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warna normal dan
 albino.

menghasilkan benih albino (pengamatan pribadi), 
salah satunya adalah ikan lele yang belakangan ini 
populer dengan nama ikan lele Barbie.

Selain di Indonesia, albinisme juga dilaporkan 
terjadi pada ikan lele Afrika di negara lain. Adanya 
benih albino dari pemijahan induk ikan lele Afrika yang 
berwarna normal telah sejak lama dilaporkan di Afrika 
Selatan (Prinsloo & Schoonbee, 1989). Ikan lele Afrika 
yang telah didomestikasikan di Belanda juga ada yang 
albino (Anene & Gao, 2007). Ikan lele Afrika yang 
dibudidayakan di Nigeria juga ada yang albino (Onyia et 
al., 2016).

Ikan lele Mutiara 

Aspek Genetis 
Albinisme Ikan Lele 
Afrika Albinisme 
merupakan bentuk
ekspresi yang 
dihasilkan dari faktor 
genetis. 
Pada kebanyakan 
ikan, albinisme 
terjadi karena 
adanya proses 
penyimpangan 
atau mutasi pada
gen tirosinase sebagai
gen pengontrol 
ekspresi warna, sehingga kulit tidak memiliki zat warna 
melanin (Wang et al., 2007). Albinisme karena adanya 
proses mutasi gen tersebut bersifat diwariskan. 
Penelitian untuk mengetahui pola pewarisan albinisme 
telah banyak dilakukan. Hasil-hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pola pewarisan albinisme pada 
ikan umumnya mengikuti pola pewarisan Mendel yang 
dikontrol oleh gen tunggal yang bersifat homozigot 
resesif (Purdom, 1993). Artinya, albinisme akan terjadi 
ketika suatu individu memiliki pasangan gen albino 
yang diwarisi dari pasangan induk yang sama-sama 
memiliki gen albino. Dengan demikian, albinisme tidak 
akan terjadi pada suatu individu yang dihasilkan dari 
pasangan induk yang hanya salah satunya saja yang 
memiliki gen albino. Hasil uji coba pemijahan-
pemijahan induk ikan lele Mutiara di BRPI Sukamandi 
menunjukkan bahwa albinisme pada ikan lele Mutiara 
juga dikontrol oleh gen tunggal yang bersifat resesif, 
mengikuti pola pewarisan Mendel, dimana pemijahan 
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Pendahuluan
Ikan lele Afrika (Clarias gariepinus Burchell, 1822) 

merupakan spesies ikan lele unggul yang telah banyak 
diintroduksi dan dikembangkan sebagai komoditas 
perikanan budidaya di berbagai negara, termasuk 
Indonesia (Na-Nakorn & Brummet, 2009). Ikan lele 
Afrika pertama kali diintroduksi ke Indonesia pada 
tahun 1985 dan kemudian populer dengan nama ikan 
lele Dumbo (Iswanto, 2013). Selain ikan lele Dumbo, 
introduksi ikan lele Afrika ke Indonesia untuk keperluan 
budidaya juga telah beberapa kali dilakukan lagi 
(Iswanto et al., 2015). Setidaknya ada lima strain ikan 
lele Afrika yang telah diintroduksi ke Indonesia, masing-
masing dikenal sebagai ikan lele Dumbo, ikan lele 
Paiton, ikan lele Masamo, ikan lele Mesir dan ikan lele 
Kenya (Iswanto, 2019). Ada juga jenis ikan lele Afrika 
yang diintroduksi dari Belanda (Na-Nakorn & Brummet, 
2009), tetapi terdapat indikasi bahwa ikan lele Belanda 
merupakan hibrida antara ikan lele C. gariepinus 
dengan C. anguillaris (Anene & Gao, 2007).

Selain strain-strain hasil introduksi tersebut, ikan 
lele Afrika yang digunakan dalam kegiatan budidaya di 
Indonesia terutama juga berupa varietas-varietas 
unggul hasil kegiatan pemuliaan. Sampai saat ini ada 
empat varietas ikan lele Afrika hasil pemuliaan yang 
telah dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
yaitu ikan lele Sangkuriang pada tahun 2004, ikan lele 
Mandalika pada tahun 2013, ikan lele Sangkuriang 2 
pada tahun 2014 dan ikan lele Mutiara pada tahun 
2015 (Iswanto, 2019).

Sebagaimana spesies-spesies ikan budidaya yang 
lain, selain berwarna normal, pemijahan ikan lele Afrika 
yang dibudidayakan di Indonesia dapat menghasilkan 
benih yang albino (albinisme). Secara umum, ikan lele 
Afrika albino tersebut belum banyak dievaluasi potensi 
pengembangan budidayanya.

Albinisme Ikan Lele Afrika
Beberapa pemijahan ikan lele Mutiara hasil 

pemuliaan BRPI Sukamandi dapat menghasilkan benih 
albino (Iswanto et al., 2020a). Ikan lele Mesir sebagai 
pembentuk utama ikan lele Mutiara, beberapa proses 
pemijahannya dapat menghasilkan benih albino 
(Iswanto et al., 2013a). Ikan lele Paiton sebagai 
pembentuk ikan lele Mutiara juga dapat menghasilkan 
benih albino (Iswanto et al., 2020b). Demikian pula, 
ikan lele Sangkuriang sebagai salah satu pembentuk 
ikan lele Mutiara juga dapat menghasilkan benih albino 
(pengamatan pribadi). Ikan lele Afrika lainnya di 
masyarakat yang tidak jelas jenisnya juga dapat 

Ikan lele Mesir warna normal dan albino.

Ikan lele Paiton warna normal dan albino.

Ikan lele Mesir warna normal dan albino.
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diantara pasangan induk albino menghasilkan benih 
100% albino, pemijahan antara pasangan induk albino 
dan warna normal dapat menghasilkan benih 100% 
warna normal atau sekitar 50% albino dan pemijahan 
diantara pasangan induk warna normal dapat 
menghasilkan benih 100% warna normal atau sekitar 
25% albino (Iswanto et al., 2020a). Uji coba pemijahan-
pemijahan induk ikan lele Mesir dan ikan lele Paiton 
yang albino juga menunjukkan hal yang serupa 
(pengamatan pribadi, data tidak dipublikasikan). 
Albinisme pada ikan lele Clarias macrocephalus 
dilaporkan juga dikontrol oleh gen tunggal yang bersifat 
resesif (Na-Nakorn, 1988). Albinisme pada beberapa 
spesies ikan budidaya yang lain dilaporkan juga 
dikontrol oleh gen tunggal yang bersifat resesif, 
misalnya albinisme pada ikan rainbow trout Salmo 
gairdneri (Bridges & Limbach, 1972) dan ikan koan 
Ctenopharyngodon idella (Rothbard & Wohlfarth, 
1993).

Karakteristik Ikan Lele Afrika Albino
Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa 

ikan lele Afrika albino memiliki performa pertumbuhan 
(bobot) dan tingkat kelangsungan hidup yang relatif 
sama atau cenderung lebih rendah daripada yang 
berwarna normal (Prinsloo & Schoonbee, 1989; 
Iswanto et al., 2013a, 2020b; Onyia et al., 2018). Hasil 
penelitian yang lain menunjukkan bahwa fekunditas 
dan keberhasilan pemijahan ikan lele Afrika albino 
relatif sama dengan yang berwarna normal (Prinsloo et 
al., 1990; Onyia et al., 2018). Pada panjang yang sama 
ikan lele Afrika albino memiliki bobot yang lebih besar 
(lebih gemuk) daripada yang berwarna normal 
(Iswanto et al., 2013b, 2016, 2020b). Meskipun rasa 
daging ikan lele Afrika albino relatif sama dengan yang 
berwarna normal (pengamatan pribadi), hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ikan lele Afrika albino 
m e n ga n d u n g  a s a m  l e m a k  ta k  j e n u h  ga n d a 
(polyunsaturated fatty acid) yang lebih tinggi, dengan 
rasio asam lemak omega 3 dan omega 6 yang lebih 
tinggi daripada yang berwarna normal, sehingga lebih 
m e n y e h a t k a n  ( H o f f m a n  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) . 

Hasil-hasil penelitian tersebut mengindikasikan 
bahwa ikan lele Afrika albino juga potensial untuk 
dikembangkan sebagai ikan konsumsi, meskipun 
secara zooteknis memiliki performa budidaya yang 
cenderung lebih rendah atau tidak lebih baik daripada 
yang berwarna normal. Selain itu, karena memiliki 
warna yang unik dan menarik seharusnya juga dapat 
dijadikan sebagai ikan hias. Potensi pengembangan 
budidaya ikan lele Afrika albino tersebut perlu 
disosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya 
secara bertahap dapat diterima dan berkembang. 
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(a) (b) (c)

Pendahuluan
Ikan lele Mutiara merupakan strain ikan lele Afrika 

(Clarias gariepinus) unggul yang dirilis berdasarkan 
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
77/KPMEN-KP/2015. Ikan lele Mutiara memiliki 
keunggulan performa budidaya yang relatif lengkap, 
terutama pada aspek pertumbuhan, efisiensi pakan, 
resistensi penyakit, toleransi lingkungan, toleransi stres 
dan keseragaman ukuran, sehingga diminati oleh para 
pembudidaya. Jumlah calon induk ikan lele Mutiara 
yang disebarluaskan oleh BRPI Sukamandi telah 
mencapai 8.050 paket (1 paket terdiri dari 10 ekor 
betina dan 5 ekor jantan) yang tersebar di 211 daerah 
kabupaten/kota dari 30 provinsi pada tahun 2019 
(Pangestika et al., 2019) dan terus bertambah.

Secara umum, keunggulan performa budidaya ikan 
lele Mutiara telah diakui dan dibuktikan oleh para 
pembudidaya. Namun demikian, terdapat suatu 
permasalahan yang ditemui pembudidaya ikan lele 
Mutiara, yakni adanya kejadian albino (albinisme). 
Adanya benih albino tersebut dikeluhkan oleh para 
pembudidaya, karena tidak laku dijual (komunikasi 
pribadi) .  Oleh karena itu,  diperlukan upaya 
pencegahan untuk meminimalisir kemungkinan 
adanya benih albino, agar tidak menimbulkan kerugian 
ekonomi.

Albinisme Ikan Lele Mutiara
Beberapa pembudidaya melaporkan bahwa 

pemijahan induk ikan lele Mutiara berwarna normal 
dapat menghasilkan benih albino sebanyak 20-40% 
(komunikasi pribadi). Adanya benih albino juga terjadi 
pada pemijahan induk-induk ikan lele Mutiara di BRPI 
Sukamandi dan telah dilaporkan dalam dokumen rilis 
ikan lele Mutiara, dengan persentase sebesar 0,2% 
(BPPI, 2014). Nilai persentase benih albino di BRPI 
Sukamandi tersebut rendah karena berasal dari 
gabungan pemijahan banyak pasangan induk (20-60 
pasang). Sedikitnya pasangan induk yang menghasilkan 
benih albino, menurunkan nilai persentase benih 
albino secara keseluruhan. Sebaliknya, persentase 
benih albino yang dilaporkan oleh para pembudidaya 
hanya berasal dari satu pasang induk (dari berapa 
pasang???). Selanjutnya, pemijahan terkontrol dari 
setiap pasang induk ikan lele Mutiara di BRPI 
Sukamandi menunjukkan bahwa kombinasi pasangan 
induk tertentu dapat menghasilkan benih albino rata-
rata sebanyak 23,71±4,74% (Iswanto et al., 2020). 

Pengelolaan Albinisme Ikan Lele Mutiara
Secara umum, para pembudidaya ikan lele 

Afrika di Indonesia tidak menghendaki adanya 
benih albino dari induk-induk yang dipijahkan, 
karena tidak dapat diterima oleh konsumen. 
Tidak diterimanya benih albino oleh konsumen 
tampaknya lebih dikarenakan oleh faktor sugesti 
yang terkait dengan keyakinan dan tidak terkait 
dengan adanya kekurangan pada aspek 
zooteknis. 

Gambar 1. Larva ikan lele Mutiara warna normal dan 
albino yang baru menetas.

Gambar 2. Benih ikan lele Mutiara warna normal dan 
albino umur 3 minggu.

Benih albino merupakan suatu hal yang tidak 
diharapkan, sehingga diperlukan upaya untuk 
mencegah adanya benih albino tersebut. Prinsip 
pencegahannya adalah tidak memijahkan 
pasangan induk yang sama-sama memiliki gen 
albino. Namun demikian, secara morfologis 
induk ikan lele Mutiara yang memiliki gen albino 
tidak berbeda dari induk yang tidak memiliki gen 
albino (pengamatan pribadi). 

PENCEGAHAN ADANYA BENIH ALBINO 
PADA IKAN LELE MUTIARA (Clarias gariepinus)

Bambang Iswanto
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Dengan demikian, induk-induk ikan lele Mutiara 
yang memiliki gen albino dapat diketahui melalui 
suatu uji progeni (progeny test), yaitu pengujian 
untuk mengetahui sifat atau karakteristik genetis 
induk melalui pengamatan sifat atau karaktersitik 
keturunannya.

Uji progeni untuk mengetahui ada-tidaknya 
(skrining) gen albino pada induk ikan lele Mutiara 
dapat dilakukan secara khusus ataupun dilakukan 
bersamaan dengan kegiatan produksi benih. Uji 
progeni yang dilakukan secara khusus dilakukan 
dengan cara memijahkan ikan lele Mutiara 
dengan ikan lele Afrika (baik ikan lele Mutiara 
ataupun strain ikan lele Afrika yang lain) albino. 
Jika hasil pemijahan dari pasangan induk ikan lele 
Mutiara yang berwarna normal dan albino 
tersebut menghasilkan larva yang sebagian 
diantaranya albino, maka induk ikan lele Mutiara 
yang berwarna normal tersebut memiliki gen 
a l b i n o .  J i ka  h a s i l  p e m i j a h a n  t e rs e b u t 
menghasilkan larva yang seluruhnya berwarna 
normal, maka induk ikan lele Mutiara yang 
berwarna normal tersebut tidak memiliki gen 
albino.

Uji progeni induk-induk ikan lele Mutiara yang 
dilakukan melalui kegiatan produksi benih tidak 
perlu dilakukan dengan cara memijahkannya 
dengan ikan lele Afrika albino. Pemijahannya 
dapat dilakukan diantara sesama induk ikan lele 
Mutiara yang berwarna normal. Namun demikian, 
pemijahan tersebut harus dilakukan dengan rasio 
1:1, yaitu satu ekor induk jantan dipijahkan dengan 
satu ekor induk betina. Setelah memijah, 
pasangan induk tersebut harus tetap dipisahkan 
dari stok induk-induk yang lain, sampai telur-
telurnya menetas. Jika hasil penetasan telur 
menghasilkan sejumlah tertentu (umumnya 20-
30%) larva yang albino, maka berarti pasangan 
induk tersebut sama-sama memiliki gen albino. 
Jika tidak dikehendaki, maka seluruh larva hasil 
pemijahan yang sebagian kecil diantaranya albino 
tersebut dapat dibuang (tidak dipelihara). 

Larva juga dapat dipelihara, kemudian saat 
menjadi benih dilakukan penyortiran untuk 
memisahkanatau membuang benih yang albino, 
meskipun hal tersebut tidak efisien. Sebaliknya, 
jika hasil pemijahan tersebut tidak menghasilkan 
larva yang albino, maka kemungkinan kedua induk 
tersebut tidak memiliki  gen albino, atau 
kemungkinan hanya salah satu saja yang memiliki 
gen albino. 

Pada uji progeni yang dilakukan sekaligus dengan 
kegiatan produksi benih ini, induk-induk yang tidak 
menghasilkan larva albino dapat digunakan lebih 
lanjut dalam kegiatan produksi benih. Ketika 
pemijahan dapat menghasilkan larva yang albino, 
maka induk ikan lele Mutiara yang berwarna 
normal (yang memiliki gen albino) tersebut perlu 
ditandai untuk menghindari terjadinya pemijahan 
diantara sesama induk ikan lele Mutiara yang 
memiliki gen albino. Sayangnya, penandaan pada 
ikan le le  Afr ika t idak mudah di lakukan. 

Hingga saat ini penanda yang terbukti efektif 
d igunakan pada ikan le le  Afr ika  adalah 
m e n g g u n a k a n  P I T  ( p a s s i v e  i n t e g r a t e d 
transponder) tag (Suwargono & Fansuri, 2017) 
yang harganya masih relatif mahal. 
Jika penandaan tidak mungkin dilakukan, maka 
diperlukan upaya lain untuk mencegah adanya 
benih albino dari induk-induk yang dipijahkan. 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 
dengan melakukan pertukaran (diantara sesama 
pemilik induk ikan lele Mutiara) salah satu induk (induk 
jantan saja atau induk betina saja) yang memiliki gen 
albino, sehingga diharapkan dapat diperoleh kombinasi 
pasangan induk baru yang hanya salah satunya saja 
yang memiliki gen albino. 
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Pendahuluan
Si lvof ishery atau juga disebut Wanamina 

merupakan suatu pola agroforestri yang digunakan 
dalam pelaksanaan program perhutanan sosial di 
kawasan hutan mangrove. Petani dapat memelihara 
ikan dan udang atau jenis komersial lainnya untuk 
menambah penghasilan, tetapi ada kewajiban untuk 
memelihara hutan Mangrove. Jadi prinsip silvofishery 
adalah perlindungan tanaman mangrove dengan 
memberikan hasil dari sektor perikanan. Sistem ini 
mampu menambah pendapatan masyarakat dengan 
tetap memperhatikan kelestarian hutan mangrove. 
Silvofishery yang telah dikembangkan selama ini 
menggunakan jenis Rhyzophora sp. Pemanfaatan 
mangrove untuk silvofishery saat ini mengalami 
perkembangan yang pesat, karena sistem ini telah 
terbukti mendatangkan keuntungan bagi pemerintah 
dan nelayan secara ekonomis. Fungsi mangrove 
sebagai nursery ground sering dimanfaatkan untuk 
kepentingan pengembangan perikanan (sivofishery), 
(Amrial, Y, 2015). Keuntungan ganda telah diperoleh 
dari simbiosis ini. Selain memperoleh hasil perikanan 
yang cukup baik, biaya pemeliharaannya pun murah, 
karena tanpa harus memberikan makanan setiap hari. 
Hal ini disebabkan karena produksi fitoplankton 
sebagai energi utama perairan telah mampu 
memenuhi sebagai energi utama perairan telah 
mampu memenuhi kebutuhan perikanan tersebut. 
Oleh karena itu keberhasilan silvofishery sangat 
ditentukan oleh produktivitas fitoplankton.

Sumber: BPN Subang

Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan
Blanakan

Blanakan merupakan kecamatan dalam wilayah 
Kabupaten Subang, Jawa Barat, memiliki luas 10.530 
ha (Profil Kecamatan Blanakan, 2016). Meskipun 

terletak di wilayahPantura, namun kecamatan 
yang terdiri atas 9 desa tersebut tidak semua 
berhubungan dengan laut. Terdapat 7 desa yang 
berbatasan langsung dengan laut, yaitu 
Cilamaya Hilir, Rawameneng, Jayamukti, 
Blanakan, Langensari, Muara, dan Tanjungtiga 
(Gambar 1). Secara geografis batas wilayah 
Kecamatan Blanakan di sebelah utara dibatasi 
oleh Laut Jawa, di sebelah selatan oleh 
Kecamatan Ciasem, di sebelah timur oleh 
Kecamatan Sukasari, dan sebelah barat oleh 
Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang.

Gambar 2. Tambak berbasis Silvofishery Desa 
Langensari, Blanakan, Subang.

Pengembangan Ikan nila Srikandi di tambak 
berbasis silvofishery.

Ikan nila (Oreocromis niloticus) dikenal 
mempunyai banyak keunggulan antara lain 
pertumbuhanya cepat, relatif tahan terhadap 
penyakit, serta toleran terhadap lingkungan 
bersalinitas relatif tinggi (euryhaline). Program 
h ibr id isas i  ikan  n i la  d i terapkan untuk 
mendapatkan varietas baru yang memiliki sifat 
lebih unggul, salah satunya hasil persilangan ikan 
nila biru (Oreochromis aureus) dengan nila 
hitam Nirwana (O. niloticus) yang menghasilkan 
ikan nila Srikandi. Ikan nila Srikandi (Salinity 
Resistant Improvement From Sukamandi) telah 
dirilis pada tahun 2012. Ikan ini memiliki 
keunggulan tumbuh cepat dan toleran pada 
salinitas hingga 30 ppt. Ikan ini menunjukkan 
performa terbaik pada pemeliharaan di keramba 
jaring apung laut. Ikan nila Srikandi sangat tepat 
dipelihara dan dikembangkan dikawasan 
tambak berbasis silvofishery.

Pada tanggal 27 Oktober 2020 BRPI telah 
melakukan penebaran benih ikan nila Srikandi 
sebanyak 10.000 ekor dengan ukuran 4-5 cm 

PENGEMBANGAN IKAN NILA SRIKANDI DI TAMBAK BERBASIS SILVOFISHERY 
DESA LANGENSARI, KECAMATAN BLANAKAN, KABUPATEN SUBANG

Lamanto, Bambang Gunadi dan Nur Fansuri
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pencemaran air laut sebelum masuk ke tambak 
para petani, dan yang lebih jauhnya adalah sebagai 
garda terdepan yang mengahlau atau mengurangi 
gelombang tinggi apabila terjadi tsunami, (2) 
manfaat biologi yaitu bahwa hutan mangrove 
adalah ekosistem yang paling cocok untuk 
berkembang biak biota laut seperti udang  dan 
ikan, (3) manfaat ekonomi yaitu dengan adanya 
suplay bibit  biota laut seperti udang dan ikan yang 
sehat dan melimpah dari hutan mangrove (green 
belt) yang masuk ke tambak milik petani sehingga 
penghasilan tambak petani akan meningkat, (4) 
manfaat pendidikan adalah sebagai sarana untuk 
m e n d i d i k  g e n e r a s i  p e n e r u s  d a l a m 
menginformasikan manfaat mangrove dan 
silvofishery melalui bentuk eko-wisata mangrove.

Gambar 3. Penebaran benih ikan nila Srikandi Bersama 
kelompok Tani “Lestari”

Penutup
Pemanfaatan areal mangrove untuk budidaya 
silvofishery ikan nila Srikandi dapat menjadi salah 
satu alternatif kegiatan pemanfaatan lahan warga 
di sekitar kawasan konservasi mangrove. Ikan nila 
S r i k a n d i  s a n g a t  t e p a t  d i p e l i h a r a  d a n 
dikembangkan dikawasan tambak berbasis 
silvofishery.
Pustaka
Amrial, Y., Effendi, H., & Damar, A. (2015). 
Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis 
Silvofishery di Kecamatan 

BRPI

NO KORUPSI !
NO GRATIFIKASI !

dikawasan tambak silvofishery seluas 7000 m2 milik 
kelompok tani “Lestari” di Desa Langensari, Blanakan, 
Subang. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan 
riset pengembangan ikan nila di masyarakat. Target 
kegiatan penebaran benih ikan nila srikandi di tambak 
berbasis silviofishery ini ikan bisa dipanen dengan 
ukuran 3 - 4 ekor/kg selama pemeliharaan 4 bulan. 
Harapan kedepannya dari kegiatan penebaran ikan nila 
srikandi di tambak berbasis silvofihery adalah menjadi 
percontohan bagi para petani dan sebagai produk 
unggulan di lahan silvofishery kerana ikan nila srikandi 
dapat dibesarkan di air payau sampai dengan salinitas 
30 ppt, dan dapat meningkatan pendapatan ekonomi 
dari petani pembudidaya ikan. Pemanfaatan areal 
mangrove untuk budidaya silvofishery ikan nila Srikandi 
dapat menjadi salah satu alternatif  kegiatan 
pemanfaatan lahan warga di sekitar kawasan 
konservasi mangrove. Dengan kegiatan tersebut maka 
masyarakat akan terus mempertahankan keberadaan 
pohon mangrove di lahan miliknya, sehingga areal 
dapat sekaligus berfungsi sebagai zona penyangga bagi 
mangrove di kawasan ekowisata, yang merupakan zona 
inti

Gambar 3. Penebaran benih ikan nila Srikandi Bersama 
kelompok Tani “Lestari”

Kelompok Tani “Mina Lestari” yang diketuai oleh 
bapak H. Syamsudin, AS mempunyai visi yang salah 
satunya adalah di bidang pelestarian lingkungan dan 
pelestarian mangrove di Pantura Subang. Saat ini, 
kelompok tani tersebut mempunyai beberapa program 
antara lain: (1) Membuat green belt (sabuk hijau) 
disepanjang pantai yang membentang sekitar 500 

meter, (2) membuat kebun persemaian berbagai 
jenis mangrove, tempat pendidikan dan pelatihan, 
(3) membuiat jembatan kayu sepanjang (tracking 
bridge) hutan mangrove untuk sarana hutan 
pendidikan dan penelitian serta eko-wisata 
mangrove. Keberhasilan program tersebut akan 
memberikan manfaat antara lain ; (1) manfaat fisik 
dari pembuatan green belt yaitu mencegah interusi 
(perembesan) air laut yang berlebihan ke tambak 
dan ke pemukiman, memperkuat bibir pantai 
akibat abrasi gelombang laut,   memfilter 
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Tabel 1. Kelangsungan hidup benih (PL) udang galah seleksi dan Siratu
 pada media dengan kadar formalin 500 mg/L dan pH awal 4

.

Tabel 2. Kelangsungan hidup benih (PL) udang galah seleksi dan kontrol pada
 media dengan salinitas 0, 12, dan 20 ‰ dan suhu 20 dan 28 oC

KESIMPULAN
Berdasarkan data kelangsungan hidup selama uji toleransi dan resistensi dapat dinyatakan bahwa seleksi 

pada karakter pertumbuhan dan kematangan kelamin pada populasi udang galah GI Macro II tidak 
berpengaruh terhadap karakter resistensi dan toleransi benih yang dihasilkan.  Benih udang galah GI Macro 
II hasil seleksi memiliki tingkat resistensi tinggi terhadap infeksi Vibrio harveyi dan toleransi tinggi terhadap 
perubahan lingkungan

Toleransi benih terhadap cekaman
Tingkat toleransi pascalarva udang 

galah seleksi terhadap pH 4, fluktuasi 
suhu, fluktuasi salinitas dan cekaman 
formal in sangat  t inggi ,  dengan 
kelangsungan hidup pasca pengujian 
sebesar 93-100%.  Pengujian dengan 
formalin 500 mg/L dalam waktu lebih 
lama (2 jam) menunjukkan bahwa 
benih G4 udang galah hasil seleksi lebih 
toleran, dengan kelangsungan hidup 
(KH) 90±0% dibandingkan benih udang 
galah strain Siratu dengan KH sebesar 
36,7±23,1% (Tabel 1). 

Hasil pengujian tingkat toleransi benih udang 
galah terhadap perubahan salinitas dan suhu 
secara mendadak juga menunjukkan bahwa 
benih udang galah GI Macro hasil seleksi 
memiliki tingkat toleransi tinggi, dengan KH 
93-97% (Tabel 2), jauh di atas standar benih 
sebar udang galah (SNI Nomor:01-6486.2– 
2000), yaitu sebesar 80%.

 (72,5 ± 4,26%) dan larva kontrol (67,95 ± 
8,5%) (Gambar 2.). Namun demikian, 
secara statistik kelangsungan hidup larva 
dari ketiga populasi  tersebut tidak 
berbeda nyata (P > 0,05). 

Garafik 1. Kelangsungan hidup larva udang 
galah yang diuji tantang dengan 

bakteri Vibrio harveyi pada Ld50 
105 cfu/mL selama 96 jam.
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Benih udang galah dengan performa tumbuh 
cepat merupakan salah satu aspek strategis dalam 
pengembangan budidaya udang galah. Oleh 
karena itu, Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) secara 
konsisten melakukan serangkaian program 
pemuliaan udang galah guna memperoleh benih 
udang galah unggul dengan potensi pertumbuhan 
lebih cepat dan produktivitas lebih tinggi.  Salah 
satu aspek yang berpengaruh terhadap potensi 
tumbuh udang galah pada fase pembesaran adalah 
aspek reproduksi, yaitu umur awal udang galah 
tersebut matang kelamin.  Udang galah betina 
yang memasuki fase reproduksi pertumbuhannya 
akan melambat sehingga ukuran udang tersebut 
saat panen relatif kecil dan tidak memenuhi 
standar ukuran pasar. Ketika udang galah 
mengalami maturasi, maka sebagian energi yang 
diperoleh dari pakan yang dikonsumsi akan 
digunakan untuk perkembangan gonad dan 
aktivitas reproduksi sehingga pertumbuhan 
somatik terganggu (Cavalli et al, 2001; Franco et al,  
2006). Oleh karena itu, program pemuliaan udang 
galah di BRPI selain ditujukan untuk meningkatkan 
performa pertumbuhan juga untuk menunda 
kematangan gonad, khususnya pada populasi 
udang galah betina. 

Kegiatan seleksi, sebagai salah satu metode 
pemuliaan udang galah, yang difokuskan pada 
karakter tertentu berpotensi menurunkan 
keragaman genetik pada populasi tersebut, dan 
intensitas seleksi yang tinggi dalam kurun waktu 
lama dapat menyebabkan hilangnya alel-alel yang 
menyandikan karakter-karakter penting lainnya, 
seperti gen yang menyandikan resistensi terhadap 
penyakit dan toleransi terhadap lingkungan.  Pada 
sistem budidaya udang galah intensif, infeksi  
penyakit dan penurunan kualitas air menjadi 
permasalahan sangat serius sehingga selain 
memiliki keunggulan pada aspek pertumbuhan, 
benih udang galah tersebut harus memiliki 
karakter resisten terhadap penyakit dan toleran 
terhadap fluktuasi atau cekaman lingkungan.  Oleh 
karena itu, serangkaian pengujian terkait bebas 
virus MrNV, resistensi terhadap penyakit vibriosis 
dan toleransi terhadap fluktuasi ingkungan (pH, 

salinitas, suhu) dan cekaman formalin telah 
dilakukan terhadap benih hasil seleksi yang 
ditengarai memiliki potensi tumbuh 35% lebih 
cepat dibandingkan populasi GI Macro II sebagai 
tetuanya. Pengujian-pengujian tersebut di atas 
dilakukan dengan metode sesuai SNI Nomor:01-
6486.2– 2000.

Uji bebas MrNV 
Macrobrachium rosenbergii noda virus (MrNV) 
merupakan salah satu penyakit utama dalam 
budidaya udang galah dan sering menyebabkan 
kegagalan dalam penyediaan benih.  Oleh karena 
itu, induk atau benih yang akan didistribusikan 
pada pengguna harus memiliki sertifikat bebas 
MrNV.  Hasil uji PCR terhadap sampel benih dan 
calon induk galah populasi F3 dan F4 menunjukkan 
bahwa benih dan induk tersebut bebas dari MrNV 
(Gambar 1),  yang ditandai  dengan t idak 
munculnya pita DNA dengan berat molekul 425 bp, 
sebagaimana yang ditunjukkan pada kontrol 
positif (K+).

Gambar 1. Hasil pengujian udang galah bebas  MrNV dengan 
metode PCR

Resistensi terhadap penyakit vibriosis
Tingkat resistensi larva terhadap penyakit 

merupakan hal penting karena selama proses 
pembenihan udang galah penyakit merupakan 
kendala yang serius. Resistensi larva udang galah 
seleksi terhadap infeksi bakteri V. harveyi 
tergolong tinggi sehingga kelangsungan hidup  
larva pascauji tantang masih tinggi, sebesar 77,96 
± 5,95%, lebih tinggi dibandingkan larva Siratu 

 BENIH GIMACRO II TERSELEKSI, RESISTEN TERHADAP PENYAKIT DAN 
TOLERAN TERHADAP CEKAMAN LINGKUNGAN

Ikhsan Khasani, A. Ali Akbar dan Dede Sukarta
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Populasi udang galah hasil pembesaran udang 
galah pada kolam budidaya menunjukkan 
distribusi kelompok dan variasi ukuran terutama 
pada jantan. Hasil pengamatan menunjukkan 
udang galah jantan baik strain GI Macro II maupun 
SiRatu memiliki 4 tipe kelompok dengan jumlah 
berbeda. Distribusi ukuran jantan udang galah GI 
Macro II lebih baik dibandingkan SiRatu karena 
rasio jantan kecil pada satu populasi jumlahnya 
lebih sedikit (Tabel 1).

Tabel 1. Kelompok jantan dari 2 strain udang galah

Hasil yang tidak jauh berbeda dengan jantan, 
betina udang galah hasil pembesaran dari kolam 
budidaya juga menunjukkan distribusi ukuran dan 
status reproduksi yang berbeda pada kedua strain. 
Status reproduksi betina udang gaah strain GI 
Macro lebih baik dibandingkan dengan strain 
SiRatu. Hal ini dapat terlihat dari jumlah betina 
yang belum matang (IF) lebih banyak dan betina 
yang telah merontokkan telurnya lebih sedikit 
(Tabel 2). Lebih baiknya status reproduksi betina GI 
Macro II disebebkan karena ada efek dari hasil 
seleksi terhadap kematangan kelamin yang telah 
dilakukan pada strain ini. 

Tabel 2. Status reproduksi betina dari 2 strain 
udang galah

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik 
kesimpulan bahwa udang galah hasil pembesaran 
memiliki 4 kelompok pada populasi jantan dan 5 
status reprduksi pada populasi betina. Udang 
galah GI Macro II memiliki kelompok dan status 
reproduksi lebih baik dibandingkan dengan udang 
galah SiRatu. 

MORFOTIPE JANTAN DAN STATUS REPRODUKSI BETINA PADA DUA STRAIN
UDANG GALAH HASIL PEMULIAAN

Sampai saat ini produktivitas udang galah masih 
re n d a h .  S a l a h  s a t u  fa k t o r  u ta m a  ya n g 
menyebabkan rendahnya produktivitas adalah 
menurunnya kualitas genetik induk udang galah. 
K e g i a t a n  y a n g  d a p a t  d i l a k u k a n  u n t u k 
meningkatkan  genet ik  pada  b iota  yang 
dibudidayakan adalah seleksi. 

Seleksi merupakan cara yang efisien untuk 
meningkatkan produktivitas pada hewan maupun 
tumbuhan yang dibudidayakan. Kebanyakan 
program perbaikan genetik untuk akuakultur 
berfokus pada karakter pertumbuhan. Padahal 
ada karakter-karakter potensial penting lainnya 
yang perlu dipertimbangkan sebagai kandidat 
dalam tujuan pemuliaan. Beberapa karakter 
penting tersebut diantaranya adalah kelangsugan 
hidup, proporsi kelompok jantan, proporsi betina 
dan jantan dan status reproduksi betina. Oleh 
karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 
mengevaluasi variasi karakter-karakter penting 
tersebut pada udang galah hasil pemuliaan yaitu 
GI Macro II.

Hewan uji yang digunakan adalah udang galah 
populasi GI MaCRO II dan SiRatu yang diperoleh 
dari hasil akhir pemeliharaan selama 4 bulan pada 
kegiatan pembesaran. Sampel diambil secara acak 
sebanyak 135 ekor yang terdiri dari jantan dan 
betina. Saat panen, udang galah yang masih hidup 
dikumpulkan dan dipisahkan berdasarkan jenis 
kelamin. Jenis kelamin, panjang badan dan bobot 
tubuh masing-masing udang dicatat. Udang galah 
jantan diklasifikasikan berdasarkan morfologisinya 
yaitu Blue Claw (BC), Orange Claw (OC) dan Small 
(SM). Udang galah jantan besar tanp capit 
dikalsifikasikan sebagai udang galah tanpa capit 
atau No Claw (NC). 

Berbeda dengan jantan, pada udang galah 
betina klasifikasi berdasarkan karakter kematangan 
kelamin betina yang di kelompokkan menjadi lima 
tipe yaitu: belum matang/Immature Females (IF), 
betina matang/mature female (MF), betina 
bertelur dengan warna telur orange/orange egg 
carrying females (OE), betina bertelur dengan 
warna telur abu-abu/grey egg carrying females 
(GE), dan betina yang telah merontokkan 
telurnya/open brood chamber (spent) females (OP) 

Asep Sopian, Ikhsan Khasani, Ahmad Ali Akbar dan Dede Sukarta
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(a) (b)

 PENGEMBANGAN IKAN PATIN SIAM PERKASA 
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pendahuluan
Ikan patin PERKASA (Patin suPER Karya Anak 

bangSA) merupakan ikan patin Siam unggul tumbuh 
cepat hasil inovasi riset pemuliaan di Balai Riset 
Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi. Keunggulan tumbuh 
cepat ini menjadikan ikan patin PERKASA berpotensi 
besar untuk dikembangkan di masyarakat. 

Salah satu program BRPI dalam pengembangan ikan 
patin PERKASA adalah melalui riset pengembangan di 
masyarakat. Pada tahun 2020, riset pengembangan 
di laksanakan di  masyarakat pembudidaya di 
Kabupaten Tulungagung. 

Potensi pengembangan komoditas ikan patin 
PERKASA di  Kabupaten Tulungagung sangat 
menggairahkan. Hal ini disampaikan  oleh Bapak 
Supangat, salah satu pembudidaya yang juga 
merupakan sekretaris Asosiasi Pengusaha Catfish 
Tulungagung (APCITA). Produksi ikan patin konsumsi di 
Kabupaten Tulungagung mencapai 60-80 ton/hari, 
dengan kebutuhan benih 4–6 juta ekor/bulan. 
Berdasarkan informasi tersebut, BRPI Sukamandi 
melakukan kegiatan Riset Pengembangan Patin 
PERKASA di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. 
Kegiatan riset pengembangan meliputi pendampingan 
terhadap 2 mitra pembudidaya.

 Pelaksanaan
Kegiatan riset pengembangan ikan patin PERKASA di 

Kabupaten Tulungagung melibatkan beberapa pihak 
terkait, yakni pembudidaya dan institusi pemerintah 
(Dinas Kelautan dan Perikanan). Pelaksanaan riset 
melalui beberapa tahapan yaitu inisiasi, sosialisasi, dan 
kegiatan pembesaran ikan patin siam PERKASA di 
kolam pembudidaya. 

Gambar 1. Kolam pembesaran ikan patin siam PERKASA di 
Kabupaten Tulungagung

Kegiatan pembesaran ikan patin siam PERKASA dilakukan di 
kolam pembudidaya Pak Supangat seluas 364 m2 (4 unit 
kolam), yang berlokasi di Desa Kendalbungur Rt 02/ RW 02, 

Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dan kolam 
Pak Suryani seluas 210 m2 (1 unit kolam), yang berlokasi di 
Dusun Kedungdowo Rt 01/ RW 01,Desa Gesikan, Kecamatan 
Pakel, Kabupaten Tulungagung 

Penebaran benih ikan patin PERKASA di kolam Pak 
Supangat sebanyak 6.000 ekor dilakukan pada bulan 
Februari 2020. Benih yang ditebar berukuran 4-5 inchi dan 
dipelihara selama 7 bulan. Sementara itu, penebaran benih 
di kolam Pak Suryani sebanyak 4.000 ekor dilakukan pada 
bulan Mei 2020, dengan ukuran benih ±3 inchi dan masa 
pemeliharaan selama  4 bulan. 

Keragaan Produksi
Setelah masa pemeliharaan selama 7 bulan, Ikan patin 

PERKASA yang dipelihara di Pak Supangat mencapai ukuran 
bobot panen sebesar 0,8-1kg/ekor. Tingkat kelangsungan 
hidup 99%, pertambahan bobot harian 3,71g/hari, biomas 
panen sebanyak ± 4.752 kg, dengan nilai FCR sebesar 1,1-1,2. 
Harga pokok produksi Rp. 11.631 dengan B/C Ratio 1,29 dan 
produktivitas sebesar 130.549kg/Ha. 

Sementara itu,  di  kolam Pak Suryani,  setelah 
pemeliharaan selama 4 bulan dihasilkan ikan patin PERKASA 
dengan ukuran bobot panen sebesar 0,6-0,8kg/ekor, 
kelangsungan hidup 99%, pertambahan bobot harian 
5,79g/hari, biomas panen sebanyak ±2.772kg, dengan nilai 
FCR sebesar 1,1-1,2. Harga pokok produksi Rp. 11.433 
dengan B/C Ratio 1,28 dan produktivitas sebesar Rp 
132.000kg/Ha.

Gambar 2. Panen ikan patin siam PERKASA di Kabupaten 
Tulungagung

PENUTUP
Keberhasilan riset pengembangan ikan patin siam 

PERKASA di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa 
ikan patin PERKASA sangat berpotensi untuk dikembangkan 
secara luas di masyarakat pembudidaya dan berkontribusi  
dalam peningkatan produktivitas perikanan budidaya secara 
nasional.

Wahyu Pamungkas, Evi Tahapari, Jadmiko Darmawan
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 Pendahuluan
Pengembangan benih ikan patin PERKASA di 
masyarakat merupakan salah satu program Balai 
Riset Pemuliaan Ikan (BRPI). Pada tahun 2020, riset 
pengembangan dilaksanakan di masyarakat 
pembenih di Kabupaten Subang. 
Pembenihan ikan patin siam telah banyak 
dilakukan di masyarakat Kabupaten Subang dan 
sebagian besar melakukan segmen pendederan 
benih patin. Kegiatan riset pengembangan 
meliputi pendampingan terhadap 2 mitra 
pembenih. 
Pelaksanaan
Kegiatan riset pengembangan ikan patin PERKASA 
di Kabupaten Subang melalui beberapa tahapan 
yaitu inisiasi, sosialisasi, dan kegiatan pendederan 
i k a n  p a t i n  s i a m  P E R K A S A  d i  h a t c h e r y 
pembudidaya. 

Gambar 1. Hatchery pendederan ikan patin siam 
PERKASA di Kabupaten Subang

Kegiatan pendederan ikan patin siam PERKASA 
dilakukan di hatchery  Bapak Mamat Sanindar 
yang merupakan anggota sekaligus sekretaris 
kelompok pembudidaya Marga Patin yang 
beralamatkan di Dusun Patokbeusi, Desa 
Rancamulya, Kecamatan Patokbeusi dan Bapak 
Saefullah yang merupakan anggota kelompok 
pembudidaya Ciasem Pangasius yang beralamat di 
Dusun Rajapolah, Desa Ciasem Baru, Kecamatan 
Ciasem, Subang, Jawa Barat. Penebaran larva Ikan 
Patin Perkasa di hatchery pembenih milik Bapak 
Mamat sebanyak 210.000 ekor dengan padat 
tebar 23 ekor/liter, sedangkan di hatchery 
pembenih milik Bapak Saefullah sebanyak 500.000 
ekor dengan padat tebar 35 ekor/liter. 

Gambar 2. Sortir dan panen benih ikan patin siam 
PERKASA di Kabupaten Subang

PENUTUP
Keberhasilan riset pengembangan ikan patin siam 

PERKASA di Kabupaten Subang menunjukkan bahwa 
ikan patin PERKASA sangat berpotensi untuk 
dikembangkan secara luas di masyarakat dan dapat 
berkontribusi  dalam peningkatan produktivitas ikan 
patin siam secara nasional.

Performa Produksi Benih Ikan patin PERKASA di 
Kabupaten Subang

Pada masa pemeliharaan selama 23 hari, larva ikan 
patin PERKASA yang dipelihara di hatchery Bapak 
Mamat mencapai ukuran bobot panen sebesar 251,3± 
48,9 mg. Tingkat kelangsungan hidup 64,29 % dengan 
jumlah panen benih sebanyak 135.000 ekor, 
pertambahan bobot harian 11,9 mg/hari. Harga pokok 
produksi Rp. 41,09 dengan B/C Ratio 2,19 dan 
produktivitas sebesar 6.973 ekor/m2. 

Hasil pemeliharaan larva ikan patin siam PERKASA di 
hatchery Bapak Saefullah setelah pemeliharaan selama 
20 hari, diperoleh benih ikan patin PERKASA dengan 
ukuran bobot panen sebesar 75,3±23,5 mg/ekor, 
kelangsungan hidup 40,00 %, pertambahan bobot 
harian 3,55 mg/hari, jumlah panen sebanyak 200.000 
ekor. Harga pokok produksi Rp. 49,74/ekor dengan B/C 
Ratio 1,73 dan produktivitas sebesar 5.000 ekor/m2. 

B e rd a s a r ka n  h a s i l  p e r h i t u n ga n  e ko n o m i 
menunjukkan bahwa usaha pembenihan yang 
dikembangkan mela lu i  r iset  pengembangan 
pembenihan ikan patin Perkasa dimasyarakat sangat 
menjanjikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai B/C 
Ratio pembenihan ikan patin Perkasa yang dilakukan 
oleh kedua pembenih kooperator berkisar antara 1,73-
2,19, dengan harga pokok produksi sebesar Rp. 41,09 – 
49,74/ekor benih dan dengan produktivitas lahan 
berkisar antara 4.545 – 6.973 ekor/m2. 

Penelitian

PENGEMBANGAN BENIH IKAN PATIN SIAM PERKASA DI KABUPATEN SUBANG 
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN 

Wahyu Pamungkas, Evi Tahapari, Jadmiko Darmawan



dalam GambarBRPIBRPIBRPI

      9 Januari 2019 23 Januari 2020

Kunjungan SMK 1 Cilamaya, sebanyak 50 siswa kelas 10 bersama 6 
guru pendamping yang tergabung dari siswa program study 
Pengolahan Hasil Perikanan dan Budidaya Perikanan Air Tawar  

Sinergi UPT lingkup brsdmkp dalam menginisiasi bankgen ikan 
indonesia dan IFGEN ( Indonesian Fisheries Gene�c Network). 
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menghimpun masukan-
masukan dari para peneli� dalam rangka persiapan pembangunan 
Gene Bank Ikan Indonesia

1 2

78

9 10

20 Juni 2020

7 Agustus 2020 24 Agustus 2020

BRPI bersama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur 
selenggarakan kerajasama riset dan pengembangan berbasis 
komoditas unggul ikan mas Mus�ka di masyarakat untuk 
mengembangkan produk hasil riset dan inovasi yang potensial 
melalui peningkatan hilirisasi riset dalam rangka mendorong 
terwujudnya Desa inovasi untuk Kesejahteraan Masyarakat melalui 
peran serta masyarakat.

BRPI lakukan gerakan sosial dengan memberi nasi ikan peda 
masyarakat sekitar kantor BRPI di Patokbeusi Kabupaten Subang. 
Gerakan berbagi nasi ikan ini dilakukan sebagai upaya penguatan 
imunitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19

17 Mai2020 

Kegiatan panen udang galah panen tokolan hasil pendederan di 
kelompok tani “Bio�rta” hasil kerjasama riset pengembangan BRPI 
dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya 
berbasis produk unggul di masyarakat sebagai upaya mendorong 
terciptanya kawasan atau desa inova�f.

Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 
bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil merancang Aplikasi Bank 
Gene�k-Ikan Indonesia (BGI) yang telah diresmikan Edhy Prabowo 
Menteri Kelautan dan Perikanan acara Launching Buku Besar 
Mari�m Indonesia.
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dalam Gambar BRPIBRPIBRPI

Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) bersama Akademi Komunitas 
Negeri (AKN) Banyuasin melakukan penandatanganan kerjasama 
tentang pengembangan sumber daya manusia, kegiatan ini sebagai 
bentuk kerjasama untuk memayungi kegiatan Mahasiswa AKN yang 
akan melaksanakan Praktek Kerja Lapang di BRPI

3 4

3 Maret 2020 567 Mei 2019 

11 12

BRPI Bina 20 Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Kab. Karawang : 
Kerjasama Riset Pengembangan Perikanan Budiaya Berbasis 
Komoditas Unggul : lele Mu�ara dan gurami Hibrida

Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) menerima kunjungan dari Menteri 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia Drs. Teten 
Masduki, kunjungan tersebut dalam rangka meninjau kegiatan riset 
pemuliaan sebagai hulu dari UKM di masyarakat.

14-16 Oktober 202010 September 2020

2 Februari 2020

Inisiasi kolaborasi Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) bersama Dinas 
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 
dalam rangka pengembangan Desa Inovasi Gurami Unggul Hasil 
Pemuliaan.

Kunjungan Prof. Rokhmin Dahuri ke Balai Riset Pemuliaan Ikan.  
beliau menyampaikan dukungan pada kegiatan riset pengembangan 
induk dan benih unggul yang diarahkan pada tahan penyakit, cepat 
tumbuh dan adap�f terhadap Global Climate Change untuk 
peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

5 Maret 2020

Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI), bersinergi dengan Pondok 
Pesantren (Ponpes) Minhajut Thalibin, Kabupaten Subang, Jawa 
Barat, dalam rangka menjawab permasalahan masyarakat dengan 
teknologi dan hasil riset berbasis produk�vitas unggul, yakni ikan 
lele MUTIARA ‘Mutu Tinggi Tiada Tara”
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KERAGAAN MORFOMETRI IKAN MAS 
HIBRIDA KANDIDAT RILIS

Didik Ariyanto & Yogi Himawan

PENDAHULUAN
Salah satu metode perbaikan genetik ikan adalah 

melalui program hibridisasi. Dari kegiatan ini 
diharapkan diperoleh ikan hibrida dengan karakter-
karakter yang merupakan gabungan keunggulan dari 
masing-masing tetuanya. Namun, penggabungan 
karakter uggul tersebut tidak selalu diperoleh, 
tergantung dari segregasi gen-gen yang terjadi pada 
saat proses hibridisasi tersebut dilakukan. Salah satu 
aspek yang mudah dilihat pada hasil program 
hibridisasi adalah karakter morfologi khususnya bentuk 
tubuh ikan yang dihasilkan. Beberapa kegiatan 
hibridisasi menghasilkan ikan hibrida yang menyerupai 
bentuk tetua jantan, atau betina atau gabungan dari 
keduanya. Pengamatan ini bertujuan mengevaluasi 
bentuk ikan mas hibrida kandidat rilis antara ikan mas 
Majalaya betina dengan Sutisna jantan.

MORFOLOGI IKAN MAS HIBRIDA
Salah satu kandidat ikan mas hibrida yang berpotensi  
dirilis sebagai varietas unggul adalah hasil persilangan 
antara ikan mas Majalaya sebagai tetua betina dan ikan 
mas Sutisna sebagai tetua jantan. Evaluasi morfologi 
atau bentuk tubuh ikan mas hibrida ini dilakukan 
menggunakan analisis morfometrik truss. Pengukuran 
karakter morfometrik menggunakan pola truss 
memberikan gambaran bentuk tubuh yang lebih 
menyeluruh dibanding pengukuran konvensional yang 
meliputi panjang, tinggi dan lebar badan ikan. Metode 
ini menghasilkan karakter geometrik bentuk tubuh 
secara lebih sistematis dan menunjukkan peningkatan 
kemampuan dalam mengidentifikasi perbedaan-
perbedaan bentuk tubuh pada ikan.
Sampel yang diuji adalah ikan mas Majalaya, ikan mas 
Sutisna dan hibridanya. Jumlah sampel masing-masing 
populasi sebanyak 25 ekor berukuran 100-150 g/ekor. 
Pengambilan titik-titik patokan yang jelas, konsisten, 
dan homolog dari satu sampel ke sampel lain dipilih di 
sekitar garis bentuk (outline) tubuh ikan dan analisis 
data mengikuti Nugroho et al. (1991) dan Imron et al. 
(2000).
Hasil analisis dalam bentuk diagram pencar (scatter 
plot) disajikan pada Gambar 1. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa bentuk tubuh ikan mas hibrida 
cenderung menyerupai bentuk tubuh ikan mas Sutisna 
sebagai tetua jantannya. Beberapa karakter truss 
(bidang) tubuh bagian depan dan tengah, seperti jarak 
antara pangkal kepala dengan ujung depan pangkal 
sirip punggung,  dan jarak antara pangkal dasar sirip 
punggung hingga ujung dasar sirip punggung dapat 

menjadi karakter pembeda bentuk tubuh ketiga 
populasi ikan mas tersebut. Penelitian sebelumnya 
pada beberapa populasi ikan mas hibrida juga 
menunjukkan kecenderungan yang sama, dimana 
bentuk tubuhnya lebih menyerupai tetua jantan 
dibanding tetua betina. Hal ini diduga karena sifat ikan 
mas jantan yang lebih dominan dibandingkan ikan mas 
betina. 
Pengamatan karakter  pertumbuhan (bobot) 
menunjukkan bahwa ikan mas Sutisna mempunyai laju 
pertumbuhan lebih cepat dibanding Majalaya. Sifat 
pertumbuhan cepat ikan mas Sutisna tersebut 
berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ikan mas 
hibrida yang melebihi kecepatan pertumbuhan kedua 
tetuanya. Kombinasi persilangan ini mempunyai nilai 
mid parents heterosis sebesar 94,79 % dan best parent 
heterosis sebesar 89,07 % pada karakter pertumbuhan 
(bobot). Hasil ini mengindikasikan adanya sifat 
dominan dan over dominan dari induk jantan pada 
segregasi gen-gen ikan mas hibrida tersebut. Sifat 
dominan dan over dominan tersebut diduga juga 
terjadi pada penurunan karakter bentuk tubuh ikan 
mas hasil hibridisasi ini.

Gambar 1. Diagram pencar komponen utama 1 dan 2 
hasil analisis morfomatrik truss pada 
populasi ikan mas Majalaya, Sutisna dan 
hibridanya. Biru: Majalaya; Abu-abu: 
Sutisna; Hijau: Hibrida.
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Balai Riset Pemuliaan Ikan melakukan koleksi 
ikan gurami dari BPBAT Jambi tahun 2014. Ikan ini 
merupakan salah satu bahan pembentukan ikan 
gurami tumbuh cepat. Ikan gurami dari Jambi telah 
menjadi unggulan nasional dengan nama Gurami 
Batanghari berdasarkan SK Nomor 19/Kepmen-
Kp/2015, tanggal 30 Maret 2015. Pelepasan ikan 
ini ditujukan guna memperkaya jenis dan varietas 
ikan gurami yang beredar di masyarakat, yang 
merupakan hasil domestikasi. Gurami Batanghari 
memiliki keunggulan, yakni persentase bobot 
daging lebih banyak serta memiliki kadar lemak 
dan serat kasar lebih rendah.

Induk Ikan Gurami
(Osphronemus goramy)

Induk gurami Batanghari dipijahkan di kolam 
tanah berukuran 400 m² yang disekat menjadi 8, 
dengan kedalaman air 1 m. Sebelum digunakan, 
kolam dikeringkan terlebih dahulu sekitar satu 
sampai dua hari hingga tanah benar-benar kering. 
Pengisian air dilakukan hingga ketinggian 80 cm, 
kemudian dilanjutkan pemasangan bahan sarang 
dari ijuk dan serat karung di atas paratag serta 
pemasangan sosog di pinggir kolam sebanyak 6 
buah

Gambar 2. Paratag
Pemijahan induk ikan gurami dilakukan secara 

alami dengan perbandingan induk 1:2, dengan 1 
ekor induk gurami jantan dan 2 ekor induk gurami 
betina. Sebelum terjadi pemijahan, ikan jantan  

akan membuat sarang selama kurang lebih satu 
minggu atau 7 hari. Setelah terjadi pemijahan, 
sarang yang terbentuk diambil pada pagi hari, 
kurang lebih pada pukul 07:00 – 09:00 WIB. 
Tujuannya agar telur tidak terkena sinar matahari 
yang terlalu panas yang akan menyebabkan 
kualitas telur menurun. Penetasan telur dilakukan
menggunakan baskom bersih bervolume 30 
dengan kedalaman air  20 cm dan dipasang label 
data berisi tanggal panen, jumlah telur, asal kolam 
dan jenis induknya. Aerasi diberikan pada baskom 
untuk memenuhi kebutuhan oksigen bagi telur 
dan larva ikan. Telur gurami akan menetas dalam 
waktu 1 hari. Larva yang menetas dipelihara dalam 
ember penetasan selama 7 hari atau sampai 
kuning telur habis. Setelah kuning telur habis, larva 
dipindahkan ke bak fiber ukuran 1×1 m² dengan 
kedalaman air ± 30 cm dengan kepadatan 80 
ekor/L dan dipelihara selama tiga minggu setelah 
kuning telur habis. Sistem pemeliharaan larva 
menggunakan sistem resirkulasi dengan sumber 
air berasal dari air sumur. 

Pakan pada tiga hari pertama setelah   plotting  
adalah Artemia sp.,   dilanjutkan  cacing   sutera 
(Tubifex) yang diberikan secara adlibitum. Selama 
p e m e l i h a r a a n , d i l a k u k a n  p e n g u k u r a n  
pertumbuhan (sampling) seminggu sekali dan 
pengukuran kualitas air serta monitoring hama 
dan penyakit.

(a) bak fiber resirkulasi, (b) larva ikan gurami.

Pa n e n  b e n i h  d i l a ku ka n  s ete l a h  l a m a 
pemeliharaan larva dari umur 1 hari sampai 
dengan umur 28 hari. Pada umur 28 hari benih 
yang dipanen rata-rata berukuran 2 cm. 
Pemanenan dilakukan dengan cara mengurangi 
air, lalu ikan diserok menggunakan seser. Larva 
dihitung jumlahnya sebelum dimasukkan kedalam 
kantong packing untuk pengiriman atau bisa juga 
dipindahkan pada kolam pendederan.

TEKNIK PEMBENIHAN IKAN GURAMI (Osphronemus goramy) 
PERSILANGAN JAMBI >< JAMBI DI BRPI SUKAMANDI, SUBANG, JAWA BARAT

Nurdiansyah, R. Dara Lestari, Sugiyo dan A. Sofyan Suri 

a b
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Pendahuluan
Salah satu pilar strategis dari inisiatif Bank 

Genetik-ikan Indonesia (BGI) adalah pengelolaan 
koleksi dan preservasi plasma nutfah ikan. Koleksi 
ini, khususnya koleksi ikan hidup (in vivo) ditujukan 
untuk tiga fungsi, yaitu fungsi displai, riset dan 
perbanyakan atau produksi. Ketiga fungsi tersebut 
sejauh ini telah berjalan, namun dirasakan 
memiliki beberapa kelemahan,  diantaranya 
adalah:  1) terbatasnya jumlah spesies yang dapat 
d i tangani ,  2)  kompleksnya aspek teknis 
penanganan koleksi, dan 3) terbatasnya  masa 
simpan dari koleksi. Kriopreservasi  yang 
merupakan preservasi in vitro merupakan 
teknologi yang  diharapkan dapat menjawab 
berbagai persoalan di atas. 

Prinsip Kriopreservasi
Kriopreservasi merupakan penyimpanan 

material biologis dalam suhu yang sangat dingin, 
biasanya -190 °C, dalam medium nitrogen cair. 
Dengan karakteristik suhu penyimpanan yang 
sangat dingin tersebut, daya hidup sel (viabilitas)  
dapat bertahan dalam waktu yang sangat panjang . 
Kriopreservasi  didasarkan atas dua prinsip utama, 
yaitu pengaturan suhu dan kandungan  air dalam 
sel. Suhu yang sangat dingin memungkinkan 
terhentinya proses penguraian biologis , 
sementara penghilangan kandungan air dari dalam 
sel akan menahan “jam biologis” sel  dan rehidrasi 
akan mengembal ikan  se l  kepada fungs i 
normalnya. Didasarkan pada prinsip-prinsip  
tersebut, serangkaian protokol kriopreservasi 
dikembangkan. Komponen-komponen utama 
dalam pengembangan protokol tersebut meliputi 
optimalisasi  laju pendinginan (cooling rate), jenis 
dan konsentrasi  zat pelindung dalam proses 
p e n d i n g i n a n  ( c r y o p r o t e c t a n t ) .  S i s t e m 
kriopreservasi memberikan serangkaian manfaat 
dalam berbagai bidang seperti  pengelolaan induk, 
program perbaikan mutu genetik, dan preservasi  
sumber daya genetik.

Kriopreservasi mendukung program BGI. 
Dalam konteks pengembangan BGI, program 

kriopreservasi akan memiliki posisi yang strategis 
karena:
1. Meningkatkan daya tampung koleksi.
Sistem kriopreservasi koleksi in vitro akan memiliki 
daya tampung yang jauh lebih banyak. Koleksi satu 
populasi atau spesies cukup diwadahi dalam satu 
kontainer yang bervolume beberapa centimeter 
kubik saja. Sebaliknya, koleksi in vivo memerlukan 
fasilitas penyimpanan seperti, akuarium, bak atau 
kolam-kolam dalam ukuran dan jumlah yang jauh 
lebih besar.  
2. Mengurangi kompleksitas penanganan koleksi. 
Preservasi plasma nutfah ex situ secara in vitro 
melalui kriopreservasi  secara teknis jauh lebih 
mudah dibandingkan dengan pengelolaan plasma 
nutfah in vivo. Pemberian pakan, pengelolaan 
kualitas air dan peremajaan harus dilakukan untuk 
mempertahankan jenis koleksi in vivo. Sebaliknya, 
perawatan koleksi  in vitro dalam sistem 
kriopreservasi lebih sederhana, yaitu terbatas 
pada monitoring dan mempertahankan kondisi 
ideal media simpan (nitrogen cair).
3. Memperpanjang jangka waktu simpan viabilitas 
material biologis. 
Material biologis yang tersimpan dalam secara in 
vitro dalam kriopreservasi tidak terbatas, 
sepanjang kondisi idealnya penyimpanannya 
terpenuhi. Sebaliknya, daya simpan koleksi in vivo, 
dibatasi  oleh umur biologisnya. Pada saat umur 
biologisnya tercapai, koleksi in vivo akan mati. 
Proses peremajaan harus dilakukan sebelum 
koleksi tersebut mati.
Mempertimbangkan prospek, aplikasi praktis dan 
manfaatnya, maka program kriopreservasi 
m e r u p a k a n  s u a t u  k e h a r u s a n  d a l a m 
pengembangan BGI. Bersama dengan koleksi in 
vivo, koleksi in vitro dalam bentuk kriopreservasi 
akan memperkuat peran dan kontribusi BGI dalam 
pengelolaan plasma nutfah ikan Indonesia.

MENGENAL KRIOPRESERVASI; TEKNOLOGI KONSERVASI PLASMA NUTFAH IKAN 
MENDUKUNG BANK GEN IKAN INDONESIA

Imron dan Dessy Nurul Astuti
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Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini menjadikan plasma nutfah perlu pengelolaan yang baik sehingga 
kemanfaatannya dapat diambil secara berkelanjutan. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan keragaman plasma 
nutfah ikan Indonesia, maka eksplorasi dan evaluasi potensi plasma nutfah untuk kegiatan budidaya perlu dilakukan. 
Selain pemanfaatan secara langsung dengan memelihara populasi yang berasal dari alam ke dalam lingkungan 
budidaya, pemanfaatan plasma nutfah juga dapat dilakukan sebagai bahan pengkayaan keragaman genetik suatu 
populasi yang sudah ada. Dalam rangka pengembangan Bank Gen-ikan Indonesia (BGI), Balai Riset Pemuliaan Ikan 
(BRPI) menyelenggarakan pengelolaan plasma nutfah ikan melalui koleksi ikan hidup (in vivo) untuk selanjutnya 
dipelihara di fasilitas pemeliharaan BRPI (secara ex situ).

Kegiatan koleksi plasma nutfah ikan yang dilakukan selama tahun 2020 berhasil mengoleksi 17 spesies plasma 
nutfah ikan lokal, terdiri dari 14 spesies dari Sumatera Selatan, 2 spesies dari Jambi dan 1 spesies dari Jawa Barat. 
Kegiatan koleksi dilakukan dalam beberapa tahap dengan kronologi sebagai berikut. Koleksi tahap I dilakukan pada 
tanggal 1 Juli 2020. Lokasi koleksi tahap pertama terdiri dari tiga lokasi, yaitu aliran sungai Kelerek (lebak lebung) Desa 
Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir (3.25 LS, 104.65 BT); Sungai Ogan, Kecamatan Tanjung 
Raja, Kabupaten Ogan Ilir (3.394 LS, 104.768 BT - 3.298 LS, 104.746 BT), dan Sungai Ogan Desa Srinanti, Kecamatan 
Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (3.469 LS, 104.826 BT - 3.433 LS, 104.847 BT).

Kegiatan koleksi tahap kedua dilakukan pada tanggal 28 September 2020 di Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa 
Barat (6.5123 LS, 108.0541 BT). Koleksi tahap 3 dilakukan pada 2 Oktober 2020 di Desa Sukabangun, Kecamatan 
Sukarami, Kota Palembang (2.945 LS, 104.734 BT). Koleksi tahap 4 dilakukan tanggal 10 Desember 2020, berupa benih 
ikan Jelawat dan calon induk ikan Kapiat dari BPBAT Sungai Gelam, Jambi (26.565 LS, 38.722 BT). 

Dessy Nurul Astuti dan Imron

KOLEKSI DAN TAKSONOMI MOLEKULER BERDASARKAN MT-COI 
PLASMA NUTFAH IKAN BRPI TAHUN 2020

Karakterisasi genetis terhadap ikan koleksi dilakukan menggunakan marka genetik DNA mitokondria yaitu 
cytochrome oxidase I (COI). Hasil karakterisasi genetis berupa validasi telah dilakukan pada 13 dari 17 spesies yang 
telah dikoleksi pada tahun 2020. Empat spesies lainnya masih dalam proses sekuensing. akan dianalisis pada tahap 
berikutnya. Dokumentasi ikan koleksi plasma nutfah ditampilkan pada gambar-gambar berikut.
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PENDAHULUAN
Neraca analitik merupakan salah satu alat yang 

digunakan untuk mengukur berat berbagai bahan yang 
digunakan di dalam laboratorium lingkungan. Hasil 
penimbangan neraca analitik harus dipastikan memiliki 
akurasi yang tinggi sehingga hasil analisa dapat 
dipastikan validitasnya dan memiliki  t ingkat 
kepercayaan yang cukup tinggi. Mengingat neraca 
analitik memiliki fungsi yang cukup penting maka perlu 
dilakukan kalibrasi untuk melihat sejauh mana 
penyimpangan yang terjadi. Kalibrasi eksternal 
dilakukan setahun sekali, sehingga perlu dilakukan uji 
kinerja diantara waktu rentang kalibrasi. Semakin 
sering alat digunakan maka akan semakin besar pula 
peluang terjadi penurunan kepercayaan hasil 
pengukuran. Untuk mengontrol hal tersebut maka 
dilakukan uji kinerja terhadap neraca analitik minimal 
dua kali dalam satu tahun. 

Uj i  k inerja merupakan salah satu bentuk 
pengendalian mutu internal yang dilakukan oleh 
Laboratorium Penguji Lingkungan BRPI. Pengendalian 
mutu suatu tahapan dalam metode pengujian yang 
digunakan untuk mengevaluasi suatu aspek teknis 
pengujian yang bertujuan untuk menjaga supaya 
manajemen mutu bisa berjalan dengan baik sehingga 
dapat memberikan data hasil pengujian yang 
memuaskan pelanggan dengan tetap memperhatikan 
aspek teknis dan pemenuhan presisi dan akurasi sesuai 
batas keberterimaan pengujian. Uji kinerja pada neraca 
analitik mettler Toledo ini dilakukan dengan 
menimbang anak timbang yang telah dikalibrasi sesuai 
dengan massa yang digunakan di Laboratorium.

CARA KERJA
Uji kinerja ini dilakukan dengan cara mengatur 

timbangan pada titik nol (tare), kemudian dicatat 
penunjukan timbangan pada keadaan tanpa beban 
sebagai 0. Kemudian diletakkan anak timbang sebagai 
(Ms) pada piringan neraca dengan kapasitas 1 gram, 10 
gram dan 20 gram dan dicatat penunjukkan timbangan 
sebagai (M). Kemudian dilakukan pengulangan sepuluh 
kali untuk setiap massa anak timbang. selanjutnya 
dihitung selisih penunjukkan timbangan dengan beban 
dan penunjukkan timbangan tanpa beban (ΔM) dengan 
rumus : ri = ΔM – MS, kemudian dihitung Standar 
Deviasi (σ), kemudian dicatat Δr max yaitu selisih 
maksimun dari dua pembacaan ri yang berturut- turut. 
Kemudian dihitung ketidakpastian dari pengulangan 
pembacaan, mengikuti perhitungan ketidakpastian 
pengulangan pembacaan (u1).

Deny Puji Utami Dan Inna Nurbayanti H.

UJI KINERJA PADA NERACA ANALITIK METTLER TOLEDO SEBAGAI SALAH SATU BENTUK 
PENGENDALIAN MUTU INTERNAL DI LABORATORIUM LINGKUNGAN BRPI

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil uji kinerja yang dilakukan pada 18 
September 2020 diperoleh data seperti yang 
digambarkan pada Gambar 1, 2, dan 3.
 
dimana n = jumlah penimbangan

Lalu dicatat Δrmax yaitu selisih maksimun dari dua 
pembacaan ri yang berturut- turut. Kemudian dihitung 
ketidakpastian dari pengulangan pembacaan, 
mengikuti perhitungan ketidakpastian pengulangan 
pembacaan (u1).

Pada grafik control chart 1 menunjukkan hasil uji 
kinerja analitik pada penimbangan anak timbang 
dengan kapasitas 1 gram. Dari grafik tersebut terlihat 
bahwa faktor koreksi dari sepuluh kali penimbangan 
masih berada diantara UWL (Upper Warning Limits ) 
dan LWL (Lower Warning Limits)

Sedangkan pada grafik 2 dengan penimbangan anak 
timbang 10 gram diperoleh data ulangan kesatu sampai 
dengan keenam berimpit dengan rata-rata faktor 
koreksi, sedangkan ulangan ketujuh mendekati nilai 
UWL, ulangan kedelapan  berimpit dengan nilai LWL, 
kesembilan kembali berimpit dengan UWL dan 
kesepuluh kembali berimpit dengan rata-rata. 

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uji kinerja diatas dengan 

pengukuran tiga kapasitas anak timbang yaitu 1 gram, 
10 gram dan 20 gram menunjukkan hasil bahwa kondisi 
neraca analitik Mettler Toledo di Laboratorium Penguji 
BRPI masih baik dimana semua hasil koreksi 
pengukuran berada diantara UWL dan LWL dan 
berdasarkan hasil perhitungan ketidakpastian 
diperoleh hasil 1±0,000016; 10±0,000018 dan 
20±0,000025 .

dimana : : standar deviasi maksimum maxs
y a n g  d i p e r o l e h  d a r i  p e n g u l a n g a n
pembacaan

Gambar 1. Uji Kinerja 
pada penimbangan 
anak  timbang 1 gram

Gambar 2. Uji Kinerja 
pada penimbangan 
anak timbang 
10 gram
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Dini Sahfitri Lubis

PENERAPAN TATA TERTIB DAN SOP UNTUK MENUNJANG VALIDITAS 
HASIL UJI DI LABORATORIUM PENGUJIAN BRPI

PENDAHULUAN
Laboratorium Fisiologi dan Genetik di Balai Riset 
Pemuliaan Ikan Sukamandi telah terakreditasi oleh 
Komite Akreditasi Nasional (KAN), salah satunya untuk 
parameter deteksi KHV (Koi Herpes Virus) pada ikan 
mas.
SOP (Standard Operational Procedure) dan Tata Tertib 
Laboratorium diatur demi kebutuhan dan kenyamanan 
bersama dalam pemanfaatan laboratorium sehingga 
hasil uji yang diperoleh memiliki tingkat validitas sesuai 
yang dipersyaratkan. Prosedur pelaksanaan untuk 
mengakses  peng gunaan  ruang  pengu j ian  d i 
laboratorium tertuang pada dokumen laboratorium 
IK/6.3.1/BRPI. Berikut SOP dan Tata Tertib penggunaan 
laboratorium penguji di BRPI.
 

SOP DAN TATA TERTIB LABORATORIUM PENGUJI
Prosedur standar operasional untuk mengakses 
penggunaan ruang pengujian di laboratorium yaitu :
1.Pengunjung mengis i  buku tamu kunjungan 

laboratorium;
2.Pengunjung mengajukan dan mengis i  form 

permohonan kunjungan akses ruang pengujian 
kepada manajer puncak melalui manajer umum;

3.Manajer umum menyampaikan surat permohonan 
kepada manajer teknis;

4. Manajer teknis memberikan ijin dengan mengisi form 
persetujuan dan menyerahkan kembal i  ke 
Manajemen Umum;

5.Manajer Umum melengkapi administrasi (form 
kunjungan, persetujuan, dll) & membuat kartu 
pengenal (ID card);

5.Pengunjung melapor ke Manajer Umum sebelum dan 
sesudah melaksanakan kunjungan di  ruang 
pengujian;

6.Pengunjung menyelesaikan administrasi kunjungan ke 

8.Manajer Umum mengeluarkan surat bebas 
laboratorium bagi pengunjung yang telah selesai 
m e l a ks a n a ka n  ku n j u n ga n  d i  l a b o rato r i u m .

Adapun tata tertib di laboratorium adalah sebagai 
berikut :
1. Saat memasuki ruang laboratorium, ganti 

sepatu/sandal dengan sepatu laboratorium;
2. Gunakan jas laboratorium, masker, sarung tangan 

dan alat pelindung diri yang telah disediakan di 
laboratorium;

3.  Letakkan tas pada loker yang telah disediakan;
4. Dilarang makan/minum, merokok di dalam ruang 

laboratorium;
5. Dilarang memindahkan peralatan ke ruangan lain 

tanpa seijin petugas laboratorium;
6. Menjaga kebersihan ruangan dan peralatan 

laboratorium;
7. Mengisi rekaman-rekaman selama melakukan 

kegiatan laboratorium;
8. Bagi pengunjung, wajib didampingi oleh petugas 

laboratorium selama melaksanakan kegiatan di 
laboratorium;

9. Pengunjung hanya diperbolehkan melaksanakan 
kegiatan di laboratorium selama jam kerja di BRPI;

10.Kondisi khusus: pengunjung diharapkan melapor 
kepada Manajemen Teknis apabila melaksanakan 
kegiatan di luar jam kerja di BRPI.

PENUTUP
Dengan menaati dan melaksanakan SOP dan Tata 

Tertib yang telah dibuat dan diatur, akan dihasilkan data 
dan hasil uji dengan tingkat validitas sesuai yang 
dipersyaratkan oleh Laboratorium Pengujian BRPI dan 
KAN. Selain untuk juga akan diperoleh keamanan kerja 
dan kenyamanan oleh seluruh pengguna selama 
beraktifitas di dalam laboratorium.
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Diah Artati dan Listio Dharmawantho

Laboratorium Mikrobiologi dan Fasilitas Uji 
Tantang merupakan satu kesatuan yang menjadi 
bagian dari Laboratorium Penguji Balai Riset 
Pemuliaan Ikan (BRPI). Menjelang akhir tahun 
2020 ini, Laboratorium Mikrobiologi dan Fasilitas 
Uji Tantang turut memberikan pelayanan bagi 
kegiatan internal BRPI terkait uji tantang bakteri 
Aeromonas hydrophila pada kandidat ikan mas 
unggul jenis Hibrida dan Marwana. Kegiatan uji 
tantang ini mulai dilakukan pada tanggal 24 
November 2020 sampai dengan tanggal 11 
Desember 2020.

Pada gedung ini telah dilengkapi sistem 
penampungan limbah yang aman, peralatan 
pendukung terkait kegiatan kultur, isolasi, dan 
karakterisasi bakteri, serta ruang pengamatan 
mikroskopik.

Tahap-tahap persiapan uji tantang yang 
dilakukan diantaranya plotting ikan pada akuarium 
yang telah disesuaikan ketinggian airnya 
kemudian dilakukan aklimatisasi. Setelah proses 
aklimatisasi, dilanjutkan proses infeksi buatan 
dengan cara menyuntikkan inokulum bakteri 
target dengan  menggunakan dosis tertentu.  
Selama proses kegiatan uji tantang berlangsung 
ikan yang telah terinfeksi terus dipantau 
perkembangannya (Gambar 1),

Gambar 1. Uji tantang ikan Mas Hibrida dan Marwana 
dengan bakteri A.hydrophila 

Pada kegiatan uji tantang ini diperlukan 
kegiatan pengambilan sampel untuk kebutuhan uji 
konfirmasi, yaitu dilakukan pada ikan yang telah 
menunjukkan gejala terinfeksi bakteri target.  
Isolasi bakteri dilakukan pada organ target seperti 
hati, ginjal dan limfa, serta pada bagian tubuh yang 
terdapat luka (Gambar 2).

 Penanaman mikroba hasil isolasi dilakukan 
pada media umum Tryptic Soya Agar (TSA) serta 
pada media selektif Rimler-Shotts kemudian 
dilakukan pemurnian bakteri untuk kemudian siap 
dilakukan pengujian tahap berikutnya.

 

Gambar 2.Kegiatan pengambilan organ target untuk isolasi 
bakteri di Laboratorium Mikrobiologi BRPI 

Metode identifikasi bakteri A.hydrophila di 
Laborator ium Mikrobio logi  BRPI ,  se la in 
menggunakan uji biokimia konvensional juga telah 
dilengkapi dengan Kit API 20 E (Gambar 3). 
Penggunaan Kit API 20 E memiliki beberapa 
keuntungan yaitu mudah untuk dilakukan dan 
tidak membutuhkan waktu yang lama, namun 
diperlukan biaya yang t idak sedikit  j ika 
dibandingkan dengan identifikasi secara biokimia 
konvensional

Gambar 3.Kegiatan identifikasi bakteri A.hydrophila 
meng gunakan  metode K i t  AP I  20  E  d i 
Laboratorium Mikrobiologi BRPI.

Peningkatan fasilitas, sarana pendukung dan 
peningkatan kual itas SDM di l ingkungan 
Laboratorium penguji BRPI, diharapkan dapat 
menjaga serta meningkatkan kepuasan dan 
k e p e r c a y a a n  p u b l i k  t e r h a d a p  k i n e r j a 
Laboratorium BRPI.  

LABORATORIUM MIKROBIOLOGI DAN FASILITAS UJI TANTANG BRPI SUKAMANDI 
TURUT MENDUKUNG KEGIATAN UJI TANTANG KANDIDAT IKAN MAS UNGGUL 
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Tri Aswanto

ASPEK MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM MEWUJUDKAN 
TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), 
reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap 
sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan 
dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan Reformasi Birokrasi yakni untuk mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance) dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas 
tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara. 

Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, 
dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek 
KKN. Reformasi birokrasi juga medorong setiapkementerian/lembaga /pemerintah daerah agar manfaat 
keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu area perubahan yang fundamental 
adalah Manajemen Perubahan yang di dalamnya antara lain ditujukan untuk mengubah sistem, pola pikir 
dan budaya kerja menjadi lebih baik. Manajemen Perubahan sebagai proses sistematis dalam menerapkan 
pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan dalam mempengaruhi perubahan pada orang yang 
akan terkena dampak dari perubahan yang terjadi. 

Menurut Yuliana dan Himawan (2010) menjelaskan bahwa Change Management adalah serangkaian 
proses yang digunakan untuk memastikan bahwa perubahan strategis yang signifikan dalam organisasi 
dilakukan secara terkontrol dan sistematis, untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam rangka 
meningkatkan keterlibatan dan pencapaian tujuan organisasi untuk transformasi efektif.  Terdapat 
beberapa faktor terkait dengan manajemen perubahan.  

(1)  Sumber Daya Manusia (SDM). Manajemen SDM merupakan bagian dari ilmu manajemen yang 
memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu 
organisasi. (Wibowo, 2011:37) 

(2) Teknologi. Perubahan eknologi yang terus meningkat kecepatan penyusunan teknologi menjadi 
meningkat juga. Perkembangan teknologi baru mengakibatkan perubahan keterampilan, pekerjaan, 
struktur, dan sering kali juga budaya. 

(3)  Budaya Organisasi. Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-
anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi lain. Budaya mampu mengumpulkan dan 
membelokkan dampak perubahan organisasi yang sudah direncanakan secara matang, budaya bisa 
mendukung atau menghambat perubahan. 

(4) Struktur Organisasi. Struktur organisasi merupakan pola interaksi dan koordinasi yang dirancang oleh 
manajemen untuk menghubungkan tugas-tugas individu dan kelompok karyawan dalam mencapai 
tujuan organisasi. Struktur organisasi meliputi cara pekerjaan didefinisikan, dikelompokan menjadi 
unit-unit kerja, serta berbagai cara untuk memfasilitasi komunikasi vertikal dan horizontal, baik 
secara formal dan informal (Wirawan, 2007 :119). 

Melalui kegiatan manajemen perubahan yang signifikan, orientasi para birokrat dapat diperbarui, dari  
kekuasaan kepada pemberian pelayanan publik yang prima, dari bekerja sendiri ke bekerja sama. Aspek 
penting untuk diperhatikan dalam program Reformasi Birokrasi di Indonesia ialah sense of belonging (rasa 
memiliki) dari semua kementerian/lembaga dan daerah terhadap program Reformasi Birokrasi. Rasa 
memiliki yang rendah terhadap program Reformasi Birokrasi dari berbagai pihak mengakibatkan 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan beban, bukan kebutuhan. Juga, dilaksanakan 'setengah hati'. 
Ini merupakan salah satu hal penting yang harus dimasukkan dalam manajemen perubahan Reformasi 
Birokrasi. 
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Melalui kegiatan manajemen perubahan yang signifikan, orientasi para birokrat dapat diperbarui, dari  

kekuasaan kepada pemberian pelayanan publik yang prima, dari bekerja sendiri ke bekerja sama. Aspek 
penting untuk diperhatikan dalam program Reformasi Birokrasi di Indonesia ialah sense of belonging (rasa 
memiliki) dari semua kementerian/lembaga dan daerah terhadap program Reformasi Birokrasi. Rasa 
memiliki yang rendah terhadap program Reformasi Birokrasi dari berbagai pihak mengakibatkan 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan beban, bukan kebutuhan. Juga, dilaksanakan 'setengah hati'. 
Ini merupakan salah satu hal penting yang harus dimasukkan dalam manajemen perubahan Reformasi 
Birokrasi. 

Berdasarkan evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang sudah dilakukan di Kementerian 
Kelautan dan Perikanan terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian pada Manajemen 
Perubahan, yaitu tim reformasi birokrasi yang belum melaksanakan seluruh tugas sesuai dengan rencana, 
dan belum seluruh rencana dimonitoring dan dievaluasi, belum seluruh unit organisasi dilibatkan dalam 
penyusunan Road Map dan mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map, belum seluruh PMPRB 
direncanakan dan diorganisasikan dengan baik, belum seluruh unit organisasi mendapat komunikasi terkait 
aktivitas PMPRB, belum seluruh Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) dikomunikasikan dan dilaksanakan, 
belum seluruh media komunikasi menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan belum 
dilaksanakan secara berkala.
Terhadap  pencapaian hasil Manajemen Perubahan tersebut, penulis menyarankan perlunya 
pembangunan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai KKP, perlunya perencanaan program selaras 
dengan kegiatan yang berkaitan program reformasi birokrasi, peningkatan efektivitas kinerja tim melalui 
peran serta aktif setiap kelompok kerja di dalam mengawal pelaksanaan kegiatan; monitoring dan evaluasi 
delapan area perubahan, peningkatan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola 
organisasi yang baik; meningkatkan kualitas manajemen SDM, teknologi dan budaya organisasi,  untuk 
mengurangi resistensi individual serta organisasional.
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Pendahuluan
Ikan lele sebagai salah satu sumber protein 

hewani yang diminati masyarakat dikarenakan 
kandungan gizi tinggi dengan harga yang 
terjangkau serta teknik budidayanya yang  relatif 
mudah, mendorong masyarakat khususnya 
praktisi perikanan untuk membudidayakan ikan 
lele dan menjadikan ikan lele menjadi salah satu 
komoditas perikanan ekonomis di Indonesia. 

Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) telah 
menghasilkan ikan lele unggul yang diberi nama 
lele Mutiara. Ikan ini dirilis pada 27 Oktober 2015 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Nomor 77/KEPMEN-KP/2015. 
Nama lele MUTIARA merupakan akronim dari 
MUtu TInggi tiadA taRA. Beberapa keunggulan lele 
Mutiara antara lain pertumbuhan 20-70% lebih 
cepat, penggunaan pakan lebih efisien (FCR  0.5-
0.8 dibandingkan1-1.2 pada lele jenis lain), 
sehingga dapat menekan biaya produksi. Ikan lele 
Mutiara juga memiliki ketahanan yang tinggi 
terhadap penyakit dan tingkat keseragaman 
ukuran mencapai 70-80%. Hingga saat ini tidak 
kurang dari 8.600 paket calon induk ikan lele 
Mutiara (43.000 ekor jantan & 86.000 ekor betina) 
telah didistribusikan ke 31 Provinsi dan 217 
Kabupaten/Kota di Indonesia. Penyebaran lele 
mutiara secara langsung dari BRPI kepada 
pengguna dan performanya yang unggul 
berdampak pada part is ipasi  masyarakat 
pembudidaya yang juga turut menyebarluaskan 
informasi tentang lele Mutiara.  Salah satu sarana 
penyebaran informasi dewasa ini  yang diangap 
cukup efektif adalah melalui media sosial.  

Platform internet dan media sosial merupakan 
area informasi yang menarik bagi masyarakat 
secara umum termasuk pembudaya ikan.  
Masyarakat seringkali menggunakan sumber daya 
Internet untuk mempelajari tentang hal teknis 
tertentu, menambah pengetahuan, mendapatkan 
informasi terkini, serta topik lainnya. Media sosial 
adalah platform independen dan dapat dijangkau 
dengan cepat dan mudah, sehingga mampu 
meningkatkan jalur informasi yang diperoleh 
m a s y a r a k a t  d e n g a n  m a k i n  m e l u a s n y a 
penggunaan akun media sosial. Kehadiran 

Youtube sebagai salah satu media sosial menjadi 
ruang berekspresi bagi masyarakat untuk tidak 
hanya menjadi penonton, memberi komentar, 
serta menandai dengan tombol like, tetapi 
memberi ruang kreativitas para pembuat konten 
atau content creator. Para content creator 
berupaya untuk menyajikan informasi yang 
menarik. Salah satu isu yang tidak luput untuk 
diangkat oleh beberapa content creator Youtube 
ialah mengenai Budidaya Ikan Lele.  Ulasan ini 
bertujuan memotret popularitas lele Mutiara 
sebagai content dalam platform media sosial 
Youtube.

Membuka platform Youtube pada laman 
https://www.youtube.com kemudian melakukan 
pencarian dengan kata kunci Lele Mutiara.  Hasil 
pencarian kemudian dipilih berdasarkan isi materi 
terkait Lele Mutiara yang merujuk pada ikan hasil 
riset pemuliaan yang telah dilepas kepada 
masyarakat berdasarkan surat Keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor 77/KEPMEN-
KP/2015. Video-video tersebut kemudian dianalisa 
untuk mendapatkan informasi terkait pemilik 
channel, jumlah subscriber, judul video, waktu 
upload, durasi, viewer, jumlah yang menyukai, 
jumlah yang memberikan komentar, serta 
komentar spesifik.  Waktu pengambilan data 
dilakukan pada tanggal 16 November 2020.

Hasil dan Bahasan
Konten youtube yang memuat video tentang 

lele Mutiara ternyata merupakan salah satu materi 
yang banyak diminati oleh para pembuat konten. 
Pembuat konten yang menampilkan lele Mutiara 
sebagai salah satu materi pada channelnya antara 
lain : "DETEKTIF TV", AGRO TV, ATFA Studio, Elkana 
Farm, Laksamana Suryasantausa, M r . G a t a m p a 
n, My OtherSide, Panji Firman, Petani Kota, 
SAHABAT TANI, Sukses Pedia, wahyu hidayat 
sinaboi, William Perkasa, dan Yurie BSF.  Video-
video tersebut telah diunggah mulai dari tanggal 
31 Juli 2017 sampai 21 Oktober 2020.  

KETENARAN LELE MUTIARA DI MEDIA YOUTUBE

Hary Krettiawanm, Roby Pratama, Chandra Yusuf Bahari 
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Terdapat 14 channel  yang  menampilkan video lele mutiara dengan jumlah total video sebanyak 20 video.  
Rata-rata durasi video tersebut 7 menit 45 detik dengan waktu terlama 25 menit 20 detik.  Video terpendek 
berdurasi 1 menit 35 detik.  Para pembuat konten youtube tidak membuat video dengan durasi lebih dari 30 
menit.Video dengan materi lele Mutiara telah ditonton dengan rata-rata jumlah penonton sebanyak 60.317 
viewer, dengan penonton terbanyak 923.317 viewer (Tabel 1). Penonton video lele Mutiara terbanyak pada 
video berjudul “chatfish Mutiara budidaya lele mutiara ramah lingkungan” dengan tautan 
https://www.youtube.com/watch?v=ZaPvJcim6CwVideo diunggah pada 04-Jul-18 oleh wahyu hidayat 
sinaboi dengan subsribers sebanyak 3740.Video tersebut menampilkan proses pemberian pakan pada 

Penonton cenderung memilih video dengan durasi yang lebih pendek, terlihat dari nilai korelasi yang 
bernilai negatif yakni -0,19 antara durasi video dengan viewer.  Hal serupa juga dapat dilihat pada diagram 
pancar yang menggambarkan hubungan regresi dengan slope bernilai negatif yakni  -102,33x (Gambar 1) . 
Nilai korelasi positif dengan hubungan yang kuat ditunjukkan antara viewer dengan jumlah subscriber yaitu 
0,89.  Hal ini dapat dimaklumi mengingat para subscriber akan mendapatkan notifikasi saat video diunggah 
kedalam youtube channel.

Gambar 1. Diagram pacar antara durasi video dengan jumlah penonton (viewer)

Isi materi video-video tersebut antara lain menyampikan keunggulan lele mutiara, perbedaan fisik atau 
visual dengan lele lainnya, dan teknis budidaya mapun transportasi.  Materi didominasi oleh video yang 
menyampaikan teknis budidaya yakni sebanyak 11 video.  Keunggulan lele mutiara menempati urutan ke 
dua, sebanyak 7 video yang menyampaikan 

Simpulan 
Lele Mutiara sebagai produk biologi hasil riset pemuliaan merupakan materi yang menarik untuk diulas dan 
dibahas sebagai konten youtube, yang mampu menarik penonton (viewer). 

kolam pembesaran ikan lele Mutiara, dengan 
kepadatan tinggi disertai nafsu makan yang 
t inggi ,sehingga tangkapan v ideo mem-
perl ihatkan ikan-ikan lele Mutiara yang 
bertumpuk-tumpuk mengejar pakan yang 
ditebarkan oleh pembudiaya.  Video dimaksud 
juga mendapatkan komentar terbanyak sebanyak 
167 buah, sekaligus 2.700 like yang merupakan 
nilai tertinggi dibandingkan dengan video 
lainnya. 

Tabel 1. Penonton (Viewer) video youtube dengan 
materi Lele Mutiara
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Launcing aplikasi Bank Genrtik Ikan IndonesiaLauncing aplikasi Bank Genrtik Ikan IndonesiaLauncing aplikasi Bank Genrtik Ikan Indonesia
Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil merancang Aplikasi Bank Genetik-Ikan Indonesia (BGI). 7 Agustus 
2020, Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan resmi meluncurkan aplikasi BGI dalam acara Launching Buku Besar 
Maritim Indonesia.BGI Indonesia merupakan aplikasi untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan riset terkait dengan 
pengelolaan SDGI, baik yang berada di sektor hulu maupun hilir. Riset-riset dimaksud diantaranya eksplorasi, 
inventarisasi, dan karakterisasi sumberdaya genetik ikan, riset teknologi kriopreservasi untuk penyimpanan SDGI secara 
in vitro, riset domestikasi sebagai upaya dalam rangka pemulihan SDGI di alam melalui restocking dan untuk 
mendapatkan jenis baru ikan budidaya.Bank membantu dalam menemukan Spesifikasi ikan, mulai dari Jenis ikan, 
sebaran ikan,  dan yang lebih menarik dapat memberikan informasi susunan  genetik ikan yang telah teridentifikasi. 
Sehingga aplikasi ini dapat menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan dan riset pengembagan pelestarian dan 
pemanfaatan sumberdaya perikanan di Indonesia.Menteri KP Edhy Prabowo berharap aplikasi bisa seluas-luasnya 
diakses oleh masyarakat. Tujuannya agar khalayak mendapat banyak informasi tentang kelautan dan perikanan 
Indonesia. seluas-luasnya diakses oleh masyarakat.


	Page 1
	Page 2
	3: fix
	4: fix
	5: Fix
	6: Fix
	7: Fix
	8: Fix
	9: fix
	10: Fix
	11: Fix
	12: Fix
	13: Fix
	14: Fix
	15: Fix
	16: Fix
	17: Fix
	18: Fix
	19: Proses
	20: Proses
	21: Fix
	22: Fix
	23: Fix
	24: Fix
	25: Fix
	26: Kosong
	27: kosong
	Page 28

