya yang dapat 

digunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit 

atau organisme pengganggu, serta berbagai keperluan lainnya. 

6. Jenis agen hayati yang dilindungi adalah semua jenis ikan yang 

dilindungi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku 

dan/atau jenis ikan endemik perairan Indonesia yang 

populasinya terancam punah. 

7. Jenis agen hayati yang dilarang adalah semua jenis ikan yang 

dilarang pemasukannya maupun peredarannya ke/di dalam 

wilayah Republik Indonesia oleh pemerintah karena dapat 

merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya 

ikan, lingkungan, dan manusia. 

8. Jenis ikan endemik adalah jenis-jenis ikan yang hanya 

ditemukan di suatu tempat dan tidak ditemukan di daerah lain. 

Faktor fisik, iklim dan biologis dapat menyebabkan endemisnya 

ikan tersebut. Isolasi geografi yang dialami dan tantangan ruang 

hidupnya menyebabkan organisme tersebut menjadi khas. 

9. Introduksi adalah usaha sadar atau tidak sadar memasukkan 

jenis ikan ke dalam suatu habitat yang baru melalui alat 

transportasi, akibat adanya hobi/kegemaran beberapa orang 

membawa jenis-jenis baru, ataupun sengaja dibudidayakan. 

10. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh 

hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup 

dengan lingkungannya. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai 

penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan 

interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik 

sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik 
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tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan 

anorganisme. 

11. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme 

dengan lingkungan dan yang lainnya. Ekologi diartikan juga 

sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk 

hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan 

lingkungannya. 

12. Habitat adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar suatu 

species, atau populasi spesies, atau kelompok spesies, atau 

komunitas. 

13. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang 

dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan, hewan 

(termasuk ikan), dan mikroorganisme. 
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II. POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN 
 

 
 

2.1. Pola Dasar 

Pola dasar Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

Pemetaan Sebaran Jenis Agen Hayati yang Dilindungi, Dilarang dan 

Invasif (JADDI) di Indonesia dirancang untuk memperoleh data 

sebaran JADDI dalam rangka pengelolaan jenis-jenis ikan tersebut. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, komponen utama pelaksanaan IKK 

adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat sekitar lokasi perairan umum, pembudidaya dan 

penangkap ikan; 

2. Tim pemetaan (petugas karantina ikan, dan dapat melibatkan 

mahasiswa Perguruan Tinggi bidang perikanan, UPT Kementerian 

Kelautan dan Perikanan terkait, UPT Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Dinas yang membidangi kelautan dan 

perikanan, penyuluh perikanan, LIPI, Non Governmental 

Organization (NGO), pakar biodiversitas ikan dan taxonomist 

ikan); 

3. Sarana dan prasarana pemetaan; 

4. Narasumber dan konsultan pemetaan; 

5. Tim monitoring dan evaluasi Pusat Karantina Ikan; 

6. Anggaran kegiatan pemetaan sebaran jenis agen hayati yang 

dilindungi, dilarang dan invasif; 

7. Pelaporan. 

2.2. Strategi Dasar 

Strategi dasar pelaksanaan IKK Pemetaan Sebaran JADDI 

adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana pemetaan 

sebaran JADDI di UPT KIPM; 

2. Peningkatan sarana dan prasarana pemetaan di UPT KIPM; 

3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; 

4. Peningkatan kualitas data pemetaan sebaran JADDI; 

5. Pendampingan kegiatan pemetaan sebaran JADDI; 

6. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat; 

7. Publikasi JADDI serta hasil pemetaan. 
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2.3. Strategi Operasional 

Strategi operasional pelaksanaan IKK Pemetaan Sebaran JADDI 

meliputi: 

1. Penyusunan Pedoman Teknis IKK Pemetaan Sebaran JADDI di 

tingkat Pusat; 

2. Penyusunan petunjuk teknis pemetaan JADDI di Pusat; 

3. Bimbingan teknis pemetaan JADDI; 

4. Pengadaan sarana dan prasarana pemetaan sebaran JADDI; 

5. Penyediaan pendamping pemetaan JADDI; 

6. Workshop lokal hasil pemetaan di UPT KIPM; 

7. Workshop nasional di Pusat; 

8. Rapat Koordinasi di Pusat dan UPT KIPM; 

9. Sosialisasi Sebaran JADDI di UPT KIPM; 

10. Pembentukan tim pemetaan sebaran JADDI; 

11. Penyediaan jasa konsultan di Pusat; 

12. Penyusunan kajian risiko di Pusat; 

13. Penyediaan bahan publikasi di Pusat; 

14. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemetaan sebaran JADDI di 

Pusat; 

15. Penyusunan database di Pusat; 

16. Pembuatan peta sebaran JADDI; 

17. Pembuatan laporan kegiatan pemetaan sebaran JADDI di Pusat 

dan UPT KIPM. 

2.4. Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup pelaksanaan IKK Pemetaan Sebaran JADDI 

meliputi: 

1. Perencanaan kegiatan pemetaan sebaran JADDI; 

2. Pelaksanaan kegiatan pemetaan JADDI; 

3. Pengendalian kegiatan pemetaan sebaran JADDI di Pusat dan UPT 

KIPM; 

4. Pelaporan dan evaluasi hasil pemetaan sebaran JADDI; 

5. Tindak lanjut hasil evaluasi. 
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III. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 
 

3.1. Perencanaan Kegiatan 

Dalam rangka pencapaian IKK Pemetaan Sebaran JADDI 

diperlukan suatu perencanaan agar pelaksanaan kegiatan dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan. Perencanaan di tingkat pusat dan 

UPT KIPM meliputi penentuan lokasi perairan umum target, tahapan 

dan tata cara pelaksanaan kegiatan, pembentukan tim pelaksana 

kegiatan dalam rangka pencapaian IKK Pemetaan Sebaran JADDI, 

pelibatan instansi terkait, penunjukan narasumber sebagai 

pendamping, serta penetapan waktu pelaksanaan dan jadwal palang 

seluruh kegiatan. 

3.2. Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Pusat 

Kegiatan di tingkat Pusat meliputi: 1) penyusunan Pedoman 

Teknis IKK Pemetaan Sebaran JADDI; 2) penyusunan Petunjuk 

Teknis (Juknis) pemetaan JADDI; 3) penyusunan kajian risiko 

JADDI; 4) rapat koordinasi dengan instansi terkait; 5) monitoring dan 

evaluasi pemetaan JADDI; 6) pelibatan konsultan pemetaan sebaran 

JADDI; 7) workshop nasional; serta 8) penyusunan database. 

3.2.1. Penyusunan Pedoman Teknis IKK Pemetaan Sebaran 

JADDI 

Penyusunan Pedoman Teknis IKK Pemetaan Sebaran JADDI 

bertujuan untuk memberikan pedoman umum baik di tingkat pusat 

maupun UPT KIPM dalam melaksanakan kegiatan pemetaan sebaran 

JADDI agar sesuai dengan kebijakan BKIPM. Penyusunan pedoman 

melibatkan narasumber serta berbagai pihak yang kompeten antara 

lain: 

1. Instansi terkait di lingkup KKP (Direktorat Jenderal Kelautan 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Direktorat Jenderal Perikanan 

Budidaya,Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Badan 

Penelitian dan Pengembangan KP, Badan Pengembangan  SDM 

KP; 

2. Perguruan Tinggi; 

3. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);  
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4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

5. Non Governmental Organization (NGO) seperti WWF, TNC, CI, dan 

NGO terkait lainnya.  

Pelibatan instansi internal dan eksternal KKP dilakukan dalam 

rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pemetaan. 

3.2.2. Penyusunan Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran JADDI 

Penyusunan Juknis pemetaan sebaran JADDI, bertujuan 

untuk memberikan acuan bagi pelaksana di UPT KIPM maupun Tim 

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pusat Karantina Ikan dalam 

melaksanakan kegiatan monev dan pemetaan sebaran JADDI, yang 

meliputi: 

1. Latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dasar hukum, 

serta akronim dan definisi;  

2. Metodologi (waktu dan tempat, alat dan bahan, serta metoda 

pengumpulan dan analisis data); 

3. Pelaporan. 

Dalam penyusunan Juknis pemetaan sebaran JADDI 

melibatkan narasumber yang kompeten, masukan dari UPT KIPM, 

serta instansi terkait lingkup KKP. 

3.2.3. Penyusunan Kajian Risiko JADDI 

Penyusunan kajian risiko pemasukan/pengeluaran JADDI 

bertujuan untuk memberikan acuan teknis ilmiah tentang kategori 

tingkat risiko dan manajemen risiko dalam rangka pemasukan/ 

pengeluaran JADDI. Kajian tersebut merupakan bahan masukan bagi 

pimpinan dalam penyusunan kebijakan perlindungan/ pelarangan 

JADDI. Kajian risiko dilakukan terhadap 10 (sepuluh) JADDI. 

Kajian Risiko terhadap jenis agen hayati yang dilarang dan 

invasif mengacu pada pedoman analisis risiko spesies invasif sesuai 

Keputusan Kepala BKIPM Nomor 255/KEP-BKIPM/2014, sedangkan 

analisis risiko jenis agen hayati yang dilindungi mengacu pada status 

agen hayati tersebut, literatur terkait, serta peraturan perundangan 

yang mengatur tentang perlindungan jenis ikan. 
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3.2.4. Rapat Koordinasi 

Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dan 

sinergitas pelaksanaan pemetaan sebaran JADDI yang melibatkan 

instansi terkait lingkup internal dan eksternal KKP. Instansi terkait 

lingkup KKP meliputi: 

1. Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

(Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan); 

2. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Direktorat Kesehatan 

Ikan dan Lingkungan); 

3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Direktorat Sumber Daya 

Ikan); 

4. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan; 

5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan; 

6. Bahan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (Pusat 

Penyuluhan) 

Selanjutnya, instansi terkait eksternal KKP meliputi: 

1. Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); 

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

3. Perguruan Tinggi; 

4. Non Governmental Organization (WWF, TNC, CI); 

5. Instansi terkait lainnya. 

3.2.5. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara 

seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau 

kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau 

informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat 

dijadikan landasan dalam mengambil keputusan tindakan 

selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan 

seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi 

yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan 

monitoring untuk mengamati/ mengetahui perkembangan dan 

kemajuan, identifikasi permasalahan serta antisipasi/upaya 

pemecahannya. 
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Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi 

masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap 

rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan menilai hasil 

yang diperoleh selama kegiatan monitoring berlangsung. Lebih dari 

itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan 

dari suatu rangkaian kegiatan sebagai dasar mengambil keputusan 

tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan 

selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi bertujuan untuk melihat 

tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap 

manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang 

dihadapi untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja kegiatan 

selanjutnya. 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemetaan sebaran JADDI 

bertujuan untuk mengamati perkembangan dan kemajuan kegiatan, 

mengidentifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya, serta 

menilai tingkat keberhasilan dan pengelolaan kegiatan pemetaan 

sebaran JADDI yang dilaksanakan UPT-KIPM. 

Monitoring dan evaluasi kegiatan pemetaan sebaran JADDI 

dilaksanakan oleh pegawai Puskari yang ditunjuk dengan target 

lokasi beberapa UPT-KIPM dan perairan umum prioritas. Kegiatan ini 

dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama periode pemetaan 

sebaran JADDI. Adapun output yang diharapkan dalam pelaksanaan 

kegiatan pemetaan ini berupa laporan hasil monitoring dan evaluasi 

sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana dan kebijakan 

terkait selanjutnya. 

3.2.6. Workshop Nasional 

Workshop nasional bertujuan sebagai forum untuk 

memaparkan dan mempresentasikan hasil data serta analisis 

pemetaan JADDI di perairan umum Indonesia yang telah dilakukan 

di tingkat UPT-KIPM. Instansi yang terlibat dalam workshop nasional 

ini adalah Pusat Karantina Ikan, narasumber, UPT KIPM, Dinas 

Kelautan dan Perikanan tingkat kabupaten/kota, perguruan tinggi, 

penyuluh perikanan, serta instansi yang terlkait lainnya. Workshop 

nasional direncanakan akan dilaksanakan setelah workshop lokal 

diselenggarakan oleh tiap UPT-KIPM di wilayahnya masing-masing. 
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3.2.7. Penyusunan Database 

Penyusunan database adalah proses penginputan data dari 

hasil pemetaan sebaran JADDI di perairan umum Indonesia yang 

telah dilakukan oleh UPT KIPM yang telah berkoordinasi dengan 

stakeholders terkait. Proses penyusunan database ini meliputi data 

jumlah kelimpahan, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman 

serta indeks dominansi di tiap wilayah perairan umum baik danau, 

waduk, maupun sungai yang telah dipetakan. Penyusunan database 

ini adalah bentuk inventarisir data yang dikumpulkan dari seluruh 

UPT KIPM selama periode waktu yang telah ditentukan. 

Penyusunan database ini bertujuan untuk mendapatkan data 

yang akurat sesuai kondisi alami yang ada di alam. Sasarannya 

adalah terkumpulnya data sebaran jenis agen hayati di perairan 

umum seluruh Indonesia. Hal ini sangatlah penting dilakukan untuk 

mengetahui status jenis keberadaan agen hayati di Indonesia baik 

jenis ikan yang dilindungi, dilarang maupun yang bersifat invasif. 

Tujuannya adalah sebagai dasar yang ilmiah dalam perencanaan 

pengelolaan sumber daya hayati dalam hal menjaga dan melindungi 

kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. 

3.3. Pelaksanaan Kegiatan Di Tingkat UPT-KIPM 

3.3.1. Rapat koordinasi dan sosialisasi 

Rapat koordinasi dilakukan untuk menyampaikan informasi, 

menyamakan pola pikir dan pola tindak, serta melakukan pembagian 

tugas dalam melakukan pemetaan sebaran jenis agen hayati yang 

dilindungi, dilarang dan invasif. Instansi yang terlibat dalam rapat 

koordinasi terdiri dari Pusat Karantina Ikan, narasumber, UPT KIPM, 

Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat kabupaten/kota, Perguruan 

tinggi, Mahasiswa, Penyuluh Perikanan di lokasi perairan umum 

yang menjadi target pemetaan, serta instansi terkait lainnya. Output 

dari rapat koordinasi ini adalah terciptanya persamaan persepsi dan 

pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-

masing instansi dalam melaksanakan pemetaan sebaran JADDI.      

Sosialisasi dilakukan untuk menyebarkan informasi dan 

meningkatkan pengetahuan mengenai JADDI, serta maksud, tujuan, 

sasaran serta pentingnya kegiatan pemetaan sebaran JADDI. 
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Sasaran peserta kegiatan sosialisasi ini terdiri dari Dinas Kelautan 

dan Perikanan tingkat provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, 

mahasiswa, penyuluh perikanan, masyarakat di sekitar lokasi 

perairan umum yang menjadi target pemetaan, serta instansi terkait 

lainnya. Melalui sosialisasi ini diharapkan peserta memahami JADDI, 

serta pentingnya melakukan pemetaan sebaran JADDI. 

3.3.2. Bimbingan teknis dan pendampingan  

Bimbingan teknis bertujuan untuk memberikan pembekalan 

mengenai pelaksanaan pemetaan, serta meningkatkan keterampilan 

dan kemampuan peserta dalam melakukan pemetaan sebaran 

JADDI. Peserta bimbingan teknis terdiri dari petugas teknis UPT-

KIPM yang akan melaksanakan kegiatan, selain itu dapat juga 

melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat provinsi/ 

kabupaten/kota, perguruan tinggi, mahasiswa, penyuluh perikanan 

di lokasi perairan umum yang menjadi target pemetaan. Materi yang 

disampaikan dalam bimbingan teknis, antara lain: waktu 

pelaksanaan, alat dan bahan yang digunakan, metode pelaksanaan 

dan pengolahan data, pembagian area pemetaan, tata cara 

pelaksanaan pemetaan dan pelaporan. Melalui kegiatan ini 

diharapkan keterampilan dan kemampuan peserta dalam melakukan 

pemetaan dapat meningkat.  

Adapun kegiatan pendampingan bertujuan untuk memandu 

dalam melakukan pemetaan agar pemetaan dilakukan dengan cara 

dan menggunakan metode yang benar, sehingga diperoleh hasil yang 

valid dan sesuai dengan yang diharapkan. Pendampingan dapat 

dilakukan oleh narasumber dari Pusat Karantina Ikan dan/atau 

Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Penelitian. Melalui kegiatan 

pendampingan ini diharapkan dapat memudahkan para pelaksana 

pemetaan dalam melakukan pemetaan sehingga diperoleh hasil 

sesuai harapan. 

3.3.3. Pemetaan Sebaran Jenis 

Pemetaan sebaran JADDI bertujuan untuk mengetahui peta 

sebaran JADDI pada masing-masing perairan umum daratan di 

Indonesia. Pemetaan ini dilakukan oleh UPT-KIPM, Dinas Kelautan 

dan Perikanan tingkat provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi, 
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mahasiswa, penyuluh perikanan di tingkat daerah, pelaku usaha, 

serta instansi terkait lainnya. Melalui kegiatan ini diharapkan 

diperoleh data mentah sebaran jenis agen hayati yang menjadi target 

pemetaan, yang perlu diolah lebih lanjut agar dapat memberikan 

informasi yang diharapkan. 

3.3.4. Workshop lokal 

Workshop lokal bertujuan sebagai forum untuk menyampaikan 

dan membahas data-data hasil pemetaan di tingkat daerah untuk 

mendapat masukan dan koreksi sehingga diperoleh data dan peta 

sebaran yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

dari JADDI di perairan umum lokasi pemataan. Instansi yang terlibat 

pada workshop ini terdiri dari Pusat Karantina Ikan, narasumber, 

UPT KIPM, Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat kabupaten/kota, 

perguruan tinggi, mahasiswa dan penyuluh perikanan, pelaku usaha, 

serta instansi terkait lainnya. Diharapkan melalui workshop ini 

diperoleh data dan peta sebaran yg valid sehingga dapat dijadikan 

bahan dalam penyusunan peta sebaran JADDI secara nasional. 
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IV. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN KEGIATAN 

 
 

 
4.1. Tingkat pusat 

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen 

yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Rasidi, 2011). 

Pengendalian dilakukan oleh unsur pimpinan sesuai dengan tugas 

dan kewenangan masing-masing melalui kegiatan monitoring dan 

evaluasi, serta pengawasan. 

Agar kegiatan pemetaan sebaran JADDI dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan, diperlukan pengendalian terhadap kegiatan baik di 

Puskari maupun di UPT-KIPM. Pengendalian di tingkat pusat 

dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta pengawasan 

pelaksanaan pemetaan sebaran JADDI yang dilaksanakan oleh UPT-

KIPM. Pengendalian dilakukan oleh Pusat Karantina Ikan sebagai 

koordinator kegiatan pemetaan. 

Dalam rangka pendokumentasian kegiatan pemetaan sebaran 

JADDI, Puskari perlu menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan 

untuk mencapai IKK Pemetaan Sebaran JADDI. 

4.2. Tingkat UPT-KIPM 

Pengendalian di daerah dilakukan oleh unsur pimpinan UPT-

KIPM melalui monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

pemetaan sebaran JADDI di lokasi target. Monitoring dan 

pengawasan kegiatan pemetaan mengacu pada Pedoman Teknis IKK 

Pemetaan Sebaran JADDI dan Petunjuk Teknis pemetaan sebaran 

JADDI.  
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