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RESUME MII WEBINAR SERIES #4 adalah: 

Pembicara utama, Dr. Charlie D. Heatubun, M.Si, FLS., Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Papua Barat, menyampaikan paparan dengan judul: "Kebijakan Pembangunan 

Berkelanjutan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Provinsi Papua Barat" mengedepankan 

pokok pikiran sebagai berikut: (a) Deklarasi Manokwari yang terdiri atas: 14 Butir Kesepakatan/ 

Komitmen-sebagai arahan, termasuk Museum Sejarah Alam dan Kebun Raya; (b) PERDASUS No. 10 

Tahun 2019 meliputi: Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan 70% hutan dan 50% Laut dan 

pesisir HARUS dilindungi; (c) PERDASUS No. 11 Tahun 2019 meliputi Pengakuan Hak Masyarakat 

Adat; (c) PERDA No. 13 Tahun 2019 – RZWP3K meliputi zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil; (d) MoU 

dengan Kemen PPN/Bappenas untuk Pilot Project Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon: (e)  

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat; (f) Review Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Papua Barat; (g) Beberapa Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

meliputi Grand Design Pembangunan Ekonomi Hijau dan Peta Jalan Investasi Hijau; (h) Prioritas 

Pengembangan Ekowisata & Jasa Lingkungan dan Komoditas Lokal Pertanian & Perkebunan; (i) 

Peningkatan Ekonomi Masyarakat; dan (j) Penambahan KSP Mahkota Permata Tanah Papua sebagai 

Kawasan Strategis Provinsi berfungsi Lindung. 

Narasumber I, Norce Mote, M.Si., Dosen Universitas Musamus-Marauke Papua, menyampaikan 

paparan dengan judul: “Keanekaragaman dan Konservasi Iktiofauna di Taman Nasional Wasur Papua” 

mengedepankan pokok pikiran sebagai berikut: (a) terdapat 32 jenis ikan di Taman Nasional Wasur 

Papua, yaitu: arwana, kakap putih, sembilang kuning, sembilang hitam, sembilang merah, kakap batu 

loreng, sumpit, mata bulan, tulang, julung, kaca-kaca, kakap kembang sandei sp., kakap kembang aprion 

sp., gabus herwerdinii sp., gabus stagnicola sp., belanak gluveri sp. , belanak, kakap batu, kaca-kaca 

prambasis sp., kaca-kaca Ambasis agrammus, duri Arius spatula, duri Arius leptaspis, duri Neoarius uterus, 

puri, pelangi Iriantherina wernei, pelangi Melanothaenia splendida, bambit coklat, bambit silver, olip, 

gabus toraja, nila, betik dan lele; (b) terdapat ancaman percepatan pertumbuhan gulma 

air/pendangkalan; (c) species asing invasive; (d) penangkapan berlebih. Upaya konservasi melalui 

kearifan lokal/hak ulayat, dan pengendalian populasi asing. 

Narasumber II, Dr.rer.nat. Henderite L. Ohee, Dosen Universitas Cendrawasih-Jayapura Papua, 

menyampaikan paparan dengan judul: “Ancaman dan Konservasi Iktiofauna di Danau Sentani Papua” 

mengedepankan pokok pikiran sebagai berikut: (a) Danau Sentani adalah rumah bagi 35 jenis ikan air 

tawar dan berbagai biota perairan lainnya; (b) Berbagai aktivitas manusia mengubah habitat Danau 

Sentani, menyebabkan:  erosi dan sedimentasi, luas danau berkurang, menurunnya kualitas air, 

hilangnya vegetasi riparian, hilangnya daerah bermain, bertelur, mengasuh anak ikan, menurunnya 

populasi biota asli, dan punahnya spesies; (c) Danau Sentani adalah salah satu danau prioritas di 

Indonesia dan prioritas konservasi di Papua. Upaya konservasi melalui: peningkatan kepedulian 

masyarakat, pendidikan konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sampah, pembersihan sampah, 

penelitian sosial-budaya-ekologi, pengembangan pariwisata, pembentukan Sentani Lake Center (SLC). 

Narasumber III, Dr. Kadarusman, DEA., Dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan-Sorong Papua 

Barat, menyampaikan paparan dengan judul: “The Freshwater Fish of Papua: Research and 

Challenges” mengedepankan pokok pikiran sebagai berikut: Total species in the earth are 34.300 

species; in Indonesia, there are 4.887 species or 14.24%. Freshwater fishes of New Guinean: origin and 

distribution, in vogelkop province: 90 species and 20% endemic, in great northern province: 145 species 

and 35% endemic, in great southern province: 190 species and 35% endemic, in north easthern province: 

90 species and 20% endemic, and south-easthern province: 70 species and <10% endemic. There were 
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43 endemic species freshwater species in Bird’s Head Papua spread in Raja Ampat 4 species, in Doberai 

Penisula 22 species, in Bomberai Penisula 5 species, and in Lengguru Range Area 9 species. Challenge 

and research strategy freshwater fish of Papua are: Threats and extinction rates about intensive 

exploration; Sahul partnership program about join works and exchange; Find finding about search for 

(co) research funding; and Museum Natural History about government approach. 

Pembahas, Prof. Dr. Ir. H. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc., Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan, menyampaikan bahasan yang diberi 

judul: “Biodiversitas dan Konservasi Iktiofauna Air Tawar Papua dan Papua Barat”, dengan uraian 

sebagai berikut: (1) Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, M.Si., FLS. Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah, Provinsi Papua Barat menguraikan tentang biodiversitas tanah Papua, peta 

konsesi di Propinsi Papua Barat, peta tata ruang Propinsi Papua Barat, Papua Barat sebagai Provinsi 

Konservasi (19 Oktober 2015) dan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan konservasi 

keanekaragaman hayati yang terkait iktiofauna air tawar di Papua Barat; (2) Norce Mote, M.Si., dosen 

Universitas Musamus, Merauke-Papua menguraikan tentang keanekaragaman dan konservasi 

iktiofauna di Taman Nasional Wasur, Papua yang meliputi kekayaan jenis, ancaman dan konservasi; 

(3) Dr. rer.nat. Henderite L. Ohee, dosen Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua menguraikan 

tentang ancaman dan konservasi iktiofauna di Danau Sentani, Papua yang meliputi iktiofauna Danau 

Sentani, permasalahan, konservasi, komitmen pemerintah dan rekomendasi; (4) Dr. Kadarusman, 

DEA., dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Papua Barat menguraikan tentang the 

freshwaterfish of Papua: research and future challenges yang meliputi kekayaan species, ancaman, 

penelitian yang telah dilakukan, serta tentangan & peluang. Rekomendasi yang diberikan adalah 

sosialisasi keberadaan ikan endemic, penelitian, species asing invasive, peraturan daerah termasuk 

kearifan lokal, balai benih ikan endemic serta iktioekowisata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tampilan salah satu screen shoot kegiatan MII Webinar Series #4 yang terekam dari zoom cloud. 

Jumlah pendaftar pada MII Webinar Series #4 sebanyak 559 orang, 

 jumlah peserta hadir pada zoom & kanal youtube MII, serta mendapatkan e-sertifikat: 329 orang. 
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MII WEBINAR SERIES #5 
IKtiofauna Asing & Asing Invasif Sumatera bagian Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

RESUME MII WEBINAR SERIES #5 adalah: 

Pembicara utama ke-I, Dr. Ir. Rina. M.Si., Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan & Perikanan, menyampaikan paparan dengan 

judul: "Kebijakan Preventif dan Antisipatif Ikan Endemik dan Invasif di Indonesia" yang menguraikan 

hal-hal sebagai berikut: Megabiodiversity Indonesia meliputi 400.000 jenis flora dan fauna diantaranya 

terdapat 3.000 species jenis ikan dengan empat peran utama: sumber pangan, obat-obatan, reservoir air 

dan menjaga siklus karbon; dan bila ada ancaman species asing invasive, maka akan lost biodiversity. 

Jenis ikan air tawar berasal dari Sumatera berjumlah 546 jenis dengan 92 spesies digolongkan sebagai 

ikan endemik Sumatera. Sedangkan ikan invasif merupakan spesies asing yang terintroduksi di suatu 

ekosistem dan bersifat invasif melalui kompetisi atau pemangsaan dan juga mengubah habitat ikan asli. 

Pemetaan jenis ikan bersifat invasive (JABI) di Danau Toba terdapat 11 jenis, pemetaan JABI di Sungai 

Asahan terdapat 19 jenis, pemetaan JABI di Danau Aneuk Laot terdapat 6 jenis, pemetaan JABI di 

Waduk Keuliling Aceh terdapat 4 jenis. Ikan introduksi di Indonesia tercatat 16 jenis. Untuk kebijakan 

preventif dan antisipatif ikan endemic dan invasive di Indonesia, telah diberlakukan lima Undang-

undang, tiga Peraturan Pemerintah, sembilan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, satu 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, serta empat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Upaya 

yang dilakukan meliputi: Kebijakan dan pengembangan peraturan perundangan, Pencegahan dan 

pengendalian, Rehabilitasi dan restorasi, Pengembangan kelembagaan, Pengembangan kelembagaan, 

Pengembangan penelitian, Pengembangan kearifan lokal, Penetapan suaka perikanan, dan 

Pembiayaan. Disiapkan 11 tindakan pengendalian oleh BKIPM, dengan tiga kegiatan koordinasi, 

pengawasan dan pembukaan posko penyerahan ikan invasive pada dua Balai Besar, 17 Balai dan 28 

Stasiun KIPM. 

Pembicara utama ke-II, Dr. Ir. Ilyas, MP., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, 

menyampaikan paparan dengan judul: “Potensi dan Pengembangan Ikan Endemik di Provinsi Aceh” 

yang menguraikan hal-hal berikut: Terdapat 15 program unggulan pemerintah Provinsi Aceh, tiga 

diantaranya diimplementasikan oleh program unggulan Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Aceh, 

yaitu: (1) Aceh Siat, yaitu ketersedian data yang menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring 

dan evaluasi program pembangunan berdasarkan evidence based planning, (2) Aceh Meugoë dan Meulaôt, 

yaitu pengembangan budidaya perikanan, pengembangan perikanan tangkap, peningkatan nilai 

tambah produksi perikanan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) 

Acèh Green yaitu pembangunan perikanan Aceh, meliputi pelabuhan perikanan, fasilitas budidaya 

perikanan, penetapan kawasan konservasi Aceh (Marine Protec Area/MPA) dan rekonstruksi kembali 

sarana produksi berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Rekomendasi yang akan dilakukan 

adalah: penyusunan regulasi tentang perlindungan habitat ikan endemik dan upaya konservasi jenis 

ikan, dan pengembangan balai benih untuk domestifikasi dan re-stocking. 
Narasumber I, Prof. Dr. Ir. Muchlisin, M.Sc., Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas 

Syiah Kuala-Aceh, menyampaikan paparan dengan judul: “Diversitas, Dampak dan Pengendalian Ikan 

Asing Invasif” yang menguraikan hal-hal berikut: penyebab kehadiran ikan asing invasive karena: 

water ballast, driftwood, aquaculture, hobbies, dan biological control. Dampak alien spesies: persaingan 

makanan, persaingan ruang perairan, pemangsaan, transmitter hama dan penyakit ikan, kegagalan 

mendapatkan pasangan, dan menurunkan keragaman genetic ikan lokal akibat kawin silang. Terdapat 

14 jenis ikan alien di perairan umum daratan Sumatera, sedangkan ikan endemic di Provinsi Aceh 

tercatat sembilan jenis, yaitu:  Oliotius oligolepis, Poropuntius tawarensis, Rasbora arundinata, Rasbora 

kluetensis, Rasbora nodulosa, Rasbora tawarensi, Rasbora truncate, Barbonymu sp., dan Betta rubra. 
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Narasumber II, Prof. Dr. Ir. Sulistiono, M.Sc., Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB 

University-Bogor Jawa Barat, menyampaikan paparan dengan judul: “Komunitas Ikan dan 

Pengembangannya di Sungai Batang Toru, Sumatera Utara” yang menguraikan hal-hal berikut: dari 

jumlah jenis ikan air tawar, Indonesia menempati rangking kedua di dunia setelah Brazil. Diperkirakan 

8.500 jenis ikan hidup di perairan Indonesia dan merupakan 45% dari jumlah jenis global di dunia. Dari 

jumlah tersebut 1.300 jenis menempati perairan tawar. JUmlah dan jenis ikan di Sungai Batang Toru 

pada tahun 2016 terdapat 24 jenis, pada tahun 2019 terdapat 53 jenis, dan pada tahun 2020 terdapat 43 

jenis dengan 23 kelas, yaitu: anguilidae, aplocheilidae, bagridae, balitoridae, belontidae, chandidae, 

channidae, chiclidae, clariidae, cyprinidae, helostomatidae, gobiidae, loricariidae, lutjanidae, 

mastacembelidae, megalopidae, mugiliidae, poeciliidae, pristolepididae, scatophagidae, siluridae, 

sisoridae, dan synbranchidae. Model pengelolaan perikanan batang toru: (1) upaya pengelolaan 

dilakukan oleh: pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan  secara terencana, terorganisir, 

serta dapat dievaluasi; (2) upaya pengelolaan berorientasi pada: pengembangan perikanan yang 

berbasis pada perikanan masyarakat (small-scale fisheries), dan berbasis ekologi (ecological base fisheries).  

Pengelolaan ikan di Sungai Batang Toru, perlu dilaksanakan dengan melakukan beberapa aktivitas: 

perlindungan habitat, domestikasi, dan restocking ikan khas Sumatera Utara. 

Narasumber III, Dr. Eri Yusni, M.Sc., Ketua Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Faperta 

Universitas Sumatera Utara-Medan Sumatera Utara, menyampaikan paparan dengan judul: “Dampak 

Ikan Asing Invasif terhadap Species Ikan Endemik di Sumatera Utara” yang menguraikan hal-hal 

berikut: Jenis asing invasive adalah spesies yang diintroduksi baik secara sengaja maupun tidak 

disengaja dari luar aslinya, bisa pada tingkat spesies, varietas, dan bangsa. Sebagian besar ikan asing 

invasive dianggap merugikan karena: (a) sebagai pesaing relung makanan dan habitat terhadap ikan 

asli bahkan predator ikan asli, dan (b) sebagai inang pembawa penyakit. Beberapa peraturan yang 

menata pengelolaan sehubunagn dengan ikan asing invasive adalah: UU No 31 tahun 2004 Junto UU 

No 45 tahun 2009, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2009, Peraturan Menteri No 

41 tahun 2014, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 94 tahun 2016. Terdapat 

tujuh jenis ikan endemic Danau Toba, yaitu: ikan batak Neolissochilus thienemanii, Neolissochilus 

sumatranus, ikan pora-pora, tor soro, tordouronensis, tor tambra dan tor tambroides. Ikan introduksi 

masuk ke Danau Toba tahun 2003 yaitu ikan bilih dan ikan invasive masuk tahun 2013 yaitu ikan kaca-

kaca yang dipandang merugikan karena: karnivor, predator dan tidak ekonomis. Pengendalian 

dilakukan dengan pendekatan kimiawi, mekanik dan hayati. 

Pembahas, Prof. Dr. Ir. I Wayan Arthana, M.Sc., Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan 

Universitas Udayana-Denpasar Bali, menyampaikan bahasan dengan uraian sebagai berikut: Bahasan 

untuk materi “Kebijakan Preventif dan Antisipatif Ikan Endemik dan Invasif di Indonesia” adalah: (a) 

memperkuat dan memperluas gaungan kelangkaan ikan-ikan endemic melalui beragam cara yang 

inovatif, (b) memperkuat kolaborasi antar stakeholders seperti pemda, pemerintah, university, LSM 

dan masyarakat lokal, dan (c) melakukan riset berkesinambungan yang menyediakan data scientific 

bagi public baik local, nasional maupun international. Bahasan untuk materi “Potensi dan 

Pengembangan Ikan Endemik di Provinsi Aceh” adalah: (a) melibatkan secara aktif pihak-pihak 

university, LSM dan masyarakat local, (b) menyiapkan ikon-ikon ikan endemic sebagai kebanggaan 

daerah di berbagai event, dan (c) terus melakukan domestikasi dan restoking ikan-ikan endemic. 

Bahasan untuk materi “Diversitas, Dampak dan Pengendalian Ikan Asing Invasif” adalah: (a) 

memperbanyak keterlibatan scientist aktif untuk concern di bidang invasive dan alien spesies ikan, (b) 

perlunya riset keragaman dan kekerabatan genetic antar endemic ikan, (c) publikasi introduced spesies 

ikan yang lebih luas yang dipahami segala kalangan, dan (d) budidaya endemic spesies untuk menjaga 
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kelangkaannya. Bahasan untuk materi “Komunitas Ikan dan Pengembangannya di Sungai Batang Toru, 

Sumatera Utara” adalah: (a) perlu merealisasikan pengelolaan/rekayasa habitat bagi populasi ikan 

endemic, (b) menggali kearifan local yang berpihak kepada pelestarian ikan-ikan endemik sungai, dan 

(c) memperkuat scientific bases bagi ikan-kan tersebut. Bahasan untuk materi “Dampak Ikan Asing 

Invasif terhadap Species Ikan Endemik di Sumatera Utara” adalah: (a) terus mengupayakan 

mengendalikan ikan-ikan invasive predator yang ramah lingkungan, (b) memperbanyak riset-riset 

dosen dan mahasiswa terkait ikan endemic danau toba; dan (c) melakukan pengabdian masyarakat 

guna mengendalikan ikan invasive Danau Toba. Rekomendasi untuk keseluruhan penyajian adalah: (1) 

memperkuat dan memperluas gaungan tentang kelangkaan ikan-ikan endemic melalui beragam teknik 

yang inovatif, (2) terus memperkuat kolaborasi antar stakeholders seperti pemda, pemerintah, 

university, lsm dan masyarakat local, (3) melakukan riset berkesinambungan yang menyediakan data 

scientific bagi public, baik local, nasional maupun international, (4) menyiapkan ikon-ikon ikan 

endemic sebagai kebanggaan daerah, (5) terus melakukan domestikasi dan restoking ikan-ikan endemic 

berikut mengelola/merekayasa habitatnya, (6) menggali kearifan local yang berpihak kepada 

pelestarian ikan-ikan endemic, (7) terus mengupayakan mengendalikan ikan-ikan invasive predator 

yang ramah lingkungan, dan (8) memperbanyak riset-riset instansi, dosen dan mahasiswa terkait ikan 

endemic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan salah satu screen shoot kegiatan MII Webinar Series #5 yang terekam dari zoom cloud. 

Jumlah pendaftar pada MII Webinar Series #5 sebanyak 504 orang, 

 jumlah peserta hadir pada zoom & kanal youtube MII, serta mendapatkan e-sertifikat: 342 orang. 
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MII WEBINAR SERIES #6 
Pengelolaan dan Konservasi Sumberdaya Ikan Rawa Gambut & Terumbu Karang  

Sumatera bagian Tengah 
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RESUME MII WEBINAR SERIES #6 adalah: 

Pembicara utama ke-I, Dr. Haris Gunawan, Deputi Penelitian dan Pengembangan Badan Restorasi 

Gambut RI, menyampaikan paparan dengan judul: "Menuju Permanen Restorasi Hidrologis Gambut" 

yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: 13.4 juta ha lahan gambut, 8 persen luas daratan Indonesia. 

Panjang kanal yang mencacah Kesatuan Hidrologis Gambut di tujuh provinsi adalah 239.802 km 

(Renstra BRG) atau enam kali lipat keliling bumi. Rusaknya gambut= hilangnya jasa ekosistem gambut: 

regulasi karbon, regulasi air, biodiversitas, nilai spiritual, dll. Research aspect in monitoring the success of 

peatland restoration, covers: creating harmonic living in restored peatland in Indonesia, example biophysics, 

social, economy, and governance. Kesimpulan: (1) seluas 13.4 juta ha lahan gambut harus dilindungi, harus 

direstorasi; jika dimanfaatkan, harus berkelanjutan; (2) restorasi gambut adalah usaha transdisipliner, 

gabungan berbagai disiplin ilmu, menggerakkan semua untuk menjadi actor restorasi gambut; (3) 

potensi jasa ekosistem, komoditas paludikultur, dan perikanan rawa gambut harus digali dan 

dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai paying ekonomi hijau di lahan gambut; (3) potensi perikanan 

rawa gambut Indonesia sangat tinggi dengan spesies-spesies lokal yang telah diidentifikasi dan 

dipelajari Teknik budidayanya; dan (4) perubahan paradigma pro restorasi gambut tak terelakkan. 

Dukungan generasi muda dan tren global sangat masif mendukung perlindungan gambut. 

Pembicara utama ke-II, H. Herman Mahmud, M.Si. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi 

Riau, karena bertepatan dengan kegiatan dinas mendadak lainnya, sehingga tidak dapat 

menyampaikan paparannya. 

Narasumber I, Dr. Tedjo Sukmono, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Sain dan Teknologi Universitas 

Jambi, menyampaikan paparan dengan judul: “Diversitas, Pengelolaan dan Konservasi Iktiofauna 

Rawa Gambut” mengedepankan pokok pikiran sebagai berikut: gambut di pantai timur Sumatera 

(Riau, Jambi, Sumsel); fungsi hidrologi dan mempertahankan biodiversity; habitat berbeda dihuni 

species berbeda; dan fish fauna gambut. Ancaman karhutla memberi dampak tehadap bidang sosial, 

ekonomi, Kesehatan dan lingkungan; kerugian diperkirakan Rp 20 trilyun pada tahun 2013, dan pada 

tahun 2015 diperkirakan meningkat menjadi Rp 200 trilyun. Potensi habitat gambut Sumatera: ikan 

terkecil di dunia (Paedocypris progenetica), ikan air tawar terbesar di Indonesia (Wallagoleerii), dan ikan 

hias dan konsumsi: ekonomi tinggi. Biodiversitas iktiofauna gambut Sumatera, meliputi: 89 species di 

Semenanjung Kampar Riau, 35 species di Danau Arang-arang Jambi, dan 57 species di Merang 

Kepayang Sumatera Selatan. Restorasi dan konservasi ikan di gambut meliputi: penanganan kebakaran, 

penetapan area perlindungan, pembatasan penangkapan,pembatasan alat tangkap, pemulihan stok, 

dan pembinaan nelayan lokal (agen restorasi,  livelihood, UKM). Kesimpulan: (1) rawa gambut Sumatera; 

habitat kaya ikan air tawar; (2) keanekaragaman ikan di Semenanjung Kampar tinggi, menujukkan 

bahwa habitat dan vegetasi perairan di areal tersebut mendukung untuk kehidupan berbagai jenis ikan; 

dan (3) biodiversitas ikan tinggi, sebagai salah satu indikator Kesehatan perairan dan hutan sekitar. 

Narasumber II, Dr. Eko Prianto, M.Si., Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, 

menyampaikan paparan dengan judul: “Keanekaragaman dan Konservasi Iktiofauna Rawa Banjiran” 

mengedepankan pokok pikiran sebagai berikut: luasan perairan darat, definisi rawa banjir, potensi 

sumberdaya ikan, keragaman jenis ikan, status sumberdaya ikan, ancaman kelestarian sdi, dan strategi 

konservasi SDI. Luas peraiaran darat meliputi sungai, tambak, rawa, empang, waduk dan danau dari 

provinsi Riau, Jambi Sumatera Barat dan Kepulauan Riau berjumlah 2.833,2 km2. Rawa Banjiran 

(Floodplain) adalah perairan dataran rendah yang merupakan bagian dari daerah aliran sungai yang 

secara periodik mengalami penggenangan akibat banjir dan sebagian besar kembali menjadi daratan 

pada musim kemarau. Jumlah jenis ikan di Riau sebanyak > 160 jenis; di Kepulauan Riau sebanyak 59 
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jenis; dan di Jambi sebanyak 279 jenis diantaranya 90 jenis pada rawa banjiran Jambi. Ancaman 

kelestarian SDI di paparan banjir meliputi: (a) invasif dan alien species, (b) modifikasi habitat; (c) 

destructive fishing & over eksploitasi; (d) perkebunan dan pertanian; (e) pencemaran; dan (f) perubahan 

iklim global. Strategi konservasi sumberdaya ikan yang disarankan adalah: pengendalian ikan asing 

invasive, restocking, memperkuat kearifan lokal, rehabilitasi dan modifikasi habitat, penangkaran, dan 

penetapan suaka perikanan.  

Narasumber III, Dr.rer.nat. Ir.  Indra Junaidi Zakaria, M.Si., Ketua Program Studi S1 Jurusan Biologi-

FMIPA Universitas Andalas-Padang Sumatera Barat, menyampaikan paparan dengan judul: 

“Diversitas dan Konservasi Iktiofauna Terumbu Karang Sumatera bagian Tengah” mengedepankan 

pokok pikiran sebagai berikut: wilayah pesisir dan laut di Provinsi Sumatera Barat dan Kepulauan 

Mentawai adalah panjang garis pantai: 1973,246 km; luas wilayah laut 186.580 km² dengan zona 

territorial 57.880 km² dan zee 128.700 km²; jumlah pulau 218; luas ekosistem mangrove: 42.105,91 ha, 

luas ekosistem terumbu karang: 36.982,16 ha; dan luas ekosistem padang lamun: 2.350,81 ha. Diversitas 

ikan karang masing-masing: di Kabupaten Pasaman Barat sejumlah 15 species, di Kota Padang sejumlah 

22 species, di Kabupaten Pesisir Selatan sejumlah 17 species, di Kabupaten Kepulauan Mentawai 

sejumlah 43 species. Permasalahan ekosistem terumbu karang di Provinsi Sumatera Barat berdampak 

kepada diversitas iktiofauna, akibat: penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia 

beracun; melabuhkan jangkar di atas karang; sedimentasi dari hulu sungai dan pantai; limbah industry 

dan rumah tangga serta sampah; pengambilan karang untuk bahan bangunan; dan perubahan iklim 

mengakibatkan karang bleaching. Kesimpulan: (a) diversitas iktiofauna terumbu karang Sumatera 

bagian Tengah, khususnya pantai Sumatera Barat belum terdata seluruhnya; (b) terdapat pemasalahan 

ekosistem terumbu karang di Provinsi Sumatera Barat yang berdampak kepada diversitas iktiofauna; 

dan (c) sudah ada beberapa usaha konservasi dan rehabilitasi terumbu karang untuk peningkatan 

populasi iktiofauna di Sumatera Barat. 

Pembahas, Dr. Agus Nuryanto, S.Pi., M.Si., Koordinator Program Studi S3 Biologi Fakultas Biologi-

Universitas Jenderal Soedirman-Purwokerto Jawa Tengah, menyampaikan bahasan dengan uraian 

sebagai berikut: Bahasan untuk materi "Menuju Permanen Restorasi Hidrologis Gambut" adalah BRG 

merupakan Badan Negara dengan dukungan anggaran yang kuat termasuk dana internasional serta 

roadmap jelas dan taget luaran yang terukur. Namun focus SDI (Budidaya), nature bidoversity belum 

banyak (beyond economy); perlu peningkatan riset-riset biodiversitas lebih comprehensive untuk data 

dukung pentingnya restorasi gambut dan menyambut baik: perlu ada monitoring rutin populasi ikan 

di sungai untuk memantau tren populasi ikan dan kualitas air; termasuk: rawa gambut-rawa banjiran 

serta evaluasi sumberdaya hayati (sumberdaya ikan). Bahasan materi “Diversitas, Pengelolaan dan 

Konservasi Iktiofauna Rawa Gambut” adalah biodversitas Semenanjung Kampar terjaga keaslian, 

habitat dan daya dukung SK sangat tinggi, catatan tanpa preventif effort mengancam Semenajung 

Kampar. Bahasan untuk materi “Keanekaragaman dan Konservasi Iktiofauna Rawa Banjiran” adalah 

informasi SDI perlu update data, penentuan status tercancam punah (belida (LC), sengarat (NE), putak 

(LC), kerandang (NE), betutu (LC); upaya kontrol/pengendalian alien dan invasive?, upaya 

meminimalisir ancaman, dan implementasi UU No. 31 tahun 2004 dan PP No. 60 2007 (bagaimana 

pemerintah daerah). Bahasan untuk materi “Diversitas dan Konservasi Iktiofauna Terumbu Karang 

Sumatera bagian Tengah” adalah potensi ekosistem terumbu karang di Sumatera Barat sangat tinggi, 

data perlu ditingkatkan. Jumlah species di Kabupaten Pasaman 16 Species, di Kota Padang 52 Species, 

di Pulai Babi hanya 17, di Pulau Pei 43 Species, dan di Kabupaten Mentawai 205 dan 297. Kesimpulan: 

(a) perlu update data secara kontinyu, (b) pengelolaan invasive species, (c) pengelolaan aktivitas 

manusia yang secara langsung atau tidak dapat berdampak terhadap SDI, (d) pengelolaan isu 
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destructive fishing practice, dan (e) kerjasama Riset (BRN=PDUPT-150 juta dari berbagai univ dan 

lembaga riset; BRG. 

 

Tampilan salah satu screen shoot kegiatan MII Webinar Series #6 yang terekam dari zoom cloud. 

Jumlah pendaftar pada MII Webinar Series #6 sebanyak 494 orang, 

 jumlah peserta hadir pada zoom & kanal youtube MII, serta mendapatkan e-sertifikat: 353 orang. 
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MII WEBINAR SERIES #7 
Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Budidaya Ikan Lokal  

Sumatera bagian Selatan 
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RESUME MII WEBINAR SERIES #7 adalah: 

Pembicara utama, Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si., Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, menyampaikan paparan dengan judul: "Kebijakan Pengembangan Budidaya 

Ikan di Sumatera bagian Selatan: Potensi, Peluang dan Tantangan" yang menguraikan hal-hal sebagai 

berikut: (1) potensi, peluang, dan tantangan budidaya ikan lokal; (2) kebijakan pengembangan 

budidaya ikan lokal 2020-2024; dan (3) strategi budidaya ikan lokal di Sumatera bagian Selatan. 

Kekuatan dan peluang perikanan budidaya meliputi: komoditas unggulan, potensi lahan, teknologi 

dikuasai, sistem jaminan mutu, dan penciptaan lapangan kerja. Terdapat enam jenis komoditas ikan 

lokal yang dibudidayakan, yaitu: baung, papuyu, gabus, toman, jelawat dan belida; dengan total 

produksi pertahun 44.793 ton pada 2018. Peluang budidaya ikan lokal: mudah dikembangkan, 

teknologi aplikatif dan inovatif dikuasai, peluang pasar dan preferensi konsumen, dan konservasi 

plasma nutfah ikan asli daerah; sedangkan tantangannya: ketersediaan benih, permodalan & kemitraan 

usaha, society empowerment, persyaratan food safety, dan regulasi. Strategi budidaya ikan lokal di 

Sumatera bagian Selatan adalah: (1) pemetaan potensi dan zonasi perairan umum untuk budidaya ikan 

lokal berbasis daya dukung dan kesesuaian lahan; (2) pengembangan culture-based fisheries (cbf) ikan 

lokal yang berkelanjutan; (3) pembentukan kelembagaan pelaku usaha budidaya ikan lokal; (4) 

pengendalian KJA budidaya ikan lokal yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (5) 

perekayasaan dan diseminasi teknologi oleh UPT Ditjen PB (BPBAT Sungai Gelam dan BBPBL 

Lampung); dan (6) riset genetik ikan lokal oleh BRPPUPP untuk memperbaiki kualitas induk dan benih. 

Narasumber I, Prof. Dr. Ir. Agus Djoko Utomo, M.Si., Peneliti Ahli Utama Balai Riset Perikanan 

Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan-BRSDMKP KKP, menyampaikan paparan dengan judul: 

“Strategi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Perairan Darat Sumatera bagian Selatan” mengedepankan 

pokok pikiran sebagai berikut: luas perairan umum daratan di Sumatera Selatan 2,5 juta ha, terdiri dari 

sungai, rawa dan danau. Mempunyai keaneka ragaman hayati ikan yang tinggi, tercatat lebih dari 200 

species ikan, serta masih ada ikan katagori langka siluk/arwana, belida, tapa, sengarat, bulu tulang. 

Tipe ekosistem perairan umum daratan atau PUD di Sumatera Selatan: (a) tipe habitat hulu sungai 

dengan jenis ikan semah Tor douronensis, dalum Bagarius sp.; (b) tipe habitat zona tengah dengan jenis 

ikan ringo, lais, belida, baung, siluk, toman, betok, sepat, tembakang, tapa, patin dan sengarat; (c) tipe 

habitat zona hilir dnegan jenis ikan pari, duking, sembilang dan gulame. Jenis alat tangkap yang 

digunakan: menteban, sengkirai, pancing, tangkul, jala, jaring, ngesar, ngesek, empang, tuguk, kilung, 

dan corong. Tercatat stok ikan PUD Sumatera Selatan adalah 130.306 ton biomasa. Suaka perikanan 

meliputi: reservat Teluk Gelam, reservat Air Hitam, Danau Lebak Nilam, Danau Anak Kemang, Danau 

Teluk Purun, Danau Teluk Rasau, reservat Sungai Kapak Hulu, reservat Lebung Suak Buaya, Danau 

Ulak Lia, Danau Gaslam, Danau Cala, dan Danau Hujan Mas. Strategi pengelolaan yang diperlukan 

meliputi: (1) fish way, (2) penentuan suaka perikanan, (3) rehabilitasi suaka perikanan, (4) pengaturan 

penangkapan yang ramah lingkungan, (5) sosial ekonomi & kelembagaan, (6) peningkatan budidaya 

ikan lokal, dan (7) restocking. 

Narasumber II, Ir. Ujang Komaruddin A. Kartamiharja, M.Sc., Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya 

Laut Lampung, Ditjen Perikanan Budidaya KKP, menyampaikan paparan dengan judul: 

“Pengembangan Budidaya Ikan Laut di Sumatera bagian Selatan” mengedepankan pokok pikiran 

sebagai berikut: Potensi lahan budidaya laut Sumatera bagian Selatan: garis pantai Sumatera Selatan 

450 km, garis pantai Bengkulu 525 km, garis pantai Lampung 1.105 km, dan Bangka Belitung dengan 

luas laut 65.301 km2. Beberapa jenis ikan laut yang telah dibudidayakan: Cromileptes altivelis, Lates 

calcarifer, Trachinotus blochii, dan Rachycentron canadum. Janis komoditi lainnya adalah: lobster, rumput 

laut jenis Kappaphycus alvarezi & Gracilaria sp., tiram mutiara, kerang jenis Perna viridis & Anadara 
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granosa, teripang Holothuria scabra, bandeng dan udang. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam  

pengembangan budidaya laut, meliputi: pemilihan dan kelayakan lokasi (site selection) secara teknis, 

keterjangkauan (aksesibilitas), kemudahan sarana produksi (benih, pakan), kemudahan pemasaran 

(pasca panen), dan keamanan. Parameter kualitas air yang perlu diperhatikan meliputi: kedalaman (m), 

salinitas (ppt), kecepatan arus (cm.detik-1), tinggi gelombang (m), nitrat (mg.l-1), phosphate (mg.l-1), 

kecerahan (m), temperatur (0C), oksigen terlarut (mg.l-1), kelimpahan plankton (sel.l-1), pH, padatan 

tersuspensi (mg.l-1), logam berat (Pb, Cd), dan pencemaran. 

Narasumber III, Andy Artha Donny Oktopura, S.T., M.T., M.Eng., Kepala Balai Perikanan Budidaya 

Air Tawar Mandiangin, Ditjen Perikanan Budidaya KKP, menyampaikan paparan dengan judul: 

“Potensi dan Peluang Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Lokal” mengedepankan pokok pikiran 

sebagai berikut: Ketersediaan suplai ikan lokal selama ini masih bergantung dengan hasil tangkapan 

alam, penurunan stok ikan lokal di perairan umum, degradasi lingkungan, overfishing dan destruction 

fishing. Jenis ikan lokal yang sudah bisa dibudidayakan adalah: belida, jelawat, kelabau, baung, papuyu, 

dan gabus. Khusus untuk gabus haruan, tercatat total produksi tahun 2018 sebesar 367,85 ton. 

Keunggulan budidaya ikan gabus haruan: mudah dibudidayakan, teknologi budidaya telah dikuasai, 

tersedia peluang pasar dan preferensi konsumen, dan melindungi plasma nutfah. Teknik budidaya ikan 

gabus dari pemijahan, pemeliharaan larva, pendederan I-III, pembesaran, dilanjut dengan pengolahan 

pasca panen: ikan segar konsumsi serta produksi albumin. Kesimpulan: (1) usaha budidaya ikan gabus 

mempunyai prospektif untuk dikembangkan di Indonesia dengan mempertimbangkan potensi SDA, 

SDM, Teknologi yang dikuasai dan potensi pasar (domestik dan internasional); (2) budidaya ikan gabus 

dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan penurunan stok ikan gabus yang terjadi di 

sebagian besar perairan umum di Indonesia; (3) perlu dilakukan penelitian dan perekayasaan teknologi 

di masa dating; (4) industrialisasi ikan gabus bisa menjadi alternatif program di sektor Kelautan & 

Perikanan untuk menggerakan perekonomian regional khususnya di wilayah Sumatera bagian Selatan 

dan Kalimantan Selatan; dan (5) pola segmentasi budidaya ikan gabus dapat mendorong terciptanya 

keberlanjutan usaha, penciptaan lapangan pekerjaan 

Narasumber IV, Dr. Idil Ardi, Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok BRSDMKP KKP, 

menyampaikan paparan dengan judul: “Status Riset Pengembangan Budidaya Ikan Hias Air Tawar 

Indonesia” mengedepankan pokok pikiran sebagai berikut: potensi ikan hias Indonesia, prospek usaha 

ikan hias, produksi dan nilai ekspor ikan hias lokal Indonesia, pemilihan komoditas ikan hias lokal 

menjadi fokus riset, dan strategi riset dalam pemanfaatan potensi ikan hias lokal secara budidaya. 

Potensi sumberdaya ikan hias Indonesia memiliki 1.300 spesies ikan hias air tawar, baru 90 spesies yang 

dibudidayakan oleh masyarakat. Potensi pasar ikan hias Indonesia terus berkembang dalam periode 

2010-2018 nilai ekspor ikan hias Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 7 persen per tahun. Prospek usaha 

ikan hias: untuk memenuhi permintaan ekspor, maka target produksi tahun 2021 adalah 1.9 milyar 

ekor. Tahun 2019 nilai ekspor mencapai 33,11 juta USD. Lebih dari 25 negara tujuan ekspor, antara lain: 

Cina, Jepang, Amerika, Singapur dan Korea. Kriteria ikan hias yang diutamakan: langka, unik, eksotis 

dan marketable. Strategi riset dalam pemanfaatan potensi ikan hias lokal secara budidaya: memperkaya 

variasi jenis hasil domestikasi, menguatkan daya saing dengan peningkatan kualitas, menguatkan 

sentra produksi melalui transfer teknologi. Kesimpulan: (1) domestikasi ikan hias lokal sangat penting 

dilakukan untuk menambah variasi jenis ikan hias budidaya sehingga mendorong peningkatan 

produksi, diversifikasi pasar dan menjaga kelestarian ikan hias di alam; (2) teknologi dan inovasi 

budidaya ikan hias dibutuhkan dalam peningkatan produksi ikan hias secara kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas untuk menjamin pasar; dan (3) transfer teknologi ke pengguna terutama ke masyarakat 
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pembudidaya ikan hias diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah ikan hias yang 

diproduksinya.   

Pembahas, Dr. Ir. Endhay Kusnendar, M.Sc., Perkayasa Ahli Utama Pusat Riset Perikanan Budidaya 

BRSDMKP KKP, menyampaikan pembahasannya sebagai berikut: pembahasan terhadap materi yang 

telah disampaikan oleh pembicara utama dan para narasumber, akan dikaitkan dengan tema, yaitu 

pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis budidaya ikan lokal Sumatera bagian Selatan. Ini artinya 

bagaimana kita ingin mengungkapkan potensi yang ada sebagai sumber ekonomi masyarakat 

khususnya di Sumatera bagian Selatan. Pemahaman tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan bagi 

spesies ikan yang ada di Sumatera bagian Selatan, ada dua hal: pertama untuk spesies yang sudah 

terdomestikasi dan apa yang kita lakukan; kedua untuk spesies yang belum terdomestikasi dengan baik 

dengan pembenihan yang masih diusahakan dari alam. Untuk yang spesies yang sudah terdomestikasi 

dengan baik, dapa kita lakukan dengan cara budidaya ekstensif, semi intensif dan intensif atau culture 

based fisheries. Untuk yang belum terdomestikasi dengan baik tentunya, seperti contohnya yang ada 

di wilayah Sumatera bagian selatan, ialah: pengelolaan reservat berupa perlindungan terhadap 

spawning ground, nursery ground, jalur ruaya dan ini harus tidak boleh terhambat. Sehingga perlu 

peraturan setingkat Perbub atau Pergub, dengan mengikutsertakan peneliti, serta berbagai best practise 

negara tentangga, seperti pengelolaan pendaratan ikan di Sungai Irrawaddy di Myanmar, infrastruktur 

difasilitasi pemerintah dan pengelolaannya oleh masyarakat. Bagi komoditas yang ada di Sumatera 

bagian selatan ini berdasarkan ekosistem yang disarnakan untuk dikembangkan adalah: di laut untuk 

ikan kerapu. di payau untuk kakap putih yang disebut juga sebagai “tropical salmon” dan bandeng, 

kedua jenis ikan ini dapat dibudidayakan di tambak maupun KJA. Untuk ikan air tawar adalah ikan patin 

sungai, gabus dan papuyu; serta untuk ikan hias: Botia, Clown fish, dan kuda laut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan salah satu screen shoot kegiatan MII Webinar Series #7 yang terekam dari zoom cloud. 

Jumlah pendaftar pada MII Webinar Series #7 sebanyak 658 orang, 

 jumlah peserta hadir pada zoom & kanal youtube MII, serta mendapatkan e-sertifikat: 448 orang. 


