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BAB I.  PENDAHULUAN

1.4 Latar Belakang

Ekosistem perairan Lahan  basah sebagai penyangga kehidupan memiliki peranan yang sangat

penting bagi kehidupan manusia.  Fungsi lahan basah tidak hanya dipahami sebagai pendukung

kehidupan secara langsung, seperti sumber air minum dan habitat beraneka ragam mahluk hidup,

tetapi juga memiliki berbagai fungsi ekologis seperti pengendali banjir, pencegah intrusi air laut,

erosi, pencemaran dan pengendali iklim global.  Secara umum yang dimaksud lahan basah adalah

daerah-daerah rawa, lahan gambut dan perairan sementara dengan air yang tergenang atau mengalir,

tawar, payau atau asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam

meter pada waktu surut.

Jenis ekosistem perairan lahan basah yang terbesar terdapat di Kalimantan Selatan

terdiri dari perairan sungai, waduk dan rawa. Secara khusus luas perairan lahan basah yang

ada di Kalimantan Selatan mencapai +1 juta hektar atau sekitar 27% dari luas Provinsi

Kalimantan Selatan yang luasnya 36.974,50 km2. Luasnya potensi perairan tawar tersebut,

sangat memungkinkan tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis biota baik golongan makro

maupun mikro organisme.  Perairan tawar sering dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah

tangga, perikanan dan pertanian, yang dikelola berdasarkan baku mutu dan peruntukan air

tersebut.  Pemanfaatan air sebagai kebutuhan hidup organisme, mimiliki berbagai persyaratan

agar layak digunakan sebagai sumber kehidupan, oleh sebab itu ekosistem perairan perlu

dijaga dan  dilestarikan agar tetap dapat digunakan sebagai mana peruntukkannya.

Ekosistem perairan sebagai tempat berkembangbiaknya berbagai organisme seperti ikan,

memerlukan perhatian dan penanganan secara komprehensif agar sumberdaya ikan dan

airnya tetap lestari.  Upaya pengkajian dan penelitian dilakukan secara simultan baik terhadap

air maupun jenis ikannya, terutama wilayah perairan yang tergolong mudah tercemar seperti

sungai, waduk dan rawa, yang dapat berdampak pada keragaman jenis organisme yang

berada dalam badan air tersebut.  Keragaman dan produktivitas ikan – ikan yang banyak

dikonsumsi oleh masyarakat, cenderung mengalami penurunan, kondisi ini disebabkan oleh

menurunnya nilai mutu air, alih fungsi lahan perairan menjadi pemukiman, pabrik

,perkebunan, over fishing serta terjadinya penyempitan badan air.

Dalam upaya menjaga kesinambungan produksi ikan di perairan tawar, dan

meningkatkan kualitas dan kuantitas jenis ikan – ikan tawar endemik di Kalimantan Selatan,

maka Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM telah melakukan observasi dan eksflorasi secara

komprehensif, baik yang dilakukan dalam skala laboratorium maupun aplikasi langsung di

lapangan.  Berbagai macam bidang disiplin keahlian, telah melakukan penelitian terkait



dengan pengembangan perikanan tawar seperti bidang manajemen sumberdaya perairan,

pengelolaan sumberdaya perairan, budidaya perairan, pengolahan hasil perikanan dan sosial

ekonomi perikanan.  Pengembangan penelitian tersebut  didukung oleh fasilitas laboratorium

yang cukup mumpuni seperti laboratorium kualitas air, hama dan penyakit ikan, nutrisi ikan,

pengolahan hasil perikanan, ichtiologi dan laboratorium dasar.

Pengembangan perikanan air tawar di Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM didukung

pula dengan stasion lapangan, sebagai sarana pendukung dalam mengaplikasikan secara riil

teori yang telah dirumuskan dalam berbagai tulisan ilmiah yang telah dipublisikan.  Beberapa

jenis stasion lapangan yang dapat di pergunakan dalam penelitian baik mahasiswa maupun

staf dosen seperti stasion pembenihan dan pembesaran ikan papuyu di Kabupaten Amuntai,

stasion karamba ikan toman di Kabupaten Amuntai, stasion budidaya ikan belut di Kabupaten

Amuntai, stasion pembenihan ikan toman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah,  stasion

pembenihan ikan haruan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan stasion budidaya ikan nila

dalam jaring apung di Kabupaten Barito Kuala.  Stasion yang telah didirikan tersebut ada

yang dikelola oleh staf dosen, dan ada juga yang dikelola kelompok pembudidaya ikan untuk

menghasilkan benih maupun ikan konsumsi. Peningkatan  kelayakan stasion perikanan,

profesionalisme pengelolaannya, penambahan koleksi calon induk ikan air tawar

terdomistikasi, merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan renstra ULM yang menitik

beratkan pada pengembangan lahan basah, berbasis pada peningkatan ekonomi masyarakat,

serta menuju Pusat Unggulan Iptek (PUI) dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

1.5 Pentingnya Pusat Kajian

Pusat kajian perikanan air tawar yang telah dimiliki oleh Fakultas Perikanan dan

Kelautan ULM, meliputi stasion pembenihan dan pemulian ikan papuyu yang terletak di

Desa Sungai Malang Amuntai memiliki fasilitas 38 buah kolam dan satu indoor serta fasilitas

pendukungnya sebagai tempat pembenihan ikan, stasion pembesaran ikan toman dalam

karamba terletak di Desa Tambak Sari Panji Amuntai, memiliki 20 buah karamba, stasion

budidaya ikan belut terletak di Desa Tambak Sari Panji Amuntai, memiliki 25 buah kolam

terpal, stasion pembenihan ikan toman terletak di Desa Samhurang Barabai, memiliki 29

kolam terpal berbagai ukuran dan fasilitas pendukungnya, stasion pembenihan dan

pembesaraan ikan papuyu di Desa Walatung Barabai, memiliki fasilitas 10 buah kolam

pembenihan dan 16 buah kolam pembesaran, stasion pembenihan dan pembesaran ikan gabus

di Desa Mahang Baru Barabai, memiliki fasilitas 36 buah kolam pembenihan dan kolam

pembesaran induk ikan, serta stasion pembesaran ikan dalam jaring apung terletak di Desa

Asia Baru Marabahan, memiliki fasilitas 18 buah jaring apung berserta peralatan



pendukungnya. Stasion perikanan air tawar yang telah dikembangkan oleh Fakultas

Perikanan dan Kelautan yang di support oleh Universitas Lambung Mangkurat, memiliki

berbagai macam manfaat dan kepentingan sebagai berikut  :

1. Sebagai Sarana Pembelajaran

Stasion perikanan berguna sebagai sarana praktik yang terkait dengan teori mata kuliah

seperti Manajemen Perairan, Ekologi Perairan, Biologi Ikan, Pemulian dan Budidaya

Perikanan, Pengolahan Hasil perikanan, Penangkapan Ikan, Sosial dan Ekonomi Perikanan .

Secara khusus peningkatan skill mahasiswa dapat dilakukan dengan cara mengikuti magang

di stasion perikanan.  Stasion perikanan yang memiliki standar praktik mata kuliah, akan

berguna dalam menunjang peningkatan mutu akriditasi program studi yang berkaitan erat

dengan berdirinya stasion tersebut.

2. Sebagai Sarana Penelitian

Penelitian sebagai tugas air mahasiswa dalam menyusun skeripsi atau penelitian yang

dilakukan oleh dosen dalam melakukan riset terkait ikan air tawar dan laut, dapat

memanfaatkan fasilitas stasion perikanan.  Setiap topik penelitian akan disesuaikan dengan

lokasi, peralatan dan jenis ikan yang dikembangkan di stasion tersebut.  Penggunaan stasion

perikanan sebagai tempat riset, sangat berguna dalam proses pengembangan stasion kearah

yang lebih mapan.

3. Sarana Pengabdian Pada Masyarakat

Penggunaan stasion perikanan sebagai sarana pengabdian pada masyarakat, berguna untuk

mengaplikasikan ilmu teoritis pada masyarakat yang bertujuan meningatkan skill keahlian

atau keterampilan, sehingga masyarakat yang memanfaatkan stasion perikanan tersebut dapat

belajar dan mengkaji teknik budidaya ikan dengan baik.  Interaksi antara dosen dan

masyarakat dalam stasion perikanan, akan berguna dalam pertukaran informasi kedua belah

pihak dan sekaligus menjalankan tugas tenaga pendidik dalam mengaplikasikan salah satu

tridharma perguruan tinggi.

4. Sarana Produksi Benih dan Induk Unggul

Stasion perikanan yang dikelola oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM serta yanhg

dikelola oleh kelompok masyarakat, di manfaatkan lebih kearah produksi benih dan

pembesaran ikan konsumsi.  Jenis ikan yang dikembangkan di stasion tersebut merupakan

ikan yang telah melalui proses pemulian, sehingga mutu benih yang dikeluarkan oleh stasion

tersebut memiliki kualitas unggul seperti pertumbuhan cepat, tahan penyakit dan FCR yang

rendah.  Selain produksi benih unggul, stasion itu juga memproduksi calon induk berkerakter

unggul yang akan didistribusikan ke petani pembudidaya ikan.



BAB II.  TUJUAN DAN MANFAAT

2.1  Tujuan

Tujuan didirikannya pusat kajian perikanan air tawar di lingkungan Fakultas Perikanan

dan Kelautan ULM meliputi beberapa poin utama sebagai berikut :

1. Mengembangkan  sarana pembelajaran dan meningkatkan keilmuan di bidang perikanan

yang berbasis pada perairan tawar dan laut.

2. Mengembangkan potensi perikanan air tawar yang berbasis pada hasil penelitian dosen

dan mahasiswa yang berpotensi HKI, serta meningkatkan produktivitas perikanan yang

mampu mendatangkan keuntungan secara ekonomi dan sosial.

3. Mendukung dan mewujudkan Renstra Universitas Lambung Mangkurat, yang

menitikberatkan pada pengembangan lahan basah, yang berorientasi pada peningkatan

ekonomi kemasyarakatan.

4. Untuk meningkatkan mutu akriditasi, yang bertujuan pada peningkatan mutu lulusan

mahasiswa  Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM secara umum.

2.2  Manfaat

Beberapa manfaat utama yang diperoleh dari pendirian pusat kajian perikanan air tawar di

lingkungan Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM sebagai berikut :

1. Sebagai dasar dalam meletakkan pondasi keilmuan praktis, melalui pengembangan

stasion air tawar yang berorientasi menghasilkan produk perikanan dan turunannya, yang

bernilai ekonomis tinggi.

2. Sebagai sarana praktik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, baik dosen maupun

mahasiswa di lingkungan FPK – ULM.

3. Berperanserta dalam upaya meningkatkan mutu benih dan induk ikan, serta mendapatkan

calon induk baru terdomistikasi dari  spesies ikan lokal, yang memiliki nilai ekonomis

tinggi.

4. Sebagai embrio dalam membuat Iptek Berbasis Teknologi (IBT), dengan produk jadi dan

teruji yang berasal dari hasil penelitian.

5. Pusat pengembangan perikanan air tawar ini dibuat untuk menjadi Pusat Unggulan Iptek

(PUI), dengan jenis produk perikanan berkualitas tinggi yang telah tersertifikasi.

6. Sebagai dasar membuat kawasan reservat atau kawasan konservasi ikan.



2.3  Luaran

Target luaran pusat kajian perikanan air tawar di lingkungan Fakultas Perikanan dan Kelautan

ULM sebagai berikut :

1. Stasion yang didirikan diharapkan menjadi vioner pengembangan perikanan Iptek

Berbasis Teknologi (IBT).

2. Menciptakan model teknologi tepat guna dengan produk yang telah teruji dan bersertifikat.

3. Pengembangan hasil riset yang telah dilakukan di stasion perikanan air tawar,

menghasilkan produk HKI dan Jurnal Internasional Bereputasi.

4. Sebagai peta dasar potensi perikanan air tawar Kalimantan Selatan.



BAB III.  PROGRAM KEGIATAN

3.4 Pemetaan Potensi Perikanan Kalimantan Selatan

Pemetaan Potensi perikanan di wilayah perairan sungai, waduk dan rawa dan pesisir

yang potensial dan prospektif untuk dikembangkan, baik jenis ikan maupun ekologinya,

diharapkan dapat mendukung pengembangan program Fakultas Perikanan dan Kelautan

ULM, yang berimplikasi pada pengambilan suatu kebijakan pembangunan strategis,

terutama dalam mendukung ketahanan pangan hewani di Kalimantan Selatan. Lebih dalam

lagi kegiatan ini merupakan upaya sistematis, sebagai suatu strategi peranserta FPK –

ULM dalam mendukung pembangunan daerah, dengan pendekatan bioekologi dan

bioekonomi yang berbasis pada kemampuan lokal serta kearifan lokal, agar menjadi potensi

sumberdaya perikanan secara nasional. Penyusunan Pemetaan  Potensi perikanan, dapat

diarahkan pada pengembangan spesies lokal bernilai ekonomi tinggi, serta menjadikan

potensi perairan tertentu menjadi kawasan perlindungan plasma nutfah maupun kawasan

konservasi yang dikelola berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat.

Proses pemetaan potensi perikanan dimulai dengan survey terhadap jenis ekosistem

perairan sungai, waduk dan rawa, pesisir pantai, serta melakukan observasi terhadap jenis

biota perairan tersebut.  Observasi dan pengamatan secara mendetil dilakukan untuk

memperoleh data kelimpahan jenis ikan, plankton, kualitas air, habitat serta kondisi sosial

dan ekonomi masyarakat yang hidup disekitar perairan tersebut.  Pembuatan peta dasar

potensi perikanan menggunakan citra digital satelit yang dapat diimplementasikan menjadi

spot – spot dasar letak potensi suatu spesies ikan.

3.5 Kajian Ekosistem Perikanan Air Tawar

Ekosistem perairan darat atau tawar dan pesisir, sebagai habitat dari berbagai organisme

species melimpah (overflow), langka (rare), rentan (vulnerable), terancam (endangered), sub

species flora dan fauna, yang mempunyai nilai khusus mempertahankan keanekaragaman

ekologis dan genetik flora dan fauna dari suatu wilayah perairan disebabkan kualitas dan

keunikan flora dan faunanya.  Kajian ekosistem  perairan juga mempunyai nilai khusus

sebagai habitat flora dan fauna pada tingkat yang kritis dalam siklus biologinya, atau spesies

flora dan fauna endemik yang sudah mengalami over eksploitasi, sementara upaya

pengembangan atau budidayanya masih sangat sedikit.  Pentingnya melindungi dan

melestarikan ekosistem perairan darat atau tawar, karena terkait dengan rumah berbagai

organisme yang menjadi sumber makanan penting bagi ikan, tempat memijah, atau



berkembangbiak, perlindungan dan sebagai jalur migrasi ikan – ikan tertentu dalam

melakukan perjalanan reproduksinya.

Kajian ekosistem perairan tawar dan pesisir dipusatkan dalam menggali hubungan

ekosistem dengan segala pendukungnya, dengan kelimpahan jenis – jenis ikan yang hidup

dan berkembang biak dalam wilayah perairan tersebut.  Tujuan utama dari kajian ini adalah

untuk melihat populasi ideal atau fitness population dari suatu jenis ikan, sehingga pada

akhirnya diperoleh gambaran eksisting spesies ikan diperairan tersebut, kondisi ini untuk

memudahkan melakukan suatu tindakan atau penanganan kearah yang lebih propesional

untuk menyelamatkan kondisi ekosistem ataupun jenis ikan yang hidup diperairan tersebut.

Kajian ekologis ini meliputi beberapa aspek yaitu jenis dan tipe perairan, sumber air, arus,

jenis dan kelimpahan spesies ikan, reptil, plankton, molusca, krustacea, burung dan tumbuhan

yang hidup disekitar perairan tersebut.

3.6 Budidaya dan Pemulian Ikan

Perkembangan reproduksi ikan di perairan tawar dan pesisir sebagai bagian dari upaya

perkembangbiakannya, memiliki ciri khas yang unik terutama yang ditemukan pada ikan –

ikan yang hidup di perairan tawar seperti rawa.  Ikan yang hidup di perairan rawa melakukan

reproduksi atau pemijahan pada awal musim hujan, dimana pada saat itu kondisi kualitas air

sangat buruk, tetapi itu merupakan keuntungan tersendiri bagi larva ikan rawa yang memiliki

pernapasan tambahan berupa labirint sehingga kondisi perairan yang buruk tidak menjadi

masalah bagi kelangsungan hidupnya.  Strategi induk ikan yang hidup di perairan rawa,

berreproduksi pada awal musim hujan yaitu pakan alami melimpah, predator masih sedikit,

kompetetor makanan masih kurang dan ruang tumbuh masih luas.

Studi untuk melihat perkembangan reproduksi ikan, bertujuan untuk membuat prediksi

jumlah ikan yang akan dilahirkan menjalang musim pemijahan. Perkembangan gonad ikan

suatu spesies ikan memiliki perbedaan yang cukup mencolok, dimana jenis ikan herbivor dan

omnivor lebih cepat berkembang dibandingkan ikan karnivor.  Pola perkembangan gonad

ikan ini penting sekali diketahui terutama bagi ikan – ikan lokal yang memiliki nilai ekonomi

yang cukup tinggi. Upaya untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada gonad dan

tingkat perkembangan ovarium, secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan suatu Indeks

Kematangan Gonad (IKG) yaitu suatu nilai dalam persen sebagai hasil perbandingan berat

gonad dengan berat tubuh ikan dikalikan 100 persen). Nilai IKG sendiri tidak cukup

memberikan informasi karakteristik aktivitas reproduksi. Pengamatan yang diperoleh dari

gambaran histologis dari bentuk oosit dan ukuran oosit dapat memberikan informasi lebih

jelas tentang tingkatan aktivitas reproduksi.  Indeks Kematangan Gonad atau Gonado somatic



Index (GSI) akan semakin meningkat nilainya dan akan mencapai batas maksimum pada saat

terjadi pemijahan.

Selain pengamatan Indeks Kematangan Gonad (GSI), pengamatan terhadap tingkat

kematangan gonad (TKG) juga sangat penting untuk dilakukan. Perkembangan tingkat

kematangan gonad rupakan bagian dari siklus reproduksi ikan yang penting untuk diketahui

terutama jenis ikan – ikan yang akan dikembangbiakkan dalam lingkungan budidaya.

Perkembangan Berat gonad akan mencapai maksimum pada saat ikan akan berpijah,

kemudian berat gonad akan menurun dengan cepat selama pemijahan berlangsung sampai

selesai. Peningkatan ukuran gonad atau perkembangan ovarium disebabkan oleh

perkembangan stadia oosit, pada saat ini terjadi perubahan morfologi yang mencirikan tahap

stadianya. Pertambahan berat gonad pada ikan betina sebesar 10 - 25% dari berat tubuh dan

pertambahan pada jantan sebesar 5 - 10%. Pencatatan perubahan kematangan gonad dapat

digunakan untuk mengetahui bilamana ikan akan memijah, baru memijah atau sudah selesai

memijah.

Upaya melihat kemampuan reproduksi ikan, dilakukan kajian terhadap fekunditas ikan

– ikan yang bertujuan untuk memprediksi jumlah anak yang mampu dihasilkan dalam musim

pemijahan. Fekunditas ikan merupakan aspek yang berhubungan dengan dinamika populasi,

sifat-sifat rasial, produksi dan persoalan stok rekruitmen. Secara tidak langsung melalui

fekunditas ini dapat menaksir jumlah anak ikan yang dihasilkan dan akan menentukan pula

jumlah ikan dalam kelas umur yang bersangkutan. Oleh karena itu ada faktor-faktor lain

yang memegang peranan penting dan sangat erat hubungannya dengan strategi reproduksi

dalam rangka mempertahankan kehadiran spesies tersebut di alam. Ada beberapa macam

fekunditas ikan yaitu fekunditas individu, fekunditas total, fekunditas relatif dan fekunditas

mutlak. Semua jumlah telur yang terdapat dalam ovarium ikan dinamakan fekunditas

individu.  Oleh karena itu dalam memperhitungkannya harus diikutsertakan semua ukuran

telur dan masing-masing harus mendapatkan kesempatan yang sama.

Upaya meningkatkan koleksi ikan – ikan lokal ekonomis tinggi, dilakukan dengan cara

domistikasi calon induk ikan, yang dipelihara dalam lingkungan terkontrol dengan adaftasi

berupa pakan buatan, serta ujicoba pembenihan dengan berbagai macam metode untuk

menghasilkan benih ikan yang telah teradaftasi dilingkungan terkontrol. Untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas benih ikan endemik bernilai ekonomi tinggi, maka

dilakukan proses pemulian atau membuat unggul ikan – ikan yang telah mampu di

domistikasikan. Beberapa cara dan metode memperoleh benih unggul dapat dilakukan

dengan cara seleksi induk, hybridisasi, seleksi filial, pemulian suhu rendah, pemulian suhu



tinggi, penggunaan salinitas dan glokosa. Pemulian yang telah ditemukan pada ikan betok

diantara seleksi filial F2 dan penggunaan suhu rendah yang dapat menghasilkan benih betina

ikan betok >90%. Benih – benih betok tersebut mampu meningkatkan produktivitas ikan

konsumsi >50%, jika dikelola dan dibudidayakan secara massal.

Permintaan konsumen terhadap ikan lokal cenderung mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun, dimana untuk mencukupi permintaan ikan tersebut dipenuhi  dari hasil tangkapan di

alam, sementara upaya budidayanya cenderung mengalami stagnan atau jalan ditempat.

Produksi ikan budidaya secara umum, mengalami pertumbuhan tetapi masih didomiasi oleh

ikan – ikan instroduksi seperti nila, mas, patin dan lele, sementara ikan lokal seperti betok,

haruan, toman dan sepat siam, masih mengandalkan hasil tangkapan di alam.

Rendahnya tingkat produktivitas ikan lokal, disebabkan beberapa faktor utama seperti

ketersedian benih unggul, kualitas dan kuantitas tidak mencukupi, benih yang dihasilkan

sangat terbatas, informasi tentang budidayanya masih sangat minim dan dukungan

pemerintah terhadap penyedian benih ikan lokal yang berkualtas unggul masih sangat kurang.

Berdirinya stasion perikanan air tawar, akan membantu menghasilkan induk dan benih ikan

berkualitas unggul, serta memberikan petunjuk teknis budidaya ikan dengan baik terhadap

petani ikan yang akan melakukan usaha budidaya ikan.  Upaya menemukan jenis spesies

ikan baru bernilai ekonomis tinggi, akan terus dilakukan dengan program domistikasi ikan

lokal di stasion perikanan air tawar.

3.4  Produksi Hasil Tangkapan Ikan

Produktivitas ikan diperairan sungai, waduk dan rawa dari tahun ke tahun mengalami

tren penurunan produksi hasil tangkapan. Kondisi ini dipengaruhi oleh   ekosistem perairan

daratan seperti kualitas air, ketersedian pakan alami, alih fungsi lahan menjadi perumahan

dan perkebunan, pencemaran dan pendangkalan akibat besarnya material lumpur yang

terbawa oleh arus air hujan dan sungai, yang masuk ke perairan daratan sehingga terjadi

proses penyempitan lahan, yang berakibat penurunan daerah asuhan dan buruan pakan alami

ikan. Kecenderungan penurunan jumlah penangkapan ikan di alam, diprediksi karena adanya

proses over fishing (penangkapan berlebihan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya)

yang melakukan penangkapan terhadap induk dan anak-anak ikan untuk dijadikan sebagai

lauk (iwak bapais), yang jumlahnya sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan ikan –

ikan yang berhasil tumbuh dan berkembang menjadi ikan dewasa.

Observasi terhadap produktivitas ikan hasil tangkapan di alam dilakukan dengan cara

menggali informasi pada nelayan air tawar dan pengempul ikan tentang jenis dan jumlah

hasil tangkapan.  Informasi mengenai jumlah rumah tangga nelayan, lokasi penangkapan



ikan, jenis alat tangkap dan waktu penangkapan, digali berdasarkan kondisi sesungguhnya

dilapangan, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan eksisting tingkat

produktivitas suatu perairan.  Data hasil observasi akan dibandingkan dengan data skunder

dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kal – Sel, untuk membuat suatu korelasi pertumbuhan

ikan yang berada di perairan tawar tersebut.   Metode penangkapan ikan serta jenis alat

tangkap yang digunakan baik terseleksi maupun tidak, perlu dicermati untuk melihat dampak

yang ditimbulkan dari aktivitas penangkapan ikan tersebut. Untuk meningkatkan akurasi

data hasil penangkapan ikan, maka dilakukan metode sensus terhadap nelayan penangkap

ikan dengan berbagai macam metode dan jenis alat tangkap yang digunakan, untuk

menghasilkan sebaran data secara proforsional di semua tipe perairan.

3.6 Pengolahan Hasil Perikanan

Pengolahan hasil perikanan merupakan produk hilir dari hasil budidaya atau

penangkapan ikan. Ikan  sebagai produk yang tinggi protein memiliki kelemahan yaitu

mudah rusak atau terdegradasi baik yang disebabkan oleh enzimatis, mikrobiologi maupun

kondisi lingkungan yang tidak hygenis. Oleh sebab itu untuk mempertahankan kesegaran

ikan tersebut, maka perlu dilakukan langkah – langkah pengawetan ikan baik dalam bentuk

segar maupun hasil olahan yang siap untuk dikonsumsi. Produks hasil olahan yang memiliki

mutu yang baik dan harga yang kompetetive, merupakan langkah utama yang akan dihasilkan

oleh pengelola stasion perikanan, sebagai langkah maju dalam menciptakan produk yang

kreative dan inovative bernilai ekonomi tinggi.

3.6  Sosial dan Ekonomi Perikanan

Masyarakat yang bermukim di daerah aliran sungai, waduk dan rawa serta pesisir,

mimiliki ciri khas yang unik, baik dari segi gaya hidup maupun mata pencaharian.  Kebiasaan

masyarakatnya mencari nafkah mengandalkan perairan baik berprofesi sebagai nelayan,

pembudidaya ikan dalam karamba, petani dan penarik kapal kelotok.   Pada dasarny, profesi

sebagai nelayan merupakan persentasi yang paling besar dibandingkan profesi lainnya,

sehingga masyarakat yang hidup di wilayah perairan sangat identik bekerja sebagai nelayan.

Dalam upaya melihat dan mengukur hubungan antara profesi sebagai nelayan tangkap

dengan tingkat kesejahteraannya, diperlukan data hasil survey kehidupan masyarakat

disekitar perairan, yang berprofesi sebagai nelayan.  Selain data nelayan dengan hasil

tangkapannya, data produksi hasil tangkap ikan dari pengumpul maupun pedagang ikan yang

berada disekitar perairan,  juga dilakukan inventarisasi untuk memperoleh korelasi yang tepat

antara peningkatan kesejahteraan dengan hasil produksi ikannya.  Data produksi semua jenis



ikan hasil tangkapan yang diperoleh dari nelayan, pengumpul dan di pedagang, berguna

untuk melihat produktivitas ikan baik dalam hitungan ton maupun nilai rupiahnya.

3.7  Organisasi Tim Peneliti

Tabel 5. Komposisi organisasi tim peneliti berdasarkan bidang keahlian

No Nama Lengkap &
Gelar Akademik

Gender Bidang
Kepakaran

Uraian Tugas dalam
Penelitian

Asal
Lembaga

1 Dr. Slamat, S.Pi,
M.Si

Laki – laki Bioteknologi
akuakultur

1.Ketua tim
2.Bertanggung jwb

terlaksananya seluruh
kegiatan

3.Koordinasi dan
Pengurusan ijin
4.Analisis data &

penyusunan lap.
5.seminar

Fakultas
Perikanan
& Kelautan
ULM

2 Ir. H. Pahmi.A, MS Laki – laki Nutrisi Ikan 1. Bertanggung jwb
membuat desain riset
ekologi air tawar

2. Bertanggung jwb atas
persiapan bahan &
peralatan kegiatan

Penelitian
3. Bertanggung

jwb atas budidaya dan
reproduksi ikan

4. Menganalisis data
hasil riset

FPK -
ULM

3 Dr. Erwin Rosadi,
S.Pi, M.Si

Laki – laki Pengelolaan
sumberdaya
perairan

1. manajemen
habitat ikan

2. Menganalisis
metode penangkapan
ikan

3. Menganalisis data
hasil penelitian

FPK -
ULM

4 Hj. Rina Mustika,
S.Pi., M.P

Perempuan Mikrobiologi 1. Pertanggungjawaban
laporan keuangan

FPK -
ULM

Hj. Irma Febrianty,
S.Pi., M.Si

1. Analisis sosial dan
ekonomi perikanan

FPK -
ULM



3.8  Alur Kegiatan

STASION INLAND FISHERIES
STUDY CENTRE

LPPM - FPK – ULM (Pusat Kajian Perikanan
Air Tawar). Lokasi Laboratorium Basah

Fokus Kegiatan :
Manajemen, Ekologi, Konservasi,
Biologi Ikan, Pemulian dan Budidaya,
Pengolahan Hasil, Penangkapan Ikan,
Sosial dan Ekonomi Perikanan

Tujuan :
Mengembangkan sarana
pembelajaran dan
meningkatkan mutu
pendidikan

Manfaat :
Meletakkan pondasi
keilmuan praktis,  menuju
Iptek Berbasis Teknologi
(IBT)

Luaran :
Menciptakan model
produk perikanan tepat
guna yang berpotensi HKI

Sebagai Sarana Pendidikan
(Praktek Lapangan)

Sebagai Sarana Penelitian
Dosen dan Mahasiswa

Sebagai Sarana Pengabdian
Masyarakat (Magang)

Praktek mata kuliah secara
riil dapat dilakukan di
stasion perikanan

Stasion lapangan sebagai
wadah untuk berinovasi
dosen dan mahasiswa

Dosen, Mahasiswa dan
masyarakat dapat magang
atau berbagai pengalaman

Koleksi Informasi data perikanan secara updating untuk bahan publikasi, dan
menemukan metode produk perikanan yang berdaya saing secara nasional yang
berpotensi HKI.



3.9. Program Kerja Tahun 2021 - 2022

Tabel 1. Program kerja pada tahun 2021
No Rincian Kegiatan Sumber Dana Indikator Capaian
1 Pembinaan Kelompok tani ikan, sebagai

upaya melestarikan dan mengembangkan
perikanan rawa di Pokdakan Rawa
Sejahtera Amuntai

Mandiri dan
swadaya
kelompok

Kelompok berhasil
mengembangkan ikan
rawa dan memberi
dampak ekonomi
terhadap anggota
kelompok

2 Pembinaan Pokdakan Waringin Baru yang
bergerak dibidang budidaya ikan papuyu

Mandiri dan
swadaya
kelompok

Peningkatan jumlah
produksi ikan konsumsi
dan mandiri dalam
membuat pakan ikan

3 Pembinaan Pokdakan Maju Bersama
Samhurang yang bergerak khusus dibidang
pembenihan dan pembesaran ikan toman

Mandiri dan
swadaya
kelompok
Bappeda HST

Peningkatan jumlah
benih ikan toman dan
perluasan pasar benih
ikan

4 Pembinaan Pokdakan Mufakat Mahang
Baru, yang bergerak khusus dibidang
pembenihan dan pembesaran ikan haruan

Mandiri dan
swadaya
kelompok
Bappeda HST

Peningkatan jumlah
benih ikan haruan dan
perluasan pasar benih
ikan

5 Pelatihan peningkatan kemampuan
pembenihan dan pembesaran ikan toman
dan haruan

Bappeda HST Peningkatan
keterampilan anggota
kelompok dan
perbaikan mutu benih
ikan

6 Penelitian reproduksi ikan toman Bappeda
HST/mandiri

Mengetahui fase
reproduksi dan waktu
pemijahan sehingga
jadwal pemijahan dapat
dikendalikan

7 Penelitian reproduksi ikan haruan Bappeda
HST/mandiri

Mengetahui fase
reproduksi dan waktu
pemijahan sehingga
jadwal pemijahan dapat
dikendalikan

8 Penulisan buku Mandiri Draf
9 Publikasi jurnal Mandiri Terbit
10 Paten Mandiri Draf/submit



Tabel 1. Program kerja pada tahun 2022
No Rincian Kegiatan Sumber Dana Indikator Capaian
1 Pembinaan Kelompok tani ikan, dalam

upaya pemulian ikan – ikan lokal di
Pokdakan Rawa Sejahtera Amuntai

Mandiri/sumber
lainnya

Diperolehnya Benih
atau induk berkarakter
unggul

2 Pembinaan Pokdakan Waringin Baru
dalam proses pemulian benih dan induk
ikan papuyu

Mandiri/sumber
lainnya

Petani mampu
melakukan pemulian
ikan papuyu secara
mandiri

3 Pembinaan Pokdakan Maju Bersama dalam
proses peningkatan produktivitas benih
ikan toman

Mandiri/sumber
lainnya

Tercapainya
swasembada benih ikan
toman di Pokdakan
tersebut

4 Pembinaan Pokdakan Mufakat Mahang
Baru, dalam proses peningkatan
produktivitas benih   ikan haruan

Mandiri/sumber
lainnya

Tercapainya
swasembada benih ikan
haruan di Pokdakan
tersebut

5 Pelatihan managemen pengelolaan hasil
produksi benih ikan

Mandiri/sumber
lainnya

Peningkatan dan
perluasan pasar benih
ikan

6 Observasi jenis ikan channidae di Provinsi
Kalimantan Selatan

Mandiri/sumber
lainnya

Ditemukannya jenis –
jenis famili channidae

7 Observasi habitat ikan channidae di
Provinsi Kalimantan Selatan

Mandiri/sumber
lainnya

Diketahuinya
penyebaran dan
produktivitas ikan
chinnidae

8 Penulisan buku Mandiri Terbit
9 Publikasi jurnal Mandiri Terbit
10 Paten Mandiri Submit/accepted


