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Melindungi dan menyelamatkan 
kelestarian sumberdaya hayati 

perikanan;  

Mendukung keberhasilan program 
usaha perikanan dan ketahanan pangan 
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teknologi perkarantinaan nasional 
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pemasaran produk-produk perikanan; 
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dalam penyelenggaraan perkarantinaan. 
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Keep on  
 

SEBENTAR lagi kita akan sampai di penghujung tahun 2009, hingga tanpa terasa 
2009 akan segera kita akhiri bersama. Pastinya banyak mengukir pencapaian baik yang 
sifatnya prestasi ataupun pengalaman hidup, semuanya bisa memotivasi kita dalam 
merancang impian di tahun depan. Karena harapan harus tetap ada, jadi jangan 
berhenti berusaha. Keep on fighting on the track! 

Dengan adanya beberapa perubahan yang terjadi di lingkup Pusat Karantina Ikan 
dan induknya yakni Departemen Kelautan dan Perikanan, menuntut kita untuk cepat 
beradaptasi. Melalui kesempatan ini, atas nama Redaksi Infokarikan dan segenap 
jajaran Pusat Karantina Ikan mengucapkan “ Terima kasih dan Selamat jalan kepada 
Bapak Freddy Numberi serta Selamat Datang & Selamat Bergabung kepada Bapak 
Fadel Muhammad “  

Melalui kesempatan baik ini pula, kami ingin menyampaikan terima kasih dan 
penghargaan kepada seluruh Karantinawan diseluruh Indonesia yang selama ini telah 
memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Redaksi Infokarikan dalam upaya 
penyebaran informasi, baik bagi lingkup internal Karantina Ikan sendiri maupun 
Departemen Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan. Kami juga ingin mengucapkan 
terima kasih atas undangan, segala kritik, saran dan masukan yang disampaikan kepada 
kami. Kami yakin segala hal tersebut akan semakin mendorong kami untuk terus 
melaksanakan perbaikan-perbaikan dan peningkatan mutu berita/informasi yang ada.    

Kami sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak hal yang harus kami 
tingkatkan dalam berbagai aspek pelayanan kami baik pre dan post information 
publiser. Untuk itu, berbagai upaya peningkatan yang kami laksanakan ditahun 2009 ini 
akan terus kami tingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang. Kami berharap kiranya 
segala apa yang telah kami upayakan tersebut akan dapat memenuhi harapan rekan 
Karantinawan sekalian, pembaca setia kami. Akhir kata, tak lupa kami dijajaran Redaksi 
Infokarikan dan Pusat Karantina Ikan mengucapkan : “ Selamat Natal dan Selamat Baru 
2010; dan juga Selamat Tahun Baru Islam 1413H bagi segenap rekan Karantinawan 
sekalian yang merayakannya”.  

fighting on the track!  

 DARIREDAKSI 
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K 
abinet Indonesia Bersatu Jilid II, masih 
banyak wajah-wajah lama disana tapi 
tak sedikit pula wajah baru. Termasuk 
Menteri Kelautan dan Perikanan 

sendiri mengalami perubahan, yang sebelumnya 
dijabat oleh Freddy Numberi digantikan oleh 
Fadel Muhammad yang sebelumnya menjabat 
sebagai Gubenur Provinsi Gorontalo, sementara 
Freddy Numberi berpindah posisi menjadi 
Menteri Perhubungan. 

 
Dan awal November 2009 menjadi saksi sejarah perubahan itu, pada 

hari itu dilakukanlah serah terima jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan 
dari Freddy Numberi kepada Fadel Muhammad. Seperti serah terima jabatan 
pada umumnya harus disadari bahwa jabatan adalah sebuah Amanat yang 
harus siap diemban sekaligus ditinggalkan kapan saja dan oleh siapa saja yang 
menerimanya. Namun satu hal yang pasti, adalah, amanat itu harus menjadi 
landasan bagi pembangunan dan keutuhan bangsa serta mewujudkan 
kesejahteraan bangsa. Siapapun yang dipercaya memegang amanat itu, maka 
ia harus sungguh-sungguh menjalankan kepercayaan yang diberikan 
kepadanya. 

SATU DASAWARSA DKP  

Nahkoda  

Spanduk yang 
berisikan Visi 
Departemen 
Kelautan dan 
Perikanan 

Selamat Bergabung 
dan Selamat Bekerja                     

Pak Fadel ! 

 BERITAUTAMA 
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DKP Bangkit. 
Selama kurun waktu 2004 – 2009, Freddy Numberi, 

telah membawa DKP bangkit dari keterpurukan citra 
Departemen ini setelah digencar kasus Korupsi. Bersama 
Timnya ia membuat beberapa kebijakan pembangunan 
Kelautan dan Perikanan dilakukan secara serentak dan 
terpadu baik di tingkat Pusat maupun Daerah melalui 
pelimpahan (dekonsentrasi) dan tugas pembantuan 
dengan memperhatikan prinsip-prinsip keperintahan yang 
baik yakni Good Government dan Clear Government. Yang 
didukung oleh Program kerja dan strategi pendekatan pro 
poor, pro job dan pro growth, yang menekankan pada 
penyadagunaan sumber daya kelautan dan perikanan 
untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi (kemakmuran), 
pemerataan kesejahteraan (keadilan social), dan 
terpeliharanya daya dukung ekosistem perairan dan stok 
sumber daya hayati yang terdapat didalamnya secara 
seimbang. 

Hasilnya, Pendapatan Domestik Bruto Sektor 
Perikanan, Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan, 
Produksi Perikanan, Penyerapan Tenaga Kerja Sektor 
Perikanan, Penyediaan Ikan untuk Konsumsi Dalam Negeri, 
Ekspor Hasil Perikanan sampai Investasi Bidang Kelautan 
dan Perikananpun masing-masing mengalami kenaikan 
dengan menerobos angka dua digit. Sementara itu terjadi 
pula peningkatan beberapa kerjasama Internasional, salah 
satunya dalam rangka menanggulangi permasalahan 
semakin ketatnya persyaratan ekspor produk perikanan 
khususnya ke Uni Eropa, USA dan Jepang. Dan 
dipenghujung jabatannya ia telah membawa DKP dan 
Indonesia menjadi inisiator terlaksananya Konferensi 
Kelautan Dunia (WOC) dan CTI Summit sebagai antisipasi 
perubahan iklim, dimana Indonesia juga menjadi 
penggagas arti penting laut dalam mengatasi perubahan 
iklim di dunia International.     

Sementara untuk sektor Karantina Ikan, dibawah 
Freddy Numberi telah melakukan penguatan Karantina 
Ikan melalui pengembangan sistem, sarana dan prasarana 
Karantina Ikan pada 46 Unit Pelaksana Teknis yang 
tersebar di 33 Provinsi. Dan sejak 2007, Pusat Karantina 
Ikan telah menjadi salah satu Unit Nasional Single 
Windows (NSW). 

Terakhir, tentunya langkah-langkah kebijakan dan 
program kerja yang ia jalankan tidak terbebas dari berbagai 

permasalahan yang terutama belum 
optimalnya koordinasi antar Instansi 
terkait dalam berbagai proses yang 
terkait dalam sektor Kelautan dan 
Perikanan. Hal ini dikarenakan 
orientasi paradigma pembangunan 
yang masih mengarah kepada 
pembangunan daratan hingga sektor 
Kelautan dan Perikanan masih banyak 
yang ‘tak tersentuh’ meski dinyakini 
bahwa kedua sektor ini memiliki 
potensi yang sangat besar. Untuk itu, 
diharapkan kebijakan dan program 
kerja pada kabinet mendatang bisa 
membawa paradigma baru dalam 
menentukan arah pembangunan 
nasional yang seimbang. 

Mungkin apa yang dicapai oleh 
Freddy bersama Timnya belum 
sempurna, namun harus diakui bahwa 
telah terdapat kontribusi terhadap 
pertumbuhan perekonomian Nasional 
kita. Untuk itu, Terima Kasih Pak 
Freddy. Selamat Jalan & Selamat 
Bertugas di tempat yang baru. 

 

Paradigma Baru 
Mungkin selama ini paradigma 

dari arah Pembangunan Nasional kita 
masih menganaktirikan sektor 
Kelautan dan Perikanan, hingga 
terkesan hanya borientasi pada 
pembangunan daratan. Hal ini 
memang sudah lama berlangsung 
sejak dahulu dan Indonesia seakan 
baru menyadari hal tersebut dalam 
satu dasawarsa terakhir ini.  Hal ini 
dibuktinya dengan baru dibentuknya 
sebuah Departemen yang secara 
teknis berkonsentrasi mengurusi 
sektor Kelautan dan Perikanan , ironis 
memang jika mengingat bahwa ¾ dari 
wilayah Indonesia adalah Perairan. 

Berangkat dari kesadaran itulah, 

Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono 

Membuka Kegiatan 
WOC di Manado 

 BERITAUTAMA 
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akhirnya dalam Satu Dasawarsa terakhir ini, 
Sektor Kelautan dan Perikanan menjadi Soko 
Guru Pembangunan Nasional di Tanah Air. 
Baik dalam bentuk pengembangan ekonomi 
nasional secara umum maupun dalam 
peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir 
lainnya. Namun demikian, masih terdapat 
ragam tantangan yang dihadapi sektor ini. 
Baik dari sisi pengelolaan sumber daya, 

kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan 
maupun sektor ini terhadap pembangunan 
nasional. 

Tantangan-tantangan tersebut harus 
dicarikan solusinya secara cepat dan tepat, 
menginggat Departemen ini telah memasuki 
usia yang kesepuluh, sebuah usia yang 
diibaratkan seorang anak yang mulai tumbuh 
dan berkembang. Beragam tantangan tersebut, 
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hendaknya tidak saja menjadi bahan pemikiran 
pemerintah, tetapi juga membutuhkan masukan dari 
berbagai kalangan terutama Stakeholder sektor Kelautan 
dan Perikanan. 

 

Sejarah Mencatat 
Perlu kita inggat kembali bahwa sejak bergulirnya 

era reformasi, kesadaran untuk menjadikan Pembangunan 
Berbasis Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai 
motor Penggerak Pembangunan Ekonomi Nasional mulai 
disuarakan. Konsep ini akhirnya tercermin dalam 
Keputusan Politik Nasional, sebagaimana terimplementasi 
dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 yang 
menyatakan “PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN YANG 
BERORIENTASI GLOBAL SESUAI KEMAJUAN TEKNOLOGI 
DENGAN MEMBANGUN KEUNGGULAN KOMPARATIF 
SEBAGAI NEGARA MARITIM DAN AGRARIS SESUAI 
KOMPETENSI DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN 
BERBASIS SUMBERDAYA ALAM DAN SUMBERDAYA 
MANUSIA “  

Keputusan Politik inilah yang kemudian 
diimplementasikan dengan dibentuknya DEPARTEMEN 
KELAUTAN DAN PERIKANAN  pada Kabinet Presiden RI, 
ABDURRAHMAN WAHID.  

Keberadaan DEPARTEMEN KELAUTAN DAN 
PERIKANAN (DKP) diharapkan dapat berfungsi dan menjadi 
institusi Utama yang bertanggungjawab, memberi Arahan, 
Mengeluarkan Kebijakan dan Melaksanakan Program di 
Bidang Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini membuat kita 
semakin maju beberapa langkah dalam menjadikan 
Pembangunan berbasis Sumberdaya Kelautan dan 
Perikanan sebagai motor Penggerak Pembangunan 
Nasional. Dan dalam Satu Dasawarsa terakhir ini, DKP telah 
memainkan fungsinya tersebut.  

Terlepas dari capaian kinerja DKP selama satu 
dasawarsa ini pastinya tidak terlepas dari Permasalahan 
dan Hambatan. Oleh karenanya Fadel mengajak semua 
pihak untuk melihat Perspektif Kelautan dan Perikanan 
secara komprehensif dan Integral. Dimana Permasalahan 
utama yang teridentifikasi menjadi tantangan selama 5 
tahun kedepan antara lain : Belum Tercapainya 
Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Masih 
Tingginya Angka Illegal-Unreported-Unregulated (IUU) 
Fishing, Pengelolaan Pula-Pulau Kecil di Wilayah 

Perbatasan, Meningkatnya Tuntutan Standard Mutu 
Negara-Negara Importir, Masih rendahnya Angka 
Konsumsi Ikan Nasional serta Permasalahan Tenaga Kerja 
dan semakin meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan 
harga BBM, Retribusi, Dan Terbatasnya Infrastruktur Dasar 
Kelautan dan Perikanan, Selain itu, Beragam Kejadian 
Bencana Alam yang terjadi di beberapa wilayah pesisir 
hingga Penataan Ruang Pesisir yang juga telah menjadi 
tantangan tersendiri.     

 

Bersama Nahkoda Baru DKP 
Dengan Bersandar pada Potensi, Kekuatan dan 

Peluang yang kita miliki, dibawah pimpinan Fadel 
Muhammad DKP diusianya yang genap sepuluh tahun ini 
telah mencanangkan Visi Pembangunan Kelautan dan 
Perikanan yakni: “INDONESIA PENGHASIL PRODUK 
KELAUTAN DAN PERIKANAN TERBESAR TAHUN 2015” 

Visi tersebut mungkin dipandang sangat ambisius 
oleh sebagian orang, tapi bukan suatu yang mustahil untuk 
diwujudkan. Namun Fadel sangat nyakin bahwa dengan 
bantuan semua pihak, visi mulia tersebut dapat tercapai 
pada saatnya demi kejayaan dan kesejahteraan Bangsa 
Indonesia.  

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, DKP 
mengemban misi.   “MENSEJAHTERAHKAN MASYARAKAT 
KELAUTAN DAN PERIKANAN”.  

Misi tersebut  pastinya bukan lahir serta merta, 
melainkan lahir dari sebuah pemikiran dan keyakinan 
bahwa Sumberdaya yang kita miliki, terutama Sumber 
Daya Kelautan dan Perikanan dapat membawa 
kesejahteraan masyarakatnya. Hingga dalam upaya 
mewujudkan misi tersebut DKP menerapkan 4 (empat) 
Strategi Besar atau disebut dengan “ The Blue Revolution 
Policies” yaitu: (1) Memperkuat Kelembagaan dan 
Sumberdaya Manusia secara Terintegrasi, (2) Mengelola 
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan, 
(3) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis 
Pengetahuan dan (4) Memperluas Akses Pasar Domestik 
dan Internasional. 

Pada dasarnya keempat strategi yang dilaksanakan 
DKP sejalan dengan tiga pilar Nasional yaitu : Pro Growth 
Strategy (Pertumbuhan Ekonomi), Pro Job Strategy 
(Penyerapan Tenaga Kerja) dan Pro Poor Strategy 
(Pengentasan Kemiskinan). Dimana ketiga strategi tersebut 
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pada pelaksanaannya perlu tetap didukung dengan 
penciptaan iklim usaha yang menunjang sehingga 
mendorong investasi di bidang Kelautan dan Perikanan 
(Pro Business). Yang akhirnya akan membawa peningkatan 
investasi di bidang kelautan dan perikanan yang diyakini 
dapat mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya 
tersebut sehingga akan berunjung pada pengakuan bahwa 
Sektor Kelautan dan Perikanan dapat menjadi Tuan Rumah 
di Perairannya Sendiri. 

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, 

Fadel menyampaikan untuk program 100 harinya 
kegiatan DKP akan menitikberatkan pada 9 (Sembilan) 
pilar kegiatan yaitu:  Pengembangan  Minapolitan, 
Kebijakan Kemudahan Berusaha di Sektor Kelautan dan 
Perikanan, Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, 
Tindak Lanjut Pelaksanaan World Ocean Conference 
(WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit, 
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, 
Pemberantasan Illegal Fishing, Penyiapan Peraturan 
Pemberantasan Illegal Fishing, Penyiapan Peraturan 
Perundangan-undangan bidang Kelautan dan 
Perikanan, Insisiasi Gerakan Swasembada Garam 
Rakyat, terakhir Inisiasi Wirausaha Bahari.  Kesembilan 
kegiatan tersebut seyogyanya dapat menjadi “ 
Lompatan” besar pembangunan Kelautan dan 
Perikanan. Semuanya dapat terwujud apabila adanya 
dukungan dan peran serta semua pihak. Baik seluruh 
Karyawan/Karyawati DKP maupun Stakeholder 
Kelautan dan Perikanan Indonesia. 

DKP harus optimis bahwa sektor ini mampu 
melepaskan diri dari keterpurukan, mampu membawa 
kemakmuran seluruh masyarakat dan mampu 
menempatkan Indonesia sebagai Negara Produksi 
Perikanan Terbesar.  Karena dengan adanya Optimisme 
tersebut diharapkan dapat memacu kita untuk bekerja 
lebih optimal dengan tetap melaksanakan Prinsip-
prinsip kehati-hatian tentunya. 

Sementara dalam mewujudkan DKP yang Bersih 
dan Berwibawa, seluruh Pegawai DKP hendaknya tetap 
memperhatikan dan mengusung Prinsip-prinsip  GOOD 
AND CLEAR GOVERNANCE. Prinsip ini harus menjadi 
harapan kita wujudkan mulai dari Proses Perencanaan 
hingga Pelaporan. Berpijak pada kondisi inilah, 
penyusunan program dan kegiatan, hendaknya 
berorientasi pada indicator Outcome, sehingga setiap 
anggaran yang dialokasikan mampu memberikan 
kesejahteraan pada masyarakat. Mewujudkan 
Pelayanan Prima juga menjadi sangat penting dan 
harus dikedepankan dalam mendorong suksesnya 
Pembangunan Kelautan dan Perikanan itu sendiri. 

Semoga dalam usianya yang menginjak Satu 
Dasawarsa bersama Nahkoda DKP yang baru ini , kita 
semua yang tergabung dalam naungan Departemen 
Kelautan dan Perikanan pandai bersyukur dan bersatu 
memberikan dukungan agar tujuan dan sasaran 

Fadel Muhammad , 
Menteri Kelautan 
dan Perikanan 

 BERITAUTAMA 
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Infokarikan memang belum 
berkesempatan mewawancarai langsung 
Sosok yang satu ini, namun dari beberapa 
kali pertemuan di event-event internal 
DKP beberapa waktu lalu. Kesan 
kebapakan dan kharisma sosok itu sangat 
kuat hingga menimbulkan rasa 
keingintahuan kami untuk mengenalnya 
lebih jauh lagi. 

Nah, dari perburuan informasi yang 
kami lakukan, akhirnya kami ‘sedikit; 
mengenal Nahkoda Baru kita ini. Pastinya 
anda penasaran juga khan?, berikut 

Lebih Dekat dengan  

Fadel Muhammad 
bersama Freddy 

Numberi pada saat 
serah terima jabatan 

Menteri Kelautan 
dan Perikanan Fadel       

Muhammad 

informasi itu kami share di ulasan 
informasi profile yang kami rangkum 
berikut ini. Jadi jangan sampai anda tak 
kenal siapa dan darimana Sang Nahkoda 
kita ini, karena Tak Kenal Maka Tak 
Sayang!.  

Ir. H. Fadel Muhammad, Putra 
Gorontalo yang lahir di Ternate 
bertepatan dengan hari Kebangkitan 
Nasional ini adalah salah satu politikus 
Indonesia yang menjabat sebagai Menteri 
Kelautan dan Perikanan untuk Kabinet 
Indonesia Bersatu Jilid II, menggantikan 

 BERITAUTAMA 
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posisi Freddy Numberi sejak 22 Oktober 2009. 
Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Gubenur Provinsi 
Gorontalo untuk dua periode berturut-turut sejak 10 
Desember 2001 – 22 Oktober 2009.  

Pada pilkada Gorontalo 2006 yang dilaksanakan 
pada 26 November 2006, ia memperoleh 81 persen suara. 
Nilai ini merupakan tertinggi di Indonesia untuk pilkada 
sejenis dan tercatat di rekor MURI sebagai rekor pemilihan 
suara tertinggi di Indonesia untuk pemilihan gubernur. 

Pada 17 Januari 2007 atau sehari setelah 
pencanangan Gerakan Peningkatan Produksi Padi Nasional 
2 Juta Ton, Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf 
melantiknya bersama pasangan wakil gubernur untuk 
periode kedua. Proses pelantikan berlangsung secara 
nasional dari Gedung DPRD, Botu (Gorontalo) melalui 
siaran TVRI. 

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 73/
P/2006 yang berlaku mulai 28 Desember 2006, Mendagri 
mensahkannya menjadi Gubernur untuk masa kerja 2006-
2011. Bersama wakil gubernur Ir. Hi Gusnar Ismail MM, ia 
sukses memimpin Gorontalo sejak 2001-2006. 

Fadel sebelumnya adalah seorang pengusaha dan 
politikus Indonesia. Ia juga Ketua DPD I Golkar di 
Gorontalo. Setelah bercerai dengan istri pertamanya, ia 
menikah dengan Hasanah binti Thahir Shahab. 

Fadel meraih gelar insinyur dari Jurusan Teknik 
Fisika, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1978. 
Saat sedang menempuh pendidikan di ITB, ia pernah 
mendapatkan tawaran 
beasiswa untuk belajar di 
Institut Teknologi 
California, namun 
tawaran tersebut 
ditolaknya. Ia pernah 
bergabung dengan 
Menwa ITB. Ia adalah salah seorang pendiri Ikatan 
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan mantan 
pemimpin Grup Bukaka yang juga didirikannya. Selain itu, 
ia pernah menjadi salah seorang pemegang saham Bank 
Intan yang kemudian dilikuidasi. Saat ini Fadel juga adalah 
Ketua Umum Pengurus Dewan Jagung Nasional. 

Lepas dari segala kesuksesan yang telah diraihnya 
sekarang ini, ternyata lika-liku perjalanan hidup pria gagah 
kelahiran Ternate, 20 Mei 1952 memang patut diacungi 
jempol. Sedari kecil pendiri PT. Bukaka Teknik Utama ini 

terlatih untuk mandiri dengan membantu ekonomi 
keluarga dengan berjualan kue keliling kota. 

Bagi Fadel, sukses adalah perjalanan bukan tujuan, 
sehingga berbagai peran baik semasa mahasiswa, menjadi 
pengusaha, bahkan setelah menjadi birokrat, dijalankan 
dengan sepenuh hati dengan mengukir prestasi. Dalam 
menjalani kehidupan ini, mahasiswa teladan ITB tahun 
1975 ini mengambil falsafah perjalanan dari Safa ke 
Marwah, yang merupakan salah satu bagian dari Haji atau 
Umroh. Safa diartikan sebagai niatan dengan hati yang 
bersih sedangkan Marwah diartikan sebagai kepuasaan 
atau bersyukur atas hasil yang diperoleh. 

Mungkin banyak dari kita yang tahu akan 
keberhasilannya dalam memimpin dan membawa 
perubahan dan kemajuan di Provinsi Gorontalo, dan 
sekarang ia datang untuk memimpin DKP dengan 
membawa Gebrakan yang dikenal dengan “ The Blue 
Revolution Policies” yaitu: (1) Memperkuat Kelembagaan 
dan Sumberdaya Manusia secara Terintegrasi, (2) 
Mengelola Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara 
Berkelanjutan, (3) Meningkatkan Produktivitas dan Daya 
Saing Berbasis Pengetahuan dan (4) Memperluas Akses 
Pasar Domestik dan Internasional. 

Semoga dibawah pimpinannya, DKP akan semakin 
kuat dan bisa menjadi Barometer dalam sektor Kelautan 
dan Perikanan Dunia seperti yang selama ini kita impikan 
bersama. “Selamat Bekerja & Sukses Selalu Pak Menteri!”  

 
 

Fadel Muhammad 
   Biografi Singkat 

 
Nama Lengkap:  Fadel Muhammad 
Tempat/Tanggal Lahir:  Ternate/ 20 Mei 1952 
Istri:  Hana Hasanah 
Anak-Anak:  Fikri, Faiz, Nabila, Nadira, Fauzan, Nayla. 

 
 Pendidikan 

 Doktor Ilmu Administrasi Negara ( Predikat Cum 
Laude) Universitas Gadjah Mada (2007) dengan 
Desertasi Signifikasi Peran Kapasitas Manajemen 
Kewirausahaan Terhadap Kinerja Pemerintah 
Daerah; Studi Kasus Provinsi Gorontalo. 

 Fakultas Teknik Industri, Departemen Fisika. ITB 

Click  
http://fadelmuhammad.org  

untuk informasi mengenai   

Fadel Muhammad 
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(1978) 

 Kursus-kursus Manajemen dan Leadership baik di 
Dalam maupun di Luar Negeri. 

 Dunia Usaha  

 CEO PT. Bukaka Teknik Utama 

 Menjabat sebagai President dan Chairman dari 
beberapa perusahaan local dan joint venture 
dengan perusahaan international, sejak tahun 1985, 
diantaranya : PT. Dowell Anadrill Schlumberger 
Indonesia. 

 
 Profesi 

 Anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia 
2003 – 2009 

 Anggota Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, 1998 
– 2003 

 Anggota dan Pengurus PII (Persatuan Insinyur 
Indonesia) 

 Anggota CEO (Chief Executive Organization) 

 Anggota PATI (Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia) 

 Anggota ASME (The American Society of Mechanical 
Engineers) 

 Anggota OECD 

 Anggota Local Governement 
 

 Pemerintah & Kenegaraan 

 Gubenur Provinsi Gorontalo, Periode 2001 – 2005, 
2005 -  2011. 

 Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh 
Indonesia, Periode 2003 – 2007 

 Ketua Badan Kerjasama Pembangunan Sulawesi 
(BKPRS) Periode 2003 – 2005 

 Anggota Dewan Beras Nasional, sejak 2005 

 Ketua Dewan Jagung Indonesia, periode 2004 – 
Sekarang. 

 
 Legislatif 

 Anggota MPR-RI, sejak 1992 – 2004 

 Anggota MPR-RI Utusan Daerah, periode 1999 – 
2004 

 Anggota MPR-RI Utusan Golongan, perioe 1992 – 
1997 

 Ketua Komisi D, FKP, MPR-RI (Sidang Umum 1998) 

 Anggota Badan Kerja (1992 – 1993) 
 

 Politik 

 Pengurus harian DPP Partai Golkar, Periode 2009 – 
2015 

 Ketua DPD I Gorontalo Partai Golkar, Periode 2005 – 
2010 

 Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Periode 1989 
– 2004 

 Ketua Departemen Koperasi dan Wiraswasta DPP 
Golkar, Periode 1993 – 1998. 

 Ketua DPD Majelis Dakwah Islamiyah Bidang 
Kepemudaan, Periode 1989 – 1994. 

 
 Penghargaan 

 PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT 
NASIONAL Tahun 2004-2006 (Piala Abadi). 

 PIAGAM PENGHARGAAN “CITRA PELOPOR INOVASI 
PELAYANAN PRIMA” atas keberhasilannya sebagai 
Pelopor Invoasi Pelayanan Prima dalam rangka 
Kepemerintahan Yang Baik, oleh Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara, pada 22 
Desember, 2006 dihadapan Presiden RI di Istana 
Negara, Jakarta. 

 PENGHARGAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI 
atas Pencapaian Menuju Tertib Administrasi 
Keuangan pada tahun 2005, oleh Ketua BPK RI 
dihadapan Presiden RI pada 9 Januari, 2007 di 
Jakarta. 

 SATYALANCANA PEMBANGUNAN dari Presiden RI 
Pada 7 Juli, 2007, di Banyuasin, Palembang. 

 SATYALANCANA PEMBANGUNAN dari Presiden RI 
pada 17 Agustus, 2007 di Kantor Menteri Dalam 
Negeri Jakarta. 

 PENGHARGAAN PRAKARSA PEMBANGUNAN 
MANUSIA INDONESIA Tahun 2007 atas prakarsa 
pemerintah dan seluruh masyarakat dalam 
mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan 
prinsip-prinsip Piagam Pembangunan Manusia 
Indonesia yang dideklarasikan tahun 2006 oleh 
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
RI pada 17 Desember, 2007 di Jakarta. 

 RTTI (REGIONAL TRADE TOURISM INVESTMENT) 
AWARD dari Dewan Perwakilan Daerah RI atas 
prestasi mengembangkan iklim investasi yang 
bersahabat dengan dunia usaha dan masyarakat 
pariwisata pada 26 Mei 2008 di Jakarta. 
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Foto Gallery 

1. Serah Terima Jabatan 
Menteri Kelautan dan 
Perikanan RI 

2. Fadel Muhammad Road Show 
di Surabaya dan Gresik 

3. Diskusi yang mengangkat 
tema “Daerah Kuat, Bangsa 
dan Negara Kuat” dengan 
RIAU POS 

4. Fadel Muhammad, 
meluncurkan film mengenai 
profil kepemimpinannya 
sebagai Gubernur Gorontalo 

5. Penghargaan BPK Award 
2009 

 
 

 

1 
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Eksistensi Karantina Ikan 
sebagai salah satu elemen Custom 
Imigratian and Quarantine (CIQ) 
juga ditunjukkan dengan 
berpartisipasi dalam salah satu 
event internasional yaitu Sail 
Bunaken 2009. Sail Bunaken adalah 
satu event internasional yang diikuti 
oleh puluhan bahkan ratusan 
peserta kapal layar yang berasal dari 
berbagai Negara yang berlayar 
melintasi laut Indonesia dengan 
tujuan akhir yaitu Manado, Sulawesi 
Utara sebagai penghelat dan tuan 
rumah kegiatan ini di Tahun 2009. 
Maluku yang merupakan salah satu 
daerah yang dilewati dan disinggahi 
oleh para peserta kapal layar turut 
ambil bagian guna menyukseskan 
kegiatan dimaksud sekaligus 
mempromosikan kebudayaan dan 
potensi pariwisata Maluku. 
Pelaksanaan kegiatan Sail Bunaken 
2009 di Provinsi Maluku dipusatkan 
di Pelabuhan Perikanan Nusantara 
Ambon selama tanggal 3 – 8 

Sail Bunaken   

Deretan 
Kapal 

yang akan 
mengikuti 
acara Sail 
Bunaken 

2009 

2009 

di MALUKU 

Agustus 2009.  
Dalam kegiatan dimaksud Bpk. Freddy Numberi selaku 

Menteri Kelautan dan Perikanan turut pula dianugrahi gelar “ 
Kapitang Maran Hee Lau Siwalima “ oleh Pemuka Adat dan Raja-
Raja Maluku. Melihat suksesnya kegiatan Sail Bunaken 2009 dan 
antusiasme peserta Yacht Rally terhadap kebudayaan Maluku maka 
diagendakan untuk dilaksanakan “Sail Banda 2010” yang dipusatkan 

di Kota Ambon, Provinsi Maluku.  (ptm/ul) 
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Stasiun Karantina Ikan Kelas II Luwuk Banggai 

“Jauh dimata,  

Kantor 
Operasional 
UPT yang 
Baru 

dekat diingatan” 

 PROFILuptKI 
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Beranjak dari acara perayaan Ulang Tahun Satu Dasawarsa 
DKP di Makassar, keesokkan harinya, kami terbang bersama 
Kepala Pusat Karantina Ikan, Kepala Bidang Standardisasi,Data 
dan Informasi Pusat Karantina Ikan serta Kepala Stasiun 
Karantina Ikan Kelas II Luwuk Banggai  menuju Kebupaten Luwuk, 
Sulawesi Tengah.  

Penerbangan ke Luwuk hanya ditempuh dalam waktu +/- 1 
jam saja, setelah mendarat kami langsung mencari makan siang 
dan menuju hotel tempat kami menginap. Dalam perjalanan 
menuju hotel, kami sempat berguman   “ lho, ini di Luwuk atau di 
Ambon yah?” . Sepintas memang Luwuk seperti Ambon, 
terutama dari view dan tatanan kotanya, mungkin karena 
letaknya yang berada di Peninsula Pulau Sulawesi menjadikannya 
sama seperti Ambon dengan Teluk Ambonnya itu. 

Wilayah Sulawesi Tengah terbilang sangat luas di pulau 
Sulawesi ini, selain kota Palu didalamnya juga terdapat sepuluh 
Kabupaten termasuk dua diantaranya yakni Kabupaten Banggai 
dan Kabupaten Banggai Kepulauan.  

Dan Luwuk adalah sebuah kecamatan di Kabupaten 
Banggai, Sulawesi Tengah. Luwuk memiliki area yang sangat 
strategis antara lain kelautan dan industri seperti cokelat dan 
mede. Luwuk memiliki beragam suku yang sudah lama hidup 
berdampingan. Saat ini Luwuk telah menjadi sebuah kota yg 
memiliki infrastruktur yang tergolong lengkap. Sarana 
transportasi seperti jalan darat, laut dan udara telah tersedia di 
daerah ini. Luwuk memiliki pantai yg sangat indah dengan 
terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias di dalamnya.  

Sementara Banggai Kepulauan adalah sebuah Kabupaten 
di Banggai Kepulauan memiliki area yang tidak terlalu luas 
namun strategis dan potensi Perikanan dan Kelautan yang sangat 

M. Hanafi KS, 
Kepala 
Stasiun 
Karantina 
Ikan Kelas II 
Luwuk 
Banggai 
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besar, sebut saja Capungan Banggai, merupakan biota khas 
setempat yang cukup terkenal dikalangan masyarakat 
pecinta biota laut.  

Sebelumnya memang kedua wilayah ini menjadi satu 
Kabupaten yakni Kabupaten Banggai, namun di tahun 1999 
terjadi pemekaran wilayah kabupaten hingga kedua 
wilayah ini terpecah dan berdiri menjadi kabupaten masing
-masing yakni Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai 
Kepulauan. 

Sehingga kehadiran Karantina Ikan yang terwakili 
oleh Stasiun Karantina Ikan Kelas II Luwuk Banggai, dirasa 
sangat pass guna menjawab  kebutuhan masyarakat 
kelautan dan perikanan yang berada disekeliling 
Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan ini.  

SKI Kls II Luwuk Banggai masuk kedalam Kabupaten 
Banggai, dimana Kabupaten Banggai sendiri terbagi lagi 
menjadi Sembilan kecamatan yang 2 diantaranya telah 
dikuasai oleh SKI Kls II Luwuk Banggai yakni; Kecamatan 
Luwuk dan Kecamatan Pagimana. Selain itu ia juga 
mengguasai Kebupaten Banggai Kepulauan. 

Selain sektor perkebunan, sektor Perikanan dan 
Kelautan memiliki potensi yang sangat besar dan menjadi 
dominasi di Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan, 
Sebut saja kecamatan Pagimana, hanya sebuah daerah 
kecil namun menurut laporan Pemda setempat bahwa  
produksi sektor Perikanan  dan kelautan terbilang sangat 
besar dibanding kecamatan Luwuk sendiri hingga tak heran 
jika produksi Ikan Asin dari Luwuk dan Pagimana sangat 
terkenal, jadi jika anda bertandan kesini jangan lupa 
membawa pulang Ikan Asin dari kedua wilayah ini yang 
bisa anda dapatkan di Pasar Simpong Luwuk yang berada di 
kota Luwuk. 

Nah itu mungkin sedikit gambaran dari kami tentang 
luas dan besarnya wilayah kekuasaan Stasiun Karantina 
Ikan Kelas II Luwuk Banggai, lalu bagaimana dengan SKI Kls 
II Luwuk Banggai sendiri, apakah mereka memiliki sumber 
daya yang cukup untuk menghandle kesemua wilayah 
itu???  

Menurut Kepala SKI Kls II Luwuk Banggai, M. HANAFI 
KS, sejauh ini mereka telah mampu menghandlenya 
terutama untuk wilayah yang berada disekitar kota Luwuk, 
Pagimana dan Banggai meski dengan jumlah Sumber Daya 
Manusia yang ada sangat terbatas, dan mungkin masih 
banyak kekurangannya tapi kami berusaha sebaik dan 
seefisien mungkin untuk menjalankan TUPOKSI Karantina 

Ikan. 
Sehingga penambahan personil dalam setiap 

tahunnya memang sangatlah diperlukan,  menginggat 
selain besarnya cakupan wilayah juga tuntutan dari 
masyarakat Kelautan dan Perikanan disini yang mengalami 
peningkatan terus menerus didukung dengan kapasitas 
produksi produk perikanan yang semakin meningkat dalam 
setiap tahunnya. 

Itu tadi dari segi SDM, lalu bagaimana dengan 
fasilitas pendukungnya?. Meski baru pertama kali 
berkunjung kesini, kami cukup beruntung bisa melihat 
semua sarana dan prasarana yang mereka miliki, tidak 
hanya di kota Luwuk tapi juga berkesempatan melihat 
kedua wilayah kerja yang mereka miliki yakni di Pagimana 
dan Banggai. 

Dan menurut pengamatan kami, dengan statusnya 
sebagai Stasiun Kelas II. SKI Kls II Luwuk ini jika dinilai dari 
sarana dan prasarana adminitrasi perkantoran telah 
memiliki fasillitas standard sekelas dengan Stasiun Kelas I 
yang berada diatasnya. Bagaimana tidak, ia memiliki 
fasilitas kantor operasional yang sangat baik dan diluar 
dugaan kami, terutama untuk kantor baru yang sangat 
besar dan berada di wilayah strategis namun sayang 
sampai sekarang kantor tersebut belum juga dipergunakan 
meski pembangunannya telah selesai lama, hanya karena 
masalah listrik yang berkepanjangan sehingga mereka 
terpaksa masih bertahan di kantor lama yang notabene 
status tanahnya milik pihak lain. Begitu juga dengan 
fasilitas yang ada di kedua wilayah kerja mereka, untuk 
kapasitas wilker telah cukup, kegiatan administrasi 
perkantoran memang sudah bisa berjalan dengan fasilitas 
yang cukup memadai meski miskin sarana komunikasi tapi 
sejauh ini operasional bisa berjalan meski lagi-lagi masalah 
SDM cukup terasa pada tingkat ini mengakibatkan masih 
banyak lalulintas yang lolos pengawasan petugas. Mungkin 
untuk point sarana dan prasarana, yang penting menjadi 
perhatian adalah kemampuan alat-alat pendukung 
pemeriksaan laboratorium yang dirasa masih kurang cukup 
memadai hingga perlu dilakukan penambahan.  

Lepas dari itu semua, sebagai Kepala Stasiun yang 
tergolong masih baru. Hanafi berusaha untuk memperkuat 
Tim pendukungnya ini dengan pendekatan kekeluargaan 
dan personal, ia percaya jika pendekatan ini mampu dibina 
dengan baik maka kerjasama Tim akan berjalan solid. Jika 
Timnya sudah Solid, maka bukan tidak mungkin kinerja 
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akan meningkat dan syukur jika 
prestasi kerjapun akan lahir 
kepermukaan setelahnya. 

Berdasar pada pertimbangan itulah, untuk program 
kerja di tahun 2010 mendatang ia akan menjalankan 
program-program rutin saja, karna baginya pembentukan 
tim yang solid adalah elemen yang sangat penting hingga 
tidak ada program yang sangat khusus selain memang akan 
mempertimbangkan pendirian Wilayah Kerja Baru yang 
potensial. 

Itulah SKI Kls II Luwuk Banggai, dengan segala 
kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya mereka 
bertahan disana. Meski mereka hanya diperkuat oleh 22 
orang, namun upaya-upaya untuk menjalankan TUPOKSI 
Karantina Ikan terus mereka perjuangankan guna 
eksistensi Karantina Ikan di wilayah Luwuk dan Banggai 
Kepulauan, tidak hanya memainkan perannya mencegah 
tersebarnya HPI/HPIK diwilayah tersebut tapi juga 
berperan dalam membantu perdangangan produk kelautan 

dan perikanan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat 
Kelautan dan Perikanan yang ada disana. Mungkin kita 
perlu menyakinkan mereka, bahwa meski jauh mereka 
masih dalam inggatan kita semua hingga perkembangan 
dan kemajuan mereka menjadi harapan kita bersama. 
Percayalah! 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Kantor  
Wilker 
Karantina 
Ikan 
Pagimana 

Infokarikan bersama 
Petugas Karantina 
Ikan Wilker Banggai 
Kepulauan 
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Berita dari SKI KLS I 
Panjang, Lampung 

 
Undangan dari SKI Kls II Panjang, 

Lampung mengawali rangkaian acara 
liputan kami di beberapa Unit 
Pelaksana Teknis untuk edisi 3 buletin 
terbitan tahun 2009 ini.  

Secara geografis Provinsi 
Lampung bisa dibilang sangat 
strategis, yakni berada dipintu masuk/
keluar dari/ke Pulau Sumatra. Tidak 
hanya produk-produk perikanan yang 
dilalu lintaskan disini tapi juga banyak 
hal yang akan didistribusikan dari/ke 
beberapa wilayah di Pulau Sumatra 
ini.  

Salah satu hal yang pasti, 

tuntutan peranan Karantina Ikan 
secara aktif dan menyeluruh sangatlah 
diperlukan disini. Karna tak hanya di 
Jawa, di Pulau Sumatra ini terdapat 
begitu banyak sentra-sentra budidaya 
Perikanan dan Kelautan yang 
jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit, 
termasuk di Provinsi Lampung sendiri 
yang didalamnya terdapat Perusahaan 
Perikanan yang cukup beragam dari 
berbagai skala, mulai dari skala besar, 
menengah dan kecil semuanya ada 
disini.  

Untuk itulah, Kepala Stasiun 
Karantina Ikan Kelas I Panjang – 
Lampung bersama Tim yang ada 
merasa perlu untuk merangkul semua 
unsur tersebut, tidak hanya berharap 
pada terbentuknya kerjasama yang 
baik antara para Stakeholder dengan 
Karantina Ikan tapi juga membentuk 
persepsi yang benar akan eksistensi 
Karantina Ikan itu sendiri dalam 
membantu dan memberikan proteksi 
akan penyebaran HPI/HPIK di Pulau 
Sumatra ini, memberi pelayanan yang 
baik guna membantu proses 

LIPUTAN UPT 
 

Untuk Edisi ketiga di 2009 ini, Redaksi Infokarikan mendapatkan 
kesempatan mengunjungi beberapa Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan 

di beberapa lokasi seperti, Lampung, Merak, Luwuk Banggai, Makassar 
dan Tanjung Priok yang kesemuanya berkaitan dengan penyelenggaraan 

Sosialisasi Karantina Ikan. Kami sangat mengapresiasi kesempatan ini dan 
mendukung penuh setiap upaya penyebaran informasi yang berkaitan 

dengan Karantina Ikan beserta segenap peraturan yang ada dan 
mengikat di dalamnya kepada masyarakat luas pada umumnya dan 

masyarakat Kelautan dan Perikanan pada khususnya. Berikut liputan 
penyelenggaraannya. 

perdagangan yang digerakkan oleh 
masyarakat Kelautan dan Perikanan 
yang ada di wilayahnya tersebut. 

Berangkat dari tujuan itulah, Tim 
SKI Kls I Panjang Lampung menggelar 
acara Sosialisasi Undang – Undang 
Karantina Ikan beberapa waktu yang 
lalu.  Dihadiri oleh Kepala Dinas 
Perikanan dan Kelautan setempat 
yang didukung penuh lewat kehadiran 
Kepala Pusat Karantina Ikan beserta 
Kepala Bidang Tata Pelayanan, Pusat 
Karantina Ikan. Mengawal acara 
tersebut dengan pemberian materi 
yang serius tapi mampu disajikan 
menjadi ajang diskusi yang aktif dan 
interaktif antara penyaji dan audien 
yang ada. 

Berbicara mengenai acara 
sosialisasi ini, menurut Kepala SKI Kls I 
Panjang target peserta telah mencapai 
apa yang diinginkan panitia 
penyelenggara dimana hampir 90 % 
undangan datang. Peserta cukup 
menyimak setiap materi yang 
disajikan, hingga suasana pun bisa 
lebih hidup dengan adanya diskusi. 

Usai acara sosialisasi ini, 
bersama Kapuskari dan Kabid TP 
Puskari kami melakukan inspeksi ke 
kantor operasional SKI Kls I Panjang. 
Putu Sumardiana selaku Kepala 
Stasiun menjelaskan kepada kami 
bahwa Gedung kantor operasional 
yang ada sekarang telah mengalami 
perluasan hingga terdapat perubahan 
disana-sini terutama untuk 
laboratoriumnya dan tata letak kantor 
secara keseluruhan. “Sekarang sudah 
lumayan rapi” ujar Putu. 

Ia juga mengakui bahwa pastinya 
sarana dan prasarana yang ada masih 
ada kekurangannya, tapi sejauh ini 
sudah cukup untuk kegiatan 
operasional, bagi kami yang penting 
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kegiatan operasional dan pemeriksaan 
bisa berjalan dengan baik saja sudah 
cukup memadai meski upaya 
pembenahan dan pemenuhan guna 
menjawab kebutuhan dan tuntutan 
yang ada pastinya harus terus ada dan 
ditingkatkan. Tak terkecuali masalah 
peningkatan kwalitas dan kwantitas 
SDM terutama untuk ditempatkan di 
Wilker Bakauheuni yang masih 
memerlukan personil yang lebih 
banyak lagi guna proteksi lebih lanjut 
menginggat jalur Bakauheuni – Merak 
termasuk jalur yang sangat sibuk dan 
padat untuk lalu lintas darat berbagai 
barang kebutuhan dari/ke Pulau 
Sumatra ini. 

Usai melakukan koordinasi 
Internal dengan seluruh Kru yang 
bertugas di SKI Kelas I Panjang, 
Kapuskari beserta Kabid Tata 
Pelayanan Puskari beranjak 
meninggalkan Lampung sementara 
kami masih harus melanjutkan 
perjalanan guna meninjau lebih lanjut  
tindak Karantina Ikan di Wilayah Kerja 
Bakauheuni.  

Wilker Bakauheuni, disana 
diperkuat oleh Catur dkk. Meski 
frekuensi lalu lintas disini sangatlah 
padat namun sudah bertahun 
lamanya tidak didukung oleh 
ketersediaan fasilitas perkantoran 
yang memadai. Jangankan untuk 
membandingkannya dengan Saudara 
Kembar kita yakni Karantina 
Pertanian, bersaing dengan wilker 
Karantina Ikan yang ada di Pulau Kei 
saja pasti akan kalah nilainya. 
Bagaimana tidak, meski 
keberadaannya dekat Jakarta tapi 
tidak menjadikannya terfasilitasi 
dengan baik.  

Dengan menempati sebuah ruko 
pasar  tua dan becek, yang di sewa 

untuk kegiatan operasional, memang 
lokasinya sangat strategis karna dekat 
sekali dengan pelabuhan tapi tidak 
cukup representative untuk sebuah 
kantor yang mewakili kepentingan 
Pemerintah Pusat.  

Ironis memang, tapi untungnya 
sekarang sudah dibangun fasilitas 
kantor yang cukup memadai untuk 
mereka bekerja dan dalam waktu 
dekat ini sudah bisa ditempati. Kami 
sangat berterima kasih dan cukup 
salut dengan Catur dkk, karna selama 
ini mereka tidak pernah mengeluh dan 
dengan sabar menerima ini semua 
meski rekan-rekan mereka para 
koordinator Wilker diujung Timur  
Indonesia sana meski telah dipenuhi 
dengan fasilitas yang cukup baik 
dibanding yang mereka, kadang masih 
saja berteriak bahkan banyak diantara 
mereka tak sabar untuk dipindah. 

Sekali lagi terima kasih! 
 

Berita dari SKI Kls II Merak 
 
Usai acara di SKI Kls I Panjang- 

Lampung, kami beranjak kembali ke 
Pulau Jawa lagi tepatnya untuk 
menghadiri undangan ‘dadakan’ dari 
SKI Kls II Merak kembali untuk 
menghadiri acara Sosialisi yang 
mereka selenggarakan. 

Sayang kami tiba di Merak pada 
malam hari hingga kami tidak bisa 
melihat jelas kantor baru untuk Wilker 

yang baru saja mengalami 
peningkatan statusnya ini, sementara 
acara sosialisasinya sendiri tak 
ubahnya dengan acara sosialisasi pada 
umumnya. Bedanya hanya, bagi Pak 
Jumadi sang kepala Stasiun bersama 
Timnya di SKI Kls II Merak kegiatan ini 
adalah kegiatan besar yang baru 
pertama kali mereka laksanakan. 
Menginggat sebelumnya, SKI Kls II 
Merak adalah salah satu Wilayah Kerja 
yang berada dibawah binaan BBKI 
Soekarno Hatta.  

Hingga memang kegiatan ini 
dirasa sangat penting bagi 
kelangsungan kegiatan operasional 
Merak sendiri, menginggat dengan 
adanya perubahan status yang 
dimilikinya sehingga selain menjadi 
ajang perkenalan dengan para pihak 
terkait dan stakeholder setempat juga 
menjadi sangat penting dengan 
adanya misi Pembinaan dan Sosialisasi 
tentang keberadaan/eksistensi 
Karantina Ikan di wilayah Merak dan 
sekitarnya hingga nantinya akan 
mempermudah proses koordinasi 
kepada semua pihak yang ada. 

Acara ini terbilang cukup sukses 
dalam menarik simpati dari berbagai 
pihak terkait setempat, hingga tak 
berlebihan jika jajaran Panitia 
berharap bahwa materi yang 
disampaikan oleh para penyaji 
khususnya materi yang disampaikan 
oleh Kabid Tata Pelayanan dan Kabid. 
Standardisasi, Data dan Informasi 
Pusat Karantina Ikan bisa bermanfaat 
dan cukup memberikan informasi 
yang informatif dan dibutuhkan 
semua pihak yang hadir pada hari itu.  

Setelah acara sosialisasi selesai 
dilaksanakan, masih ditempat yang 
sama digelar acara koordinasi Internal 
antara para Kru yang memperkuat SKI 
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Kls II Merak bersama dengan Kabid 
Standardisasi, Data dan Informasi juga 
Kabid Tata Pelayanan Pusat Karantina 
Ikan tentunya. Bagi rekan-rekan SKI 
Kls II Merak, acara ini tidak hanya 
sebagai ajang ramah tamah atau 
perkenalan pejabat Puskari saja tapi 
juga menjadi ajang dengar pendapat 
dan sharing berbagai hal menginggat 
mereka masih baru dan masih harus 
banyak belajar dalam menjalankan 
kegiatan operasional yang ada. 
Banyak nasehat dan arahan positif 
yang diterima dan yang paling penting 
Puskari mendukung sepenuhnya 
setiap langkah-langkah positif yang 
dilakukan oleh teman-teman di 
Merak, jadi  kepada Pak Jumadi 
beserta Tim di SKI Kls II Merak kami 

ucapkan Selamat Bertugas! 
 

Berita Dari SKI Kls II  
Luwuk Banggai 

 
Nah, kali ini kami harus terbang 

sedikit jauh dari Pulau Jawa, yakni 
bertandan ke Pulau Sulawesi tepatnya 
ke kota Kabupaten Luwuk yang masih 
masuk wilayah Sulawesi Tengah. Kali 
ini terbang bersama Kapuskari dan 
Kabid Standardisasi, Data dan 
Informasi setelah satu hari 
sebelumnya menghadiri acara 
Peringgatan Satu Dasawarsa DKP di 
Pantai Losari, Makassar. 

Kunjungan kali ini tak hanya 

untuk menghadiri acara Sosialisasi, 
tapi juga ikut menyaksikan kegiatan 
Sumpah Pegawai beberapa 
Karantinawan dari SKI Kls II Luwuk 
Banggai sendiri dan beberapa 
karantinawan dari SKI Kls I Palu. 

Acara Sumpah pegawai 
berlangsung sederhana pada malam 
hari sebelum acara sosialisasi dimulai, 
dengan mengambil tempat di Aula 
gedung kantor SKI Kls II Luwuk 
Banggai sendiri. Acara ini dipimpin 
langsung oleh Kepala Pusat Karantina 
Ikan dengan disaksikan oleh Kepala 
Bidang Standardisasi, Data dan 
Informasi Pusat Karantina Ikan beserta 
Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas II 
Luwuk Banggai. Acara ini tidak 
berlangsung lama, karena tidak 
banyak CPNS yang dilantik.  

Pagi harinya, acara Sosialisasipun 
dimulai dengan mengambil tempat di 
lokasi yang berbeda. Sayang acara 
yang baik ini kurang mendapat atensi 
yang cukup dari berbagai pihak yang 
diundang, hingga terlihat masih 
banyak kursi-kursi kosong tak berisi 
disana. Untungnya dari undangan 
yang hadir cukup merespon dengan 
baik terhadap semua materi yang 
disampaikan oleh para penyaji hingga 
ketakutan kami akan terjadi 
kefakuman forum teryata tidak terjadi 
disini. Forum dialog akhirnya diisi dan 
diramaikan dengan diskusi interaktif 
yang sangat baik dan bersifat dua 
arah, hingga meski yang hadir sedikit 
tapi suasana cukup hangat. Sampai-
sampai para penyaji dipaksa harus 
meng-cut jalannya diskusi karena 
waktu setempat kala itu sudah 
menunjukkan jadwal landing pesawat 
yang akan membawa penyaji ke 
Jakarta.  

Jadi meski yang hadir sedikit, 

Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas II 
Luwuk Banggai beserta Timnya telah 
berhasil membawa kegiatan ini 
menjadi lebih interaktif dan positif. 
Semoga dari apresiasi yang ada dari 
para audiens yang hadir pada hari itu, 
nantinya akan memberi semangat dan 
dorongan kepada pihak terkait lainnya 
untuk lebih mengapresiasi kegiatan 
yang digelar oleh SKI Kls II Luwuk 
Banggai diwaktu yang akan datang. 
Kepada Pak Hanafi DKK di Luwuk 

Banggai, Selamat dan Sukses! 
 

Berita dari BBKI 
Hasanuddin, Makassar. 
 

Bagi Redaksi Infokarikan, bulan 
November merupakan bulan tersibuk 
di penghujung tahun 2009 ini. Tidak 
hanya berbagai kegiatan yang digelar 
Pusat Karantina Ikan tapi juga 
kebanjiran undangan kegiatan di 
beberapa Unit Pelaksana Teknis 
Karantina Ikan yang ada termasuk 
undangan dari BBKI Hasanuddin 
Makassar ini. 

Selesai acara di Luwuk Banggai, 
kami tidak langsung pulang ke Jakarta 
karna kami harus menghadiri kembali 
kegiatan sosialisasi, dan kali ini 
diselenggarakan oleh BBKI Makassar. 

Mengambil tempat di Hotel 
Sahid Makassar, acara ini 
menghadirkan Sekretaris Jenderal 
DKP, Syamsul Ma’arif beserta Kepala 
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Pusat Karantina Ikan tentunya. Dalam 
pidatonya bapak sekretaris Jenderal 
mengatakan: “Sehubungan dengan 
adanya kebijakkan dan Misi Mentri 
yang baru, dimana Beliau berharap 
Indonesia bisa menjadi Produsen 
Produk Perikanan Terbesar di Dunia 
pada 2014 menjadikan Posisi dan 
Peran Karantina Ikan sebagai salah 
satu penjamin mutu produk perikanan 
yang bebas dari penyakit ikan 
sangatlah besar apalagi Indonesia 
sudah menyatakan kesiapannya 
bahwa tanggal 01 Januari 2010 akan 
memberlakukan Health Certificate 
(HC)”  

Dalam kesempatan itu pula, 
Bapak Sekjen mengajak semua pihak 
untuk dapat bekerjasama dengan 
Karantina Ikan terutama pihak-pihak 
terkait, yang ada di Sulawesi Selatan 
ini dalam mendukung Misi DKP yang 
baru apalagi Bapak Gubenur Sulawesi 
Selatan juga menyampaikan pada 
Perayaan Satu Dasawarsa DKP di 
Pantai Losari minggu lalu bahwa ia 
ingin menjadikan Sulawesi Selatan 
sebagai salah satu sentra penghasil 
produk perikanan di Indonesia sendiri, 
untuk itulah mari kita sama-sama 
bersinergi bersama-sama membangun 
paradigma baru yang menjadikan 
sektor Perikanan dan Kelautan sebagai 
salah satu pilar utama dalam 
penentukan arah Pembangunan 
Nasional Indonesia ini, karena ¾ 
wilayah Indonesia adalah Perairan. 

Pada kesempatan ini pula, Tim 
BBKI Hasanuddin Makassar 
mensosialisasikan dan 
memperkenalkan kepada para 
Pengguna Jasa yang hadir pada hari 
itu tentang pengembangan In house 
Sistem  Informasi yang dikembangkan 
oleh BBKI Hasanuddin. 

Selain Sisterkaroline, BBKI 
Hasanuddin juga memiliki sistem 
internal VPN yang dimaksudkan untuk 
meningkatkan tingkat efisiensi 
pembuatan SKI dimana nantinya hasil 
pengujian ataupun pelaporan dari 
kargo dapat langsung diterima secara 
online tanpa harus dikerjakan secara 
manual dan melakukan pengimputan 
ulang. Sementara Siskarin selama ini 
dioperasikan di Laboratorium dan 
Kargo walaupun database/server 
Siskarin berada di kantor administrasi. 

Untuk akses, selama ini akses 
Siskarin hanya sebatas pada lokasi 
Internal kantor serta pembuatan SKI 
hanya pada satu kantor saja. Dengan 
hadirnya VPN ini diharapkan Hasil 
Pengujian kesehatan ikan bisa dikirim 
secara manual dengan membawa 
dokumen kesehatan ikan kemudian 
diimput pada kantor yang terakses 
Siskarin. 

Usai penjelasan VPN oleh pak 
Widodo beserta Timnya, acara 
dilanjutkan kepada sesi tanya jawab. 
Dan dari diskusi yang ada sebagian 
dari pengusaha menunjukkan antusias 
dan dukungannya kepada Karantina 
Ikan khususnya BBKI Hasanuddin 
dalam memainkan peranannya dalam 
menjaga dan memproteksi mutu dan 
kwalitas produk perikanan Sulawesi 
Selatan, mereka juga menyambut baik 
dengan pembuatan VPN guna efisiensi 
dalam proses pembuatan SKI ini.  

Semoga di selenggarakannya 
acara ini, tidak hanya memperkuat 
hubungan dengan pihak-pihak terkait 
yang terjalin baik tapi juga dengan 
masyarakat Kelautan dan Perikanan 
pada umumnya guna memajukan lalu 
lintas perdangangan produk Perikanan 
dan Kelautan untuk tingkat nasional 
pada umumnya serta di Provinsi 

Sulawesi Selatan sendiri pada 
khususnya. 

Usai acara sosialisasi ini, 
beberapa minggu kemudian kami 
harus kembali ke Makassar. Kali ini 
dalam rangka berpartisipasi dalam 
perayaan Hari Nusantara dan 
Pameran Nusa Bahari 2009. Untuk 
kedua kegiatan ini, kami sangat 
terbantu dengan kerjasama dan 
partisipasi aktif rekan-rekan BBKI 
Hasanuddin terutama rekan-rekan 
yang memperkuat Bidang 
Pengawasan, Data dan Informasi BBKI 
Hasanuddin. Untuk itu, rasanya tak 
berlebihan jika kami dari Pusat 
Karantina Ikan  menghaturkan ucapan 
terima kasih atas kerjasama dan 

partisipasi aktifnya.  
   

Berita dari BKI Kelas I 
Tanjung Priok, Jakarta 

 
Sekarang giliran kami bersama 

beberapa pejabat Pusat Karantina 
Ikan menghadiri acara Sosialisasi yang 
diselenggarakan BKI Kls I Tanjung 
Priok Jakarta yang mengambil lokasi di 
daerah jakarta pusat, tepatnya di 
Hotel Grand Cempaka. 

Menginggat peranan dan posisi 
strategis yang melekat pada BKI Kls I 
Tanjung Priok Jakarta, membuatnya 
memiliki jumlah Stakeholder yang 

(Continued on page 70) 
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Kepala Pusat Data Statistik & Informasi DKP 
Dr. Soen’an H Poernomo, M.Ed     

DKP Ajak Semua 
Pihak Kembangkan 
Pulau-Pulau Terluar 

Pulau di 
perairan 
Indonesia. 

Click  
http://www.92pulau.com  

untuk informasi             

perjalanan ekspedisi 

 BERITAPUSKARI 
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B 
ercermin dari kasus hilangnya Pulau Sipadan dan 
Ligitan yang lalu, Departemen Kelautan dan 
Perikanan (DKP) menyikapi dengan memprakasai 
diterbitkannya Peraturan Presiden No. 78 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Terluar sebagai 
langkah strategis dalam mengantisipasi ancaman terhadap 
kedaulatan Negara. Demikian disampaikan Menteri 
Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad pada acara 
prosesi Pelepasan Kapal dan Tim ekspedisi Garis Depan 
Nusantara (Penjelajahan dan Pendataan Pulau-pulau 
Terluar), di Anjungan Bahari Pantai Losari, Makassar pada 
tanggal 15 November 2009. 

Pengelolaan Pulau-pulau Kecil merupakan arah 
kebijakan baru secara nasional yang didasari atas 
pertimbangan bahwa potensi kawasan pulau-pulau kecil 
dan jasa-jasa lingkungan yang ada disekitarnya diharapkan 
dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan 
kelautan dan perikanan. Namun hingga saat ini, potensi 
kawasan tersebut masih kurang tersentuh oleh 
pembangunan, dikarenakan letak geografis pulau yang 
pada umumnya jauh, juga karena paradigma 
pembangunan nasional selama ini masih cenderung kea 
rah daratan daripada paradigma kelautan. Hal ini perlu 
pengelolaan secara baik dan berkelanjutan, karena 
keberadaan pulau kecil terluar terkadang lebih bernuansa 
politis. 

DKP pada Agustus 2007 telah mendaftarkan ke PBB 
sejumlah 4.981 pulau di Indonesia, melalui United Nation 
Group of Experts On Geographical Names (UNGEGN). 
Kegiatan DKP dalam pengelolaan Pulau-pulau Terkecil 
terkait dengan berbagai isu dan permasalahan tersebut, 
pemerintah berusaha untuk mengembangkan berbagai 
metode untuk mengelola pulau-pulau kecil terluar melalui 
berbagai kebijakan peraturan dan perundangan. Salah 
satunya adalah telah terbitnya Undang-Undang Nomor 27 
tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau
-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4739), dan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 
tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Disamping 
itu, juga telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan 
perikanan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan 
Pualu-Pulau Kecil dan Perairan sekitarnya yang merupakan 
turunan dari UU No. 27/2007. Dokumen ini berisi tentang 
definisi pulau-pulau yang dianggap sebagai pulau kecil 

beserta dasar-dasar kebijakkan pengelolaannya, 
mekanisme pengelolaan dan penegakan serta pentaatan 
hukum.  

Dalam rangka Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar 
(PPKT) yang telah diamanatkan di dalam Pasal 27 Undang-
Undang nomor 27 Tahun 2007 bahwa Pemanfaatan Pulau-
Pulkau Kecil Terluar dilakukan oleh Pemerintah bersama-
sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga 
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Mengingat bahwa PPKT adalah Kawasan Strategis Nasional 
Tertentu (KSNT), maka program selama kurum waktu 5 
(;ima) tahun kedepan adalah berbasis kepada Pertahanan 
dan Keamanan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan 
Perlestarian Lingkungan. 

Ekspedisi Garis Depan Nusantara digagas oleh 
Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung 
“Wanadri” yang bekerjasama dengan Komunitas Budaya 
“Rumah Nusantara” Bandung. Dengan tujuan mendata dan 
mensosialisasikan 92 pulau terdepan yang membentuk 
garis imajiner sebagai “beranda’ tanah air disebut Pulau-
pulau Terluar (the outermost islands) . Penentuan pulau-
pulau batas Negara tersebut adalah manifestasi dari 
Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang merupakan 
proklamasi kedaulatan wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ke dunia Internasional. Pada Ekspedisi 
wilayah Timur ini, Garis Depan Nusantara bekerjasama 
dengan korporasi dan pihak-pihak swasta lainnya. Untuk 
Informasi perjalanan ekspedisi, silakan kunjungi 
www.92pulau.com dan dapat berinteraksi langsung dengan 

http://www.92pulau.com/
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Perayaan Hari Jadi DKP  ke 10 di Makassar. 

Semarak  
dan penuh sensasi 
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Teriknya Pantai Losari, Makassar ternyata 
tidak membuat para undangan yang hadir 

dalam acara Perayaan Satu Dasawarsa 
Departemen Kelautan dan Perikanan bergeser 
dari area Anjungan, tidak hanya para pengisi 

acara yang meramaikan suasana tapi juga 
kehadiran para Petualang dan Peneliti yang 

akan mengikuti Ekspedisi Garis Depan 
Nusantarapun menjadi hiburan tersendiri bagi 

para tamu undangan dan masyarakat umum 
yang hadir pada siang itu. 

 

Selain itu, ada satu lagi yang lain disini, 
dimana Menteri Kelautan dan Perikanan yang 
baru yakni Fadel Muhammad tampil di depan 
publik untuk pertama kalinya setelah ia 
dilantik oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono sebagai Menteri Kelautan dan 
Perikanan yang baru, mengantikan Freddy 
Numberi. Pada kesempatan ini, Fadel selain 
berkesempatan menyampaikan program 100 
harinya di depan publik, ia juga melepas Tim 
Ekspedisi Garis Depan Nusantara. 

Para penari 
memeriahkan 
peringkat Satu 
Dasawarsa DKP 

 BERITAPUSKARI 
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Sementara Ketua Dewan Penasihat Ekspedisi Garis Depan 
Nusantara. Sarwono Kusumaatmadja, memaparkan, ekspedisi 
yang diprakarsai oleh Perhimpunan Penempuh Rimba dan 
Pendaki Gunung “ Wanadri” dan Kumunitas Budaya “ Rumah 
Nusantara” itu merupakan kelanjutan ekspedisi serupa yang 
menjelajahi pulau terluar di wilayah barat dan tengah 
Indonesia. 

“Secara keseluruhan, ekspedisi tersebut akan 
mengunjungi 92 pulau di perairan Nusantara yang merupakan 
titik pangkal garis territorial NKRI” tutur Sarwono. 

Menurut Sarwono, dalam tim ada sejumlah peneliti yang 
akan meneliti masalah social, ekonomi dan budaya, 28 pulau 
terluar diwilayah timur Indonesia. 

Hasil penelitian akan disusun menjadi buku, sebagaimana 
hasil ekspedisi  Garis Depan Nusantara di wilayah Barat 
Indonesia yang dibukukan dengan judul “ Tepian Tanah Air”. 

Dalam pidato pelepasan tim Ekspedisi, Menteri Kelautan 
dan Perikanan Fadel Muhammad menyatakan, pengelolaan 
pulau kecil merupakan arah baru kebijakan pengelolaan 
kelautan nasional. “Paradigma pembangunan yang berorentasi 
daratan harus dirubah ke paradigma baru yakni berorentasi 
pada sektor kelautan dan perikanan “ katanya. 

Ia menyatakan bahwa pengembangan 92 pulau terluar di 
Indonesia membutuhkan kebijakan khusus yang 
mengintegrasikan pertahanan dan keamanan, peningkatan 
keterampilan masyarakat serta perlindungan dan pengawasan 
pulau terluar Indonesia masih menghadapi masalah dalam 
mendata ribuan pulau di Indonesia. 

“Kondisi masing-masing pulau kecil berbeda-beda, ada 
berbagai kendala, misalnya belum tertib administrasi 
kependudukan, kurang data dan informasi. Presiden telah 
meminta inventarisasi semua pulau untuk diberi nama dan 
didaftarkan ke PBB. Inventarisasi seluruh pulau kecil akan 
selesai pada 2010. Pada 2011 pulau-pulau itu akan didaftarkan 
ke PBB agar kasus Sipdan dan Ligitan tidak terulang lagi” 
Ungkap Fadel. 

 

Minapolitan  
 
Fadel menyatakan, untuk memperbaiki kondisi, ia 

mengembangkan konsep kawasan minapolitan agar pulau kecil 
dan terluar menjadi sumber ekonomi untuk meningkatkan 
kesejahteraan. 

“Dalam pertanian ada agropolitan, yaitu kawasan yang 
berbasisi pertanian. Kita akan perkenalkan Minapolitan, suatu 

Menteri Kelautan 
& Perikanan 
beserta Istri 

melepas Tim 
Ekspedisi Garis 

Depan Nusantara. 
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kawasan yang dibantu infrastukturnya airnya dan lainnya 
agar tumbuh dengan bertumpu kepada sektor Perikanan. 
Pada 17 November saya akan bertemu dengan Menteri 
Pekerjaan Umum dan membicarakan pembangunan 
Minapolitan,” tutur Fadel. 

Terkait dengan kemudahan usaha sektor Kelautan 
dan Perikanan, Fadel menyatakan bahwa mulai 1 Januari 
2010 seluruh peraturan daerah (perda) yang dianggap 

memberatkan nelayan akan dihapus. Kabupaten/Kota dan 
Provinsi yang memiliki perda seperti itu akan diberi 
kompensasi  berupa dana alokasi khusus yang 
proporsional. 

Inventarisasi perda yang memberatkan merupakan 
bagian dari prioritas program 100 hari Fadel sebagai 
Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia 
Bersatu II.  

Fadel mengusung 
konsep “Minapolitan” 

untuk membangun 
Kelautan & Perikanan 

Nasional. 
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Hari    Nusantara 

Me lihat 
semakin besarnya peran 
ekonomi kelautan (marine 
economy) dalam pembangu-
nan nasional maka 
diperlukan adanya agenda 
kebijakan bidang kelautan 
dalam upaya menjadikan 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan bercirikan 
nusantara yang sejalan 

Menteri Kelautan 
& Perikanan,  

Fadel 
Muhammad 
memberikan 

pidatonya di Hari 
Nusantara. (Dok: 

Infokarikan) 
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Hari    Nusantara 
Bangkitkan Kesadaran Membangun Kelautan 
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dengan amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2007 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) 2005- 2025, yakni misi mewujudkan Indonesia 
sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, 
dan makmur yang berbasis kepentingan nasional 
sebagaimana tersirat dalam misi ketujuh undang-
undang tersebut. Demikian benang merah puncak 
pelaksanaan Hari Nusantara yang akan dilaksanakan 
di Kota Makassar pada tanggal 9 Desember 2009 yang 
dihadiri Menko Perekonomian, Hata Rajasa dan 
Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad 

yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan 
Kelautan Indonesia. 

Menurut Fadel, misi tersebut setidaknya 
memiliki 3 (tiga) agenda ke depan yang harus segera 
dilakukan: Pertama, membuat payung hukum 
Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) 
untuk arah pembangunan nasional sektor kelautan; 
Kedua, menyiapkan roadmap penggunaan dan 
pemanfaatan (sumberdaya kelautan) yang 
didedikasikan untuk kepentingan nasional dan 
bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat 



 

INFOKARIKAN. EDISI 6 VOL. III     |  33 

dalam Kebijakan Ekonomi Kelautan Nasional (National Ocean Economic 
Policy); dan ketiga, adalah Tata Kelola kelautan yang baik (Ocean 
Governance) sebagai panduan atau code of conduct dalam pengelolaan 
kelautan secara holistik. 

Kebijakan kelautan Indonesia juga harus meliputi dua dimensi 
disamping ketiga agenda diatas papar Fadel. Pertama, kepentingan dan 
kewenangan nasional terhadap wilayah laut Indonesia. Kedua, 
kepentingan dan keterikatan Indonesia terhadap peraturan dan konvensi 
global di perairan internasional. Untuk menjalankan kedua dimensi 
tersebut, diperlukan suatu kebijakan yang mengatur ruang laut, 
pemanfaatan, pemeliharaan dan perlindungan sumberdaya kelautan 
dalam bentuk tata pemerintahan di laut. Untuk itu, Indonesia perlu 
mempelajari tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan Konvensi 
Hukum Laut Internasional serta negara lain yang lebih maju seperti 
Kanada, Selandia Baru, Belanda, Australia, dan Peru. Selain tata 
pemerintahan di laut, faktor penting lainnya adalah kualitas SDM 
kelautan Indonesia yang sampai saat ini belum memenuhi kualifikasi 
standar internasional sehingga masih perlu terus ditingkatkan. Demikian 
halnya dengan penegakan keamanan di laut yang sangat berkaitan 
dengan kedaulatan dan hak-hak berdaulat NKRI. 

Pentingnya agenda dan dimensi kebijakan kelautan tentunya 
didasari posisi Indonesia yang sangat strategis baik dari segi geopolitik 
maupun geoekonomi karena diapit oleh dua benua dan dua Samudera 
sehingga mengharuskan pemerintah dan rakyat Indonesia menyadari 
akan jati diri sebagai bangsa maritim dan sebagai negara kepulauan 
terbesar di dunia. Selain itu, dengan agenda dan dimekasi kebijakan 
dimaksud diharapkan dapat menghasilkan dorongan dan semangat baru 
bagi pemerintah dan segenap komponen masyarakat menjadikan bidang 
kelautan sebagai pengarusutamaan (mainstream) bagi pembangunan 
Indonesiaz 

Pelaksanaan Hari Nusantara telah dilaksanakan semenjak tahun 
1999 pada Pemerintahaan KH. Abdurahman Wahid dengan menetapka 
Deklarasi Djuanda, 13 Desember sebagai tonggak peringatan Hari 
Nusantara. Momentum peringatan puncak Hari Nusantara pada tanggal 
9 Desember 2009 menjadi titik tolak Indonesia menuju negara yang 
diakui dunia akan kekayaan sumber daya kelautan dan kebesaran 
maritimnya oleh masyarakat dunia melalui kebijakan kelautan yang 
tepat, terarah dan mencapai sasaran. Mengingat akan pentingnya 
membangun wawasan dan pembangunan kebaharian, maka peringatan 
hari nusantara tahun ini yang mengambil tema "Laut Sebagai Ruang 
Hidup dan Ruang Juang Bangsa Indonesia Untuk Kesejahteraan Rakyat", 

Menteri Kelautan Dan 
Perikanan beserta 

Gubenur Sulawesi Selatan 
menampingi Menteri 

Ekuin, Agung Laksono. 
(Dok : Infokarikan) 

 BERITAPUSKARI 

Laut Sebagai Ruang 

Hidup dan Ruang 

Juang Bangsa 

Indonesia Untuk 

Kesejahteraan 

Rakyat 
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diharapkan dapat menjadi landasan bagi 
pembangunan kelautan Indonesia yang 
seimbang antara pembangunan matra 
darat (land based development) dan 
pembangunan matra laut (ocean based 
development) sesuai dengan amanat 
Presiden RI yang disampaikan Menko 
Perekonomian. Oleh sebab itu melalui 
momentum peringatan Hari Nusantara 
dapat dijadikan sarana untuk memberikan 
kesadaran dan pemahaman bagi 
masyarakat tentang pentingnya 
pengobaran semangat kenusantaraan. 

Acara puncak Peringatan Hari 
Nusantara tahun 2009 dilaksanakan di 
Centerpoint of Indonesia, Pantai Losari, 
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan 
dihadiri oleh Menko Kesejahteraan 
Rakyat, Agung Laksono bersama Menteri 
Kelautan dan Perikanan, Fadel 
Muhammad. Turut hadir dalam acara 
Ketua Lembaga Tinggi Negara, Gubernur, 
Bupati dan Walikota, Anggota DPRD, serta 
para pejabat TNI dan POLRI. Rangkaian 
acara pada puncak peringatan Hari 
Nusantara 2009 antara lain: 1) Temu 
Wicara Menko Kesejahteraan Rakyat  
dengan masyarakat nelayan/pembudidaya 
ikan dan masyarakat pelayaran rakyat; 2) 
Pemberian penghargaan dari Menteri 
Kelautan dan Perikanan dan Menteri 
Perhubungan yang disaksikan oleh Menko 
Perekonomian, dan akhirnya dilanjutnya 

dengan pembukaan pameran Nusantara. 
Dan Karantina Ikan sebagai bagian 

dari Departemen Kelautan dan Perikanan, 
tak ketinggalan untuk berperan aktif 
dalam mensukseskan pelaksanaan 
Perayaan Hari Nusantara ini. Disamping 
aktif di kepanitiaan, Karantina Ikan juga 
ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
Pameran Nusantara.  

Terakhir, mungkin penting untuk 
kita cermati bersama mengenai Perayaan 
Hari Nusantara ini. Karena dalam 
pelaksanaannya sejak tahun 1999 kurang 
mendapat perhatian dari Masyarakat 
Luas, hingga perayaannya terkesan 
eksklusif dan terbatas pada Keluarga 
Besar Departemen Kelautan dan 
Perikanan  dan Departemen Perhubungan 
saja. Mungkin perlu kita sosialisasikan 
kembali kepada masyarakat luas bahwa 
setiap tanggal  13 Desember kita 
merayakan Hari Nusantara, bisa dimulai 
dari tingkat pelajar sekolah dasar sampai 
masyarakat luas lainnya. 

Begitu juga dengan ajang Pameran 
yang diselenggarakannya selalu sepi 
pengunjung, mungkin hal ini terjadi 
karena kurangnya sosialisasi dan publikasi 
dari Event Organizer dan Panitia 
Penyelenggara terhadap kegiatan ini 
sendiri. Semoga hal ini bisa menjadi 
pertimbangan kita bersama untuk ajang 
yang sama di tahun depan hingga 
kejadian ini tidak berlangsung terus 
menerus, jangan sampai perayaan 
nasional ini hanya menjadi hanya milik 
DKP dan DEPHUB apalagi sampai menjadi 
ajang menghabiskan anggaran diakhir 
tahun semata.  Sampai Ketemu pada 
Perayaan Hari Nusantara 2010 di 
Balikpapan. 

Menteri Kelautan & Perikanan Beserta 
Ibu di Stan Pameran Karantina Ikan. 

Insert: Kepala BBKI Hasanuddin, Drs. 
Widodo, sedang menyampaikan 
Informasi Karantina Ikan Kepada 
Menteri Kelautan Dan Perikanan  
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Bertempat di Hotel Grand Asia 
Jakarta, selama 4 (empat) hari 
pada tanggal 27-30 Juli 2009 
Pusat Karantina Ikan melalui 
Bidang Tata Pelayanan  
melaksanakan Workshop 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 
Kegiatan yang mengambil tema 
“Melalui Workshop PPNS 
Lingkup PUSKARI-DKP Kita 
Tingkatkan Semangat 
Pengabdian dan Profesionalitas 
Penyidik Sebagai Aparatur 
Penegak Hukum” dibuka secara 
resmi dengan pengarahan 
Kepala Pusat karantina Ikan  Ir. 
Agus Priyono, M.Si yang 
dilanjutkan dengan Laporan 
Ketua Panitia  Ir. Dwi 
Rahajanto, SH, M.P. 

Workshop  
2009 

Peserta  

Workshop  

PPNS 2009 

Penyidik 
Pegawai 
Negeri 
Sipil  

 LIPUTANKEGIATAN 
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Sebelum acara pembukaan, dilaksanakan 
Upacara Pelantikan terhadap 30 Peserta yang telah 
lulus Pendidikan dan Pelatihan PPNS Pola 100 Jam 
Pelajaran, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 76 
Undang-Undang No.8 Tahun 1981, yang diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, 
No.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan 
Pemberhentian Pejabat PPNS dimana Prosesi 
Pelantikan merupakan rangkaian kewajiban untuk 
seseorang untuk diangkatan sebagai Pejabat PPNS.  
Upacara Pelantikan berjalan lancar dan bertindak 
selaku Pembina Upacara Kepala Pusat Karantina Ikan  
Ir. Agus Priyono, M.Si dengan Inspektur Upacara 
Saudara Nurhidayat, A.Pi. 

Dalam kegiatan ini, Panitia penyelenggara telah 
menyusun agenda acara dengan beberapa materi 
yang disampaikan baik dari pembicara lingkup Pusat 
Karantina Ikan maupun nara sumber dari Instansi Lain 
yang terkait. Sedangkan materi yang perlu 
pembahasan dan didiskusikan lebih lanjut dibagi 
dalam kelompok-kelompok yaitu: 
 Kelompok 1:  yang membahas tentang 

“Inventarisasi Pelanggaran Karantina Ikan Yang 
Dapat Ditindaklanjuti Ke Penyidikan Berdasar 
Telaahan Yuridis Ps.31 Undang-Undang No.16 
Tahun 1992”; 

 Kelompok  2: yang membahas tentang “Satuan 
Kegiatan dan RAB Penyidikan Tindak Pidana 
Karantina Ikan dan Investigasi Kasus Pelanggaran”; 

 Kelompok 3: yang membahas tentang “ Draft 
Naskah Tata Cara Hubungan Kerja PPNS, PHPI dan 
Pejabat Struktural”. 

Rumusan hasil dari sidang kelompok setelah 
melalui sidang pleno diserahkan kepada Kepala Pusat 
Karantina Ikan, sesaat sebelum Penutupan. Semoga 
dengan dilaksanakannya kegiatan Workshop PPNS ini 
adalah meningkatnya semangat pengabdian dan 
profesionalitas penyidik sebagai aparatur penegak 
hukum yang berimbas baik dalam pelaksanaan 
penegakan hukum peraturan perundangan karantina 
ikan. (Bazar Ristiyawan) 

1. “Peran PPNS dalam Penegakan 
Hukum” dipaparkan oleh Dir. Pidana - 
Ditjen AHU, Departemen Hukum dan 
HAM; 

2. “Manajemen Sidik oleh PPNS” 
dipaparkan oleh Kabid Korwas PPNS, 
Bareskrim – POLRI; 

3. “Teknik Identifikasi Tindak Pidana” Dir. 
V. Tipiter, Bareskrim – POLRI; 

4. “Telaahan Yuridis Terhadap Penerapan 
Pasal 31 UU No. 16 Tahun 1992” 
dppaparkan oleh Nurhidayat H. S, A.Pi, 
PPNS Pusat Karantina Ikan; 

5. “Strategi dan Teknik Pemeriksaan 
Tersangka/Saksi” dipaparkan oleh 
Kompol Hadi S, Pusdikreskrim – POLRI; 

6. “Penatausahaan Kelengkapan Mindik” 
dipaparkan oleh Kompol Ratnawati, 
Pusdikreskrim – POLRI; 

7. “Evaluasi Pelaksanaan Penanganan 
Pelanggaran / Penyusunan Satuan 
Biaya dan RAB Sidik UPT Karantina 
Ikan” dipaparkan oleh Ir. Dwi 
Rahajanto, SH, M.P, Kepala Subbidang 
Penanganan Pelanggaran, Pusat 
Karantina Ikan; 

8. “Sosialisasi Kode Etik PPNS RI” 
dipaparkan oleh Ketua Asosiasi PPNS 

Materi 
WORK 
SHOP 
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Rapat Pembahasan Permasalahan Operasional Tahun 2009 

Mewujudkan Pelaksanaan 
Tindakan Karantina Ikan 
Yang Profesional & 
Terpercaya  

Peserta mengikuti 
salah satu rapat 

kelompok 

Jakarta – “Rapat Pembahasan Permasasalahan Operasional merupakan forum 
yang sangat strategis, diharapkan dari forum yang dihadiri oleh seluruh UPT KI 
dapat diinventarisir permasalahan operasional yang masih dihadapi, mendiskusikan 
dan selanjutnya dapat memecahkan masalah dan kendala yang dihadapi dengan 
berdasrkan pada ketentuan peraturan perundangan”. 

Demikian sepenggal alinea pada sambutan Kepala Pusat Karantina Ikan yang 
sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapat pembahasan permasalahan 
operasional yang telah dilaksanakan selama hari 19 – 21 Oktober 2009 di Hotel 
Grand Asia, Jakarta. 

Rapat yang mengambil tema “Mewujudkan Pelaksanaan Tindakan Karantina 

 LIPUTANKEGIATAN 
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Ikan Yang Profesional & Terpercaya” ini diikuti 
oleh 60 (enam puluh) orang, yang terdiri dari 
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina 
IKan sebanyak 46 orang; Pejabat Fungsional 
Pusat Karantina IKan sebanyak 2 orang; 
Narasumber dari Lembaga Sandi Negara 
sebanyak 2 orang; Narasumber dari Biro 
Hukum dan Organisasi sebanyak 2 orang; 
Narasumber dari Pusat Kerjasama Instansi 
dan Antar Lembaga sebanyak 1 orang; Dan 
Panitia 7 orang. 

Sebagai bahan masukan dalam 
pembahasan permasalahan operasional 
karantina ikan maka dipaparkan materii-
materi yang disampaikan oleh pembicara baik 
dari lingkup Pusat Karantina Ikan maupun dari 
Instansi lain yang terkait. Materi tersebut 
antara lain: 

 Presentasi tentang “Nota Kesepahaman antara Dephut, 
Barantan dan Sekjen DKP tentang Pengawasan, 
Peredaran tumbuhan dan satwa liar” dengan 
pembicara Kepala Bidang Program dan Kerjasama;  

 Presentasi dengan pembicara Kepala Pusat Karantina 
Ikan tentang: 

 “Inventarisasi permasalahan & evaluasi implementasi 
Permen KP No. PER.05/MEN/2005 tentang 
Pengeluaran” 

 “Inventarisasi permasalahan & evaluasi implementasi 
Permen KP No. PER.20/MEN/2007 tentang 
Pemasukan” 

 “Perkembangan implementasi Permen KP No. PER. 26/
MEN/2008 tentang Kewenangan Penerbitan, Format 
dan Pemeriksaan Sertifikat Kesehatan di Bidang 
Karantina Ikan, dan Sertifikat Kesehatan di Bidang 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan” 

 Presentasi tentang “Rancangan Permen KP tentang 
Tata Cara Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan Yang Di Impor Ke dalam Wilayah RI” dengan 
pembicara Kepala Biro Hukum dan Organisasi DKP; 

 Presentasi tentang “Pengelolaan Data dan Informasi 
Strategis” dengan pembicara Lembaga Sandi Negara; 

 Presentasi tentang “Inventarisasi dan Evaluasi 
Permasalahan Permen KP No. PER.21/MEN/2006 
tentang tindakan karantina Ikan dalam hal transit” dan 
“Tata Cara Penyusunan SOP” dengan pembicara Kepala 
Bidan Standardisasi data dan Informasi; 

 Presentasi tentang “Inventarisasi dan Evaluasi 
Permasalahan Rancangan Kepmen KP No. KEP.17/
MEN/2006 Tentang Penetapan Jenis-jenis HPIK, 
Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya” dengan 
pembicara Kepala Bidang Tata Pelayanan; 

 Presentasi tentang “Inventarisasi dan Evaluasi 
Permasalahan Instalasi Karantina Ikan” dengan 
pembicara Kasubbid Tata Operasional; 

 Presentasi tentang “SOP Pengawasan kasus 
penanganan pelanggaran Karantina Ikan” dengan 
pembicara Kasubbid Penanganan Pelanggaran 
Karantina. 

Sedangkan materi-materi yang memerlukan 
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pembahasan  serta perumusan lebih lanjut,  dibagi 
dalam 4 (empat) kelompok sebagai berikut: 

 

Kelompok I, dengan materi bahasan: 
 Standar Operasional Prosedur Tindakan Karantina 

Ikan Impor; 
 Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Virus; 
 Standar Operasional Prosedur Penetapan Instalasi; 
 Rancangan Permen KP tentang Impor Hasil 

Perikanan. 
 

Kelompok II, dengan materi bahasan: 
 Standar Operasional Prosedur Tindakan Karantina 

Ikan Ekspor; 
 Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan 

Bakteri; 
 Standar Operasional Prosedur Penanganan Sampel. 

 

Kelompok III, dengan materi bahasan: 

 SOP Tindakan Karantina Ikan Pengeluaran Antar 
Area 

 SOP Pemeriksaan Jamur 
 SOP Pelaksanaan Pemantauan 
 Kelompok IV, dengan materi bahasan: 
 Standar Operasional Prosedur Tindakan Karantina 

Antar Area; 
 Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Parasit; 
 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Uji 

Coba 
 
Selanjutnya diharapkan dari forum ini dapat 

menghasilkan pemecahan terhadap permasalahan 
atau kendala operasional yang mengacu pada 
ketentuan peraturan perundangan karantina ikan, 
sehingga Tindak Karantina Ikan dapat dilaksanakan 
secara Profesional, yang berimbas pada kepercayaan 
masyarakat terhadap kinerja karantina ikan akan 
meningkat. Bazar Ristiyawan 

Suasana 
pelaksanaan Rapat 
Pembahasan 
Permasalahan 
Operasional 
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Apresiasi  
Sistem Informasi Karantina Ikan 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, 
Pusat Karantina Ikan sangat gencar dalam 
memperkuat jaringan sistem informasinya 
guna menunjang kegiatan operasionalnya 
di lapangan. Pengembangan sistem yang 
ada sudah mencapai Versi 2.0.9 yang 
diperkenalkan pada acara Apresiasi Sistem 
Informasi yang berlangsung di Jakarta pada 
bulan November lalu. 

Kegiatan ini apresiasi ini sendiri 
diselenggarakan guna memberi pelatihan 
lebih lanjut kepada para pengguna Program 
Aplikasi Sister Karoline (Sistem 
Komputerisasi Karantina Ikan Online) di 
masing-masing UPT Karantina Ikan di 
seluruh Indonesia, sehingga setiap UPT 
mempunyai SDM yang mampu berperan 
sebagai Administrasi Aplikasi,Operator, 
User dan berbagai hak akses dalam sistem 
aplikasi tersebut. 

Pelatihan ini sangat penting 
menginggat pengembangan yang terus 
menerus dilakukan oleh PUSKARi terhadap 
Sistem Informasinya wajib diimbangi oleh 
pemgembangan SDM pendukungnya 
sendiri, hingga diakhir laporannya Kepala 
Sub Bidang Data & Informasi Pusat 
Karantina menyarankan agar pelatihan 
sejenis dapat dilakukan minimal 2 kali 
dalam satu tahun guna optimalisasi. 
Menginggat kenyataan yang terjadi di 
lapangan, banyak UPT yang masih 
kekurangan pegawai yang kompeten dan 
faham akan sisitem informasi & IT itu 
sendiri. 

 Selain itu juga dilakukan pula 
sosialisasi Web GIS (Geographic 
Information System) dan Sistem Aplikasi 
Budidaya. Dan diakhir acara kegiatan ini, 
Kepala Pusat Karantina Ikan berkesempatan 
untuk  memberikan penghargaan kepada 
para peserta terbaik pada pelatihan ini.  

Salah Satu Peserta 
sedang 

mempraktekan 
materi yang 

disampaikan 

 LIPUTANKEGIATAN 
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Workshop Harmonisasi Penerbitan 

Rekomendasi/Perijinan Ekspor/

Impor Komoditas dan Hasil-Hasil 

Perikanan. 

Mensinergikan Peranan 
Masyarakat Usaha 
dengan Karantina Ikan 

Kepala Pusat 
Karantina Ikan 
menyerahkan 

Sertifikat kepada 
Para Peserta 

Terbaik, 
didampingi oleh 

Kabid. 
Standardisasi, Data 

& Informasi Pusat 

Kebutuhan dan tuntutan dunia 
usaha terhadap pelayanan yang baik 
sekarang ini sangatlah tinggi, dimana 

sekarang pelayanan dituntut cepat, 
tepat, efisien dan murah. Hingga 
secara otomatis mempengaruhi 

setiap lini proses birokrasi perijinan 
dan semua yang berhubungan dengan 

prosedur perijinan dan proses 
perdagangan baik ekspor dan impor.  

 LIPUTANKEGIATAN 
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Dengan tuntutan 
perdagangan yang sangat tinggi 
tersebut, membuat para pelaku 
usaha, penggerak ekonomi, 
politisi dan institusi Pemerintah 
mau tidak mau harus bisa 
menyesuaikan diri dengan 
merampingkan birokrasi dan 
memberikan pelayanan prima 
kepada setiap pelanggan atau 
pengguna jasa secara mudah, 
cepat, efisien dan aman. 

Menjawab kebutuhan 
tersebut, Pusat Karantina Ikan 
merasa perlu diselenggarakannya 
kegiatan Workshop Kerjasama 
ini, selain mengharmonisasikan 
hubungan dengan para pengguna 
jasa karantina ikan juga bisa 
memberi pengertian dan 
sosialisasi lebih lanjut agar 
terciptanya pemahaman yang 
baik tentang prosedur Karantina 
Ikan dalam menunjang era 
perdagangan nasional dan 
international. Hal ini penting 
terutama untuk masyarakat 
usaha yang berada di bawah 
naungan BBKI Soekarno Hatta 
dan  BKI Kls I Tanjung Priok, 
dengan harapan mereka dapat 
mengerti dan menerapkan 
prosedur penerbitan perjinan/
Rekomendasi Ekspor/Impor 
Komoditas beserta Hasil-Hasil 
Perikanan serta dapat 
menggunakan perangkat aplikasi 
berbasis web yang digunakan 
Karantina Ikan dalam penerbitan 
perijinan/rekomendasi tersebut. 
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Dengan semakin banyaknya jumlah pejabat 
fungsional di lingkup Pusat Karantina Ikan, dimana 
sampai dengan akhir bulan Oktober 2009 berjumlah 432 
Orang, yang dibebaskan sementara karena menjabat 
sebagai struktural berjumlah 112 orang, dan 2 orang 
diantaranya sedang tugas belajar, sehingga jumlah PHPI 
yang aktif sebanyak 324 orang. Maka semakin besar pula 
permasalahan yang dihadapi oleh pejabat fungsional 
PHPI tersebut. 

Jumlah tersebut memang belum sebanding 
dengan jumlah tenaga kerja yang ada, sehingga 
pelaksanaan tindakan karantina yang menurut PP 
Nomor 15 Tahun 2002 seharunya dilaksanakan oleh 
petuga teknis yang dalam hal ini adalah Pejabat 
Fungsional PHPI, tetapi masih dilaksanakan oleh petugas  

Pertemuan para koordinator fungsional PHPI yang 
dilaksanakan dari tanggal 05 – 07 November, di Hotel 
Sangga Buana, Cipanas – Cianjur. Jawa Barat tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan 
kegiatan operasional perkarantinaan yang lebih baik lagi 
di masa yang akan datang. 

Pemaparan dari Kementrian Pendayagunaan 
Aparatur Negara (MENPAN), Biro Kepegawaian 
Departemen Kelautan dan Perikanan serta Pusat 
Karantina Ikan diharapkan dapat memberi pencerahan 
kepada para koordinator fungsional dalam pengelolaan 
fungsional PHPI. Dalam kesempatan tersebut juga 
disampaikan tentang Pengelolaan administrasi 
kepegawaian pejabat fungsional lingkup Pusat Karantina 
Ikan  oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Perkembangan 
Revisi PERMEN PAN Nomor 36/2001 dan Sosialisasi SK 
Kepala Pusat Karantina Ikan tentang Pedoman 
Penyusunan DUPAK dari Tim Fungsional Pusat Karantina 
Ikan, sehingga setiap koordinator fungsional dapat 
mengetahui dan memahaminya. 

Pada kesempatan tersebut juga dipaparkan 

Kegiatan Temu Koordinasi 
Jabatan Fungsional PHPI  

tentang profil jabatan fungsional dan permasalahannya 
serta paparan evaluasi penilaian angka kredit jabatan 
fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan. Paparan 
tersebut digunakan sebagai bahan rumusan oleh Tim 
Perumus yang diketuai oleh Sdr. Manijo dari BBKI 
Soekarno Hatta  

Perumus membahas rumusan tentang : 
1. Pengelolaan administrasi kepegawaian PHPI 
2. Penetapan dalam butir-butir kegiatan PHPI 
3. Administrasi jabatan fungsional PHPI. 

 
Dimana hasil dari rumusan tersebut, kemudian 

diplenokan kepada seluruh peserta. Hasil rumusan 
tersebut diharapkan dapat ditindak lanjuti di Pusat 
Karantina Ikan, sehingga permasalahan dan kendala yang 
dihadapi oleh pejabat fungsional PHPI dapat terus 
ditingkatkan. 

Kegiatan Temu Koordinasi Jabatan Fungsional PHPI 
yang diselenggarakan dalam setiap tahunnya ini 
dimaksudkan untuk saling bertukar pikiran dan pendapat 
dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi 
kendala dalam pelaksanaan dan penerapan butir-butir 
kegiatan fungsional PHPI.  

Semoga melalui kegiatan temu koordinasi jabatan 
fungsional ini akan melahirkan persamaan persepsi 
dalam menyikapi butir-butir kegiatan fungsional  PHPI 
yang ada dan mengevaluasi butir-butir kegiatan 
fungsional PHPI yang ada dan mengusulkan butir-butir 
kegiatan fungsional yang baru sesuai dengan 
perkembangan ilmu dan teknologi. Hingga pelaksanaan 
operasional perkarantinaan dan administrasi 
kepegawaian khususnya pejabat fungsional (PHPI) dapat 
lebih cepat dan semakin baik lagi dan timbul rasa 
kebersamaan antar sesama koordinator fungsional agar 
terjalin ikatan yang semakin kuat. Semoga! 

 LIPUTANKEGIATAN 



 

INFOKARIKAN. EDISI 6 VOL. III     |  45 

D 
ewasa ini tuntutan 
terhadap penjaminan 
mutu hasil 
pemeriksaan 

laboratorium sangatlah besar, 
hingga Laboratorium Karantina 
Ikan  selain dituntut melakukan 
akreditasi terhadap 
laboratorium yang dimilikinya 
juga Sumber Daya Manusia yang 
ada juga dituntut untuk 
kompeten bahkan harus 
tersertifikasi. 

Itulah kenyataan yang 
ada, hingga setiap petugas 
laboratorium dituntut untuk 
selalu mengupdate 
pengetahuan teknisnya baik 
mengenai tehnik dan metode 
juga keahlian lainnya. Untuk 
itulah Pusat Karantina Ikan 
merasa perlu mengadakan 
pelatihan lebih lanjut untuk para 
petugas laboratorium yang ada 
di beberapa UPT mengenai 
Akreditasi Laboratorium dan ISO 
17025. Tak tanggung-tanggung 
untuk pelatihan ini PUSKARI 
mendatangkan seorang expert 
German, Edzard Ruehe untuk 
memberikan pelatihan kepada 
para peserta yang hadir selama 

Apresiasi  
Kerjasama Akreditasi Lab Karantian Ikan 

Edzard 

Ruehe  
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tiga hari. 
Pelatihan ini cukup mendapat perhatian yang besar, 

menginggat selama ini pelatihan sejenis terhitung baru 2 
kali diselenggarakan Puskari, terakhir pada tahun 2006 
yang diselenggarakan oleh bidang Standardisasi, Data dan 
Informasi pada era Asep Dadang Koswara.  

Pelatihan ini menjadi penting menginggat 
Laboratorium Karantina Ikan memiki peranan yang sangat 
besar dalam perdagangan terutama untuk produk dan hasil
-hasil perikanan, hingga pembinaan serta update 
pengetahuan dan keahlian para petugas laboratorium yang 
dimilikinya sangatlah penting dan menjadi keharusan 
dalam setiap tahunnya dan sifatnya harus berjenjang 
hingga memudahkan proses sertifikasi SDM jika satu saat 
diperlukan.  

Sayangnya pelatihan ini tidak diikuti oleh perwakilan 
dari beberapa UPT yang telah terakreditasi dan UPT yang 
baru terakreditasi, karna dinyakini jika mereka ikut serta 
bukan tidak mungkin akan terjadi tranfer ilmu dan 
informasi antara perwakilan UPT yang sudah dan yang 
belum terakreditasi menginggat mereka yang sudah 
terakreditasi mengalami dan telah mengetahui prosesnya 

dan ini penting untuk dibagi kepada yang belum 
melakukannya.  

Mungkin ini saatnya untuk kita saling berbagi, karna 
selama ini ada beberapa UPT yang tidak berkenan 
memberikan informasi mengenai pengalamannya dan 
proses yang dilaluinya selama proses akreditasi. Ingatlah 
bahwa Buku Panduan Mutu bukanlah sebuah Buku Suci 
yang tidak boleh dibaca orang lain, semakin banyak yang 
membaca dan mengimplementasikannya seharusnya 
menjadi kebanggaan tersendiri  bagi penyusun dan orang-
orang yang ada dibelakangnya karna dengan buku itu 
banyak orang yang telah merasakan manfaatnya. Jadi 
apasalahnya berbagi, apalagi dengan kalangan Karantina 
Ikan sendiri. Mari kita sama-sama menyadari bahwa 
keterbukaan informasi di era sekarang ini sangatlah 
penting apalagi untuk kemajuan bersama. Jadi tidak ada 
salahnya khan, terbuka untuk kemajuan bersama?! 

Edzard Ruehe 
memberikan pelatihan 
kepada para peserta 
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JAKARTA- Sistem kelembagaan dalam Kabinet 
Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua, awal 2010 diubah. Tidak ada 
lagi istilah  departemen, melainkan kementerian negara. 

Menurut Deputi Kelembagaan Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi 
Birokrasi (RB) Ismadi Ananda, perubahan sistem 
kelembagaan tersebut sebagai amanat UUD 1945. "Kalau 
sebelumnya kan, ada perbedaan lembaga antara 
kementerian dan departemen. Mulai tahun depan, namanya 
disamakan jadi kementerian," ujar Ismadi saat ditemui di 
Kantor Kementerian PAN dan RB, Senin (28/12). 

Meski 34 lembaga disamakan menjadi kementerian, 
namun  pemerintah membaginya menjadi empat fungsi. 
Pertama,kementerian yang berfungsi melakukan 
koordinasi,merumuskan, dan mensinkronkan. Fungsi 
kelembagaan ini dikendalikan oleh Menteri Koordinator 
Politik dan Hukum, Menteri Koordinator Perekonomian, dan 
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. 

Kedua, kementerian yang secara tegas diatur 
nomenklaturnya diatur dalam UUD yaitu berfungsi 
merumuskan kebijakan dan melaksanakan. Ini dikendalikan 
oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan 
Menteri Pertahanan. 

Ketiga, kementerian yang secara nyata tersirat diatur 
dalam UUD dan menjalankan fungsi kementerian. Ada 17 
kementerian yang masuk di dalamnya, antara lain 
Departemen Keuangan, Departemen Hukum, Departemen 
PU, dll. 

Keempat, kementerian yang berfungsi merumuskan 
kebijakan dan sinkronisasi seperti Menteri PAN dan RB, 
Menpora, Menteri Pemberdayaan Perempuan. "Ada 10 
kementerian masuk di sini. Mereka hanya bisa merumuskan 
dan sinkronisasi kebijakan, tetapi tidak melaksanakan," kata 
Ismadi. 

Selain empat fungsi kementerian tersebut, pemerintah 
juga menetapkan kementerian yang tugasnya berfungsi 
memback up urusan kenegaraan dan kepresidenan yaitu 
sekretaris negara serta wapres. (esy/jpnn) 

Awal 2010 

Departemen dihapus 

 

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=55687
http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=55687
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Terhitung tanggal 12 Juni 2009 
Laboratorium BKI Kls I Ngurah Rai telah 
terakreditasi, setelah melalui  perjalanan  
panjang dalam memenuhi berbagai syarat untuk 
meraihnya. Untuk keberhasilan ini seluruh 
jajaran pegawai Balai Karantina Ikan Kelas I 
Ngurah Rai – Denpasar patut  bersyukur dan 
berbangga karena telah meraih sebuah prestasi 
kinerja dibidang laboratorium, dan 
mendapatkan pengakuan  dari lembaga 
independen Komite Akreditasi Nasional (KAN), 
berkaitan dengan hal tersebut menjadikan kami 
sebagai Pengendali Hama Penyakit Ikan/ PHPI 
menambah  kepercayaan  diri dalam 
mengemban tugas sebagai petugas teknis 
laboratorium Balai Karantina Ikan Kelas I Ngurah 

Rai-Denpasar yang menyandang predikat ter-
akreditasi yang  memiliki kompetensi ditingkat 
nasional maupun internasional. 

Dalam rangka memainkan peranannya 
dalam upaya mencegah masuk  dan  
tersebarnya hama dan penyakit  ikan  dari luar 
negeri dan dari suatu area ke area  lain di  dalam  
negeri atau keluarnya dari dalam wilayah 
negara Republik Indonesia khusunya di wilayah 

Terakreditasi 

BKI KLS I NGURAH RAI  

H Arif  Hariyanto, SH.MH 
Balai Karantina Ikan Kelas I 
Ngurah Rai - Denpasar 

Plakat  
Akreditasi 

dari KAN 

 BERITAUPT 
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Pulau Bali, Laboratorium Balai Karantina Ikan Kelas I 
Ngurah Rai – Denpasar merasa perlu dan dituntut 
untuk mensertifikasikan laboratoriumnya.  

Menginggat peranan laboratorium menjadi 
sangat penting dan sangat vital dalam mendeteksi 
HPI/HPIK, dimana tidak hanya dituntut untuk bisa 
menghasilkan uji pemeriksaan  saja tetapi juga 
dituntut untuk dapat memberikan jaminan kepada 
pengguna jasa karantina ikan dalam rangka 
memproteksi kerugian  pengguna jasa karantina ikan. 

Hasil penelitian harus dapat 
dipertanggungjawabkan baik secara ilmu 
pengetahuan dan teknologi, karena sarana prasarana 
laboratorium telah mendapatkan legitimasi dari 
lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN), maupun 
dari segi legalitas dimana prosedur  tatalaksana 
laboratorium telah ditetapkan  sesuai standar uji 
pemeriksaan laboratorium. Sehingga hasil uji 
pemeriksaan yang dikeluarkan laboratorium Balai 
Karantina Ikan Kelas I Ngurah Rai - Denpasar 

mempunyai kekuatan hukum yang diklasifikasikan 
dan memenuhi syarat-syarat   sebagai Keputusan 
Tata Usaha Negara (KTUN).  Di dalam pembuatan 
keputusan, Hukum Administrasi Negara mententukan 
syarat material yang berkaitan dengan peraturan 
perundang – undangan yang mengaturnya   maupun 
syarat – syarat  formal yang  berhubungan dengan 
adanya standarisasinya dan legetimasi.   

Tugas Balai Karantina Ikan Kelas I Ngurah Rai - 
Denpasar memberikan pelayanan publik  merupakan 
kewenangan yang dimiliki oleh pejabat Tata Usaha 
Negara,  untuk mengeluarkan peraturan kebijakan 
yakni kewenangan yang didasari atas suatu ruang 
pertimbangan yang diberikan perundang-undangan 
maupun legitimasi untuk mengambil tindakan 
mengeluarkan keputusan yang bersifat pengaturan, 
penetapan, maupun tindakan nyata yang positif 
dalam melakukan tugas pokok dan fungsi pelayanan 
publik dalam implementasinya  pemerintahan  yang 
baik ( GOOD GOVERNANCE ) 

 Selama 2 hari yakni pada tanggal 10 – 12 agustus 2009, Balai 
Karantina Ikan Kelas 1 Sepinggan Balikpapan menyelenggarakan 
acara Apresiasi dengan tema Metodologi Pengambilan Sampel 
dengan mendatangkan Prof drh. Hastari Wuryastuti, M.Sc. Ph.D dan 
Prof. drh. Wasito, M.Sc. Ph.D, keduanya dari Fakultas Kedokteran 
Hewan UGM sebagai narasumbernya. Dengan diikuti oleh 38 orang 
yang berasal dari Internal BKI Kls I Sepinggan Balikpapan sendiri, 
dengan mengundang partisipan dari beberapa UPT terdekat seperti 
SKI Kelas 1 Wolter Monginsidi Kendari,, SKI Kelas 1 Syamsuddin Noor 
Banjarmasin, SKI Kelas II Tjilik Riwut Palangkaraya,, SKI Kelas II 
Mutiara Palu, SKI Kelas II Juata Tarakan , Fakultas Perikanan 
Universitas Mulawarman serta Dinas Perikanan Propinsi Kalimantan 
Timur . 

Adapun maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan 
apresiasi ini selain untuk meningkatkan pengetahuan, terutama 
kepada petugas Karantina Ikan khususnya PHPI tentang metode 
pengambilan sampel sehingga kegiatan pencegahan penyebaran HPI/
HPIK dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai standarisasi dan 
perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menjaga 
kelestarian sumberdaya hayati perikanan Indonesia pada umumnya. 

Kepala Balai Karantina Ikan Kelas I Sepinggan Balikpapan, 

R. Fajar Bagus S.D.K, S.Pi 

Martini Wiji Astuti, S.Pi 

BKI KELAS I SEPINGGAN  
BALIKPAPAN 

Apresiasi 
Metodologi 

Pengambilan 
Sampel  
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Drs.Nurhaidin, S.Pi, MP., dalam sambutannya 
menyampaikan harapannya kepada para peserta agar 
dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik hingga materi 
yang disampaikan dan dipelajari pada kesempatan ini 
dapat diaplikasikan dengan baik di tempat tugas masing-
masing sesuai kebutuhan. 

Teknik penyampaian materi dalam apresiasi ini 
meliputi penyampaian teori dan praktek laboratorium 
serta diskusi dan tanya jawab. Selain materi prinsip-prinsip 
monitoring dan statistical sampling, juga dikemukakan 
tentang penanganan sampel untuk imunohistokimia, 
meliputi kegiatan teori serta praktek di laboratorium. 

Dalam pemaparannya, Prof. drh. Hastari Wuryastuti, 
M.Sc, Ph.D menyampaikan prinsip-prinsip kegiatan 
monitoring (pemantauan) secara garis besar mencakup 
aspek-aspek  5W1H. Yakni,  Mengapa monitoring 
dilaksanakan (why), apa saja sasaran dari monitoring 
(what), kapan monitoring dilakukan (when), siapa yang 
akan melakukan (who), dan dimana monitoring 
dilaksanakan (where). bagaimana monitoring akan 
dilaksanakan (how), Dengan menerapkan prinsip-prinsip 
tersebut akan memudahkan proses monitoring itu sendiri 
hingga diharapkan akan diperoleh data yang akurat dan 
berkelanjutan. 

Prof. drh. Hastari Wuryastuti, M.Sc, Ph.D juga 
mengemukakan bahwa keuntungan dari sampling antara 
lain sampel yang dihasilkan bersifat objektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan, hasil yang diperoleh lebih akurat 
terhadap pengujian dari setiap objek pada populasi yang 
besar, selain itu lebih menghemat waktu dan biaya. 
Pengujian secara objektif dan berdasarkan  dari hasil uji, 
dan data yang diperoleh dapat digabung serta discoring, 
meskipun dilakukan oleh pengguna lain. 

Secara garis basar terdapat dua teknik pengambilan 
sampel, yaitu secara acak atau random, dan non-random. 
Metode random meliputi 5 (lima) cara, yaitu teknik 
sampling acak sederhana, sistematik, terstratifikasi, 
cluster, dan multistage. Sampling acak terstratifikasi 
digunakan ketika populasi yang ada terdiri atas berbagai 
ukuran, baik jumlah maupun karakteristik, sehingga 
pengambilan sampel lebih efisien, memberikan perhatian 
khusus terhadap kategori tertentu dalam populasi untuk 
menghindari pengaruh dari nilai yang ekstrem. Sampling 
terstratifikasi, populasi dibagi dalam beberapa grup atau 
strata. Dalam teknik cluster, populasi dibentuk menjadi 

kelompok-kelompok, sangat sesuai digunakan pada 
populasi yang sangat menyebar dimana interval atau 
jumlah tidak terbatas dari sampling dimungkinkan akan 
menyusahkan. Dalam sampling terstratifikasi, setiap strata 
memuat sampel acak sederhana, sedangkan dalam teknik 
cluster, memuat sampel acak sederhana dalam cluster-
cluster, sampel setiap unit dimasukkan dalam cluster-
cluster yang dikehendaki. Teknik sampling sistematik 
merupakan suatu kasus khusus dari sampling cluster, 
dimana hanya satu cluster yang dipilih, hal ini 
menyebabkan estimasi keragaman sampling sulit 
dilakukan. Sedangkan teknik multistage, sampling meliputi 
beberapa tahapan yang memerlukan proses estimasi yang 
kompleks, terutama mengenai estimasi keragaman, 
sehingga seringkali sangat diperlukan software khusus. 
Sedangkan dalam metode sampling non random terdapat 
4 (empat) teknik yaitu convenience, judgment, quota dan 
snowball.  

Sementara kegiatan Monitoring (pemantauan) yang 
dilakukan oleh BKI Kelas I Sepinggan Balikpapan 
menggunakan metode non random dengan teknik 
convenience  yaitu menentukan terlebih dahulu farm yang 
akan diambil sampelnya. Daerah/wilayah pemantauan 
meliputi: Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, 
Bontang, Sangatta, Penajam Paser Utara, Paser dan Berau. 
Jenis komoditi ikan yang diambil adalah: kepiting, ikan mas, 
ikan nila, ikan patin, lobster, kerapu sunu, kerapu macan, 
bawal tawar, lele, koi, induk udang dan benur windu. 
Pengujian parasit menggunakan metode komparasi, 
pengujian bakteri dan jamur dengan  metode konvensional 
dan pengujian virus dengan metode PCR, histopatologi 
serta imunohistokimia. 

Secara keseluruhan kegiatan apresiasi ini cukup 
mendapat antusiasme yang tinggi dari peserta meski 
terbatasnya waktu yang tersedia namun para narasumber 
yakin bahwa ilmu yang diperoleh siap mereka aplikasikan 
di tempat kerja masing-masing.  

Sementara dalam rangka untuk menyempurnakan 
materi yang ada dari segi keilmuan, bisa dilakukan dengan 
selalu melakukan silaturahmi dalam ajang ilmiah 
khususnya, seperti diskusi, tanya jawab dengan 
narasumber via sms atau email dan lain sebagainya.  
Dengan demikian diharapkan selain tali silaturakmi selalu 
terbina dengan baik, kita juga bisa  mengupdate ilmu Dan 
informasi terkini. 
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Sejalan dengan adanya TUPOKSI 
Karantina Ikan yang dipayungi secara 
hukum dalam upaya menjalankan 
tugasnya melindung Wilayah NKRI Bebas 
dari HPI/HPIK maka Stasiun Karantina Ikan 
Kelas II Luwuk Banggai tak mau 
ketinggalan untuk menseminarkan hasil 
pemantauan HPI/HPIK yang dilakukannya 
pada hari Kamis, 22 Oktober 2009.  

Peserta seminar ini  adalah selain 
internal SKI Kls II Luwuk Banggai sendiri, 
dihadiri pula oleh pejabat fungsional dan 
struktural dari Dinas Perikanan 5 
kabupaten/kota sewilayah Sulawesi 
Tengah, Himpunan Nelayan Seluruh 
Indonesia (HNSI) Kabupaten Banggai, BBI 
Hunduhon, BBI Korowalelo, BBI 
Paisubatango, institusi perguruan tinggi. 
Adapun 5 perwakilan dinas perikanan 
kabupaten/ kota yang diundang adalah 
Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai 
Kepulauan, Kabupaten Poso, Kabupaten 

SEMINAR  
HASIL 
PEMANTAUAN 
HPI/HPIK 
TAHUN 2009  

 

SKI KELAS II  
LUWUK BANGGAI 

Tojo Una-una dan Kabupaten Morowali yang 
kesemuanya merupakan wilayah kerja Stasiun 
Karantina Ikan Kelas II Luwuk Banggai. 

Bertindak sebagai Narasumber dalam kegiatan 
ini adalah pakar di bidang Hama Penyakit Ikan 
Karantina (HPIK) yaitu Dr. Ir. Hilal Anshary, M.Sc dari 
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas 
Hasanuddin dengan bidang keahlian parasitologi ikan 
dan dipandu oleh moderator Moh. Zamrud, S.Pi. 

Hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan HPI/
HPIK yang dilaksanakan dua kali dalam setahun oleh 
UPT SKI Kelas II Luwuk Banggai kemudian dikompilasi 
dan dievaluasi melalui seminar daerah  sebagai bentuk 
public release yang bisa divalidasi dan distandarisasi 
secara nasional. Hasil pemeriksaan dan uji laboratoris 
secara makroskopis, mikroskopis dan biomolekuler 
terhadap media pembawa yang disampling di lima 
kabupaten/kota akan menjadi bukti fisik dan bahan 
rekomendasi dalam penyempurnaan pemetaan 
penyebaran HPIK.  

 BERITAUPT 
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Satu lagi berita dari Denpasar, tanggal 
24 Oktober yang lalu BKI Kls I Ngurah Rai 
telah menggelar acara Seminar lokal 
pemantauan di Hotel Inna Bali. Dihadiri 
oleh 80 orang peserta seminar yang berasal 
dari 9 dinas perikanan, balai benih ikan, 
penyuluh perikanan, petani/pengusaha ikan 
yang ada di wilayah Propinsi Bali,  BBRPL 
Gondol, Aspakindo, PT. Matahari Sakti,  
serta pejabat struktural dan fungsional 
Balai Karantina Ikan Kelas I NgurahRai. 

Acara yang mengambil tema “Melalui 
pemantauan dan identifikasi HPI/HPIK 
secara dini kita tingkatkan penanggulangan 

penyakit ikan yang lebih efektif guna 
meningkatkan produktifitas perikanan 
budidaya di Propinsi Bali” menampilkan 
empat orang pemakalah yaitu  Prof. Dr. 
Ir. Kamiso Handoyo N., M.Sc selaku 
narasumber ahli penyakit ikan dari 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ir. 
Maysaroh Mawardi, MM dari Direktorat 
Kesehatan Ikan dan lingkungan, Ir. 
Antonius A.M dari Aspakindo beserta R. 
Gatot Perdana, A.Pi., M.MPi yang 
menyampaikan kegiatan pemantauan 

HPI/HPIK di Prov. Bali. 
Kegiatan pemantauan HPI/HPIK BKI 

Kls I Ngurah Rai dilaksanakan dalam 2 
tahap guna mewakili dua musim yang 
ada di Indoneisa yakni  pada musim 
kemarau dan penghujan. Dimana hasil 
pemantauan di wilayah Bali  
menunjukkan bahwa telah ditemukannya 
9 jenis parasit dan 11 jenis bakteri yang  
masuk dalam golongan Hama Penyakit 
Ikan (HPI) dan 3 jenis virus yang masuk 
dalam golongan Hama Penyakit Ikan 
Karantina (HPIK) yaitu Koi Herpes Virus 
(KHV), Iridovirus dan Viral Nervous 

SEMINAR LOKAL 

Hasil Pemantauan 
Tingkat Daerah 
Provinsi BALI 

Artanti Tri Lestari            

BKI KELAS I  
NGURAH RAI 

Suasana Seminar 
Dan penyampaian 
pemaparan oleh 
Nara Sumber 

 BERITAUPT 



 

INFOKARIKAN. EDISI 6 VOL. III     |  53 

Necrosis (VNN).  
Selanjutnya acara ini juga diperkaya dengan beberapa 

materi yang disampaikan oleh beberapa Narasumber, seperti 
halnya Ir. Maysaroh Mawardi, MM yang memaparkan 
tentang Kebijakan Pengendalian Obat Ikan dan Kimia, 
pelaksanaan pengendalian  Obat Ikan, Kimia dan Bahan 
Biologi (OIKB) di pusat dan daerah. Dimana dinyatakan bahwa  
keberhasilan pelaksanaan pengendalian OIKB perlu dukungan 
kerjasama antara pemerintah pusat dan  daerah serta perlu 
mendapat dukungan dari masyarakat perikanan. 

Prof. Dr. Ir. Kamiso Handoyo N., M.Sc tdalam acara ini 
menyampaikan tentang Manajemen Kesehatan Ikan dan 
Lingkungan. Kunci  pengendalian penyakit ikan adalah 
menerapkan teknik budidaya yang baik, biosekuriti, 
melakukan deteksi dan diagnosis yang cepat, tepat dan  
akurat,  serta bertanggungjawab.  

Sementara Ir. Antonius A.M dan bapak Ir. Junaedi 
Ispinanto dari Aspakindo menyampaikan tentang peran 
Aspakindo dalam meningkatkan Produksi Budidaya. Junaedi, 
selain memperkenalkan asosiasi pengusaha sarana dan 
prasarana akuakultur Indonesia (ASPAKINDO) kepada 
pengusaha ikan di propinsi Bali, juga menyampaikan 
pengalamannya selama menjadi pengusaha ikan, studi kasus 
keberhasilan budidaya ikan masa kini. Aspakindo mengajak 
pengusaha ikan untuk membentuk suatu wadah/kelompok 
petani ikan yang nantinya akan dibimbing untuk dapat 
berbudidaya ikan yang tepat dan berkesinambungan. 

Forum seminar pemantauan HPI/HPIK yang disponsori 
oleh perusahaan pakan ikan dan udang Matahari Sakti ini 
mendapat sambutan positif dari peserta yang dengan 
antusias menyimak pemaparan makalah  dan banyak peserta 
yang bertanya pada ke empat pemrasaran. Seminar 
pemantauan HPI/HPIK diakhiri dengan dibentuknya caretaker 
petani ikan di  9 wilayah kabupaten Bali sebagai perantara 
antara petani ikan dan ASPAKINDO. 

Pastinya acara ini mendapat sambutan yang positif dari 
berbagai pihak  guna mempererat kerjasama antara 
pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha perikanan, serta 
mencari solusi bersama yang terbaik di dalam 
menindaklanjuti HPI/HPIK yang telah ditemukan dalam 
rangka meningkatkan produktifitas budidaya perikanan.  

Akhirnya dengan Seminar pemantauan HPI/HPIK 
tingkat daerah Prov. Bali diharapkan mendapat solusi yang 
terbaik didalam menindak lanjuti HPI/HPIK yang telah 
ditemukan untuk meningkatkan produktifitas budidaya 
perikanan.  HIDUP KARANTINA! 

Pada Hari Minggu 15 November 2009 
yang lalu. Keluarga Besar Karantina Ikan 
telah kehilangan salah satu karyawan 
terbaiknya yakni Hendrik J. Bororing 
dalam usia 51 tahun dikarenakan sakit 
yang telah lama dideritanya. Ia 
meninggalkan seorang istri dan 2 orang 
anak. 
 Mungkin tidak banyak dari kita yang 
tahu bahwa  Hendrik J Bororing 
merupakan salah satu perintis 
berdirinya Karantina Ikan Manado, 
selama 26 tahun ia mengabdikan dirinya 
untuk Karantina Ikan Manado, dengan 
jabatan terakhir yang diembannya 
adalah sebagai  sebagai PHPI Penyelia 
dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS). Dalam kesehariannya ia dikenal 
sebagai seorang pegawai yang penuh 
tanggung jawab dan penuh dedikasi 
terhadap pekerjaannya hingga pada 
bulan Agustus 2009 yang lalu ia 
mendapat penghargaan/tanda jasa 
Satya Lencana Karya Satya XX Tahun 
oleh Presiden SBY. 
Untuk itu, kami segenap Kel Besar 
Karantina Ikan bersama Redaksi 
Infokarikan menyatakan duka kami yang 
mendalam atas kehilangan ini. “ Selamat 
Jalan Bapak Hendrik dan Terima Kasih 
atas Pengabdian yang diberikan, semoga 
amal, Ibadah dan segala kebaikkannya 
diterima disisi_Nya dan Keluarga yang 
ditinggalkan dapat tabah menerima 

Mengenang: 
Hendrik J. Bororing  
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Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia 
Bersatu II, Bpk. Dr. Ir. Fadel Muhammad melakukan kunjungan 
kerjanya yang pertama di Propinsi Lampung, tepatnya pada 
Hari Sabtu Tanggal 28 November 2009.  Lawatan dalam rangka 
program 100 hari kerja yang dicanangkan oleh Presiden SBY 
tersebut beliau mengikuti berbagai kegiatan dan agenda, 
antara lain adalah melakukan kunjungan ke Balai Besar 
Pengembangan Budidaya Laut Lampung (BBL).  Selain itu, 
mantan gubernur Gorontalo tersebut juga mengikuti panen 
raya udang vannamei Nusantara I milik Dodi Farm yang 
terletak di  Desa Kampung Baru, Kec. Punduh Pidada, Kab. 
Pesawaran.  Ikut serta mendampingi ke lokasi dalam 
rombongan adalah Kepala Stasiun Karantina Ikan (SKI) Kelas I 
Panjang Lampung dan Kepala Balai Besar Pengembangan 
Budidaya Laut Lampung, Kepala Sekolah Usaha Perikanan 
Menengah (SUPM) Negeri Kota Agung  serta instansi terkait 
lainnya.  Perjalanan ke lokasi ditempuh rombongan dengan 
menggunakan fasilitas speed boat, sesampainya di lokasi Bpk. 
Menteri Kelautan dan Perikanan RI juga melantik 
kepengurusan Shrimp Club Lampung (SCL) yang baru. 
(SUMINO) 

SKI KLS I PANJANG LAMPUNG  

KUNJUNGAN 
KERJA  

MENTERI 
KELAUTAN & 
PERIKANAN 

Menteri KP 
berfoto bersama 
dengan Kru SKI 
Kelas I Panjang 
Lampung  

 BERITAUPT 
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Stasiun Karantina Ikan Kelas 
II Entikong merupakan salah satu 
Unit Pelaksana Teknis yang sangat 
stratergis, dengan perbatasan 
darat yang berhubungan langsung 
dengan negara Malaysia yang 
merupakan pintu utama arus keluar masuknya barang. 

Untuk mewujudkan tercapainya Visi dan Misi 
Karantina maka dalam pelaksanaan tindak karantina yang 
efisien, efektif dan profesional sangat diperlukan, dengan 
melaksanakan sertifikasi atas dasar hasil laboratorium. 
Terkait dengan itu, maka pada tanggal  5 - 8 Oktober 
2009, dengan bertempat di Stasiun Karantina Ikan Kelas 
II Entikong menyelenggarakan suatu kegiatan “In House 
Training Diagnostik Hama dan Penyakit Ikan Karantina 
Golongan Bakteri, Parasit dan Jamur” dan diharapkan 
adanya peningkatan kemampuan dalam mendiagnosa 
Hama dan Penyakit Ikan (HPI) dan HPIK (Hama dan 
Penyakit Ikan Karantina). Bertindak sebagai Narasumber 

In  
House  

Training 

DIAGNOSTIK HPIK 
GOLONGAN BAKTERI, 
PARASIT DAN JAMUR 

STASIUN KARANTINA 

IKAN KELAS II 

pada acara tersebut yakni Dr. Triyanto dari Fakultas 
Pertanian Jurusan Perikanan Universitas Gadjah 
Mada (UGM) dan Ir. Taukhid, M.Sc dari Balai Riset 
Perikanan Budidaya Air Tawar Bogor. Kegiatan “In 
House Training Diagnostik Hama dan Penyakit 
Ikan Karantina Golongan Bakteri, Parasit dan 
Jamur” dilaksanakan. Materi pelatihan ini meliputi 
Metode Diagnosa HPI dan HPIK Golongan Bakteri 
Secara Konvensional dan Metode Diagnosa HPI dan 
HPIK Golongan Parasit dan Jamur. 

Sasaran dari kegiatan “In House Training 
Diagnostik Hama dan Penyakit Ikan Karantina 
Golongan Bakteri, Parasit dan Jamur” diharapkan 
peserta atau petugas Karantina ikan mampu 
melakukan pemeriksaan HPI dan HPIK dengan 
benar dan tepat dari menganalisa gejala klinis 
sampai dengan hasil pemeriksaan.  

Praktikum 
pemeriksaan 
HPI dan HPIK 
Golongan 
Bakteri 

Herlin Noviana, S.St.Pi_SKI Kelas II Entikong 
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Bimbingan 
Teknis Jabatan 
Fungsional dan 
Sumpah Pegawai  

Tanggal 14 – 16 Desember 2009 yang lalu, 
Stasiun Karantina Ikan Kelas II Juata Tarakan telah 
menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis 
Jabatan Fungsional untuk lingkup internal SKI Kls II 
Juata Tarakan . Kegiatan Bimtek  ini dibuka secara 
langsung oleh Kepala Pusat Karantina Ikan Bapak 
Ir. Agus Priyono, M.Si dengan didampingi Bapak 
Nurhidayat, Koordinator Fungsional Pusat 
Karantina Ikan yang dalam hal ini bertindak 
sebagai Narasumber.   

Kegiatan ini memang dikhususkan untuk 
internal tenaga fungsional di SKI Kls II Juata 
Tarakan menginggat selama ini pemahaman 
mengenai dunia kefungsionalan disini masih 
sangat minim terutama dalam hal-hal yang terkait 
untuk pengajuan DUPAK dan Kenaikan pangkat. 
Bertindak sebagai moderator yakni Darwis, S.Pi, 
MP selaku Kepala Stasiun.. Selanjutnya 
dilaksanakan juga acara Sumpah Pegawai yang 
diikuti oleh 12 orang Pegawai Negeri Sipil lingkup 
SKI Kls II Juata Tarakan. Pengambilan Sumpah 
Pegawai dilakukan oleh Kepala Pusat Karantina 
Ikan Bapak Ir. Agus Priyono, M.Si dengan 2 (dua) 
orang saksi yaitu Kepala SKI Kls II Juata Tarakan, 
Darwis, S.Pi MP dan Koordinator Jabatan 
Fungsional Pusat, Nur Hidayat A.Pi.  

Stasiun 
Karantina 
Ikan Kelas II 
Juata 
Tarakan 

M. Zainul Arifi 
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Ikan capungan Banggai merupakan 
salah satu jenis ikan hias laut khas Banggai. 
Ikan ini merupakan sumber daya perikanan 
yang memiliki nilai komersial yang cukup 
tinggi. Keberadaannya di alam meningkatkan 
minat wisata alam laut karena warna dan 
bentuknya yang indah dan unik. 

 Ikan ini termasuk famili 
Apogonidae yang merupakan 

Menurut Tullock dan 
Michael (1999) ikan 

capungan Banggai 
diklasifikasikan sebagai 

berikut : 
Kingdom :  

Animalia 
Filum :  

Chordata 
Sub Filum :  
Vertebrata 

Super Klas :  
Gnathostomata 

Kelas :  
Osteichtyes 

Sub Klas :  
Actinopterygi 
Super Ordo :  

Teleostei 
Famili :  

Apogonidae 
Genus :  

Pterapogon 
Spesies :  

Pterapogon kauderni, 
Koumans (1933) 

(Pterapogon kauderni) 

Capungan 

Banggai 

(Pterapogon 

kauderni) 

Capungan  

Banggai  

Lebih Dekat dengan  M. Zamrud 

Ikan capungan 
Banggai merupakan 
salah satu jenis ikan 
hias laut khas 
Banggai. Ikan ini 
merupakan sumber 
daya perikanan yang 
memiliki nilai 
komersial yang 
cukup tinggi. 

 IKANOLOGI 
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Keberadaannya di alam meningkatkan minat wisata alam 
laut karena warna dan bentuknya yang indah dan unik. 

 Ikan ini termasuk famili Apogonidae yang 
merupakan anggota terbanyak dari ordo Perciformes 
dengan 27 genera dan 250 spesies yang tersebar di 
Samudera Pasifik, Samudera Atlantik dan Samudera Hindia. 
Memiliki bentuk tubuh agak pipih dengan dasar kuning dan 
keperak-perakan, terdapat garis-garis hitam yang vertikal 
dari sirip punggung ke sirip perut dan sirip dubur. Memiliki 
dua sirip punggung yang terpisah dengan jelas,sirip 
punggung pertama berjari-jari keras sedangkan garis 
punggung kedua berjari-jari lunak, mempunyai mata yang 
besar berwarna hitam dan bentuk mulut terminal dengan 
ukuran kecil. Panjang tubuh sekitar 3 – 8 cm dan pada saat 
dewasa berukuran 8 – 10 cm. 

Daerah penyebaran sangat terbatas di wilayah 
Sulawesi Tengah bagian timur,tepatnya di Kepulauan 
Banggai, karena itu spesies ini termasuk endemik. Populasi 
ikan ini dapat ditemukan di perairan dangkal dengan 

kedalaman 0 – 5 m pada daerah lamun (sea grass) dan 
terumbu karang dimana banyak terdapat bulu babi dan 
anemon. Mereka hidup bersimbiosis dengan bulu babi 
(Diadema setosum) yang umumnya terdapat di perairan 
pantai. Simbiosis dilakukan dengan cara mengupayakan 
agar garis hitam pekat pada tubuh mereka membaur 
membentuk garis lurus dengan salah satu duri bulu babi 
yang bertujuan untuk penyamaran dan perlindungan dari 
serangan predator. Selain bulu babi, ikan ini juga memiliki 
tempat perlindungan lain yaitu anemon laut dengan cara 
memanfaatkan tubuh mereka yang kecil agar dapat 
menyelinap diantara helaian anemon laut. 

Menurut Allen dan Steene (1995), kardinal Banggai 
merupakan ikan nokturnal aktif yaitu mencari makan pada 
malam hari. Makanannya berupa plankton, mikro 
krustasea dan ikan kecil. Perilaku biologis menunjukkan 
ikan ini mempunyai tingkah laku khas sebelum melakukan 
pemijahan dimana ikan jantan dan betina dewasa yang 
telah matang gonad akan memisahkan diri dari 

kelompoknya dan mencari 
tempat yang cocok dan 
sesuai untuk kawin. Sebelum 
sel telur dan sperma 
dikeluarkan, mereka akan 
melakaukan gerakan-
gerakan unik yang disebut 
”mating dance” atau 
percumbuan. Percumbuan 
dilakukan oleh ikan jantan 
dengan berenang-renang di 
sekitar ikan betina yang 
bertujuan untuk menarik 
perhatian . 
Pemijahan berlangsung 
secara eksternal dimana 
sperma dilepaskan langsung 
ke arah telur yang sudah 
dikeluarkan namun masih 
menggantung pada tubuh 

Ikan Capungan 
Banggai di 
perairan laut 
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betina. Secar umum, memiliki fekunditas yang rendah dimana setiapo 
kali pemijahan induk betina hanya menghasilkan 15 – 40 butir telur 
saja. 

Perbedaan individu jantan dan betina terletak pada ukuran 
tubuh, panjang sirip punggung kedua dan bukaan mulut.  Jantan 
memiliki ukuran tubuh yang lebih besar, sirip punggung kedua yang 
lebih panjang dan bukaan mulut yang lebih besar dari individu betina. 
Induk jantan melakukan pengeraman telur yang telah dibuahi di dalam 
mulut (mouth breeder). Lamanya pengeraman 10 – 14 hari terhitung 
setelah terjadinya pembuahan. Telur yang dierami hanya sedikit dan 
berdiameter 2,8 – 3 mm. 

Telur yang ditetaskan berkembang menjadi larva dan anak ikan 
dalam mulut induk jantan. Selama berlangsung tahapan tersebut, 
mulut jantan selalu terbuka. Waktu yang diperlukan untuk menjadi 
larva dan anak ikan adalah seminggu sebelum dilepas ke lingkungan 
sekitar. Pertumbuhan ikan ini tergolong lamban, setelah usia 2 bulan 
baru mencapai ukuran 1,8 – 2,5 cm. 

Hasil penelitian Rusdi (2005) menunjukkan bahwa persentase 
indeks kematangan gonad ikan jantan dan betina tertinggi terjadi pada 
bulan September , Juli dan Oktober yang berarti aktifitas reproduksi 
pada bulan-bulan ini cukup besar sedangkan bulan Juni, Agustus dan 
Nopember aktifitas reproduksinya rendah. Hal ini menjadi warning 
tersendiri bagi para nelayan yang menangkap ikan kardinal Banggai 
pada bulan-bulan tersebut agar jangan sampai terjadi overfishing. 

 

Penyakit 
 Selama ini belum pernah dilaporkan adanya wabah (outbreak) 
yang menyerang ikan ini. Hasil pemantauan hama  penyakit ikan 
karantina (HPIK) yang dilakukan oleh SKI Kelas II Luwuk Banggai pada 
tahun 2006 hanya menemukan parasit jenis Trichodina sp pada 
kerokan lendir. Praktis, faktor kualitas air dan keseimbangan ekologi 
yang terjaga pada habitat ikan ini turut membantu meminimalisir 
timbulnya  penyakit yang menyerang ikan yang menjadi ciri khas 
Kabupaten Banggai Kepulauan ini.    
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Dengan adanya perubahan Nomenklatur 
DKP dari sebelumnya bernama Departemen 
Kelautan dan Perikanan menjadi Kementrian 
Kelautan dan Perikanan, ada baiknya kita 
mengetahui lebih jauh apakah perubahan itu 
hanya sebatas pada Nama yang mengalami 
perubahan saja atau juga akan membawa 
penggaruh pada Tugas, Fungsi dan Tanggung 
Jawab Institusi kita? Mari kita simak bersama, 
penjelasan singkat ini;  

Untuk membedakan antara departemen 
dan kementerian, akan lebih tepat untuk 
membedakan antara departemen, kementerian 
negara, kementerian koordinasi. Ketiga nya 
merupakan lembaga dalam pemerintah Indonesia 
yang merupakan pembantu presiden. Masing-
masing memiliki urusan pemerintahan yang 
berbeda.  

Apa Beda  
DEPARTEMEN dengan   
KEMENTERIAN  

Departemen mengurusi urusan pemerintahan 
yang ruang lingkupnya disebutkan di dalam Undang-
Undang Dasar 1945 yang meliputi urusan agama, 
hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, 
pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, 
ketenagakerjaan, industri, perdagangan, 
pertambangan, energi, pekerjaan umum, 
transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, 
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, 
kelautan, dan perikanan. 

 
Kementerian negara mengurusi urusan 

pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, 
dan sinkronisasi program pemerintah yang meliputi 
urusan perencanaan pembangunan nasional, 
aparatur negara, kesekretarian negara, badan usaha 
milik negara, pertanahan, kependudukan, 
lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, 
investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, 
pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, 
olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan 
atau daerah tertinggal. 

Kementerian koordinasi mengurusi urusan 
pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya 
secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang 
meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan 
pertahanan. 

Sehingga adanya perubahan ini, Pusat 
Karantina Ikan telah menerbitkan imbauan untuk 
Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawahnya agar 
menyesuaikan dan melakukan perubahan terhadap 
Kops surat, Stempel, Papan Nama Kantor, Seragam 
dan lain sebagainya yang diperlukan dalam 
menunjang kelancaran administrasi perkantorannya.  

Undang-undang no 39 tahun 2008 

tentang Kementerian Negara 
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Di dalam biologi molekular, 
istilah metode Restriction 
Fragment Length Polymorphism 
(RFLP) seringkali digunakan di 
dalam dua konteks yang terkait 
dengan karakteristik molekul DNA 
(yang terjadi dari nukleotida urutan 
berbeda dan sebagai pembeda 
dalam teknik laboratorium dengan 
menggunakan karakteristik 
tersebut untuk membandingkan 
molekul DNA).   Di dalam metode 
ini, DNA dari masing-masing 
spesimen dibersihkan dan disaring, 
kemudian digandakan/   
diperbanyak melalui metode 
polymerase chain reaction (PCR).   
Pada DNA tersebut kemudian 
diberi fragmen pembatasan 
dengan menggunakan enzim 
simultan endonucleaus, dimana 
hanya memotong molekul DNA  
yang mempunyai urutan DNA yang 
spesifik, memasukkan enzim pada 
lokasi pembatasan atau urutan 
pengenalan yang spesifik dikenali 
oleh enzim tersebut. Urutan ini 

RFLP 
Metode Restriction Fragment  

Riza Priyatna 
adalah dikhususkan untuk masing-
masing enzim dan kemungkinan urutan 
panjangnya dapat 4, 6, 8, 10, sampai 
dengan 12 base pairs.  Semakin besar 
pasangan dasar yang ada di dalam 
lokasi pembatasan, semakin spesifik 
dan pada pasangan dasar yang lebih 
rendah akan diketemukan suatu 
tempat untuk memotong molekul 
DNA, kemudian pembatasan fragmen 
akan dipisahkan menurut panjangnya 
dengan agarose  gel electrophoresis, 
gel yang dihasilkan kemudian 
ditingkatkan dengan southern blotting.  
Southern blotting adalah suatu metode 
secara rutin yang digunakan di dalam 
biologi molekular untuk melihat 
kemungkinan kehadiran dari suatu 
urutan DNA (DNA sekuensing) dalam 
suatu DNA contoh. Southern blotting 
yang dikombinasikan dengan agarose 
gel electrophoresis bertujuan untuk 
memisahkan ukuran DNA dengan cara 
memindahkan DNA pada suatu selaput 
saringan melalui pemeriksaan 
hibridisasi.  Sebagai alternatif, 
pembatas fragmen dapat 

       TEKNIKDANMETODA 

Structure of the homodimeric 
restriction enzyme EcoRI 
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dipertunjukkan baik pada pre-treatment maupun post-
treatment agarose gel dengan menggunakan ethidium 
bromide staining (ETB) atau silver staining (Anonim, 2007). 

Jarak antara penempatan dan lokasi pembatasan 
molekul DNA yang dipotong oleh enzim pembatasan 
bervariasi setiap individu dalam kaitannya dengan 
penyisipan, penghapusan atau transversions, dimana hal 
ini menyebabkan   perbedaan panjang fragmen dan posisi 
dari amplicons berbeda antara individu  (pada saat uji 
berjalan).  Secara genetik ini dapat digunakan untuk 
membedakan antara individu, selain itu juga dapat 
menunjukkan hubungan  keturunan antar individu.  Di 
dalam analisis DNA RFLP  bagian mitochondria dapat 
mendorong kearah penentuan hubungan maternal,  selain 
itu juga fragmen dapat digunakan untuk menentukan 
hubungan antar jenis  guna menghasilkan individu 
haplotypes  (Anonim, 2007).  

Dengan menggunakan RFLP dari gen 16S rRNA, akan 
diperoleh pola spesifik-jenis untuk semua 
strain dari spesies A. salmonicida (Borrell 
et al., 1997; Figueras et al., 2000).   Dimana 
metode ini dapat digunakan untuk 
melengkapi amplifikasi gen 16S rDNA 
metode PCR melalui penggunaan 2 (dua) 
simultan endonucleus AluI (AGCT) dan 
MboI (GATC) (Borrell et al.,1997).  
Penambahan 2 (dua) jenis enzim NarI 
(GGCGCC) dan HaeIII (GGCC) diperlukan 
untuk membedakan gen 16S rDNA A. salmonicida, A. 
encheleia  dari HG 11 (hybridization group 11) Aeromonas 
spp. (Figueras et al., 2000).  Dasar dari analisis RFLP adalah 
melalui pengujian serangkaian identifikasi karakteristik 
biokimia seperti : lysine dexarboxylase, ornithin 
dexarboxylase, arginin dihydrolase (L/O/A);  bile esculin 
hydrolysis (BAE); gas yang dihasilkan TSI; uji Voges-
Proskauer; asam dari arabinose, manitol sacrose (A/M/S); 
asam dari D-rhamnose (RAM); asam dari D-sorbitol (SOR); 
asam dari salicin (SAL); asam dari lactose; asam dari 
mannose (MAN); dan pemanfaatan citrate (Borrell et al., 
1997).    

Isolasi dari strain (sebagai A. salmonicida subsp. 
bestiarum/A. salmonicida) menunjukkan suatu pola 
campuran dari seluruh strain dari A. salmonicida subsp. 
bestiarum dan A. salmonicida.   Hasil-hasil penelitian yang 
telah dilakukan saat ini untuk menentukan apakah ada 
perbedaan dalam hal genetika atau phenotipik antar strain 
dari  dua species tersebut seperti halnya antar strain dari 
yang lain species yang berhubungan dengan kompleksitas 
"A. hydrophila ", termasuk species baru seperti yang 
diuraikan melalui spesies  A. popoffii  (Martinez-Murcia, 

2005). 
Contoh berikut ini adalah gambaran singkat 

mengenai pelaksanaan metode  RFLP yang digambarkan 
oleh EcoR I enzim pembatasan dari urutan target dari 20 
GCATGCATGCATGCATGCAT, dimana pada Ecor seukensing 

GAATTC akan memotong rangkaian 
ganda DNA seperti ditunjukkan 
pada ilustrasi berikut ini (Anonim, 
2001) : 
 
Segment dari DNA ditunjukkan oleh 
arah ke bawah dimana dapat dilihat 
unsur-unsur dari suatu RFLP yang 
mempunyai urutan target yang 

diapit oleh sepasang lokasi pembatasan.  Ketika segmen 
dari DNA ini dipotong oleh EcoR I,I 3 (tiga) fragmen 
pembatasan diproduksi, tetapi hanya satu berisi yang 
urutan targetnya yang dapat terikat oleh urutan 

pemeriksaan yang komplementer (warna ungu) pada 
ilustrasi di bawah ini (Anonim, 2001) 

Pada Gambar 1. Menunjukkan diagram protocol 
untuk identifikasi 16 spesies Aeromonas, termasuk HG11  
dan Aeromonas  grup 501.  Endonukleus AluI dan MboI 
akan memberikan perbedaan pola RFLP untuk 10 spesies 
Aeromonas  dan Aeromonas grup 501 (Borell et al., 1997).   
Enzim NarI digunakan untuk membedakan A. bestiarum 
dan  A. salmonicida dari A. encheleia, Aeromonas HG11 
dan juga dari A. popoffii, sedangkan enzim  HaeIII diberikan 
untuk membedakan Aeromonas HG11 dari            A. 
encheleia dan A.popoffii, pemisahan ini dapat juga 
dilakukan dengan menggunakan AlwNI.  Enzim PstI atau 
SfaNa digunakan untuk membedakan A. bestiarum dari A. 
salmonicida akan tetapi PstI lebih direkomendasikan 
karena lebih murah harganya  (Figueras et al., 2000). 

 
Daftar Pustaka 
 
Anonim.   2001.   RFLP Method - Restriction Fragment 

Length Polymorphism. Department of Biology Davidson 
College-Davidson, NC 28036.  



 

INFOKARIKAN. EDISI 6 VOL. III     |  63 

 
Anonim.  2007.  Restriction Fragment Length 

Polymorphism.  Wikipedia-The Free Encyclopedia.  
Wikimedia Foundation, Inc.,     http : //en.wikipedia.Org/
wiki/ restriction_fragment_length_polymorphism 

 
Borrell, N., S. G. Acinas, M. J. Figueras and A. J. 

Martínez-Murcia.  1997.  Identification of Aeromonas 
salmonicida Clinical Isolates by Restrication Fragment 
Length Polymorphism of PCR-Amplified 16s rRNA Genes.  
Journal of Clinical Microbiology.  Vol. 35(7) : 1671-1674. 

 
Figueras, M. J., Soler, L., Chaćon, M. R., Guarro, J., 

and Martínez-Murcia, A. J.  2000.   Extended Method for 
Discrimination of Aeromonas spp. By 16S rDNA RFLP 
Analysis.  International Journal of Systematic and 
Evolutionary Microbiology.  Vol. 50 : 2069-2073. 

 
Martínez-Murcia, A. J., Soler, L., Saavedra, M. J., 

Chaćon, M.R., Guarro, J.,  Stackebrandt, E., and Figueras, 
M.J.   2005.  Phenotypic, Genetypic, and Phylogenetic 
Discrepancies to Differentiate Aeromonas salmonicida   

Gambar 1.  
Perbedaan 

langkah dalam 
identifikasi 

spesies 
Aeromonas  

melalui analisis 
RFLP 16S rDNA 

(Borell et al., 
1997). 
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 PENYAKITIKAN 

Bahan Kimia dan        
Obat Ikan 

 

Antibiotik spektrum luas yang berasal dari Oxytetracycline. Digunakan 
untuk bakteri gram positif dan gram negatif seperti fin & tail rot, 

septicemia, mouth rot. Bekerja dalam cara yang sama dengan 
kloramfenikol. 

DOSIS: 1 / 4 sendok teh per 20 galon, setiap 24 jam selama 10 hari. 
Lakukan penggantian 25% air sebelum setiap pengobatan. 

DOSIS: Dapat dicampur ke dalam pelet beku atau makanan dengan 
menggunakan 2 sendok teh per 0,436 kg pakan. Ketika mencampur 
pellet, larutkan obat ke 60 ml air, tuangkan makanan dan campuran 

dengan baik. Biarkan kering udara dengan kipas, dan beri makan ikan 
sekali sehari selama 10-14 hari. 

Penyakit ikan Diagnosis: Fin & 
Tail Rot, Corynebacterium, 

kidney disease. Kebanyakan 
gram positif dan gram negatif 
beberapa bakteri dan jamur. 

penyakit Black Molly dan 
cyanobacteria (lendir merah) 

DOSIS: 1 / 4 sendok teh per 20 
galon setiap 24 jam dengan 

25% air diganti sebelum setiap 
pengobatan. Perlakukan 

selama 10 hari. 

 
Bakteri gram-positif dan gram negatif. Marine Ulcer Disease, 

bacterial hemmorrhagic septicemia dan jamur mulut . 
 

DOSIS: 1 / 4 sendok teh per 20 galon setiap 24 jam dengan 
25% air diganti sebelum setiap pengobatan. Perlakukan 
selama 10 hari. Atau, jika dicampur ke dalam pakan, 2 

sendok teh per 0,5 kh pakan untuk 14-21 hari. 
Jika pH 8,0 atau di atas, disarankan untuk menggunakan obat 

ini dalam pakan. 

Bakteri gram-negatif (Pseudomonas) 
dan TBC. Bekerja dengan baik dalam 

akuarium air tawar atau air laut. 
 

DOSIS: 1 / 4 sendok teh per 10 galon 
air. Perlakukan setiap 24 jam dengan 

25% air diganti sebelum setiap 
pengobatan. Perlakukan selama 10 
hari. Untuk TB, gunakan selama 30 

hari. 

 
Bakteri gram-negatif 

(Pseudomonas) dan TBC. 
Bekerja dengan baik dalam 
akuarium air tawar atau air 

laut. 
 

DOSIS: 1 / 4 sendok teh per 10 
galon air. Perlakukan setiap 24 

jam dengan 25% air diganti 
sebelum setiap pengobatan. 
Perlakukan selama 10 hari. 
Untuk TB, gunakan 

 
Efektif melawan penyakit 
marine ulcer disease, cold 

water disease, protozoa dan 
beberapa sporozoa. Juga 

berguna dalam mengobati 
furunculosis (kulit melepuh). 

 

DOSIS:  1 / 4 teaspoon per 20 
galon air akuarium, setiap 24 
jam dengan 25% air diganti 

sebelum setiap pengobatan. 
Perlakukan selama 10-14 hari. 

 
Mungkin anti-bakteri gram negatif yang paling kuat. Ffektif dalam 
akuarium air tawar dan laut. Hanya 1 dosis biasanya diperlukan. 
Salah satu dari sedikit obat yang diserap ke dalam aliran darah 

melalui insang. 
 

DOSIS: 1 / 4 sendok teh per 40 galon air. Hanya satu dosis yang 
diperlukan. Perlakuan satu kali dan biarkan dalam air selama 7-10 

hari. Jika dilaukan pergantian air, ganti obat sesuai dengan 
berapa banyak air sudah diganti. 

Di pasaran, terdapat banyak sekali bahan-
bahan kimia dan obat-obatan yang 
digunakan untuk perawatan dan perlakuan 
terhadap penyakit ikan baik yang disebabkan 
oleh virus, bakteri, jamur, parasit serta agen 
penyebab lainnya.  Berikut ini adalah 
beberapa jenis bahan kimia dan obat ikan 
yang umum digunakan untuk pengobatan 
penyakit ikan. 

Doxycycline Hidroklorida 

Neomycin Sulfate Powder Oxytetracycline Hidroklorida Erythromycin Powder 

Kanamycin Sulfate Powder Furazolidone Powder 100% Gentamycin Sulfate Powder 100% 
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1 gallon = 3,785 liter 
1 sendok teh = 5 ml (cair) 
 

Anti-bakteri, bakteri gram negatif. 
Digunakan ketika ikan mati tanpa 
diketahui penyebabnya, atau bila 
pengobatan lain tidak membantu. 

Bekerja dengan baik untuk Koi yang 
tertular oleh Aeromonas bila 

dicampur dalam pakan. 
 

DOSIS: 1 / 4 sendok teh per 30 galon, 
setiap 3 hari dengan mengganti air 

seluruhnya setiap pengobatan. Atau, 
2 sendok teh per 0,5 kg makanan. 

Beri makan selama 14-21 hari. 

 
Anti-protozoa, Hole in the head 

disease (hexamita), chilodonella, air 
tawar ich, malawi bloat (internal 

hexamita), epistylis . 
 

DOSIS: 1 / 4 sendok teh per 20 galon. 
Perlakukan setiap 24 jam dengan 

25% air diganti sebelum setiap 
pengobatan. Perlakukan selama 10 

hari. 
 

Untuk campuran dalam makanan 
untuk internal hexamita: Gunakan 2 
sendok teh per 0,5 kg makanan. Beri 
makan sekali sehari selama 10 hari. 

 
Untuk perawatan infeksi bakteri, jamur mulut, marine 

Ich, fin & tail rot, jamur, saproglenia, parasit kulit , 
oodinium. 

 
DOSIS: 19,2 gram membuat 0,5 liter.  Dosis: 1-5 tetes 

per galon. 
(5 tetes per galon = 5ppm.) 

50 ml dapat  digunakan pada 100 galon. 

(mirip dengan 
betadine) 

 
Disinfecting luka. 
Dapat digunakan  

net dip. 
 

DOSIS: 30 ml 
dengan 1 galon air. 

 
Untuk Resistant strains Ich (khususnya pada ikan tak 

bersisik). Protozoa, kulit mengkerut and whirling 
disease.  Juga dapat digunakan untuk resistant strains 
Hexamita jika dikombinasikan dengan Metronidazole. 

 
DOSIS: 1/4 sendok teh per 10 gallon air. Perlakuan 1 

kali dan and biarkan ikan di air selama 5-7 hari. 
 

Untuk resistant Ich, perlakuan setiap 3 hari dengan 
pengantian 25% air setiap perlakuan.  Lakukan 

selama 3 periode perlakuan = 9 hari. 

50% Concentrate 
 

Antibakteri, anti-virus. 
Bagus untuk sterilisasi, 
net dip dan disinfektan. 

 
DOSIS: 10 ml per gallon 

for net dip (pastikan 
untuk membilas jala 

sebelum digunakan). Juga 
digunakan untuk 

mensterilkan peralatan 
atau akuarium. 

 
Algaecide, anti bakteri, anti jamur, anti-protozoa. 
Perlakuan untuk ich, oodinium, flukes, Crustacea 

(argulus). 
 

DOSIS: 1 tetes per galon air akuarium = 0.15ppm. 
Untuk membuat larutan stok: Gunakan 21 gram untuk 
satu liter air suling. Jangan digunakan ketika kesadahan 

air kurang dari 50ppm. Optimal adalah 200ppm. 

 
Sebagai Anestesi ikan (pembius). Akan membius ikan 
selama 1 hingga 3 menit, dengan pemulihan lancar 

dalam waktu 3 sampai 15 menit. Aman untuk 
digunakan dengan ikan kecil maupun berukuran 

besar. Jangan gunakan dengan bahan aktif Zinc atau 
Cooper. 

 
DOSIS: 1/2 sendok teh *er 1 galon air untuk ikan kecil, 
1 sendok teh per 1 galon untuk ikan yang lebih besar. 

Memperlakukan satu kali. 

Oxolinic Acid Powder Metronidazole Powder Acriflavine Neutral  Power 

Copper Sulfate Pentahydrate Quinine Sulfate Povidine  

Benzalkonium Chloride  Tranquill Konversi 
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Tanjung Layar, 
spot terbaik untuk 
memotret Sunrise 

& Sunset  

Sawarna 
The 
Hidden 
Paradise  

 SERBASERBI 
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SAWARNA, adalah nama desa 
yang dalam dua tahun terakhir 
ini sangat terkenal di kalangan 
pemburu foto alam. Anda tidak 
hanya bisa menemukan 
panorama Sunset dan Sunrise 
yang menawan tapi juga bisa 
melakukan banyak kegiatan 
‘sehat’ . Berjalan kaki di 
pematang sawah dan 
pemukiman penduduk hingga 
perkebunan kelapa menjadi 
pilihan yang menarik untuk 
trekking, selain itu Anda juga 
bisa melakukan penyusuran 
goa/caving bahkan Surfing bisa 
Anda lakukan disini…. Di 
Sawarna. 
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Bagi anda yang senang wisata pantai dan 
petualangan, rute # 1 dan # 2 sangat direkomendasikan, 
apalagi bagi anda yang ingin melakukan "Ekspedisi Susur 
Pantai"  jalur ini sangat memungkinkan untuk itu dengan 
panorama yang beragam diperkaya dengan kuatnya 
budaya pesisir yang melekat di masyarakatnya hingga 
menarik untuk dipelajari secara lebih details. 

Namun bagi anda yang tidak memiliki waktu 
banyak, silakan anda ambil rute # 3 dengan spare waktu 
ideal untuk rute ini adalah 2 hari 1 malam sementara 
bagi anda yang memiki waktu sedikit longgar, luangkan 
waktu anda untuk menempuh rute # 2 dan kembali 
melalui rute # 3. Akan anda temukan sensasi yang sangat 
sempurna dengan panorama yang menawan sepanjang 
perjalanan, meski kadang ada beberapa titik yang sedikit 
membosankan seperti pada rute # 1 dan # 2 selepas 
bayah menuju Malimping atau ketika anda mengarah 
dari Malimping - Rangkasbitung akan anda temui jalanan 
dengan kondisi kurang baik lumayan panjang dan 
pemandangan hutan yang sedikit membosankan 
terutama pada malam hari jadi jika anda menggunakan 
transportasi umum, hindari perjalanan malam karna 
tranportasi akan sangat sulit ditemui. 

Meski untuk mencapai Sawarna diperlukan 
kesabaran menginggat rute yang cukup panjang dengan 
fasilitas infrastruktur yang belum terfasilitasi secara 
baik,begitu juga ketika anda sampai di Desa Sawarna 
sendiri berbagai keterbatasan baik fasilitas akomodasi, 
transportasi dan fasilitas pendukung lainnya masih 
banyak kekurangan ditemukan disana-sini menginggat 
daerah ini baru dalam 2 (dua) tahun terakhir ini 
mendapat perhatian sebagai daerah wisata yang pantas 
dikunjungi. 

Untuk akomodasi, jangan harap anda bisa 
menemukan hotel berbintang disini. Untuk menginap, 
anda bisa menggunakan rumah-rumah penduduk yang 
menjadikan rumahnya sebagai guesthouse ‘dadakan’ 
atau ada juga rumah yang memang dikhususkan sebagai 
“guesthouse” atau “ homestay” dengan fasilitas yang 
sangat standard an tidak memiliki banyak kamar jadi jika 
anda bermaksud mengunjunginya anda diwajibkan 
untuk booking kamar terlebih dahulu sebelum 
berangkat. 

Objek wisata yang tersedia juga sangat menarik 
dan beragam, dari sekedar jalan-jalan di pematang 

Perjalanan menuju 
Sarwana dapat ditempuh 
dengan tiga rute berikut :  

 
1.  Jakarta - 

Rangkasbitung - 
Cikotok - Malimping - 

Bayah - Desa Sawarna 
(6 jam)  

2. Jakarta - Anyer - Carita 
- Labuan - Malimping - 
Bayah - Desa Sawarna   

(6 jam) 
3. Jakarta - Bogor - Pel 

Ratu - Desa Sawarna  
(5 jam) 

 SERBASERBI 
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sawah sampai perkampungan penduduk, atau jika ingin 
yang sedikit ekstreme. Coba lakukan kegiatan “susur 
Goa”, kegiatan susur goa tidak hanya menarik bagi anda 
yang mempelajari speleologi secara khusus saja tapi 
penyusuran goa bisa juga menjadi wisata yang menarik 
karena didalam goa kadang kita dikejutkan oleh 
ornamen stalaktit dan stalagmit bahkan flow stone yang 
beraneka ragam. Disini terdapat 2 buah goa yakni Goa 
Lalay dan Goa Langgir, keduanya adalah goa horizontal 
jadi tidak perlu menggunakan peralatan khusus caving 
untuk menyusurinya. di Pantai Ciantir, disini anda tidak 
hanya bisa melakukan susur pantai atau aktifitas olaraga 
pantai lainnya seperti surfing bisa dilakukan disini. 
Memang untuk surfing pantai ini belum setenar wilayah 
Pelabuhan Ratu dan Ujung Genteng tapi disini telah 
banyak wisatawan baik local maupun mancanegara  surf 
disini. Selanjutnya telusuri terus pantai ini sampai ke 

ujung dimana bisa anda temukan 2 batu karang 
besar berdiri tegak di tenggah laut, namun jika 
sedang surut anda pasti bisa menyebrangi dan 
memanjat batu ini untuk melihat sekeliling pantai 
dengan pemandangan yang sangat eksotik apalagi 
ketika senja menjelang, daerah ini terkenal dengan 
nama Tanjung Layar. Disini pula anda bisa merekam 
proses matahari terbit dan matahari terbenam 
dengan sangat ‘sempurna’. Puas bermotret ria di 
Tanjung Layar, selanjutnya akhiri perjalanan 
penyusuran anda sampai Tapak Si Kabayan, disini 
bisa anda temukan batu karang menyerupai kaki 
manusia purba yang sangat besar.      

Itulah sedikit perkenalan kami tentang 
Sawarna, semoga wilayah satu ini bisa menjadi 
alternatif liburan anda selanjutnya karna disini anda 
akan menemukan The Hidden Paradise….. 

Gua Lalay, salah 
satu objek wisata 

di Sawarna  
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cukup besar beserta perangkat 
mekanisme yang lengkap. Hal ini 
dikarenakan posisi pelabuhan tanjung 
priok sebagai pintu utama  
pemasukan/pengeluaran untuk 
pelabuhan laut menuju/ke Ibukota 
Jakarta dan Indonesia pada umunya.  

Sosialisasi Karantina Ikan BKI Kls 
I Tanjung Priok kali ini berkonsentrasi 
pada regulasi Eskpor/Impor.   
Sehingga selain dipaparkan mengenai 
hal-hal yang terkait dengan regulasi 
Perkarantinaan secara global juga 
disampaikan regulasi ekspor/impor 
oleh kapuskari beserta Kepala Bidang 
Standardisasi, Data dan Informasi 
Pusat Karantina Ikan. Tak ketinggalan 
didukung dengan adanya pemaparan 
oleh pihak terkait, yakni dari pihak 
Bea dan Cukai Tanjung Priok.  
Rusnanto selaku Kepala BKI Kls I 
Tanjung Priok Jakarta dalam 
sambutannya menyampaikan bahwa “ 
Mulai 1 Januari 2010, BKI Kls I Tanjung 
Priok telah memberlakukan pengajuan 
permohonan Impor secara ONLINE. 
Sementara untuk Permohonan Ekspor 
baru akan diberlakukan secara ONLINE 
pada bulan Juni 2010 mendatang”. 

Hal ini berlaku sebagai akibat 
dari telah diberlakukannya era 
Nasional Single Window, dimana 
Pemerintah mengupayakan 
mempercepat semua proses yang 
berhubungan dengan perdangangan 
disemua sektor dalam satu pintu 
termasuk sektor Kelautan dan 
Perikanan. Dan Karantina Ikan 
merupakan satu-satunya Institusi di 
dalam tubuh Departemen Kelautan 
dan Perikanan yang terlibat dalam 
proses pemberlakuan Nasional Single 
Windows (NSW) itu sendiri.  

(Continued from page 23) Dengan adanya program NSW ini 
diharapkan akan dapat memberi 
keuntungan seluas-luasnya bagi para 
eksportir dan importir, baik yang ada 
di dalam maupun di luar wilayah 
Republik Indonesia dalam melakukan 
proses perdangangan itu sendiri. 
Dimana dengan NSW, biaya 
kepenggurusan dukumen baik ekspor/
impor diharapkan menjadi lebih 
transparan,mudah,efisien, cepat dan 
murah. 

Dengan NSW pula, Karantina 
Ikan dituntut untuk terus 
mengembangkan sistem informasinya 
terutama di beberapa titik yang telah 
dijadikan pilot project NSW, salah 
satunya yakni di BKI Kls I Tanjung 
Priok. Yang sejak beberapa tahun lalu, 
telah dilengkapi semua perangkat 
yang berhubungan dengan 
pembangunan sistem informasi dan 
ajringan pendukung NSW. Tidak hanya 
Siskarin tapi di BKI Kls I Tanjung Priok 
ini juga dilengkapi dengan Sistem 
Elektronik Data Interchange (EDI) juga 
VAN hingga semua transaksi 
permohonan baik Ekspor dan Impor 
dapat segera dilakukan secara 
paperless/elektronik online.  

Untuk itu, Kepala BKI Kls I 
Tanjung Priok mengajak semua 
pengusaha (terutama importir) yang 
hasdr untuk segera mendaftarkan 
perusahaannya secara online segera!. 

Dan data terakhir yang kami 
terima, setelah sosialisasi ini dilakukan 
telah terdaftar sebanyak 82 PPJK dan 
Importir yang sudah mendaftar secara 
online. Sementara untuk permohonan 
Ekspor, memang untuk sementara 
masih bisa dilakukan secara manual 
dan akan diberlakukan secepatnya 
dan mandatory yang ada untuk 
Tanjung Priok yakni bulan Juni 2010. 

Terakhir kami sampaikan, bahwa 
dalam waktu yang  tidak lama lagi BKI 
Kls I Tanjung Priok akan menempati 
Gedung Kantor baru. Untuk itu kami 
ucapkan Selamat Menempati Kantor 
Baru untuk Bapak Rusnanto beserta 
Tim BKI Kls I Tanjung Priok Jakarta.   

Nah pembaca sekalian, berita 
dari Tanjung Priok ini akhirnya 
menjadi penutup serangkaian liputan 
kerja kami di tahun 2009 ini. Kami 
sangat mengapresiasi dan berterima 
kasih kepada semua pihak yang telah 
memberi kami kesempatan untuk 
berkunjung dan melakukan liputan 
secara khusus guna penyampaian 
informasi untuk kita semua. Tak lupa 
kami ucapkan “ Selamat Tahun Baru 
dan Sukses selalu bagi kita semua di 
tahun mendatang”, Wassalam.  
(Redaksi). 
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Bahan: 
500 Bandeng, bersihkan, potong-potong 
2 btg serai, memarkan  
2cm lengkuas memarkan 
3 cm jahe, iris serong tipis 
4 cm kunyit iris serong tipis 
7 bh bawang merah, iris tipis 
2 bh tomat,belah  
5 buah belimbing wuluh, belah dua 
800 ml air 
1 sdt gula pasir 
1 sdt garam 
 
Cara Membuat: 
1. Lumuri potongan ikan dengan air jeruk nipis dan garam, biarkan beberapa 
saat agar bumbu meresap. 
2. Didihkan air, Masukkan semua bahan kecuali ikan. Rebus hingga 
mendidih. 
3. Masukkan Ikan, masak dengan api kecil hingga ikan matang. Angkat dan 
sajikan 
 

Negara kita 
memang kaya 

akan hasil laut, 
tak salah hingga 
hampir seluruh 

daerah 
mempunyai 

masakan 
seafood yang 

semuanya lezat 
dan menggoda 

selera. 
 

Bagi Anda penggemar 
seafood, Cobalah 

membikinnya sendiri dan 
sajikan buat keluarga tercinta. 

Selamat Mencoba! 
Resep Budi Sutomo & Foto: 

Budi Sutomo 

Pindang 
Serani 

 MENUKITA 




